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РЭФЕРАТ 
 

 Тэма дыпломнай работы: Паэзія Генрыха Гейнэ ў беларускіх 

перакладах. 

 Структура і аб’ём дыпломнай работы: работа складаецца з Уводзінаў, 

трох Раздзелаў, Заключэння і Спіса выкарыстанай літаратуры, які налічвае 82 

назвы. Агульны аб’ём дыпломнай работы складае 119 старонак. 

 Ключавыя словы: НЯМЕЦКАЯ ПАЭЗІЯ, НЯМЕЦКІ РАМАНТЫЗМ, 

МАСТАЦКІ ПЕРАКЛАД, РЭЦЭПЦЫЯ, ПАЭТЫЧНЫ СТЫЛЬ, БЕЛАРУСКАЯ 

ПАЭЗІЯ, БЕЛАРУСКАЯ ПЕРАКЛАДЧЫЦКАЯ ШКОЛА. 

Мэта дыпломнай работы: вызначэнне галоўных мастацкіх асаблівасцяў 

паэзіі Г. Гейнэ і дасягненняў беларускай перакладчыцкай школы ў справе 

адаптацыі спадчыны нямецкага паэта ў прасторы беларускай культуры. 

Актуальнасць: значнасць для сучаснасці міжкультурнай камунікацыі і 

мастацкага перакладу як аднаго з яе праяў; адсутнасць цэласнага даследавання 

ў беларускім літаратуразнаўстве як паэтыкі Г. Гейнэ, так і перакладаў з яго 

паэзіі беларускіх паэтаў і перакладчыкаў. 

Аб’ект даследавання: паэзія Г. Гейнэ ў кантэксце нямецкага рамантызму 

і яе пераклады на беларускую мову. 

Прадмет даследавання: асаблівасці паэтыкі Генрыха Гейнэ і спецыфіка 

яе перастварэння па-беларуску. 

Асноўныя метады даследавання – гісторыка-культурны, параўнальна-

тыпалагічны, метад цэласнага аналізу мастацкага тэксту. 

Вынікі: Акрэслена праблемна-семантычнае поле паэзіі Генрыха Гейнэ і 

выяўлены асноўныя рысы яго паэтыкі, якія асабліва складаныя для перадачы ў 

перакладе: “падвойная іронія” (іронія над рамантычнай іроніяй), сінтэз 

высокага і зніжанага стыляў, выкарыстанне традыцыі народнай песні, 

мілагучнасць і меладычнасць, дасканаласць акцэнтнага вершу (дольніка). 

Акрэслены існуючыя падыходы да мастацкага перакладу – літаральны 

(літаралісцкі) і вольны. Упершыню ў беларускім літаратуразнаўстве сістэмна 

праааналізаваны ў параўнанні з нямецкім арыгіналам пераклады ўсіх 

беларускіх перакладчыкаў, якія звярталіся да спадчыны Гейнэ (М. Багдановіч,   

І. Сіманоўскі, Ю. Гаўрук, Ю. Таўбін, С. Ліхадзіеўскі, Х. Ільяшэвіч, А. Зарыцкі, 

Я. Семяжон, А. Лойка), выяўлены асаблівасці іх падыходу да перастварэння 

нямецкага рамантыка па-беларуску. Кожны раз у перакладзе так ці інакш 

адбіваецца асоба паэта-перакладчыка, але ў цэлым у беларускай гейнэане 

назіраецца тэндэнцыя да ўсё больш дакладнай перадачы і духу, і формы паэзіі 

вялікага рамантыка.  

 Практычная значнасць. Вынікі даследавання могуць быць 

выкарастаныя для далейшага вывучэння беларуска-нямецкіх літаратурных 

сувязяў, для развіцця традыцыі перакладаў замежных твораў на беларускую 

мову, а таксама ў выкладанні замежнай, нямецкай і беларускай літаратур. 
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РЕФЕРАТ 

 

Тема дипломной работы: Поэзия Генриха Гейне в белорусских перево-

дах. 

 Структура и объем дипломной работы: работа состоит из Введения, 

трех Глав, Заключения и Списка использованной литературы из 82 наименова-

ний. Общий объем дипломной работы составляет 119 страниц. 

Ключевые слова: НЕМЕЦКАЯ ПОЭЗИЯ, НЕМЕЦКИЙ РОМАНТИЗМ, 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОД, РЕЦЕПЦИЯ, ПОЭТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ, 

БЕЛОРУССКАЯ ПОЭЗИЯ, БЕЛОРУССКАЯ ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ШКОЛА. 

Цель дипломной работы: определение главных художественных осо-

бенностей поэзии Г. Гейне и достижений белорусской переводческой школы в 

деле адаптации наследия немецкого поэта в пространстве белорусской культу-

ры. 

Актуальность: значимость для современности межкультурной коммуни-

кации и художественного перевода как одного из ее проявлений; отсутствие 

целостного исследования в белорусском литературоведении как поэтики Г. 

Гейне, так и переводов из его поэзии белорусских поэтов и переводчиков. 

Объект исследования: поэзия Г. Гейне в контексте немецкого роман-

тизма и ее переводы на белорусский язык. 

Предмет исследования: особенности поэтики Г. Гейне и специфика ее 

пересоздания по-белорусски. 

Основные методы исследования – историко-культурный, сравнительно-

типологический, метод целостного анализа художественного текста. 

Выводы: Установлено проблемно-семантическое поле поэзии Г. Гейне и 

выявлены основные черты его поэтики, которые особенно сложны для переда-

чи в переводе: «двойная ирония» (ирония над романтической иронией), синтез 

высокого и сниженного стилей, использование традиций народной песни, бла-

гозвуие и мелодичность, совершенство акцентного стиха (дольника). Установ-

лены существующие подходы к художественному переводу – буквальный (бук-

валистский) и вольный. Впервые в белорусском литературоведении системно 

проанализированы в сравнении с немецким оригиналом переводы всех бело-

русских переводчиков, которые обращались к наследию Гейне (М. Богданович, 

И. Симановский, Ю. Гаврук, Ю. Таубин, С. Лиходзиевский, Ф. Ильяшевич, А. 

Зарицкий, Я. Семежон, О. Лойко), выявлены особенности их подхода к пересо-

зданию немецкого романтика по-белорусски. Каждый раз в переводе так или 

иначе отражается личность поэта-переводчика, но в целом в белорусской 

гейнеане наблюдается тенденция ко все более точной передаче и духа, и формы 

поэзии великого романтика. 

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть ис-

пользованы для дальнейшего анализа белорусско-немецких литературных свя-

зей, для развития традиции переводов зарубежных произведений на белорус-

ский язык, а также в преподавании зарубежной, немецкой и белорусской лите-

ратур. 
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REFERAT 

 

Thema der Diplomarbeit: Heinrich Heine’s Dichtung in den belorussischen 

Übersetzungen. 

Struktur und Umfang der Diplomarbeit: Die Diplomarbeit besteht aus der 

Einführung, drei Kapiteln, der Zusammenfassung und des Literaturverzeichnisses, 

das 82 Punkten umfasst. Der Gesamtumfang der Diplomarbeit ist 119 Seiten. 

Schlüsselwörter: DEUTSCHE DICHTUNG, DEUTSCHE ROMANTIK, 

LITERARISCHE ÜBERSETZUNG, REZEPTION, POETISCHER STIL, 

BELARUSSISCHE DICHTUNG; BELARUSSISCHE ÜBERSETZUNGSSCHULE. 

Ziel der Diplomarbeit: Feststellung der wichtigsten künstlerischen 

Besonderheiten der H. Heine’s Dichtung und der Leistungen der belorussischen 

Übersetzungsschule in der Adaptation der Erbe des deutschen Dichters im Raum der 

belarussischen Kultur. 

Aktualität: Relevanz für die Gegenwart der zwischenkulturellen 

Kommunikation und der literarischen Übersetzung als einer ihrer 

Erscheinungsformen; Fehlen der ganzheitlichen Untersuchung in der belarussischen 

Literaturwissenschaft sowohl der H. Heine’s Poetik, als auch der Übersetzungen 

seiner Dichtung von belorussischen Dichtern und Übersetzern. 

Objekt der Untersuchung: H. Heine’s Dichtung und ihre Übersetzungen ins 

Belarussische. Gegenstand: Besonderheiten der Heine’s Poetik und Spezifik ihrer 

Neuschaffung auf Belarussisch. Hauptmethoden: historisch-kulturell, vergleichend-

typologisch, Methode der ganzheitlichen Analyse des dichterischen Textes. 

Ergebnis: Es sind das problemsemantisches Feld der H. Heine’s Dichtung und 

die Hauptzüge seiner Poesie festgestellt worden, die besonders schwer für die 

Wiedergabe in der Übersetzung sind: «Doppelironie» (Ironie über die romantische 

Ironie), Synthese des hohen Stiles und der Umgangssprache, Verwendung zur 

Volksliedtradition, Wohlklang und Melodiösität, meisterhafter akzentuirender Vers. 

Es sind die existierenden Eingehen zur literarischen Übersetzung definiert worden – 

die buchstabentreue und die freie Übersetzung. Erstmals in der belarussischen 

Literaturwissenschaft sind die Übersetzungen aller belarussischen Übersetzer 

systematisch im Vergleich mit dem deutschen Original analysiert worden, die sich an 

den Heine’s Nachlaß von Heine wendeten (M. Bahdanowitsch, J. Simanouski, 

J. Gauruk, J. Taubin, S. Lichadzieuski, H. Iljaschewitsch, A. Sarytski, J. Semjagon, 

A. Loika), es sind die Besonderheiten ihres Eingehens zur Umschaffung des 

deutschen Romantikers auf Belarussisch festgestellt worden. Jedes Mal spiegelt sich 

auf die eine oder andere Art die Person des Dichters und Übersetzers in seiner 

Übersetzung, aber im allgemeinen ist Tendenz zur immer genauen Wiedergabe 

sowohl des Geistes, als auch der Form der Dichtung von hervorragenden deutschen 

Romantiker zu sehen. 

Praktische Bedeutung. Ergebnisse der Untersuchung können für die weitere 

Analyse der belarussisch-deutschen literarischen Beziehungen, für die Entwicklung 

der Tradition der Übersetzung von den ausländischen Werken ins Belarussische 
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sowie beim Unterricht der ausländischen, deutschen und belarussischen Literaturen 

benutzt werden.  
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УВОДЗІНЫ 

  

Генрых Гейнэ (1797–1856) – адзін з геніяльных нямецкіх пісьменнікаў не 

толькі XIX стагоддзя, але і ўвогуле ўсёй нямецкай літаратуры. Па сваёй 

значнасці ён стаіць побач з такімі класікамі, як Ё. В. Гётэ і Ф. Шылер. Як і яны, 

Гейнэ істотна паўплываў таксама на сусветную літаратуру. Яго чытаюць, 

крытыкуюць і перакладаюць па сённяшні дзень. Яго творчасць – адзін з 

лепшых узораў рамантызму, і ў той жа час у ёй ужо вызначаецца пераход да 

рэалізму. Можна з упэўненасцю казаць пра тое, што ў сваёй творчасці Гейнэ 

сабраў і падагульніў усе дасягненні сваёй эпохі і падрыхтаваў нямецкую 

літаратуру да пераходу на новы этап. Ён надаў вершу на нямецкай мове 

асаблівыя мілагучнасць і меладычнасць, што абумоўлівае вялікую колькасць 

твораў, якія былі пакладзеныя на музыку. 

XIX стагоддзе, сыном якога з’яўляецца Гейнэ, – гэта эпоха, калі 

магістральнымі накірункамі былі рамантызм і рэалізм. Але менавіта рамантызм 

склаўся раней, і найперш у Германіі, дзе ён атрымаў глыбокае філасофскае 

абгрунтаванне і раней, чым у іншых заходнееўрапейскіх краінах, даў вялікі 

плён. Гэта абумоўлена цэлым шэрагам фактараў. Па-першае, сапраўдны 

«трамплін» для генэзісу рамантызму стварыла нямецкае шцюрмерства з яго 

глыбокім псіхалагізмам, суб’ектывізмам, паглыбленнем у праблемы чалавечага 

духу і душы; не менш значнымі для рамантыкаў былі пошукі веймарскіх 

класікаў – позніх Гётэ і Шылера, хаця яны (асабліва Гётэ) адасаблялі сябе ад 

рамантызму. Па-другое, вялікую ролю адыгралі поспехі нямецкай 

ідэалістычнай філасофіі, асабліва ў суб’ектывісцкім варыянце Ё. Фіхтэ; 

сапраўднай філасофскай базай рамантызму сталі канцэпцыі Ф. Шэлінга, А. В. і 

Ф. Шлегеляў. Па-трэцяе, важкімі былі сацыяльныя (дакладней – 

сацыякультурныя) фактары. Мяжа XVIII–XIX стст. – цяжкі час для Германіі, 

звязаны з расчараваннем у выніках Вялікай Французскай рэвалюцыі і 

напалеонаўскімі войнамі, змяніўшымі выгляд Еўропы. Расійскі германіст, 

буйны даследчык творчасці Гейнэ С. П. Гіждэў адзначае: «Рамантыкі паказалі 

чалавека, які сфарміраваўся пасля Вялікай Французскай рэвалюцыі, ў эпоху 

ўсеагульнага крызісу – расчаравання ў рэвалюцыйных справах і ў здольнасці 

чалавека перарабіць свет паводле законаў розума і логікі» [18, с. 34]. Магчыма, 

гэтым абумоўлена іх своеасаблівае стаўленне да гісторыі. Сучасная расійская 

даследчыца А. Б. Ботнікава заўважае: «Рамантыкі не толькі “адкрылі” 

гісторыю, але і ўпершыню ўспрынялі яе ў руху, ў дыялозе яе палітычных, 

сацыяльных і культурных тэндэнцый» [6, с. 14]. 

 Сама Германія напачатку XIX стагоддзя заставалася адсталай, палітычна 

раздробленай краінай. Да прыходу Напалеона тут існавала прыгоннае права. З 

прыходам Напалеона многае змянілася: прыгоннае права было скасавана, 

Святая Рымская імперыя германскай нацыі перастала існаваць, а нямецкія землі 

ўвайшлі ў Рэйнскі саюз. Пасля разгрому Напалеона на Венскім кангрэсе быў 

утвораны Германскі саюз з трыццаці васьмі германскіх дзяржаў з Аўстрыяй на 

чале. А ў 1848 г. у краіне здарыліся рэвалюцыйныя хваляванні, якія былі 
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падаўлены. Гэта галоўнае, што адбылося ў першай палове XIX стагоддзя на 

нямецкіх землях.  

Рамантызм у Германіі традыцыйна падзяляюць на тры перыяды: іенскі 

(90-я гг. XVIII – пачатак XIX ст.), які заканчваецца са смерцю Наваліса; 

гейдэльбергскі (першыя два дзесяцігоддзі XIX ст.), звязаны з вызваленчай 

барацьбой падчас напалеонаўскіх войнаў; позні, які з’яўляецца пераходным 

паміж рамантызмам і рэалізмам. Слынны расійскі даследчык-германіст 

Н. Я. Бяркоўскі адзначае: «Гісторыю нямецкай рамантыкі даўно прынята 

падзяляць на два перыяды: росквіт – заняпад. Росквіт прыходзіцца на іенскую 

пару. <…> У Іене задумана было і напісана многа цудоўных сачыненняў, і 

мастацкіх, і тэарэтычных. Многа людзей, адзначаных гісторыяй, можна было 

ўбачыць тады ў гасцёўнях Іены і на кафедрах яе ўніверсітэта» [5, с. 7, 13]. Што 

датычыцца Гейне, то ён, па словах беларускай даследчыцы Г. В. Сінілы, «ўдала 

і арганічна сінтэзаваў лепшыя дасягненні як ранняй, іенскай, школы 

рамантыкаў, так і больш позняй – гейдэльбергскай. Ад першай ён атрымаў у 

спадчыну паглыбленую філасафічнасць, імкненне да сінтэзу паэзіі, мастацтва і 

філасофіі, гераічны энтузіязм, абвостранае адчуванне хода гісторыі, ідэю 

арганічнай узаемасувязі ўсяго існага, адзінства ўніверсуму, высокую 

рамантычную іронію, якая зыходзіць з абсалютнай перевагі духоўнага свету 

(толькі ён і з’яўляецца сапраўдным) над убогай прозай жыцця, над мёртвым 

светам філістэраў, не людзей – механічных лялек; ад гейдэльбержцаў Гейнэ 

ўзяў цікавасць да нямецкай даўніны, ўлюбёнасць у нямецкую народную песню, 

культываванне формаў народнай паэзіі» [56, с. 77]. Такім чынам, Гейнэ з яго 

дасягненнямі і вялікай творчай спадчынай вельмі складана змясціць у межах 

адной эпохі. Гэта вялікі талент, які шмат зрабіў для развіцця нямецкай 

літаратуры, сабраўшы ў сваёй творчасці ўсё самае лепшае, што было да яго. 

Генрых Гейнэ нарадзіўся 13 снежня 1797 года ў Дзюсэльдорфе. Ён 

вучыўся ў эканамічным вучылішчы, потым у Бонскім, Гёцінгенскім, Берлінскім 

універсітэтах. У Бонскім універсітэце паэт слухаў лекцыі А. В. Шлегеля, ў 

Берлінскім – Г. В. Ф. Гегеля. Пасля заканчэння эканамічнага вучылішча Гейнэ 

праходзіў стажыроўку ў Франкфурце-на-Майне, дзе закахаўся ў сваю 

стрыечную сястру Амалію. Ёй прысвечаны шматлікія вершы пра каханне, якія 

ўвайшлі ў «Кнігу песень». У 1830 годзе праз палітычныя пераследванні паэт 

вымушаны з’ехаць у Францыю. Толькі праз трынаццаць год ён змог зноў 

пабываць на Радзіме. У 1846 годзе ў Гейнэ пачаўся прагрэсуючы параліч, які 

паступова прыкаваў яго да ложка. 17 лютага 1856 паэт памёр ў Парыжы. 

Агульнаеўрапейскую славу прынесла Гейнэ «Кніга песень» (1827), у 

якую ўвайшлі чатыры цыклы яго ранніх вершаў. У 1826 г. пабачыў свет першы 

том «Дарожных малюнкаў». Наступныя тамы выходзілі паступова ў 1827, 1829, 

1831 гг. Ужо ў Францыі выйшлі два апошніх зборніка паэта: «Новыя вершы» 

(1844) і «Рамансэра» (1851). 

Безумоўна, Гейнэ – той паэт, творчасць якога даследавана ўсебакова, як 

на Захадзе, так і ў Расіі. Яго творчасць вывучалі Н. Альтэнхофэр (N. Altenhofer) 

[71], М. Брод (M. Brod) [72], Г. Вольф (G. Wolf) [82], Э. Гэллей (E. Galley) [73], 
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Б. Кортлэндэр (B. Kortländer) [80], [81], В. Хінк (W. Hinck) [78], В. Юнг 

(W. Jung) [79] і інш. у Германіі, а таксама І. Аненскі [1], С. Гіждэў [17], [18], 

Я. Гардон [19], [20], А. Гугнін [22], [23], [24], А. Дэйч [27], [28], С. Ляжнёў [38], 

В. Пронін [48] і інш. у Расіі. Аднак на Беларусі вельмі мала прац, прысвечаных 

гэтаму паэту. Даследаваннямі яго творчасці займаліся Д. Я. Фактаровіч [16], 

Н. І. Лапідус, Г. В. Сініла [56], [58], Дагэтуль у айчыннай навуцы няма 

ўсебаковай цэласнай манаграфічнай працы, прысвечанай Гейнэ. Тая ж самая 

праблема паўстае, калі паглядзець на пераклады з яго на беларускую мову. 

Хоць Гейнэ – знакаміты паэт, і на іншыя мовы ён перакладзены калі не 

поўнасцю, то амаль поўнасцю, а ў некаторых твораў ёсць некалькі 

альтэрнатыўных варыянтаў перакладу, беларускіх перакладаў з гэтага паэта, на 

жаль, вельмі мала. Для таго ёсць свае падставы: ў першую чаргу – агульны 

заняпад беларускай мовы і русіфікацыя беларускага грамадства. Адсюль –

адносна невялікая колькасць перакладчыкаў на беларускую мову. Аналізу 

перакладаў паэзіі Гейнэ на беларускую мову прысвечаны асобныя раздзелы ў 

кандыдацкай дысертацыі Н. І. Лапідуса [35] і ў кнізе Д. Я. Фактаровіча [64], а 

таксама нешматлікія артыкулы, ў якіх гаворка ідзе аб перакладах 

М. Багдановіча з Гейнэ (напрыклад, Г. В. Сініла [57], [59]). Таму і тэма 

дадзенай працы з’яўляецца вельмі актуальнай, бо гэтае пытанне амаль не 

даследавана, як адносна ўвогуле перакладаў твораў сусветнай і нямецкай 

літаратуры на беларускую мову, так і адносна перакладаў твораў Генрыха 

Гейнэ. Да таго ж менавіта пераклад (найперш мастацкі) з’яўляецца вельмі 

значнай формай міжкультурнай камунікацыі, літаратурных узаемасувязяў, што 

дадае абранай тэме актуальнасці. 

Як вядома, першаадкрывальнікам паэзіі Г. Гейнэ для беларускага чытача 

стаў М. Багдановіч. Следам за ім перакладамі вершаў знакамітага паэта 

займаліся І. Сіманоўскі, Ю. Таўбін, Ю. Гаўрук, А. Зарыцкі, Я. Семяжон, 

А. Вяржбоўскі, С. Ліхадзіеўскі, А. Лойка, пераклады якіх ніколі не станавіліся 

прадметам манаграфічнага разгляду, асабліва ў супастаўленні з арыгіналам. 

Існуе зборнік, у які ўвайшлі перакладзеныя на беларускую мову вершы Гейнэ 

(гл.: [16]), але ён даволі стары. Спадчына вялікага нямецкага рамантыка і тое, 

што напрацавала беларуская перакладчыцкая школа, вымагаюць новага 

кваліфікаванага навуковага выдання яго твораў па-беларуску. 

Складаным таксама з’яўляецца пытанне, як трэба перакладаць, асабліва 

вершаваныя творы. Розныя даследчыкі і перакладчыкі прытрымліваюцца 

розных меркаванняў на гэты конт. На сённяшні дзень не існуе ніякай 

універсальнай стратэгіі перакладу, і кожны  іх карыстаецца сваімі метадамі. 

Зварот да аналізу перакладаў з Гейнэ вымагае асэнсавання існуючых падыходаў 

да мастацкага перакладу наогул. 

Мэтай даследавання з’яўляецца вызначэнне галоўных мастацкіх 

асаблівасцяў паэзіі Г. Гейнэ і дасягненняў беларускай перакладчыцкай школы ў 

справе адаптацыі нямецкага паэта ў прасторы беларускай культуры. 

Для дасягнення пастаўленай мэты неабходна вырашыць наступныя 

задачы: 
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1. Вывучыць асноўныя рысы паэтыкі творчасці Гейнэ і асноўныя 

падыходы да пытання мастацкага перакладу. 

2. Даследавать рэцэпцыю паэзіі Гейнэ ў творах першых перакладчыкаў 

нямецкага паэта на беларускую мову – М. Багдановіча і 

І. Сіманоўскага. 

3. Выявіць асаблівасці перакладаў паэзіі Гейнэ ў 1920–1930-я гг. 

4. Прааналізаваць пераклады з Гейнэ, зробленыя ў другой палове XX – 

пачатку XXI стагоддзя.  

У адпаведнасці з пастаўленымі задачамі праца мае наступную 

структуру: 

 у Раздзеле 1 разглядаецца паэтычнае майстэрства Генрыха Гейне і 

праблема мастацкага перакладу; 

 у Раздзеле 2 выяўляюцца асаблівасці першых перакладаў з Гейнэ на 

беларускую мову; 

 у Раздзеле 3 даследуюцца пераклады вершаў Гейнэ, зробленыя ў 

1920–1930-я гг.; 

 у Раздзеле 4 аналізуецца рэцэпцыя творчасці Гейнэ ў 

перакладчыцкай практыцы другой паловы XX – пачатку XXI 

стагоддзя; 

 у Заключэнні падсумоўваюцца асноўныя вынікі даследавання. 

Аб’ектам дадзенага даследавання з’яўляюцца паэзія Генрыха Гейнэ і яе 

пераклады на беларускую мову. 

Прадмет – асаблівасці паэтыкі паэзіі Генрыха Гейнэ і спецыфіка яе 

перастварэння па-беларуску. 

Асноўнымі метадамі даследвання з’яўляюцца: 

 гісторыка-культурны; 

 параўнальна-тыпалагічны; 

 метад цэласнага аналізу вершаванага тэксту. 

Вынікі даследавання прайшлі апрабацыю на наступных навуковых 

канферэнцыях: Міжнародная  навуковая канферэнцыя «Немецкая культура в 

контексте мировой» (Мінск, БДУ, 25–26 красавіка 2014 г.), «72-я навуковая 

канферэнцыя студэнтаў і аспірантаў БДУ» (28 красавіка 2015 г.), «73-я 

навуковая канферэнцыя студэнтаў і аспірантаў БДУ» (27 красавіка 2016 г.), 

I Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Национальные культуры в 

межкультурной коммуникации» (Мінск, БДУ, 14–15 красавіка 2016 г.), 

«Літаратурныя чытанні, прысвечаныя 85-годдзю са дня нараджэння 

А. А. Лойкі» (Мінск, БДУ, 20 мая 2016 г.). Акрамя таго, работа «Паэтычнае 

наватарства Генрыха Гейнэ ў “Кнізе песень” і праблема яго перадачы ў 

беларускіх перакладах» атрымала ІІІ катэгорыю на XXII Рэспубліканскім 

конкурсе навуковых работ студэнтаў, магістрантаў, аспірантаў. 

Па выніках даследавання надрукаваны адзін артыкул: Іванова, Ю. П. 

Лірыка Генрыха Гейнэ ў перакладах Максіма Багдановіча / Ю. П. Іванова // 

Немецкая культура в контексте мировой: сб. науч. ст. / под ред. Г. В. Синило. – 

Минск: РИВШ, 2014. – С. 268–273. 
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Чатыры артыкулы знаходзяцца ў друку: «“Die Loreley”» Генрыха Гейнэ ў 

беларускіх перакладах», «Рэцэпцыя паэзіі Г. Гейнэ ў беларускай літаратуры на 

мяжы XX–XXІ ст. (пераклады А. Лойкі)»; «Паэзія Генрыха Гейнэ ў перакладах 

Юркі Гаўрука»; «Паэзія Генрыха Гейнэ ў перакладах Юлія Таўбіна».  
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Раздзел 1  

ПАЭТЫЧНАЕ НАВАТАРСТВА ГЕНРЫХА ГЕЙНЭ  

І ПРАБЛЕМА ЯГО ПЕРАДАЧЫ НА ІНШЫХ МОВАХ 

 

 

1.1 Ці магчымы мастацкі пераклад?  

Асноўныя падыходы да мастацкага перакладу 

 

Навукоўцы спрачаюцца ўжо шмат часу аб тым, якім павінен быць 

мастацкі пераклад і нават ці можам мы з упэўненасцю казаць пра яго існаванне. 

Спачатку можа падацца, што нічога складанага ў гэтым паняцці няма, але 

разабрацца ў ім усё ж такі даволі складана. У адрозненне ад звычайнага 

літаратурны пераклад у ідэале павінен перадаваць не толькі сэнс нейкага 

выказвання, але і ўсю яго стылістычную афарбоўку, настрой, гукавыя 

асацыяцыі, гульню слоў і ўвогуле асаблівую атмасферу твора і гэтак далей. Ён 

не проста мусіць перадаваць думку аўтара, але і ствараць у нас той жа настрой, 

які гэтыя ж радкі ствараюць у чытача арыгінала. Пра гэта трапна напісаў 

Карней Чукоўскі ў сваёй кнізе «Высокае мастацтва»: «Ад мастацкага перакладу 

мы патрабуем, каб ён узнавіў перад намі не толькі вобразы і думкі аўтара, якога 

перакладаюць, не толькі яго сюжэтныя схемы, але і яго літаратурную манеру, 

яго творчую асобу, яго стыль» [65, с. 18]. У сваю чаргу С. Я. Маршак выказаўся 

пра пераклад так: «Мы ведаем, што нават замена аднаго слова іншым у вершах 

ці ў мастацкай прозе даволі істотная. А тут жа не адно, а ўсе словы замяняюцца 

іншымі, ды яшчэ і на іншай мове, якая мае свае законы, сваю асаблівую 

структуру маўлення, свае незлічоныя дзівацтвы і капрызы» [47, с. 246]. 

Мастацкі пераклад, асабліва пераклад паэтычных твораў, азрозніваецца ад 

звычайнага яшчэ і тым, што ён прадугледжвае не толькі перанясенне тэкста з 

адной мовы ў другую, але і творчы працэс: перакладчык павінен уключыць сваё 

ўяўленне і стварыць твор, які ў ідэале па сваёй мастацкай сіле не будзе 

саступаць арыгіналу. Гэтым тлумачыцца тое, што лепшыя перакладчыкі паэзіі 

самі часцей за ўсё з’яўляюцца таленавітымі паэтамі, бо калі ў перакладчыка 

няма паэтычнага таленту, не вельмі важна, наколькі ён добры перакладчык: 

сапраўды адэкватны пераклад верша ён наўрад ці зможа зрабіць. 

Але як трэба перакладаць? Аб гэтым сказана ўжо многа, але да 

сённяшняга часу няма аніякага ўніверсальнага «рэцэпту» ідэальнага перакладу. 

У кожнага перакладчыка ёсць сваё меркаванне аб тым, якім ён павінен быць. 

Таму нядзіўна, што ў рускім літаратуразнаўстве прыкладна ў сярэдзіне XX 

стагоддзя адбыўся спор паміж так званымі «буквалістамі» («літаралістамі»), 

якія сцвярджалі, што галоўнае пры перакладзе – гэта перадача дакладнага сэнсу 

кожнага слова, і іх праціўнікамі, якія, наадварот, лічылі, што лепш зрабіць 

памылку ў адным слове, але перадаць агульную афарбоўку твора. 

Прадстаўнікамі літаралістаў былі такія літаратуразнаўцы, як М. Гаспараў, 

В. Брусаў, іх апанентамі выступалі К. Чукоўскі, Я. Эткінд, С. Маршак, В. Левік. 

У сваёй кнізе «Высокае мастацтва» Чукоўскі заўзята аспрэчвае пазіцыю 
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літаралістаў: «Літаральны – ці, як выказваўся Шышкоў, “рабственны” – 

пераклад ніколі не можа быць перакладам мастацкім. Дакладная, літаральная 

копія таго ці іншага твора паэзіі ёсць самы недакладны, самы хлуслівы з усіх 

перакладаў» [65, с. 50]. У якасці прыкладу ён прыводзіць пяцірадкоўе Пушкіна, 

перакладзенае на нямецкую мову, а потым з яе – на рускую. Арыгінал гучыць 

так: 

 
Богат и славен Кочубей, 

Его луга необозримы, 

Там табуны его коней 

Пасутся вольны, нехранимы 

И много у него добра, 

Мехов, атласа, серебра…  

 

 А вось што атрымалася ў выніку перакладу: 

 
Был Кочубей богат и горд 

Его поля обширны были, 

И очень много конских морд, 

Мехов, сатина первый сорт 

Его потребностям служили. [65, с. 49] 

 

 Перакладчык тут радок за радком скапіраваў арыгінал і згубіў тым 

самым усе яго мастацкія асаблівасці. К. Чукоўскі асуджае такіх перакладчыкаў, 

а іх пераклады называе «непапраўна выродлівымі». Ён указвае таксама на тое, 

што літаралісцкая школа (у самым дрэнным яе праяўленні) дасягнула росквіту 

ў 1930-я гады і мела сваіх папярэднікаў яшчэ ў XIX стагоддзі. Гэтыя 

літаралісты (А. В. Крывцова, Е. Лан, В. Шпет, І. Аксёнаў, А. А. Смірноў і інш.) 

бяздумна капіравалі тэкст арыгінала, не стараючыся спасцігнуць глыбіню 

вобразаў і стылёвыя асаблівасці твора. Е. Лан разам з А. В. Крыўцовай 

пераклалі раман «Піквікскі клуб» Чарльза Дзікенса, і праз дакладнае 

капіраванне арыгінальнага тэксту пераклад атрымаўся вельмі цяжкім, 

пазбаўленым лёгкасці, ўласцівай Дзікенсу. Таму, па словах К. Чукоўскага, 

дадзены пераклад апынуўся самым недакладным з усіх існуючых. 

Нежыццяздольнасць літаральнага перакладу навуковец і перакладчык бачыць 

яшчэ ў тым, што складнікі розных моў адрозніваюцца, і словы, якія 

абазначаюць адны і тыя ж з’явы, могуць мець розныя адценні значэння, 

стылёвыя асаблівасці і канатацыі ў розных мовах. Напрыклад, слова «dear» у 

англійскай мове абазначае «шаноўны», але ўжываецца яно часцей за ўсё ў 

афіцыйных кругах, а таму з’яўляецца больш сухім, чым беларускі адпаведнік. 

Літаральны ж пераклад усяго гэтыга не ўлічвае: часцей за ўсё слоўнік такіх 

перакладчыкаў вельмі сціплы і кожнае слова мае адзін толькі пераклад. 

 К. Чукоўскі кажа, што з памылкамі ў мастацкім перакладзе, безумоўна, 

трэба змагацца і старацца іх па магчымасці пазбягаць. Ён не абараняе іх, як 

можа падацца спачатку. Ён толькі кажа, што памылкі – гэта не самае дрэннае ў 

перакладзе, яны «часцей за ўсё граюць трэцярадную ролю» [65, с. 16]. 
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Славарныя памылкі сустракаліся ў самых вялікіх перакладчыкаў, але ўсё ж такі, 

нягледзячы на гэта, іх пераклады атрымаліся больш дакладнымі, чым тыя, дзе 

дакладна перададзена кожнае слова. Самым дрэнным, па меркаванні 

К. Чукоўскага, з’яўляецца той выпадак, калі перакладчык не здолеў перадаць 

творчую манеру аўтара, яго асобу і стыль. Такі пераклад будзе з’яўляцца 

паклёпам, бо ў ім чытач не зможа пазнаць аўтара арыгінала. Таму пры аналізе 

перакладу варта звяртаць увагу не толькі і не столькі на славарныя памылкі, 

сколькі на тое, ў якой ступені асоба перакладчыка адбілася ў яго перакладзе і ці 

не перашкаджае яна нам убачыць там аўтара. У якасці прыклада Чукоўскі 

прыводзіць пераклады паэзіі англійскага лірыка П. Б. Шэлі, зробленыя 

К. Бальмонтам. «Не асобныя памылкі (даволі шматлікія) ўражваюць у гэтым 

перакладзе, а менавіта цэлая сістэма памылак, цэлая сістэма адсябецін, якія ў 

сваёй сукупнасці непазнавальна змяняюць саму фізіяномію Шэлі». 

Артымліваецца, як піша Чукоўскі, «не Шэлі, не Бальмонт, а нейкі Шэльмонт» 

[65, с. 20]. Перакладчык часам павінен адмовіцца ад сваіх палітычных поглядаў 

і меркаванняў, ад сваёй асобы і свайго характару, забыць пра час, у якім жыве, і 

паглыбіцца ў эпоху, ў якой ён не жыў. Ён, як акцёр, павінен ужывацца ў ролю 

паэта, якога перакладае, і чым лепш ён гэта зробіць, тым лепшы ў яго 

атрымаецца пераклад. Не кожны, на жаль, здольны настолькі далёка адысці ад 

сябе. 

 Таксама вельмі важным, на думку Чукоўскага, з’яўляецца слоўнік 

перакладчыка. Ён піша: «…задача перакладчыка, калі толькі ён сапраўдны 

мастак, заключаецца менавіта ў тым, каб як мага часцей расшукваць такія 

адпаведнікі іншамоўнага і рускага слова, якія не могуць змясціцца ні ў адным 

слоўніку» [65, с. 83]. Сінонімы могуць не адпавядаць на сто працэнтаў словам у 

тэксце, але пачуцці і стыль арыгінала будуць перададзены з вялікай ступеню 

дакладнасці. Неабходна таксама ведаць ідыёмы той мовы, з якой робіцца 

пераклад. Але ўсё гэта не будзе мець ніякага сэнсу, калі перакладчык не адчуе 

стыль арыгінала і не знойдзе менавіта тыя сінонімы, якія ў яго ўпішуцца. Часта 

ў аднаго пісьменніка ў адным творы пераплецены некалькі стыляў, і 

перакладчык павінен іх заўважыць і перадаць. Безумоўна, важна таксама 

адчуць і перадаць рытм арыгінала, і не толькі калі гаворка ідзе пра паэтычны 

тэкст, але і пры перакладзе прозы. Важна таксама сачыць за тым, каб сінтаксіс 

перакладу адпавядаў сінтаксісу мовы, на якую ён робіцца. Перакладчык не 

павінен даваць сінтасісу арыгінала авалодаць ім, каб не атрымалася наступных 

канструкцый: «Он шёл с глазами, опущенными в землю, и с руками, сложен-

ными на груди» [65, с. 160]. 

 Слынны расійскі перакладчык-германіст Я. Эткінд у артыкуле «Аб 

паэтычнай дакладнасці» ставіць пытанне аб магчамасці мастацкага перакладу 

паэзіі. Ён параўноўвае пераклад прозы і паэзіі і робіць выснову, што пры 

перакладзе прозы галоўная задача перакладчыка – перадаць твор як цэлае, а 

пры перакладзе паэзіі – як мага бліжэй перадаць думку аўтара. Навуковец так 

выказваецца пра перакладчыка паэзіі: «На ніводнай мове ён не зможа 

пабудаваць аналагічнай страфы, ўзнавіўшы і дэталі, і цэлае» [70, с. 101]. 
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Даследчык сцвярджае, што перакладчык можа адступаць ад арыгінала ў 

дэталях, бо часта гэта бывае необходна для таго, каб захаваць мастацкія 

асаблівасці арыгінала і стыль аўтара. Ён параўноўвае два пераклады 

«Паэтычнага мастацтва» Н. Буало і супрацьпастаўляе стараму літаральнаму 

(«літаралісцкаму») перакладу С. С. Несцеравай і Г. С. Піралава пераклад 

Э. Л. Лінецкай, які «падае эстэтычныя ісціны ў вытанчанай, лаканічнай, 

максімальна выразнай, а таму лёгка запамінальнай форме». Стары жа, 

літаралісцкі, перакад, па яго меркаванні, «пры ўсёй сваёй фармальнай блізкасці 

бясформенны, нязграбны, грувасткі, а таму – непрыемны» [70, с. 106]. 

 Як і К. Чукоўскі, Я. Эткінд выступае супраць «вербальнай дакладнасці», 

абвяшчаючы яе «пагібельнай для перакладной паэзіі». Ён мяркуе, што 

вершаваны пераклад немагчымы без пропускаў і ахвяр, а таму не трэба іх 

баяцца і ўсімі спосабамі старацца пазбегнуць. «Менавіта пры такім імкненні да 

фармальна-сэнсавай дакладнасці “дакладнасць” апынаецца здрадай» [70, с. 

118], заўважае даследчык і перакладчык. Каб даказаць гэта, ён звяртаецца да 

верша «Вяртанне. 1792» Ф. Фрэйліграта, які быў з матэматычнай дакладнасцю 

пераведзены на рускую мову. У выніку атрымаўся калькаваны, нязграбны і 

непрыгожы тэкст, у якім праз дакладную перадачу дэталяў згублены галоўны 

вобраз. 

 Адначасова Я. Эткінд выказваецца і супраць перадачы гучання рыфм 

арыгінала. Ён кажа, што гукавая блізкасць рыфм з’яўляецца насамрэч 

ілюзорнай, патрабуе вялікіх ахвяр і вядзе да скажэння сапраўды істотных 

элементаў арыгінала. Але часам гукавы склад верша ўсё ж такі павінен быць 

перададзены, нават калі прыйдзецца ахвяраваць чымсьці іншым. Напрыклад, 

гукаперайманні ў баладзе Г. А. Бюргера «Лянора», якія павінны стварыць у 

чытача ўражанне дзікага галопу вершніка. 

 Я. Эткінд робіць наступную выснову: мастацтва паэтычнага перакладу 

заключаецца ў стратах і ператварэннях. І самае галоўнае для перакладчыка – ў 

кожным канкрэтным выпадку ведаць, якія страты будуць дапушчальнымі і ў 

якім накірунку можна пераўтвараць тэкст. Што датычыцца фармальных 

характарыстык арыгінала, то перакладчык не павінен бяздумна іх калькіраваць. 

Ён мусіць перадаць функцыю, якую яны нясуць у арыгінале. А каб выявіць, 

наколькі дакладным з’яўляецца пераклад, неабходна спачатку ўсебакова 

прааналізаваць арыгінал, а потым супаставіць яго з перакладам, які можа 

аказацца вельмі блізкім да арыгінала, нягледзячы на тое, што спачатку падаўся 

недакладным.  

 Адзін з выдатнейшых расійскіх перакладчыкаў С. Я. Маршак у артыкуле 

«Мастацтва паэтычнага партрэту» выказваецца пра тое, што перакладчык не 

павінен слепа ісці за арыгіналам і «ўпадаць у інэрцыю механічнага перакладу» 

[47, с. 247.]. Па яго меркаванні, перакладчыку неабходны жыццёвы вопыт, як і 

пісьменніку. Каб зразумець свет пачуццяў пісьменніка, ён павінен знайсці 

штосьці падобнае ў сваім вопыте пачуццяў, інакш у яго атрымаецца простае 

капіраванне. Маршак параўноўвае мастацкі пераклад з партрэтам, зробленым 

рукой мастака, а таксама з фатаздымкам, маючы на ўвазе простае капіраванне 
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альбо буквалісцкі пераклад: фатаграфія можа быць вельмі дакладнай і нават 

артыстычнай, але яна не перажыта яе аўтарам. А паэтычнай дакладнасці можна 

дасягнуць не сляпым капіраваннем арыгінала, а ўяўленнем і паглыбленнем у 

сутнасць арыгінала. 

 В. Левік, які зрабіў асаблівы ўнёсак у пераклады на рускую мову паэзіі 

мінезінгераў, кажа аб тым, што пераклад павінен быць дакладным, але 

перакладчыку трэба ўмець абмежаваць сябе ў выбары элементаў і зірнуць на 

тэкст для перакладу з нейкага аддалення, каб абраць, якія ён будзе перадаваць, 

інакш ён настолькі аддаліцца ад арыгінала, што згубіць падабенства на яго. У 

сваім артыкуле «Аб дакладнасці і вернасці» (гл.: [37, с. 254–275]) даследчык 

сцвярджае, што дакладнасць не з’яўляецца паказнікам мастацкасці перакладу. 

У добрым перакладзе павінен быць элемент творчасці. Левік тлумачыць, чаму 

паняцце дакладнасці было дыскрэдытавана літаралісцкімі перакладамі і 

заменена больш абстрактным, але лепш выражаючым думку словам 

«вернасць». Ён нагадвае параўнанне перакладчыка з партрэтыстам і кажа, што 

перакладчык павінен быць яшчэ і акцёрам, бо партрэтыст не мае права 

прыдумляць штосьці ад сябе, а перакладчык, безумоўна, вымушаны гэта рабіць, 

каб умець замяніць вобраз арыгінала, які не ўпісваецца ў родную мову. Да таго 

ж, акцёра мы заўсёды пазнаём у ролі, якую ён грае. Так адбываецца і з 

перакладчыкам. У іншым выпадку пераклад губляе індывідуальнасць, 

становіцца безасобасным. Ён абвяшчае права перакладчыка на вольнасць і ў 

той жа час засцерагае яго ад залішняй вольнасці, «адсябеціны». Уратавацца ад 

гэтага дапаможа пачуццё меры і паэтычны густ. Левік робіць выснову, што як 

бы ні перакладалі тэкст, ён павінен гучаць як арыгінальныя вершы на мове 

перакладу. 

 Трэба адзначыць, што літаралісты не спрачаліся з тым, што трэба 

перадаваць настрой арігіналу і стыль аўтару. Яны настойвалі на тым, што перш 

за ўсё трэба як мага больш дакладна перадаць сэнс кожнага радка. Часта гэта і 

прыводзіла да таго, што груба парушаўся сінтаксіс рускай мовы (напрыклад, у 

сказе «Иной раз, когда производилось следствие о приходском ребенке, за 

которым недосмотрели, а он опрокинул на себя кровать, или которого…» з 

перакладу рамана Ч. Дзікенса «Олівер Твіст», зрабленага А. В. Крыўцовай). 

Літаралісты дакладна перакладалі словы, але не перакладалі інтанацыю, 

манеру, эмацыйную афарбоўку арыгінала. 

 М. Л. Гаспараў, вялікі знаўца розных літаратур і моў, таленавіты 

перакладчык, падрабязна прааналізаваў сутнасць літаралізму ў сваім артыкуле 

«Брусаў і літаралізм». Ён кажа аб градацыі «ступеняў» літаралізму. На адзін 

полюс ён ставіць пераклад, які імкнецца перадаць арыгінал слова ў слова, які 

часам адзначае ў дужках ці курсівам усе словы, якіх няма ў арыгінале і якія 

былі дададзены па неабходнасці. У якасці прыклада даследчык прыводзіць 

пераклад Бібліі на розныя мовы. На другім полюсе знаходзіцца пераклад, які 

мае на мэце перадаць эмацыйны і ідэйны складнік арыгінала, незалежна ад 

перадачы сэнсу асобных слоў. «Вольны» пераклад «прыгінае» арыгінал да 

чытача, а літаралісцкі – «падцягвае» чытача да арыгінала. М. Л. Гаспараў 
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заклікае перакладчыкаў прааналізаваць абедзьве тэндэнцыі і выбраць адну, 

якой яны будуць прытрымлівацца, бо дасягнуць «залатой сярэдзіны», на яго 

думку, немагчыма. Ён апраўдвае літаралісцкі пераклад, у адрас якога часта са 

знявагай выказваліся даследчыкі, тлумачачы нам выбар яго Брусавым пры 

перакладзе «Энэіды»: «Калі Брусаў браўся за лацінскіх класікаў … ён хацеў 

аднавіць адчуванне дыстанцыі паміж чытачом і несучаснай яму культурай» [13, 

c. 106]. Брусаў імкнуўся перадаць тэкст так, як ён гучыць у арыгінале, каб 

паказаць рускаму чытачу ўсе яго асаблівасці. Гаспараў кажа таксама аб тым, 

што нельга назваць адзін з гэтых відаў перакладаў лепшым за іншы: яны абодва 

патрэбны. Больш за тое, ён кажа, што гэтыя два тыпы чаргаваліся ў рускай 

перакладчыцкай традыцыі ў розныя эпохі. Падводзячы вынікі, даследчык кажа, 

што літаралізм – гэта не «лаянкавае слова», а навуковае паняцце, «заканамерны 

элемент у структуры перакладной літаратуры». Ён сцвярджае, што гэтыя 

пераклады накіраваны на розныя колы чытачоў і што вялікія творы маюць 

права існаваць не толькі ў вольным, але і ў літаралісцкім перакладзе, які зможа 

больш глыбока пазнаёміць чытачоў з асаблівасцямі арыгінала. Гаспараў 

сумняваецца, што пераклады для «масавага чытача», то бок вольныя 

пераклады, будуць задавальняць чытачоў наступных пакаленняў, таму 

неабходна пераглязець пытанне аб літаралізму і пазбавіцца ад негатыўнага 

стаўлення да яго. 

 Гісторыя мастацкага перакладу на Беларусі пачынаецца яшчэ ў далёкім 

1517 годзе ў Празе, калі, як кажа М. Скобла, «Францішак Скарына з 

трапятаннем сэрца ўзяў у рукі свежавыдрукаваную кнігу» [60, с. 13]. У 

далейшыя часы гісторыя вызначыла так, што прыходзілася не беларусам 

перакладаць замежных пісьменнікаў, а саміх беларусаў перакладаць на 

беларускую мову (напрыклад, Міколу Гусоўскага, Адама Міцкевіча, 

Яна Чачота, Уладзіслава Сыракомлю і інш.). Пераклады да XX стагоддзя можна 

было пералічыць па пальцах, затое ў XX стагоддзі ў гэтай галіне адбыўся 

колькасны зрух. Перакладалі амаль усе паэты – аўтары «Нашай нівы». 

Перакладалі М. Багдановіч, Я. Купала, М. Гарэцкі. У 1920-я гг. адбыўся 

сапраўдны рэнесанс перакладу. З’явіліся прафесійныя перакладчыкі. У 1928 

годзе пабачыла свет першая на Беларусі перакладная анталогія «Кветкі з чужых 

палёў» Юркі Гаўрука. У 1931 годзе выйшлі ў свет 124 перакладныя кнігі. У 

жахлівыя 1930-я гг. пераклад выступіў у новай функцыі: ён дапамагаў 

выказацца на табуіраваныя тэмы, агучыць уласныя думкі чужымі словамі. 

Такім быў пераклад «Меднага вершніка» Пушкіна, зроблены Янкам Купалам (у 

Купалы назва «Медны коннік»). Савецкая цэнзура часта вырашала за 

перакладчыкаў, што яны павінны перакладаць. «Эстэтычны ўзровень 

арыгінальнага твора, яго мастацкія якасці непазбежна адсоўваліся на другі 

план, ад перакладчыка патрабавалася не так культура, эрудыцыя, майстэрства, 

як уменне захаваць (а пры неабходнасці – ўзмацніць, а то і прыўнесці) 

сацыяльна-палітычны пафас», – адзначае ў прадмове да анталогіі «Галасы з-за 

небакраю» Е. А. Лявонава [44, c. 6]. У Заходняй Беларусі перакладчыкам 

жылося не лягчэй. 
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 Пасля вайны «жалезная заслона» закрыла беларусам доступ да 

сусветнай літаратуры. Перакладалі творчасць пісьменнікаў савецкіх рэспублік. 

Некаторыя беларусы, якія апынуліся за мяжой падчас вайны, таксама займаліся 

перакладамі (У. Клішэвіч, М. Сяднёў, Х. Ільяшэвіч і інш.). У 1970-я гг. адбыўся 

новы якасны зрух у мастацтве перакладу. Выдавецтва «Беларусь» заснавала 

дзве паэтычныя серыі – «Паэзія народаў свету» і «Паэзія народаў СССР». У 

1975 г. выйшаў першы выпуск штогадовіка «Далягляды», з 1982 г. пачаў 

выходзіць альманах «Братэрства». Выходзілі розныя паэтычныя анталогіі, ў 

тым ліку аўтарскія. Пачалі перакладаць і беларусаў: Вера Рыч выдала ў 

Лондане дзве анталогіі беларускай паэзіі па-англійску, доктар Будана Хінгамірэ 

ў Дарвадзэ выдаў анталогію беларускай паэзіі для індыйскага чытача. 

Перакладалася беларуская паэзія і на украінскую, польскую і расійскую мову. 

На жаль, казаць пра беларускую школу перакладу можна толькі ўмоўна, бо ў 

нас няма аніякага выдання, вакол якога канцэнтраваліся б перакладчыкі. Але іх 

творчы дух жыве, і кожны год узнікаюць новыя і новыя пераклады. 

 Беларускія перакладчыкі займаліся не толькі практыкай, але і актыўна 

распрацоўвалі тэорыю перакладу. Сярод тых, хто пакінуў пасля сябе артыкулы 

аб сутнасці перакладу, былі Юрка Гаўрук, Алесь Зарыцкі і інш., тэорыяй і 

практыкай перакладу займаліся і займаюцца М. П. Кенька і В. П. Рагойша. 

Кожны з іх таксама па-свойму бачыў і бачыць галоўныя задачы перакладчыкаў. 

 Юрка Гаўрук у артыкуле «Майстэрства перакладу» выказвае думку, што 

нельга прызнаваць нейкі кірунак у мастацкім перакладзе адзіна правільным, бо 

гэта «абмяжоўвае творчыя пошукі» і «падразае крылы мастацтву». Крытэрыем 

ацэнкі якасці перакладу з’яўляецца арыгінал. Але пераклад ніколі не можа 

замяніць арыгінала, якім бы дакладным ён не быў, ён толькі дае ўяўленне аб 

арыгіналы. Перакладчык, такім чынам, нясе адказнасць за свой пераклад і перад 

аўтарам, і перад чытачом. Пераклад тэарэтычна не можа быць мацнейшым за 

арыгінал, але ёсць такія выпадкі, калі пераклад робіць большае ўражанне, чым 

арыгінал, застаючыся перакладам. Так было, напрыклад, з пералажэннем 

раздзела пра Угаліна і Руджыеры з «Боскай Камедыі» Дантэ, зробленым 

А. Міцкевічам. 

 Ю. Гаўрук таксама разважае пра ролю рускай мовы на Беларусі: кожны 

адукаваны чалавек ёю валодае, а таму творы рускай літаратуры беларусы 

чытаюць у арыгіналы, а з творамі сусветнай літаратуры часта знаёмяцца ў 

перакладзе на рускую мову. «Адсюль непазбежны вывад: каб пераклады на 

беларускую мову заваявалі прызнанне народа, яны павінны быць самай 

высокай якасці» [15, с. 55]. Таму беларускія перакладчыкі ў нейкай ступені 

вымушаны спаборнічаць за ўвагу чытача і імкнуцца да таго, каб зрабіць свае 

пераклады як мага больш якаснымі. 

Юрка Гаўрук аналізуе асноўныя накірункі, існуючыя ў рускай школе 

мастацкага перакладу. Першы накірунак – гэта «перакладчыкі вучоныя, добрыя 

знаўцы многіх моваў, людзі вялікай эрудыцыі, якія бяруцца за пераклад твораў 

класічнага альбо сучаснага аўтара перш за ўсё з пункту гледжання яго 

літаратурнай спецыфікі» [15, с. 57]. Інакш кажучы, гэта літаралісты. У якасці 
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прыкладу Гаўрук прыводзіць пераклады «Гамлета» Шэкспіра і «Боскай 

Камедыі» Дантэ, выкананыя М. Лазінскім. Яго пераклады вельмі дакладныя, 

але перакладчык у іх вымушаны ахвяраваць паэтычным бокам. З гэтым, аднак, 

можна паспрачацца: пераклады Лазінскага ўсё ж такі валодаюць высокай 

ступеняй мастацкасці і разлічаны на шырокае кола чытачоў, у адрозненне, 

напрыклад, ад перакладу А. Ілюшына. Другі кірунак – гэта перакладчыкі-паэты, 

якія, «перакладаючы таго альбо іншага аўтара, вольна ці міжвольна ўносяць 

нешта сваё» [15, с. 58]. Такім перакладчыкам, на думку Гаўрука, з’яўляецца 

С. Я. Маршак (асабліва яго пераклады санетаў Шэкспіра і паэзіі Бёрнса). І да 

трэцяга кірунку належаць паэты-перакладчыкі, якія «не выстаўляюць наперад 

сваё творчае «я» [15, с. 61]. Яны стараюцца сысці на задні план і як мага паўней 

паказаць аўтара. Такім перакладчыкам быў А. С. Пушкін. Гаўрук сцвярджае, 

што далёка не кожны, хто валодае мовамі і піша вершы, можа добра 

перакладаць, бо пераклад патрабуе асаблівага майстэрства. Ён таксама выказвае 

недавер да перакладаў, зробленых з падрадкоўніка, таму што падрадкоўнік не 

можна даць поўнае ўяўленне аб арыгінале. 

У артыкуле «Мастацкі пераклад як узнаўленне» Гаўрук кажа аб тым, што 

немагчыма сумясціць найбольшую дакладнасць і найбольшую мастацкасць у 

перакладзе. Ніякі пераклад не будзе на сто працэнтаў дакладным, бо змена 

гучання альбо ўжаванне іншага слова ўжо з’яўляюцца недакладнасцю. Ён 

лічыць, што важней перадаць рытм тэксту (не важна, празаічнага альбо 

паэтычнага), чым захаваць яго форму. Перакладчык павінен быць адначасова 

крытыкам, каб быць у стане выбраць з некалькіх варыянтаў перакладу 

найлепшы (гл.: [15, c. 63–75]). 

Алесь Зарыцкі ў артыкуле «Шанавальнік і сапернік» кажа пра 

неабходнасць стварэння двухмоўных выданняў: «Паэт-перакладчык у такім 

выпадку, нібыта знаходзячыся пад строгім і пільным кантролем арыгінала, 

натуральна будзе напружваць усе свае сілы, каб давесці справу да ладу» [30, с. 

217]. Гэта будзе карысным таксама для чытача. Аднаго толькі таленту для таго, 

каб быць выдатным перакладчыкам, па меркаванні Зарыцкага, недастаткова. 

Трэба таксама вывучаць досвед знакамітых перакладчыкаў, выдатна ведаць 

мову і краіну, ў якой на ёй гавораць, культуру, мастацтва, гісторыю і традыцыі 

яе народа, а таксама глыбока вывучаць творчасць аўтара, якога перакладаеш,  

фальклор. Зарыцкі, як і Гаўрук, закранае пытанне перакладу з падрадкоўніка, 

але ён ставіцца да яго больш лаяльна, бо на свеце існуе вельмі шмат моў і 

наўрад ці для кожнай з іх знойдзецца таленавіты перакладчык, а яшчэ таму, што 

існуюць вельмі добрыя пераклады, зробленыя з падрадкоўніка (напрыклад, 

пераклад «Адысеі», выкананы В. А. Жукоўскім з нямецкага падрадкоўніка). 

Сам Зарыцкі кажа, што ў сваёй перакладчыцкай дзейнасці ён імкнуўся быць 

сапернікам паэта, і гэта ён лічыць найлепшым шляхам для перакладчыкаў. 

Язэп Семяжон слушна выказваецца пра майстэрства перакладу ў 

інтэрв’ю, дадзеным ім Аляксею Гардзіцкаму і надрукаваным у зборніку 

«Далягляды» за 1984 год. Семяжон шмат перакладаў і з моў, якія сам ведаў, і з 

падрадкоўнікаў. Але калі гаворка ішла пра падрадкоўнікі, ён выкарыстоўваў 
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тыя, што зрабілі самі аўтары (напрыклад, на англійскую мову), і пастаянна 

кансультаваўся з аўтарамі. Ён выступае супраць літаралісцкага перакладу, бо 

некаторыя рэаліі могуць быць незразумелымі для носьбітаў мовы, на якую 

робіцца пераклад, а таму перакладчыку трэба часам ісці на замены. «У 

перакладзе паэзіі, як гэтага патрабуе сама паэзія перакладу, важна 

перастварыць не так званую “вербальную дакладнасць”, а так званае і падчас 

ледзьве ўлоўнае “ледзь-ледзь” – саму паэзію», – мяркуе паэт [10, c. 192]. Да 

таго ж перакладчык павінен быць поўным гаспадаром «на ўсіх абшарах свайго 

роднага слова» [10, c. 192]. 

Па меркаванні М. Кенькі, асаблівасць мастацкага перакладу ў тым, што 

ён даносіць нам усе віды інфармацыі: эмацыйную, пабуджальную, эстэтычную. 

Эмацыйны элемент перадаць даволі складана, бо ў розных месцах розныя з’явы 

могуць выклікаць розную рэакцыю. Але складаней за ўсё перадаць эстэтычную 

інфармацыю. Галоўная задача перакладчыка – «ператварыць» арыгінал, і пры 

гэтым часта прыходзіцца ісці на страты. У паэзіі найвялікшыя цяжкасці звязаны 

з неабходнасцю захаваць вершаваны памер, межы радка, строфіку, рыфмоўку. 

Алё і ў арыгінале ёсць словы, якія ўжыты аўтарам для таго, каб запоўніць 

пустату. «Перакладчык таксама выбірае, што можна апусціць, замяніць нечым 

падобным, але так, каб не аддаліцца ад зместу, не страціць вобразнасці», – піша 

М. Кенька ў артыкуле «Мастацкі пераклад: спецыфіка, гісторыя, праблемы» 

[33, с. 20–21]. Далей ён закранае праблему таго, што пераклады на беларускую 

мову з’яўляліся і з’яўляюцца часцей за ўсё другаснымі пасля перакладаў з 

рускай мовы, а таму не нясуць пазнавальную функцыю. Для беларусаў, аднак, 

паўстала патрэба перакласці творы аўтараў, якія не былі беларусамі, альбо былі 

вымушаны пісаць на іншай мове, альбо пісалі пра беларусаў. Іх творы не 

з’яўляліся раней нават у рускіх перакладах.  

Мала хто перакладае беларусаў на іншыя мовы. Усё часцей беларусы 

робяць гэта самі: напрыклад, Валерый Стралко перакладае на ўкраінскую і 

рускую мовы, Алесь Разанаў – на нямецкую, Сяргей Панізнік – на латышскую, 

а Дзмітры Плакс – на шведскую. М. Кенька таксама разважае пра тэорыю 

перакладу: для яго галоўнае – захаванне мастацкасці перакладу, а не следаванне 

тэарэтычным правілам; але тэорыя ўсё ж такі патрэбна, бо праз яе перакладчыкі 

могуць дзяліцца сваім вопытам. 

В. П. Рагойша кажа, што пераклад мае на ўвазе творчы працэс, асабліва 

пераклад паэзіі. Перакладчык паэтычных твораў становіцца сааўтарам 

іншамаўнага пісьменніка. А перакладны твор – гэта не даслоўная копія 

арыгінала і не цалкам новы твор, а «нешта трэцяе». Шмат фактараў уплывае на 

ўзровень перакладу: ступень развітасці нацыянальнай літаратуры-

ўспрымальніцы, распрацаванасць літаратурнай мовы, багацце перакладчыцкай 

традыцыі, ступень блізкасці народаў. Але перакладаць з блізкіх моў не лягчэй, 

чым з больш далёкіх. «Тут узнікае шэраг спецыфічных цяжкасцей, звязаных з 

міжмоўнай аманіміяй, гіпнозам арыгінала, працай перакладчыка “на віду” ў 

чытача, які часта можа адразу ж параўнаць пераклад з вядомым яму 

арыгіналам, і інш.», – выказваецца ў сваім артыкуле «Пра мастацкі пераклад 
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жартам і ўсур’ёз» даследчык [51, с. 10]. В. П. Рагойша пералічвае прынцыпы, 

якія пакінулі нам у спадчыну Янка Купала, Якуб Колас, Максім Багдановіч і 

якімі ён і сам імкнуўся карыстацца, перакладаючы творы: «Перакладаць 

неабходна толькі тыя творы, якія здольныя ўзбагаціць родную літаратуру, 

культуру, развіць нацыянальную літаратурную мову; мастацкі пераклад 

ажыццяўляецца па любові, а не па разліку; перакладчыку трэба валодаць мовай 

арыгінала, але асабліва дасканала – мовай, на якую ён перакладае; ў мастацкім 

перакладзе павінен узнаўляцца стыль пісьменніка, асноўныя нацыянальныя 

асаблівасці першакрыніцы; паўнацэннасць перакладу – гэта не даслоўнасць, а 

дакладнасць у перадачы ідэйна-вобразнай структуры іншамоўнага твора; 

мастацкі пераклад, як і арыгінал, павінен валодаць несумненнымі эстэтычнымі 

вартасцямі» [51, c. 12]. 

У 2009 годзе пасмяротна выйшла кніга Давіда Фактаровіча «Основы тео-

рии художественного перевода». Ён даследуе праблему перакладаемасці, 

адакватнасці арыгінала. Аўтар крытычна выказаўся пра машынны пераклад, бо 

ён абыякавы да кантэксту, які ў сваю чаргу выяўляе стылёвыя каштоўнасці. У 

далейшым ён робіць наступнае прадказанне, вельмі блізкае да рэальнасці: 

«Матэматычныя машыны будуць граць усё больш ўзрастальную ролю ў 

статыстыцы, бібліяграфіі, археалогіі, лінгвістыцы, нарэшце, ў некаторых 

колькасных аналізах літаратуразнаўства, але сфера прыкладання іх метадаў да 

літаратурнага, мастацкага перакладу меншая, чым да аналітычных ці 

колькасных задач» [64, с. 26]. Перакладчык, па меркаванні Д. Фактаровіча, 

павінен імкнуцца да таго, каб правільна прадставіць арыгінальнага аўтара 

іншамоўнаму чытачу. Даследчык пагаджаецца з параўнаннем перакладчыка з 

акцёрам, выканаўцам-інтэрпрэтатарам і пранікнёным партрэтыстам. 

Д. Фактаровіч зрабіў грунтоўнае даследаванне гісторыі мастацкага 

перакладу ад старажытнасці да найноўшага часу. Гэта таксама расповед пра 

станаўленне перакладазнаўства, вынаходніцтва крытэрыяў для ацэнкі якасці 

перакладу. Акрамя таго, цэлы раздзел даследчык прысвяціў асаблівасцям 

перакладаў трох літаратурных родаў – лірыкі, эпасу і драмы. Перакладчык 

паэзіі, на яго думку, стаіць перад двойчы складанай задачый: ён павінен не 

перакладаць слова ў слова, але і не губляць той ідэйнай нагрузкі, якая ляжыць 

на кожным слове. Даследчык таксама адзначае, што часам здаралася так, што 

пры перакладзе станавілася відавочнай неабходнасць узбагачвання сваёй 

літаратуры: так, напрыклад, было ў Максіма Багдановіча, які ўвёў у беларускую 

літаратуру шматлікія цвёрдыя раманскія формы, адначасова перакладаючы 

вершы з імі і пішучы свае. 

Е. А. Лявонава спасылаецца на словы В. Сёмухі, чыё стаўленне да 

перакладу падобнае да падыходу В. Левіка: для яго перакладчык – гэта акцёр, 

які, хоць і грае нейкую ролю, але цалкам не знікае з перакладу (гл.: [44, с. 8]). 

Сама даследчыца мяркуе, што перакладчык балансуе на мяжы самавыяўлення і 

самаабмежавання. Прыгажосць і дакладнасць могуць быць сумешчаны ў адным 

тэксце, але толькі ў тым выпадку, калі перакладчык сам з’яўляецца таленавітым 

паэтам: «Як і кожны іншы від літаратурнай дзейнасці, ён (пераклад – Ю. І.) 
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ёсць мастацтвам, неад’емнай часткай той літаратуры, на мове якой загучаў, і 

яго ўзровень – сведчанне здольнасцяў не толькі аўтара, але і перакладчыка, 

больш за тое, сталасці, гнуткасці, багацця мовы і яе магчымасцяў» [44, с. 8]. 

Важным для перакладчыка з’яўляецца таксама здольнасць не пазбавіць аўтара ў 

перакладзе яго нацыянальнага каларыту, а яшчэ валоданне мастацтвам 

словатворчасці, бо без гэтага перакласці некаторых аўтараў проста немагчыма.  

Такім чынам, дакладнага адказу на пытанне «як перакладаць?» да 

сённяшняга часу няма. Можна доўга спрачацца, які пераклад лепшы – 

літаралісцкі ці вольны, а таксама ці трэба перакладчыку поўнасцю знікнуць з 

перакладу альбо даць чытачам магчымасць за ім яго пазнаць. Спосаб перакладу 

застаецца, такім чынам, асабістым выбарам кожнага канкрэтнага перакладчыка, 

і калі перакладчык сапраўды таленавіты, то, на нашу думку, ва ўсякім выпадку 

ён створыць геніяльны твор, які не будзе саступаць арыгіналу. Рускія і 

беларускія ж навукоўцы зрабілі значную працу, каб данесці да нашчадкаў свой 

перакладчыцкі вопыт, кожны з іх дадаў штосьці новае і цікавае ў тэорыю 

мастацкага перакладу. І, нягледзячы на вялікую колькасць і разыходжанне 

меркаванняў, адно можна сцвярджаць без сумневу: пераклад магчымы (і з 

гэтым не спрачаецца ніводны з даследчыкаў), ён жыве поўным жыццём і 

актыўна развіваецца, бо, як выказаўся Д. Фактаровіч, «усё інтэнсіўней 

становіцца абмен паміж нацыямі, а сродкам гэтага абмену мастацкімі 

каштоўнасцямі з’яўляецца пераклад» [64, c. 30]. Гэта пацвярждаецца ўсё 

новымі перакладамі маладой генерацыі беларускіх перакладчыкаў, якія выдатна 

спалучаюць у сваіх перакладах дакладнасць рытму, рыфмоўкі і захоўваюць дух 

арыгінала. Гэта, напрыклад, пераклады А. Хадановіча, М. Мартысевіч, 

М. Шоды і інш. 

 А цяпер патрэбна вырашыць пытанне аб тым, якія праблемы ўзнікаюць 

перад перакладчыкам, калі ён звяртаецца да непаўторнай па сваіх мастацкіх 

вартасцях спадчыны аднаго з самых перакладаемых на іншыя мовы паэтаў – 

Генрыха Гейнэ. Гэта немагчыма зразумець без паглыблення ў паэтыку вялікага 

нямецкага паэта. 
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1.2 Асаблівасці паэтыкі Г. Гейнэ 

і праблема яе адаптацыі ў рускай і беларускай культурах 

 

Генрых Гейнэ, безумоўна, з’яўляецца вельмі значнай фігурай не толькі ў 

немецкай, але  і ўвогуле ва ўсёй сусветнай літаратуры. Ужо амаль два стагоддзі 

яго імя выклікае асацыяцыі з геніальнымі творамі, якія ён пасля сябе пакінуў, а 

таксама са знакамітымі перакладамі гэтых твораў на розныя мовы. Так, Гейнэ 

можна з упэўненасцю назваць адным з самых перакладаемых паэтаў за ўсе 

часы. Асаблівую ўвагу да яго бычым мы і ў беларускіх пісьменнікаў і 

перакладчыкаў. Хаця гэтая справа ў нас не была развіта, перакладаў менавіта з 

гэтага пісьменніка існуе даволі шмат. Але ў чым жа прычына такй 

папулярнасці? Чаму так вабіць гэтая постаць? Паспрабуем разабрацца. 

Як было сказана раней, Гейнэ сінтэзаваў у сваёй творчасці лепшыя 

дасягненні нямецкіх рамантыкаў, як іенскай школы, так і гейдэльбергскай. Але 

гэтым яго творчасць не вычэрпваецца. Ён прыйшоў у літаратуру ў той час, калі 

пісьменнікі пачалі расчароўвацца ў рамантызме, калі стала зразумелым, што ў 

ім занадта шмат нездзяйсняльных мар і летуценняў. Таму нават яго рамантызм 

быў іншым, чым у папярэдніх нямецкіх рамантыкаў. Гейнэ, па слушнай заўвазе 

А. А. Гугніна, «заклікае да агульназначнасці, яснасці і дэмакратычнасці зместу 

літаратуры, выдаленню з яе містычных і рэлігіёзных элементаў, адмовы ад 

любой ідэалізацыі сярэднявечных форм жыцця» [23, c. 145]. Рамантызм 

пакрысе змяняўся рэалізмам, і гэта змяненне знайшло яскравае адлюстраванне 

ў творчасці Гейнэ. Ён нібыта завяршыў перыяд рамантызму і падрыхтаваў 

пераход да рэалізму, або, па словах Г. В. Сінілы, «завяршыў царства рамантыкі 

і адначасова нанёс ёй смяротны ўдар» [56, с. 77]. Вельмі знакамітай з’яўляецца 

гейнэўская іронія, якую ён выкарыстоўвае, як адзначае адзін з буйнейшых 

расійскіх даследчыкаў нямецкага рамантызму А. С. Дзмітрыеў, «Каб выкрыць 

бясплодныя рамантычныя ілюзіі, паказаць іх безгрунтоўнасць у сутыкненні з 

рэчаіснасцю» [29, с. 12]. Так, Гейнэ спачатку апявае сваё рамантычнае пачуццё, 

а потым рэзка скідае яго з п’едэсталу і з іроніяй здзекуецца з яго і з самога сябе. 

Таму яго іронію часам нават называюць «падвойнай», бо гэта ўжо іронія на 

іронію. Пачынаючы вершы ва ўзнёслай рамантычнай манеры, ён часта надае ім 

зусім іранічную канцоўку. Іронія ў яго мае тысячы адценняў: ад лёгка-

жартаўлівай за з’едлівай і бязлітаснай. Ён высмейвае тых, каго ненавідзіць, а 

таксама самога сябе, гледзячы з вышыні свайго досведу на юнацкія пакуты. Але 

яго душа – гэта душа сапраўднага рамантыка, якая разрываецца паміж 

узнёсласцю і скептыцызмам. Ён хаваецца за гэтай з’едлівай усмешкай, і ніхто 

не бачыць, што гэта проста спосаб абараніць сваё разбітае сэрца.  

Безумоўна, творчасць Гейнэ шчыльна звязана з яго біяграфіяй. Можна 

сказаць, што яе ён зрабіў воссю сваёй творчай думкі, з яе браў матывы для 

новых твораў, па ёй пісаў цэлыя паэтычныя зборнікі. Ён нарадзіўся ў той час, 

калі ідэі Французскай рэвалюцыі натхнялі людзей, на свае вочы бачыў 

расчараванне ў ёй і нараджэнне з яго рамантызму, а пасля і расчараванне ў 

рамантычным светаўспрыняцці. І найбольш яскрава, на нашу думку, яго 
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біяграфія, а дакладней – гісторыя яго няшчаснага кахання, адбілася ў першым 

паэтычным зборніку паэта – «Кніга песень».  

Кажуць, што пісаць сапраўды таленавітыя вершы можа толькі няшчасны 

чалавек. І чым больш яго няшчасце, тым больш душэўна і пранікліва ён будзе 

пісаць. Бадай што самы яскравы прыклад таму – Гейнэ і яго «Кніга песень». «У 

лёсе Гейнэ, безумоўна, шмат такога, што непазбежна звязана з доляй кожнага 

буйнога пісьменніка», – трапна адзначае расійскі навуковец А. Ляжнёў [38, с. 

66]. Няшчаснае каханне, эміграцыя, цяжкая хвароба, смерць на чужбіне – праз 

гэтыя колы пекла быў вымушаны прайсці не адзін вялікі паэт, і ўсе яны 

закранулі Гейнэ. А з чаго ж нарадзілася «Кніга песень»? 

 Нарадзілася яна з «гамбургскай гісторыі» – гісторыі няшчаснага кахання 

Генрыха. У 1816 годзе бацькі адправілі яго ў Гамбург на стажыроўку да 

багатага дзядзькі. І там юнак сустрэў яе – дзяўчыну, якая, па словах 

Г. В. Сініла, «разбудзіла яго сэрца і адначасова разбіла яго, яна прынесла паэту 

найвялікшую радасць і найвялікшы боль» [56, с. 81].  

 «Кніга песень» – гэта споведзь душы маладога паэта. «Und dies Büchlein 

ist die Urne / Mit der Asche meiner Liebe» [74, c. 149] («І гэтая кніжачка – ўрна / З 

попелам майго кахання» – Тут і далей падрадковы пераклад наш. – Ю. І.), кажа 

Гейнэ ў вершы «Sag’, wo ist dein schönes Liebchen» («Скажы, дзе твая прыгожая 

каханая…»). Гэта адзінае цэлае, прасякнутае мільёнамі адценняў перажыванняў 

і пакутаў, надзеямі, расчараваннямі і самымі рознымі эмоцыямі. Аднак тут мы 

бачым не толькі каханне, інакш гэтая кніга, мабыць, і не стала б адной з самых 

вялікіх кніг, якія калісьці былі створаны чалавекам. «Зборнік уражвае сваёй 

цэласнасцю, глыбокай прадуманасцю архітэктонікі», – слушна заўважае Г.В. 

Сініла [56, с. 81]. Падобнае меркаванне выказвае і нямецкі даследчык Вернэр 

Юнг: «Гаворка ўсё ж такі ідзе пра цыклы, якія аформлены і па-майстэрску 

размешчаны. Таму пры разглядзе вершаў неабходна ўлічваць не толькі змест 

асобнага тэксту, але і яго месца ў цыкле» [79, c. 21]. І сапраўды, чатыры цыклы 

кнігі – «Junge Leiden» («Юнацкія пакуты»), «Lyrisches Intermezzo» («Лірычнае 

інтэрмецца»), «Die Heimkehr» («Зноў на Радзіме» ці «Вяртанне на Радзіму»), 

«Die Nordsee» («Паўночнае мора») – непарыўна звязаны паміж сабой, яны – 

нібыта звёны ланцуга ці нават прыступкі, па якіх узыходзіць лірычны герой, 

эвалюцыянуючы ў сваім пачуцці. Гэта гісторыя кахання, але каханне – не 

адзіная тэма зборніка. «Пра Генрыха Гейнэ напісана яго сучаснікамі – роднымі, 

сябрамі і ворагамі – нямала ўспамінаў, у якіх асветлены цэлыя перыяды яго 

жыцця альбо расказаны асобныя эпізоды. Важнейшай крыніцай звестак пра 

паэта і яго эпоху, аднак, працягваюць заставацца самі яго творы», – адзначае 

С. П. Гіждэў [18, с. 37]. Так, і ў «Кнізе песень» яго вершы захавалі яшчэ і эпоху, 

ў якую жыў паэт, з усім яе каларытам. Гейнэ з уласцівай яму іроніяй кпіць з 

заганаў свайго часу (напрыклад верш «Die Grenadiere» («Грэнадзіры»), дзе 

расказваецца пра двух французскіх салдат, якія, страціўшы ўсё, вяртаюцца з 

рускага палону). А. С. Дзмітрыеў слушна адзначае: «Веліч Гейнэ-паэта адбілася 

ў тым, што ў інтымна-лірычнай тэме, складаючай аснову большасці вершаў 

«Кнігі песень», ён здолеў адлюстраваць істотныя рысы свайго сучасніка – 
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маладога чалавека 10-20-х гадоў XIX стагоддзя, апазіцыйна настроенага ў 

дачыненні да навакольнай рэчаіснасці» [29, с. 9]. 

 Варта адзначыць, што вершы «Кнігі песень» у асноўным напісаны 

нямецкім дольнікам (паводле М. Л. Гаспарава, гэта «Песенны верш народный 

лірыкі і балад») [12, c. 165]. Гэта танічны памер, які базуецца на пэўнай 

колькасці націскаў у радку. У залежнасці ад гэтага бывае 2-іктны, 3-іктны 

дольнік і г.д. Асваенне гэтага памеру пачынаецца яшчэ да пачатку эпохі 

рамантызму, што і адзначае М. Л. Гаспараў: «У эпоху перадрамантызму ажывае 

цікаўнасць да народнай творчасці, за выданнем сапраўдных народных текстаў 

ідуць іх перайманні» [12, с. 249]. Дольнік уводзяць у нямецкую паэзію Гётэ, 

Гердэр, Бюргер і іншыя шцюрмеры. Але найбольш поўна дух народнай паэзіі 

ўдалося ўвасобіць менавіта Гейнэ, і найперш у «Кнізе песень». 

 Першы цыкл, «Юнацкія пакуты», адлюстроўвае перажыванні няшчасна 

закаханага юнака. Ён у сваю чаргу дзеліцца на наступныя раздзелы: «Сны», 

«Песні», «Рамансы», «Санеты». Цыкл складаецца з вершаў аб нявернасці 

каханай, пакутаў няшчаснага закаханага, рэўнасці да шчаслівага саперніка і 

іншых. У некалькіх вершах вар’іруецца тэма вяселля дзяўчыны, якую кахае 

лірычны герой, з іншым чалавекам («Im Traum sah ich ein Männchen klein und 

putzig» («У сне я бачыў мужчынку, маленькага і пацешнага…»), «Was treibt und 

tobt mein tolles Blut?» («Што ж бурліць і бушуе мая шалёная кроў? »), «Der arme 

Peter» («Бедны Петэр»), «Don Ramiro» («Дон Раміра») і інш.). У іх мы бачым 

адчай, тугу і боль лірычнага героя. Першы з названых вершаў належыць да 

цыклу «Сны», а таму ўсё, што паказвае нам аўтар, адбываецца ў сне, а гэта дае 

яму магчымасць адлюстраваць нейкія містычныя з’явы. Ф. П. Шылер заўважае: 

«У “Снах” яскрава выявіўся ўплыў рамантычнай могілкавай паэзіі, паэзіі 

“кашмараў і жахаў” у духу Э.-Т.-А. Гофмана» [68, с. 84]. Ёсць могілкавыя 

матывы і ў вершы «Im Traum sah ich ein Männchen klein und putzig» («У сне я 

бачыў мужчынку, маленькага і пацешнага…»). Аўтар бачыць у сне чалавечка, 

якога апісвае так: «Trug weiße Wäsche und ein feines Kleid, / Inwendig aber war es 

grob und schmutzig» [75, c. 43] («Насіў белую бялізну і цудоўнае адзенне, / Але 

ўнутры быў грубы і брудны»). 

Так апісвае аўтар свайго саперніка. Напрыканцы ён паказвае містычнае 

вяселле гэтага чалавечка з каханай лірычнага героя: «Vor einem Altar stand das 

Männchen da, / Mein Lieb daneben, Beide sprachen: Ja! / Und tausend Teufel riefen 

lachend: Amen!» [75, c. 43] («Перад алтаром стаяў мужчынка, / Побач мая 

каханая, абодва сказалі: Так! / І тысячы чарцей, смеючыся, крыкнулі: Амінь!»). 

 Вось што атрымліваецца: шлюб, які традыцыйна заключаецца Царквой, 

Богам, які ўяўляе сабой нейкі сакрамэнт, тут ператвараецца ў нешта страшнае, 

жахлівае, д’ябальскае! Мы бачым усю ненатуральнасць гэтага вяселля, на якім 

«Амінь!» крычаць чэрці. 

 У вершы «Was treibt und tobt mein tolles Blut?» («Што ж бурліць і бушуе 

мая шалёная кроў? ») лірычны герой таксама бачыць у сне шлюб сваёй каханай. 

А вось у вершы «Der arme Peter» («Бедны Петэр») гэты шлюб – ужо не сон 

героя. Петэр бачыць шчасце яго каханай і саперніка, а сам адчувае вялікія 
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пакуты: «Der Peter steht so still und stumm, / Und ist so blaß wie Kreide» [75, c. 51–

52] («Петэр стаіць так ціха і маўкліва, / І ён белы, як крэйда»). Дон Раміра ж 

гіне ў дзень шлюбу сваёй каханай, але прывідам прыходзіць да яе на вяселле. 

 Трэба таксама адзначыць рэзкасць, з якой Гейнэ пераходзіць ад пяшчоты 

да цынізму. «Перажытае, ўвасабляючыся ў вобразах паэтычнай фантазіі, 

ўвайшло ў лірыку Гейнэ, і, па прызнанні паэта, першыя вершы яго былі 

народжаныя горыччу і абурэннем», –тлумачыць А. І. Дэйч [28, с. 112]. Вось 

толькі паэт пісаў, як марыць аб прыходзе каханай («Morgens steh ich auf und 

frage» – «Раніцай устаю і пытаю»), а тут ужо абвінавачвае яе ў сваім горы: 

«Sahst mich bleich und herzeblutend / Lange Jahre vor dir stehn!» [75, c. 48] («Ты 

бачыш мяне бледным і з сэрцам, што сцякае крывёю, / Доўгія гады стоячым 

перад табой!»; верш «Warte, warte, wilder Schiffmann» – «Пачакай, пачакай, 

апантаны марак…»). Тут можна ўбачыць, як меркаваў А. Ляжнёў, «прэтэст 

Гейнэ супраць умоўна ўзвышаных, надуманых, кніжных і мёртвых пачуццяў, 

якія культывуюцца на нямецкім Парнасе і ў серадзе “адукаванага”, буржуазна-

інтэлігенцкага грамадства» [38, с. 145]. Гейнэ лічыць гэтае каханне ліцэмерным 

і рэзка выступае супраць яго з дапамогай іроніі. 

 У «Лірычным інтэрмецца» таксама ўздымаюцца тэмы няспраўджаных 

надзей, няшчаснага кахання, але шмат тут вершаў, у якіх паэт з пяшчотай 

гаворыць аб сваёй каханай («Im wunderschönen Monat Mai» («У цудоўным 

месяцы маі…»), «Wenn ich in deine Augen seh’» («Калі я гляджу ў твае 

вочы…»), «Dein Angesicht so lieb und schön» («Твой твар такі мілы і 

прыгожы…»)). І раптам – зноў горкае расчараванне: «Ich glaube keinem 

Weiberschwur!» («Я не веру жаночым клятвам!»; верш «O schwöre nicht und 

küsse nur» – «О, не кляніся, а толькі цалуй…») [74, c. 80]. 

 Але ў гэтым цыкле лірычны герой ужо больш спакойны. Ён прабачыў 

сваёй каханай, пра што заяўляе ў вершы «Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch 

bricht» («Я не злуюся, і калі сэрца таксама разаб’ецца…»). Ён кажа: «Ich sah 

mein Lieb, wie sehr du elend bist» [75, c. 78] («Я бачу, мая каханая, якая ты 

няшчасная»), і гэта памякчае яго сэрца, суцяшае боль. Той жа самы матыў і ў 

наступным вершы – «Ja, du bist elend, und ich grolle nicht; / Mein Lieb, wir sollen 

beide elend seyn!» [75, c. 78] («Так, ты няшчасная, і я не злуюся; / Мая каханая, 

мы абодва вымушаны пакутваць [быць няшчаснымі]!»; верш «Ja, du bist elend, 

und ich grolle nicht» – «Так, ты вартая жалю, і я не злуюся…»).  

 Тут, як і ў першым цыкле, сустракаюцца варыяцыі на тэму шлюбу 

каханай лірычнага героя з яго сапернікам, напрыклад у вершах «Das ist ein 

Flöten und Geigen» («Гэта флейты і скрыпкі…»), «Und als ich so lange, so lange 

gesäumt» («І калі я так доўга, так доўга марудзіў…»), у нейкай ступені 

знакамітае «Ein Jüngling liebt ein Mädchen» («Юнак любіць дзяўчыну…»). Верш 

«Das ist ein Flöten und Geigen» («Гэта флейты і скрыпкі…») добра перадае 

пачуцці лірычнага героя: 

 
Das ist ein Flöten und Geigen, 

Trompeten schmettern drein; 

Da tanzt den Hochzeitreigen 
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Die Herzallerliebste mein. 

 

Das ist ein Klingen und Dröhnen 

Von Pauken und Schallmei’n; 

Dazwischen schluchzen und stöhnen 

Die guten Engelein. [74, c. 82] 

 

(Гэта флейты і скрыпкі, / Трубы выдаюць грукатанне; / Тут танчыць вясельны танец / 

Мая ўсім сэрцам каханая. // Гэта звон і грукат / Літаўраў і габояў; / Між тым плачуць і 

стогнуць / Добрыя анёлачкі.) 

 

 Невыразным болем прасякнутыя гэтыя радкі. Зноў гучыць матыў 

небогаспадобнага шлюбу, бо яго аплакваюць анёлы. У вершы ж «Und als ich so 

lange, so lange gesäumt» («І калі я так доўга, так доўга марудзіў…») лірычны 

герой наракае на тое, што пакуль ён блукаў па свеце, яго каханая пайшла за 

іншага, якога ён называе дурнейшым з людзей. У сваю чаргу верш «Ein Jüngling 

liebt ein Mädchen» («Юнак любіць дзяўчыну…») распавядае нам «старую 

гісторыю», якая «заўсёды застаецца новай»: юнак кахае дзяўчыну, тая кахае 

іншага, а іншы жэніцца з іншай, таму дзяўчына са злосці ідзе за першага 

сустрэчнага, чым робіць юнака няшчасным (гл.: [75, c. 83–84]]. Усе гэтыя 

гісторыі паказваюць нам глыбіню няшчасця лірычнага героя і самога аўтара, 

глыбіню яго душэўных пакутаў. «Увогуле, каханне Гейнэ я б хутчэй назваў 

дзікім. У ім заўсёды было штосьці безагляднае, амаль вар’яцкае, як і ў самой 

натуры паэта, нягледзячы на ўвесь яе эстэтызм ці, можа быць, менавіта ў сілу 

перавагі ў ёй эстэтычнага пачатку», – заўважае І.Ф. Аненскі [1, с. 400], і гэтае 

выказванне пацвярджаецца вышэйназванымі вершамі. 

 Знакаміты верш «Ein Fichtenbaum steht einsam» («Сасна стаіць 

адзінока…») – бадай што адзін з лепшых твораў не толькі Гейнэ, але і ўсёй 

сусветнай літаратуры. «Першы план гейнэўскага верша – мініяцюрная 

раманная гісторыя, сумная гісторыя кахання назаўжды раз’яднаных Яго і Яе, 

што мараць і сумуюць адно аб адным», – адзначае Г.В. Сініла [56, с. 86]. 

Сапраўды, гэта верш пра адзіноту, пра дзве душы, якім ніколі не суджана быць 

разам. Ён уражвае сваёй безвыходнасцю, сумам і тугой. 

 «Vergiftet sind meine Lieder» («Атручаны мае песні…») – верш, які 

таксама адыгрывае важную ролю ў творчай спадчыне паэта. «Du hast mir ja Gift 

gegossen / In’s blühende Leben hinein» [75, c. 89] («Ты ўліла атруту / Ў 

квітнеючае жыццё»), – абвінавачвае паэт каханую. Ён кажа аб тым, што носіць 

у сэрцы многа змей, у тым ліку і яе. 

 Наступны цыкл – «Вяртанне на Радзіму». У першым жа вершы паэт 

заяўляе, што піша, каб прагнаць страх: «Ist das Lied auch nicht ergötzlich, / Hat’s 

mich doch von Angst befreit» [74, c. 106] («Песня таксама не пацешная, / Але яна 

вызваліць мяне ад страху»; верш «In mein gar zu dunkles Leben» – «У маё нават 

вельмі змрочнае жыццё…»). І вось, другі ж верш у цыкле – знакамітая 

«Ларэляй». Яна настолькі моцна паўплывала на ўсю нямецкую літаратуру, што 

нават у фашысцкія часы, калі Гейнэ праз яго габрэйскае паходжанне стаў 

«непажаданым» паэтам, яе працягвалі друкаваць у падручніках, падпісваючы 



28 
 

«народная песня». Гейнэ заяўляе, што яму не дае спакою адна казка старых 

часоў, якую ён нам і распавядае. Гэта легенда пра прыгажуню Ларэляй, якая 

заваблівае рыбакоў на прыбярэжныя скалы і губіць іх. Гісторыя прасякнута 

рамантычнай тугой, тут мы бачым і двусвецце: рэальны і містычны, 

фантастычны свет. 

 У гэтым цыкле ёсць вершы, ў якіх з’яўляецца мора, напрыклад «Du 

schönes Fischermädchen» («Ты, прыгожая рыбачка…»), «Der Sturm spielt auf zum 

Tanze» («Бура грае музыку для танца…»), «Das Meer erglänzte weit hinaus» 

(«Мора блішчыць далёка вакол…») і іншыя. Гэтыя вершы – своеасаблівыя 

пераходы да тэматыкі апошняга цыклу. Таксама сярод матываў вылучаецца 

матыў страты каханай. Напрыклад, у вершы «Als ich, auf der Reise, zufällig» 

(«Калі я ў падарожжы выпадкова…») лірычны герой паведамляе нам пра тое, як 

ён сустрэў на станцыі сям’ю яго каханай і стаў распытваць пра яе. Напрыканцы 

ён з болем заўважае падабенства малодшай сястры дзяўчыны да самой каханай: 

«Die Kleine gleicht der Geliebten, / Besonders, wenn sie lacht; / Sie hat dieselben 

Augen, / Die mich so elend gemacht» [75, c. 96–97] («Малая падабная да каханай, 

/ Асабліва калі яна смяецца; / У яе такія ж вочы, / Як тыя, што зрабілі мяне 

такім няшчасным»). У вершы «Sie liebten sich beide, doch keiner» («Яны абодва 

кахалі адно аднаго, але ніводны…») аўтар паведамляе нам аб героях, якія адзін 

аднаго кахалі, але пазбягалі і напрыканцы разышліся. Ён кажа: «Sie waren längst 

gestorben, / Und wußten es selber kaum» [75, c. 109] («Яны даўно памёрлі, / І 

нават не даведаліся пра гэта»). 

 Гейнэ часта ўспамінае пра былое шчасце (вершы «Mein Kind, wir waren 

Kinder» («Мая малая, мы былі дзецьмі…»), «Wie der Mond sich leuchtend 

dränget» («Як, ззяючы, праціскаецца месяц…») і іншыя). Але вось зноў рэзкі 

пераход да скептыцызму: верш «Nun ist es Zeit, daß ich mit Verstand» («Зараз 

такі час, што я з розумам…»). Лірычны герой, якому надакучыла разыгрываць 

драму, вырашыў нарэшце скінуць маску, але гэта не прыносіць яму палёгкі: 

«Noch immer elend fühl’ ich mich, / Als spielt’ ich noch immer Komödie» [75, c. 

113–114] («Я ўсё яшчэ адчуваю сябе няшчасным, / Як быццам я ўсё яшчэ 

разыгрываю камедыю»).  

 У вершы «Doch die Kastraten klagten» («Аднак кастраты скардзіліся…») 

Гейнэ высмейвае заганы тагачаснага грамадства. Духоўныя, не здольныя ні на 

што кастраты кажуць, што яго песня грубая, але вось яны запелі на свой 

узвышаны лад, адразу расчуліўшы дам. Але ці ёсць нейкая каштоўнасць у гэтых 

песнях? – нібыта пытаецца Гейнэ. 

 І вось нарэшце цыкл «Паўночнае мора». Ён у сваю чаргу складаецца з 

двух цыклаў. У ім лірычны герой прыходзіць да душэўнай раўнавагі, спакою. 

Ён прайшоў усе колы пекла нешчаслівага кахання, і праз гэтую пакуту 

прыходзіць ачышчэнне. «Душа, якая губляе ілюзіі, скідае спакушэнні, 

прадзіраецца з крывёю праз цёрне свету, каб у фінале вырвацца ў напоеную 

марскім паветрам прастору – ў жыццё, адкрытае нанова, з яго бясконцай 

барацьбой, з высокім і нізкім у ім», – кажа Г.В. Сініла [58, с. 149]. Нават памер 

тут змяняецца: ў першых трох цыклах гэта быў дольнік, а тут вершы напісаныя 
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верлібрам, што сімвалізуе свабоду творчасці і проста свабоду душы лірычнага 

героя. Гэта своеасаблівы выхад на новыя прасторы жыцця. 

 Паэт услаўляе мора, яго свабоду і непакорнасць, яго моц. Напрыклад, у 

вершах «Gewitter» («Навальніца»), «Der Schiffbrüchige» («Ахвяра 

караблекрушэння») паказана яго разбуральная сіла. У першым з названых 

вершаў аўтар шкадуе караблік, які трапіў у шторм: «Armes, lustiges Schifflein, / 

Das dort dahintanzt den schlimmsten Tanz!» [75, c. 144] («Бедны, вясёлы караблік, 

/ Які там танчыць горшы танец!»); «Und der schwankende Seemann steht am 

Steuer, / Und schaut beständig nach der Bussole, / Der zitternden Seele des Schiffes, / 

Und hebt die Hände flehend zum Himmel» [75, c. 144] («І матрос, які вагаецца, 

стаіць у штурвала, / І глядзіць увесь час на компас, / Дрыготкую душу карабля, / 

І пыдамае рукі з маленнем да нябёсаў»). У другім вершы ўжо гучыць 

абсалютная безвыходнасць: «Hoffnung und Liebe! Alles zertrümmert! / Und ich 

selber, gleich einer Leiche, / Die grollend ausgeworfen das Meer, / Lieg’ ich am 

Strande, / Am öden, kahlen Strande» [75, c. 145–146] («Надзея і каханне! Усё 

разбіта! / І я сам, як мярцвяк, / Выкінуты сярдзітым морам, / Ляжу на беразе, / 

На пустынным, халодным беразе»). Безвыходнасць гучыць таксама ў вершы 

«Fragen» («Пытанні»). Юнак задае мору пытанні пра сэнс жыцця, але яно нічога 

яму не адказвае, а ён, «як дурань», усё чакае (гл. [75, c. 146–147]). 

 У «Эпілогу» Гейнэ параўноўвае любоўныя думкі з блакітнымі і 

чырвонымі кветкамі, на якія не паглядзіць жнец, але прыгажосць якіх ацэніць 

сялянка. 

 Такім чынам, «Кніга песень» – вялікі твор не толькі нямецкай, але і 

сусветнай літаратуры, які ўражвае нас сваёй цэласнасцю. Нездарма даследчык 

Норберт Альтэнгофэр піша: «Ад самых ранніх публікацый вершы фактычна не 

выходзяць паасобку, але ў групах мінімум з двух-трох вершаў, часцей за ўсё 

аб’яднаных у маленькія цыклы з уласнымі загалоўкамі» [71, c. 16]. Гэта 

сапраўдная гісторыя кахання і сталення юнай душы, якая адкрывае для нас усе 

самыя тонкія струны пачуцця. Зборнік ахоплівае вялікую колькасць тэм, якія 

арганічна сплятаюцца і ўзаемадачыняюцца ў розных варыяцыях вершаў. 

Можна з упэўненасцю казаць, што гэтая кніга – шэдэўр, і напісаў яе сапраўдны 

геній. 

 Другі паэтычны зборнік Гейнэ – «Новыя вершы» – выйшаў у 1844 годзе. 

Дагэтуль Гейнэ паказаў сябе таксама ў якасці празаіка, выдаўшы чатыры тамы 

«Дарожных малюнкаў». У гэты час усё больш відавочным становіцца канфлікт 

Гейнэ з Германіяй: нічога не магло дапамагчы паэту ўладкавацца ў жыцці, ні 

пераход у лютэранства, ні дапамога сяброў і знаёмых. Сама існасць паэта 

выступае супраць філістэрскага грамадства, супраць феадальнай Германіі, 

супраць агульнапрынятых норм паводзін. І тут яскрава выявіўся сатырычны 

талент паэта. Ён разважае пра Германію, пра паэзію і самога сябе, жорстка 

кпіць з цэнзараў, якія вельмі актыўна дзейнічалі ў тагачасным грамадстве. 

Напрыклад, такі быццам бы апрацаваны цэнзурай тэкст паэт друкуе ў «Кнізе Ле 

Гран»: 
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 Die deutschen Censoren ––  ––  ––  –– 

––  ––  ––  ––  ––  ––  ––  ––  ––  –– 

––  ––  ––  ––  ––  ––  ––  ––  ––  –– 

––  ––  ––  ––  ––  ––  ––  ––  ––  –– 

––  ––  ––  ––  ––  ––  ––  ––  ––  –– 

––  ––  ––  ––  ––  ––  ––  ––  ––  –– 

––  ––  ––  ––  ––   Dummköpfe  ––  –– 

––  ––  ––  ––  ––  ––  ––  ––  ––  –– 

––  ––  ––  ––  ––  ––  ––  ––  ––  –– 

––  ––  ––  ––  ––  ––  ––  ––  ––  –– 

––  ––  ––  ––  –– [76] 

 

 (Нямецкія цэнзары… дурні.) 

 

 І вось, вынікам ліхтугаў паэта стала тое, што ў 1830 годзе ён, стомлены 

цэнзурай, вымушаны быў эміграваць у Францыю. Там ён знаёміцца з 

палітычным і культурным жыццём краіны, якая становіцца для яго другой 

Радзімай, а таксама з такімі выбітнымі творцамі, як Анарэ дэ Бальзак, 

Віктор Гюго, Жорж Санд і інш. Нейкі час Гейнэ цікавіцца сен-сіманізмам. 

«Гейнэ марыць пра свяшчэнны саюз народаў, калі на зямлі застанецца адна 

нацыя, адна раса – вызваленае чалавецтва», – так характарызуе гэты перыяд 

А. Дэйч [27, с. 98]. Пазней ён пачынае цікавіцца і камунізмам, але яго ідэі паэт 

так да канца і не прыняў, бо адчуваў, што камуністы знішчаць усё ўзвышанае і 

прыгожае, што ёсць у свеце. Але расчараванне прыйдзе пазней, а пакуль што 

камунізм, па словах А. Ляжнёва, «трактуецца як радасны, вызваленчы рух, які 

ўсебакова разнявольвае чалавека, абяцае яму светлую вясну, весялосць, 

маладосць, падобную на маладосць грэчаскага свету» [38, с. 41]. А. А. Гугнін 

падкрэслівае, што ў гэты час творчасць Гейнэ накіравана на «ўмацаванне 

культурных сувязяў паміж нямецкім і французскім народамі» [23, c. 136]. Паэт 

піша вершы на тэму грамадскіх праблем, піша публіцыстычныя і філасофскія 

творы. І вось у 1844 годзе з’яўляецца зборнік «Новыя вершы», які сабраў у сабе 

напісанае паэтам за мінулыя гады. Гэты зборнік з’яўляецца своеасаблівым 

пераходам ад рамантызму да рэалізму. Асабліва яскрава гэта выявілася ў 

цыклах «Новая вясна» і «Розныя». Акрамя іх, у зборнік уваходзяць яшчэ цыклы 

«Рамансы» і «Сучасныя вершы». Разглядзім больш падрабязна кожны з іх. 

 Ужо ў пралогу Гейнэ параўноўвае сябе з чалавекам, які рвецца ў бой, але 

ахутаны з усіх бакоў вянкамі з кветак, якімі ўпрыгожылі яго амуры. Так і сам 

паэт, ахоплены рамантычнымі эмоцыямі, не мог уступіць у найвялікшую бойку 

часу: 
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So, in holden Hindernissen, 

Wind’ ich mich mit Lust und Leid, 

Während Andre kämpfen müssen 

In dem großen Kampf der Zeit. [75, c. 153] 

 

 (Так, у цудоўных перашкодах, / Гайдаўся я з радасцю і горам, / У той час, як іншыя 

павінны былі змагацца / У вялікай бітве часу.) 

 

 І вось Гейнэ ўступае ў гульню, захоплена сустракаючы новую вясну: 

«Junger Frühling, sey willkommen!» [77] («Юная вясна, сардэчна запрашаем!»). 

Тэме вясны, якая нясе ў сябе перамены, ўдыхае новае жыццё ў прыроду, як 

нейкія прагрэсіўныя ідэі – ў грамадства, прысвечаны пачатак цыклу «Новая 

вясна» (вершы «Unterm weißen Baume sitzend» («Пад белым дрэвам 

седзячы…»), «In dem Walde sprießt und grünt es» («У лесе распускаецца і 

зелянее…»), «Die schönen Augen der Frühlingsnacht» («Прыгожыя вочы 

вясновай ночы…»), «Gekommen ist der Maye» («Прыйшоў май…») і іншыя). 

Многія вершы перагукаюцца з вершамі з «Лірычнага інтэрмецца» і «Вяртання 

на Радзіму» з «Кнігі песень». Але гэты цыкл успрымаецца як лірыка ціхага 

пяшчотнага роздуму, дзе мала рэалістычных дэталяў.  

Практычна ў кожным вершы сустракаецца вобраз салаўя. Напрыклад, у 

вершы «Der Schmetterling ist in die Rose verliebt» («Матылёк закахаўся ў 

ружу…»), дзе паэт захапляецца прыродай вакол сябе і прызнаецца ёй у каханні: 

 
Ich weiß nicht, in wen die Rose verliebt; 

Ich aber lieb’ Euch all: 

Rose, Schmetterling, Sonnenstrahl, 

Abendstern und Nachtigall. [77] 

 

 (Я не ведаю, ў каго закаханая ружа; / Я, аднак, люблю вас усіх: / Ружу, матылька, 

сонечны прамень, / Вячэрнюю зорку і салаўя.) 

 

 Вясна ўвасабляецца таксама ў каханні, якое вельмі паэтычна і ўзнёсла 

апяваецца ў дадзеным цыклу. У вершы «Es drängt die Noth, es läuten die 

Glocken» («Цісне бяда, звіняць званы…») паэт кажа: «Der Frühling und zwei 

schöne Augen, / Sie haben sich wider mein Herz verschworen» [77] («Вясна і двое 

прыгожых вачэй – / Яны згаварыліся супраць майго сэрца»). Але гэта ўжо не 

тое юнцкае каханне, якое мы бачылі ў «Кнізе песень». Паэт глядзіць на 

мінулага сябе праз дыстанцыю часу і сам шкадуе аб тым, што тыя 

бесклапотныя часы прайшлі. Ён сумуе нават па болю, які яму прыносіла 

каханне (верш «Ach, ich sehne mich nach Thränen» – «Ах, я нуджуся па маіх 

слязах»). Ён нават просіць «салодкі сум кахання» зноў пранікнуць у яго «толькі 

ачунялае сэрца». 

 У паток вершаў пра каханне («Ich wandle unter Blumen» («Я блукаю 

сярод кветак…»), «Morgens send’ ich dir die Veilchen» («Раніцамі я шлю табе 

фіялкі…»), «Mit deinen blauen Augen» («Тваімі блакітнымі вачыма…»), «Es 

haben unsre Herzen» («Гэта нашыя сэрцы…») і інш.) раптам урываецца добра 

вядомая нам па «Кнізе песень» гейнэўская іронія: верш «Der Brief, den du 
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geschrieben» («Ліст, які ты напісала…») рэзка парушае вясеннюю гармонію. У 

ім Гейнэ з горыччу кажа пра вялікі ліст, які напісала яму каханая, расстаючыся 

з ім: 

 
 

 

Der Brief, den du geschrieben, 

Er macht mich gar nicht bang; 

Du willst mich nicht mehr lieben, 

Aber dein Brief ist lang. 

 

Zwölf Seiten, eng und zierlich! 

Ein kleines Manuscript! 

Man schreibt nicht so ausführlich 

Wenn man den Abschied giebt. [75, c. 162] 

 

 (Ліст, які ты напісала, / Мяне зусім не палохае; / Ты больш не хочаш мяне кахаць, / 

Але ліст такі доўгі. / Дванаццаць старонак, шчыльна і вытанчана! / Маленькі манускрыпт! / 

Не пішуць так падрабязна, / Даючы адстаўку.) 

 

 Пасля гэтага пачынаюць гучаць у вершах матывы растання («Schon 

wieder bin ich fortgerissen» – «Ужо зноў я адарваны…»). Мяняецца і надвор’е: 

замест вясны мы бачым халодны канец восені («Verdroß’nen Sinn im kalten 

Herzen hegend» («Сярдзіты дух ў халодным сэрцы захоўваючы…»), 

«Spätherbstnebel, kalte Träume» («Туман позней восені, халодныя мары…»)). 

Напрыканцы цыкла Гейнэ развітваецца з «цудоўным поўднем», і так 

адбываецца пераход да другога цыклу. 

 Цыкл «Розныя» складаецца з некалькіх падцыклаў, названых жаночымі 

імёнамі: «Seraphine», «Angelique», «Hortense», «Clarisse», «Yolante und Marie», 

«Emma», «Friedrike» і «Katharina». Таксама ў яго ўваходзяць вершы «In der 

Fremde» («На чужыне») і «Tragödie» («Трагедыя»). Гэты цыкл выклікаў шмат 

нападкаў на Гейнэ з боку нямецкіх філістэраў. У названых жаночымі імёнамі 

падцыклах шмат вершаў пра каханне і прыродных пейзажаў, як і ў першым 

цыкле. Тут, па меркаванні А. Дэйча, яскрава выявілася «жарсць да асалоды», 

якой жыў Парыж (гл. [27, с. 95]). Кожны з гэтых падцыклаў – асобная гісторыя 

кахання, гісторыя зносінаў Гейнэ з рознымі парыжскімі прыгажунямі. Мы 

бачым усе варыяцыі любоўных сувязей – ад лёгкай закаханасці да растання. І 

ўсё гэта Гейнэ паказвае ў рэальных і нават бытавых абставінах. Ён перадае 

фарбы Парыжу, яго атмасферу і адметнасць, і на фоне гэтага праходзяць 

розныя жаночыя вобразы. У гэтым цыкле, па словах С. Гіждэў, «традыцыі 

нямецкай рамантычнай лірыкі ўжо не адчуваюцца – паэт славіць у іх радасць 

зямнога кахання» [17, с. 182]. 

 Напрыканцы ж цыклу з’яўляюцца вершы, якія вельмі моцна 

адрозніваюцца ад папярэдніх. Першы называецца «In der Fremde» («На 

чужыне») і складаецца з трох частак. У ім паэт горка апавядае нам пра свой 

боль ад тугі па Радзіме. «Es treibt dich fort von Ort zu Ort, / Du weißt nicht mahl 

warum» [75, c. 180–182] («Цябе гоніць з месца на месца, / Ты не ведаеш, чаму»), 
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– з горыччу кажа паэт. Ён успамінае родныя мясціны, сям’ю, каханую, і адчувае 

дзікі боль ад расстання з імі. Ён успамінае пра то, як яго «цалавалі па-нямецку», 

і як добра гучалі па-нямецку словы «Я цябе кахаю». У канцы верша мы 

даведваемся, што Радзіму лірычны герой бачыў у сне. Верш «Tragödie» 

(«Трагедыя») таксама складаецца з трох частак і апавядае нам пра нейкае 

жудаснае каханне, якое снончылася смерцю. 

 Раздзел «Рамансы» складаецца з вельмі розных твораў, але іх 

аб’ядноўвае тое, што гэта – маленькія гісторыі, часам крыху містычныя, а часта 

высмейваючыя нейкія заганы. Напрыклад, раманс «Ein Weib» («Жанчына») 

выкрывае подласць жанчын, якія кажуць, што кахаюць, а самі смяюцца ў 

закаханых у іх мужчын. Раманс «Die Beschwörung» («Маленне») папярэджвае 

нас, што варта быць асцярожнымі з нашымі жаданнямі. І нарэшце раманс 

«Begegnung» («Сустрэча») распавядае пра сустрэчу двух негатыўных 

персанажаў – мужчыны і жанчыны, якія раскрылі намеры адно аднаго і 

вырашылі адно аднаго пазбягаць, шукаючы новых ахвяр. 

 Цыкл «Сучасныя вершы» – бадай што самы палітычна востры і 

сатырычны цыкл зборніка. Ён адкрываецца вершам «Doktrin» («Дактрына»), які 

заклікае біць у барабан, абуджаць людзей і рухацца наперад: «Das ist die 

Hegel’sche Philosophie, / das ist der Bücher tiefster Sinn!» [75, c. 194] («Гэта 

гегелеўская філасофія, / Гэта кніг найглыбокі сэнс!»). Верш «Adam der Erste» 

(«Адам Першапачатковы») з’яўляецца выдатнай алегорыяй да грамадскіх 

працэсаў, якія адбываліся ў гэты час. У ім Адам звяртаецца да Бога, які выгнаў 

іх з Евай з Эдэму за тое, што яны паспыталі плод пазнання, і кажа, што гэтага 

Бог ужо змяніць не можа, як і таго, што Адам бачыў, які ён насамрэч жаласны: 

 
Du kannst nicht ändern, daß ich weiß 

Wie sehr du klein und nichtig, 

Und machst du dich auch noch so sehr 

Durch Tod und Donnern wichtig. [77] 

 

 (Ты не можаш змяніць таго, что я ведаю, / Наколькі ты маленькі і нікчэмны, / І што 

ты робіш сябе яшчэ такім / Праз смерць і гром важным.) 

 

 Для Адама Эдэм, дзе ёсць забароненыя дрэвы, ўжо не Рай, і ён патрабуе 

свайго права на свабоду, бо калі ў Раі ёсць нейкія абмежаванні, то ён 

ператвараецца ў турму. Можна спраецыраваць гэтыя словы на радыкальна 

настроеную частку трэцяга саслоўя, якая была не задаволена ўладай караля і 

існуючымі абмежаваннямі, а таму прагла рэвалюцыі. Моц караля ўжо не 

здавалася несумненнай, як і моц Бога ў вершы. 

 У гэтым жа цыкле знакаміты верш «Heinrich» («Генрых»), у якім кароль 

Генрых упэўнены ў тым, што яго любая Германія народзіць чалавека, які знясе 

яго пакуты баявой сякерай. У вершы ж «Das neue israelitische Hospital zu 

Hamburg» («Новы ізраэліцкі шпіталь у Гамбургу») закранаецца балючая для 

Гейнэ тэма габрэйства і знявагі да габрэяў, існуючай у нямецкім грамадстве: 
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Ein Hospital für arme, kranke Juden, 

Für Menschenkinder, welche dreifach elend, 

Behaftet mit den bösen drei Gebresten, 

Mit Armuth, Körperschmerz und Judenthume! 

 

Das schlimmste von den dreien ist das letzte, 

Das tausendjährige Familienübel, 

Die aus dem Nil-Thal mitgeschleppte Plage, 

Der altägyptisch ungesunde Glauben. [77] 

 

 (Шпіталь для бедных, хворых габрэяў, / Для дзяцей людзей, якія тройчы вартыя 

жалю, / Разбітыя трыма злымі недахопамі, / Беднасцю, галоўным болем і габрэйствам! // 

Самы дрэнны з трох – апошні, тысячагадовая сямейная бяда, / З даліны Ніла прынесеная 

пакута, / Стараегіпецкая нездаровая вера.) 

 

 У вершы «Die Tendenz» («Тэндэнцыя») Гейнэ заклікае змагацца за 

Радзіму і яе свабоду: 

 
Deutscher Sänger! sing’ und preise 

Deutsche Freiheit, daß dein Lied 

Unsrer Seelen sich bemeistre 

Und zu Thaten uns begeistre, 

In Marseillerhymnenweise. [75, c. 200] 

 

 (Нямецкі пясняр! Спявай і ўсхваляй / Нямецкую свабоду, каб твая песня / 

Авалодвала нашымі душамі / І натхняла нас да дзеянняў, / як у «Марсельезе».)  

  

У гэтым вершы Гейнэ «вылучае свой ідэал палітычнай лірыкі ў 

процілегласць млявым і неканкрэтным вершам дробнабуржуазных 

вершаплётаў», – мяркуе А. Дэйч [27, с. 123]. 

Апошні верш у зборніку – «Nachtgedanken» («Начныя думкі»), ў якім паэт, 

знаходзячыся далёка ад Радзімы, ўспамінае сваю маці, сяброў, з тугою кажа аб 

тым, што прайшло ўжо дванаццаць год з таго часу, як ён пакінуў Германію. А 

завяршае зборнік паэма «Deutschland. Ein Wintermärchen» («Германія. Зімовая 

казка»), ў якой, па словах Г. В. Сінілы, «паўстае гратэскна-сатырычная карціна 

феадальна-манархічнай, мілітарысцкай і шавіністычнай Германіі» [56, с. 82]. 

Побач з тым мы бачым тут боль за Радзіму і думкі пра яе будучыню. 

Нарадзілася паэма пасля таго, як Гейнэ, праз амаль трынаццаць гадоў пасля 

эміграцыі, ўдалося ў 1843 годзе ненадоўга з’ездзіць у Гамбург, каб убачыцца з 

роднымі. Даследчык А. А. Гугнін адзначае: “Асаблівая маштабнасць гэтай 

паэмы вызначаецца тым, што абвінавачванню змрочных бакоў сучаснай яму 

(Гейнэ – Ю. І.) Германіі і яе гісторыі спадарожнічаюць шторазовыя аўтарскія 

разважанні пра лёс  радзімы” [22, c. 28]. Акрамя таго, паэма прасякнута 

прароцтвамі пра лёс Еўропы, многія з якіх, на жаль, спраўдзіліся ў XX 

стагоддзі. 

 Варта адзначыць, што Гейнэ ў гэтым зборніку дасягнуў сапраўднай 

грамадскай і палітычнай сталасці. Ён змясціў пад адной вокладкай як прыклады 

высокай інтымнай лірыкі, так і жорсткія іранічныя выпады супраць тых, каго 
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Гейнэ не любіў, а таксама заклікі да будавання вольнай Германіі. Гэты зборнік 

валодае вялікай паэтычнай сілай, а таму займае значнае месца ў творчасці 

Гейнэ. 

 Апошні перыяд жыцця і творчасці Гейнэ быў вельмі для яго складаным. 

Сам паэт назваў яго «матраснай магілай». У 1848 годзе ён быў паралізаваны, і з 

цягам часу стан яго толькі пагаршаўся, але яго талент застаўся з ім. Паражэнне 

рэвалюцыі 1848 года таксама моцна паўплывала на паэта, натхніўшы яго на 

напісанне шматлікіх сатыр, самай вострай з якіх з’яўляецца «1649–1793–???». У 

гэты час узнік яшчэ адзін паэтычны зборнік – «Рамансэра». Паэт не мог хадзіць, 

любы шум прыносіў яму пакуты, ён амаль не мог спаць. І ў гэты час ён ствараў 

цудоўныя вершы, якія былі запісаны яго сакратаром і ўвайшлі ў зборнік. Ён 

складаецца з трох цыклаў («Гісторыі», «Ламентацыі», «Габрэйскія мелодыі»), 

якія ўтвараюць адзінае цэлае. А сюжэтам зборніка, назва якога адсылае да 

сярэднявечнай Андалусіі, дзе перапляліся лёсы розных народаў і культур, 

з’яўляецца сам ход гісторыі. «Апрацоўваючы шматлікія гістарычныя, 

міфалагічныя, біблейскія сюжэты, фальклор розных народаў, Генрых Гейнэ 

стварыў шырокую і складаную карціну гісторыка-культурнага жыцця 

чалавецтва», – адзначае Г. В. Сініла [56, с. 83]. Разглядзім паслядоўна цыклы 

зборніка. 

 Цыкл «Гісторыі» адкрывае верш «Wenn man an dir Verrath geübt» («Калі 

хтосьці табе здраджае…»), які заклікае быць мужным, а мужнасць шукаць у 

песні: 

 
Wenn man an dir Verrath geübt, 

Sei du um so treuer; 

Und ist deine Seele zu Tode betrübt, 

So greife zur Leier. 

 

Die Saiten klingen! Ein Heldenlied, 

Voll Flammen und Gluthen! 

Da schmilzt der Zorn, und dein Gemüth 

Wird süß verbluten. [75, c. 297] 

 

 (Калі хтосьці табе здраджае, / Будзь адданей; / А калі твая душа да смерці засмучана, 

/ Бярыся за ліру. // Струны звіняць! Песня пра герояў, / Поўная полымя і палкасці! / Там 

растае гнеў, і твая душа / Будзе салодка сцякаць крывёй.) 

 

Далей Гейнэ распавядае нам розныя гісторыі, напісаныя ім на вядомыя 

сюжэты. Ён шукаў менавіта такія гісторыі, якія былі б сугучны яго стану. 

А. А. Гугнін адзначае, што «з велічэзнага арсенала сваіх гістарычных і 

міфалагічных ведаў Гейнэ абірае сюжэты вельмі родныя і ў той жа час такія, ў 

якіх ён спадзяецца падвесці вынікі не толькі свайго асабістага жыццёвага 

шляху, але і грамадска-палітычнага развіцця Еўропы ў сярэдзіне XIX 

стагоддзя» [23, с. 140]. У першым жа вершы паэт сатырычна пераасэнсоўвае 

гісторыю багатага егіпецкага фараона Рампсеніта, які не змог злавіць рабаўніка, 

а ў выніку аддаў за яго дачку. Як піша пра гэты верш А. Дэйч, «казачная 
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“палацавая легенда”, перададзеная Герадотам на аснове нейкіх фальклорных 

егіпецкіх крыніц, ператварылася ў Гейнэ ў ядавітую сатыру на феадальна-

манархічны строй і яго мараль» [27, с. 177]. Цікава ўвасабляецца яго іронія і ў 

вершы «Schelm von Bergen» («Шэльм фон Берген»), у якім распавядаецца, як 

кат атрымаў дваранскі тытул, пасля таго, як патанцаваў на маскарадзе з 

герцагіняй. Гейнэ зноў выкрывае хлусню і крывадушнасць саслоўнага 

грамадства. Думка пра вырачанасць феадальнага гармадства праходзіць і праз 

наступныя вершы: «Maria Antoinette» («Марыя-Антуанета»), «Carl I.» («Карл 

I»). У вершы «Präludium» («Прэлюдыя») ён разважае аб Амерыцы, называючы 

яе новым светам, а сябе – «ценем старога свету». Усё часцей праз вершы 

прарываецца адчай прыкаванага да ложку паэта. Але і ў гэтым цыкле 

прасочваецца іронія Гейнэ, асабліва ў вершах «Der Apollogott» («Бог Апалон») і 

«Der Dichter Firdusi» («Паэт Фірдаўсі»). Гейнэ выяўляе безрадаснасць сваіх 

поглядаў на лёс чалавецтва: паўсюль ён бачыць падман, трыумф 

несправядлівасці, грубай сілы. Найбольш поўна жах Гейнэ перад чалавечай 

жорсткасцю ўвасобіўся ў паэме пра Картэса, ў якой паказана, як той назірае за 

пакараннем смерцю сваіх таварышаў, сярод якіх і яго сын. Некалькі разоў 

сустракаецца ў «Гісторыях» вобраз адсечанай галавы (Карла I, Марыі-

Антуанеты, Яна Хрысціцеля). 

Пераход да цыклу «Ламентацыі», які з’яўляецца ў значнай ступені 

лірычным і інтымным, гэта пераход, на думку С. Гіждэў, «ад гісторыі да 

сучаснасці, ад гісторыі чалавецтва да гісторыі аднаго чалавека – Генрыха Гейнэ 

– таксама “пераможанага”, да гісторыі яго барацьбы, пакут і паражэнняў» [17, 

с. 219–220]. Гэты цыкл адкрывае верш «Das Glück ist eine leichte Dirne» 

(«Шчасце – гэта лёгкая дзяўчына»): 
 

Das Glück ist eine leichte Dirne, 

Und weilt nicht gern am selben Ort; 

Sie streicht das Haar dir von der Stirne 

Und küßt dich rasch und flattert fort. 

 

Frau Unglück hat im Gegentheile 

Dich liebefest an’s Herz gedrückt; 

Sie sagt, sie habe keine Eile, 

Setzt sich zu dir an’s Bett und strickt. [75, c. 348] 

  

 (Шчасце – гэта лёгкая дзяўчына, / І неахвотна затрымліваецца на адным месцы; / Яна 

прыбірае валасы з твайго ілба / І цалуе цябе хутка і ляціць прэч. // Спадарыня Няшчасце 

наадварот – / Будзе з любоўю ціснуць табе на сэрца; / Яна кажа, ёй няма куды спяшацца, / 

Сядзе да цябе на ложак і выцягнецца.) 

 

 Ахутаным няшчасцем адчувае сябе паэт, прыкаваны да ложку. У 

некаторых вершах бачна, што ён адчувае сябе лішнім у гэтым свеце і не ведае, 

дзе ён быў бы дома. Добра прасочваецца гэты матыў адзіноты ў вершы «Jetzt 

wohin?» («Цяпер куды?»). Да глыбіні душы кранаюць гэтыя радкі: 
 

 



37 
 

Traurig schau ich in die Höh’, 

Wo viel tausend Sterne nicken – 

Aber meinen eignen Stern 

Kann ich nirgends dort erblicken. 

 

 

 

Hat im güldnen Labyrinth 

Sich vielleicht verirrt am Himmel, 

Wie ich selber mich verirrt 

In dem irdischen Getümmel. – [75, c. 350] 

 

 (Сумна гляджу я ў вышыню, / Дзе шмат тысяч зорак ківаюць [мне] – / Але маю зорку 

/ Я там нідзе не магу ўгледзець. // У залатым лабірынце / Яна, напэўна, заблукала на небе, / 

Як і я сам заблукаў / У зямной мітусні.) 

 

 Ёсць у цыкле і далейшыя спробы пераапрацоўкі старажытных паданняў: 

вершы «Spanische Atriden» («Іспанскія Атрыды»), «Salomo» («Саламон») і інш. 

У некаторых вершах паэт дае павучэнні іншым людзям альбо разважае над 

важнымі маральна-філасофскімі праблемамі. Большую частку цыклу ўтварае 

падцыкл «Lazarus» («Лазар»), які складаецца з дваццаці вершаў. «Лазар, вобраз 

бедняка з Бібліі, для Гейнэ – сімвал сацыяльна адрынутых», – піша С. Гіждэў 

[17, с. 221]. Вечнае і сучаснае пераплятаецца ў гэтым цыкле, ствараючы 

своеасаблівую карціну. 

Завяршае цыкл верш «Enfant Perdu», у якім Гейнэ падводзіць вынікі 

свайго творчага жыцця і кажа аб тым, што ён, нагледзячы на паражэнне ў вайне 

за свабоду, застаўся непераможаным: «Doch fall’ ich unbesiegt, und meine Waffen 

/ sind nicht gebrochen – Nur mein Herze brach» [75, c. 360] («Але я падаю 

непераможаным, і мая зброя / Не зламаная – толькі маё сэрца разбітае»). Па 

слушным меркаванні А. C. Дзмітрыева, гэты верш «сведчыць, што ў паэта, які 

пакутваў і фізічна, і духоўна, захавалася вялізная воля да барацьбы, вера ў 

перамогу над рэакцыяй» [29, с. 28]. 

 У трэцім цыкле («Габрэйскія мелодыі») Гейнэ звяртаецца да сваіх 

каранёў. Яго зацікавіла творчасць вялікага габрэйскага паэта і мысляра часоў 

Сярэднявечча Іегуды га-Леві. Ён жыў у мусульманскай Іспаніі ў канцы XI – 

пачатку XII стагоддзяў. Ён пакінуў Іспанію і адправіўся у небяспечны для 

жыцця Іерусалім, дзе быў забіты сарацынам у той час, калі цалаваў святыя 

камяні. «Іегуда га-Леві стаў для творца сімвалам адданасці паэзіі, свайму 

народу ў найбольш цяжкі час, сімвалам мужнасці духу і вернасці Богу», – 

адзначае Г. В. Сініла [56, с. 84]. Вобраз Іегуды га-Леві Гейнэ ўвасабіў у паэме 

«Jehuda ben Halevy». Для Гейнэ Іегуда га-Леві стаў увасабленнем творчай асобы 

і самога духу творчасці сапраўднага паэта, які «дае адказ толькі Богу» («Nur 

dem Gotte steht er Rede») [75, c. 364]. 

 Цікавым вершам-настаўленнем пачынае Гейнэ гэты цыкл: 

 
O laß nicht ohne Lebensgenuß 

Dein Leben verfließen! 
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Und bist du sicher vor dem Schuß, 

So laß sie nur schießen. 

 

Fliegt dir das Glück vorbei einmal, 

So fass’ es am Zipfel. 

Auch rath’ ich dir, baue dein Hüttchen im Thal 

Und nicht auf dem Gipfel. [75, c. 361] 

 

 (О, не дазволь без асалоды / Прайсці твайму жыццю! / І будзь цвёрды перад ударам, / 

Як толькі ён абрынецца. // Калі шчасце аднойчы праляціць міма цябе, / Хапай яго за кончык. 

/ Таксама раю я табе, будуй сваю хацінку ў даліне, / А не на вяршыне) 

 

 Тры паэмы, якія ўваходзяць у гэты цыкл, з’яўляюцца адзіным цэлым. 

Апошняя з іх, «Дыспут», прысвечана рэлігіёзна-палітычнай тэме і з’яўляецца 

іранічнай канцоўкай цыклу. Гэты верш уяўляе сабой спор манаха і рабіна, 

каталіка і габрэя, кожны з якіх даказвае перавагу сваёй веры. Заканчваецца 

паэма адказам доньі Бланкі, якая заўважае, што яны абодва «аднолькава 

ваняюць». 

«Рамансэра» – глыбока філасофскі зборнік, які стаў своеасаблівым 

вынікам жыцця Гейнэ, апошняй вершыняй яго творчасці. Гэта сапраўды 

цэласны твор, у якім мы бачым развагі паэта пра ход гісторыю і пра гісторыю 

яго асабістага жыцця, пра недасканаласць грамадства і несправядлівасць лёсу, а 

таму яго можна назваць сапраўды вялікім творам вялікага пісьменніка. 

 Пасля смерці Гейнэ былі выдадзены вершы, напісаныя ім пасля 

«Рамансэра» – «Letzte Gedichte» («Апошнія вершы»). Нейкі час іх разглядалі як 

неапрацаваныя чарнавыя наброскі, што вельмі дзіўна, бо многія з іх сталі 

лепшымі творамі Гейнэ. Яны працягваюць лінію раздзела «Лазар» з 

«Рамансэра» і напісаныя дакладнай, пазбаўленай прыкрас мовай. Песімізм 

Гейнэ тут пераведзены ў лірычны план. За трагедыяй сваёй шматгадовай 

хваробы Гейнэ бачыць іншую трагедыю – сусветную несправядлівасць. Але і ў 

песімізме ён застаецца тым змагаром, якім быў усё жыццё, і праз сумную 

танальнасць прабіваюцца ноткі жыццялюбства («O Gott! Wie hässlich bitter ist 

das Sterben!» [75, c. 423]). Да апошняга дня свайго жыцця паэт упарта працаваў, 

пакуль 16 лютага 1856 года аловак не выпаў з яго рук, пераможаных смерцю. 

Гейнэ, такім чынам, з’яўляецца безумоўна ўнікальнай фігурай у нямецкай 

і сусветнай літаратуры. Ён увайшоў у яе як пылкі рамантык, паслядоўнік 

справы Наваліса, Ціка, Шлегеля, Брэнтана і іншых, але хутка зразумеў, што ў 

«пракруставым ложку» рамантызму яму будзе вельмі цесна  і што ўсё, што ён 

хоча выказаць, немагчыма змясціць у рамкі гэтага літаратурнага накірунку. 

Таму ён, аглядаючыся на юнацтва, іранізуе над сабой, а таксама над заганамі 

грамадства, паказваючы нежыццяздольнасць рамантызму ва ўмовах сучаснага 

грамадства і набходнасць чагосьці новага. Так нараджаецца ў яго творчасці 

рэалізм, які, аднак, так і будзе суседнічаць з рамантызмам у яго творчасці да 

самай смерці паэта. Ён не пабаяўся выказаць свае думкі і пачуцці, не пабаяўся 

кпіць з заганаў грамадства і мужна перажыў гады на чужыне і гады хваробы, не 

перастаючы тварыць. Можна сказаць, што Гейнэ – сапраўды вялікі паэт, які 
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поўнасцю прысвяціў сябе служэнню любімай справе – паэзіі, а таму пакінуў 

нам багатую спадчыну. 

У суседняй Расіі цікавасць да Гейнэ ўзнікла яшчэ пры жыцці паэта. 

Даследчык Я. І. Гардон вызначае яе пачатак 1830-мі гадамі. Вось што піша 

даследчык у першай частцы сваёй манаграфіі, прысвечанай інтэрпрэтацыі 

Гейнэ ў Расіі: «Наўрад ці можна знайсці ў Расіі другой паловы XIX стагоддзя 

пісьменніка, які не датыкнуўся б да Гейнэ тым ці іншым чынам – ці то як 

перакладчык, ці то як крытык, ці то як рэдактар ці нават цэнзар, а часта 

знаходзячыся ў некалькіх ролях» [19, с. 10]. Першым перакладчыкам паэзіі 

Гейнэ быў Ф. І. Цютчаў. Гейнэ з Цютчавым былі знаёмыя асабіста, але 

перакладаць нямецкага паэта рускі паэт пачаў яшчэ да іх знаёмства. Першы 

надрукаваны пераклад з Гейнэ, зроблены ім, выйшаў ў альманаху «Северная 

ліра» за 1827 год, і гэта быў пераклад верша «Ein Fichtenbaum steht einsam» 

(«Сасна стаіць адзінока»). Я. І. Гардон так піша пра Цютчава: «Ён перакладае і 

вершы, і прозу, прычым і тое, і другое – вершамі. Ён піша і вершы па матывах 

нямецкага паэта, а адзін з іх так і называецца “На матыў Гейнэ”» [19, с. 47]. 

Большую частку перакладаў з Гейнэ Цютчаў зрабіў на пачатку творчага шляху, 

але яго цікавасць да нямецкага паэта ніколі не знікала. Што датычыцца выбару 

вершаў, то ў асноўным Цютчаў пераклаў тыя, ў якіх закранута тэма кахання. 

Так Цютчаў распачаў традыцыю эстэтызацыі Гейнэ, якой потым нейкі час 

прытрымліваліся іншыя яго перакладчыкі. Цютчаў не перадаў танічны памер 

гейнэўскіх вершаў, але выкарыстаў для яго амфібрахій, якім потым карысталіся 

шматлікія рускія і беларускія перакладчыкі для перадачы вершаў нямецкага 

паэта. 

Пасля было яшчэ некалькі спроб перакладу публіцыстычных празаічных 

твораў Гейнэ, што таксама выклікала вялікую цікавась да яго. Наступным жа 

буйным перакладчыкам Гейнэ стаў М. Ю. Лермантаў, які, па словах 

Я. І. Гардона, «сваімі цудоўнымі перакладамі зрабіў імя і творчасць Гейнэ 

прываблівымі», а творы Гейнэ, перакладзеныя ім на рускую мову, сталі 

«фактамі рускай паэзіі» [19, с. 82]. Як і Цютчаў, Лермантаў пачаў з перакладу 

верша «Ein Fichtenbaum steht einsam», які зараз з’яўляецца бадай што не самым 

папулярным перакладам гэтага верша ў постсавецкім асяроддзі. Лермантаў 

абірае для перакладу найперш тыя творы, што адлюстроўваюць яго душэўны 

стан: аб адзіноце, няшчастных закаханых, незадаволенасці сацыяльнай 

рэчаіснасцю і інш. 

У 1840-я годы Гейнэ становіцца адной з буйных фігур літаратурнага 

працэсу ў Расіі. Яго перакладаюць многія: А. Пляшчэеў, М. Каткоў, К. Паўлава, 

М. Міхайлаў, М. Дзмітрыеў, Ап. Грыгор’еў, А. Смуглы, Н. Агароў, А. Фет, 

М. Салтыкоў-Шчадрын і інш. Працягваў сваю перакладчыцкую дзейнасць 

Цютчаў. К. Паўлава першая пераклала знакаміты верш «Лореляй». 

Перакладчыкі абіраюць у асноўным вершы з «Кнігі песень». А. А. Фет таксама 

прытрымліваўся гэтай тэндэнцыі, аднак ён абраў у асноўным лірыка-іранічныя 

вершы Гейнэ. Так ён ствараў у чытачоў правільнае ўяўленне пра нямецкага 

паэта. Ён пераклаў даволі многа яго вершаў у параўнанні з іншымі. 
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У 1860–я гг. Гейнэ становіцца адным з самых перакладаемых 

пісьменнікаў у Расіі. Аднак цяпер з’явіліся два падыходы да перакладаў з яго: 

адны перакладчыкі працягвалі эстэтызавать і рамантызаваць яго, перакладаючы 

вершы з «Кнігі песень» і «Новай вясны», а другія перакладалі вершы 1840–

1850-х гг («Сучасныя вершы», «Рамансэра»). Прадстаўнікі гэтых накірункаў 

палемізавалі адно з адным. Першы падыход у асноўным прадстаўляюць 

перакладчыкі, распачаўшыя сваю дзейнасць у 1840–я гг. Найвялікшым 

прадстаўніком другога накірунку з’яўляецца М. Міхайлаў, які першым выдаў 

кнігу сваіх перакладаў з Гейнэ. Вялікі ўнёсак у распрацоўку спадчыны Гейнэ ў 

Расіі зрабіў Л. Мэй. Яго пераклад верша «Лорэляй» Гардон называе лепшым 

перакладам дадзенага верша на рускую мову ў XIX стагоддзі. Дз. Мінаеў быў 

першым, хто паспрабаваў перадаць гейнэўскі дольнік (у перакладзе верша «Es 

ragt am Meer der Runenstein»). Ён увёў свабодны верш у рускую літаратуру, 

перакладаючы цыкл «Паўночнае мора» (дагэтуль Цютчаў перакладаў яго 

белым вершам). Але верлібр Дз. Мінаева пакуль больш метрычна 

ўпарадкаваны, чым гейнэўскі. Таксама шмат зрабіў у гэтым накірунку 

П. Вейнберг (ён пераклаў паэму «Германія. Зімовая казка»). Амаль поўнасцю 

былі перакладзеныя цыклы «Сучасныя вершы», «Новая вясна», «Рамансэра», 

вершы апошніх гадоў. Вершы з «Кнігі песень» атрымлівалі ўсё новыя і новыя 

пераклады. Шмат друкавалі Гейнэ ў сатырычных часопісах «Весельчак», 

«Искра», «Будильник». Вынікам гэтага перыяду стала выданне збору 

сачыненняў Гейнэ ў перакладах рускіх пісьменнікаў пад рэдакцыяй 

П. Вейнберга. 

На мяжы 1860–1870-х гг. у часопісах актыўна друкуюцца артыкулы пра 

Гейнэ і рэцэнзіі на яго зборнікі і тамы яго твораў. Але іх значна менш, чым 

было ў 1860-я гг. Уплыў Гейнэ ўсё павялічваецца. Але ў 1880-я гады руская 

гейнэана ўсё больш аддаляецца ад палітыкі, сацыяльных праблем, набывае 

камерны характар. Друкаваліся шматлікія пародыі на Гейнэ. Усё больш 

звяртаюцца да творчасці нямецкага паэта рускія кампазітары. На працягу 

апошняй трэці XIX –  пачатку XX стагоддзяў з’яўляецца некалькі збораў твораў 

Гейнэ.  

На мяжы XIX–XX стагоддзяў да Гейнэ звяртаюцца сімвалісты. 

Рэвалюцыйны ўздым ўплывае на узбуйненне гейнэаны: В. Брусаў піша верны-

падражанні Гейнэ, К. Бальмонт перакладае яго. Але Бальмонт пазбыгае 

палітычнай лірыкі і сатыры паэта, як і перакладчыкі, якія звярталіся да 

нямецкага паэта на пачатку гейнэаны. Вельмі значную ролю граюць ў гісторыі 

рускай гейнэаны пераклады А. Блока. Варта адзначыць, што ў сваіх перакладах, 

а таксама ў сваіх асабістых вершах Блок карыстаўся тонікай, і ён быў адным з 

тых, хто ўвёў яе ў рускамоўнае асяроддзе, але з дапамогай выдатнага 

перакладчыка-германіста В. Зоргенфрэя: «Гэта зрабілі на мяжы XIX–XX 

стагоддзяў сімвалісты і з імі – Саша Чорны, а да гэтага руская гейнэана, як і ўся 

паэзія, засноўвалася на сілаба-танічным вершаскладанні», – заўважае ў сваёй 

кнізе Я. І. Гардон [20, с. 190]. 
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Генрых Гейнэ быў галоўным паэтам, якога перакладаў Саша Чорны. У 

сваёй творчасці гэты паэт злучаў лепшыя традыцыі М. Някрасава і Г. Гейнэ, 

напрыклад, спалучаў лірыку з іроніяй. Ён выдаў зборнік «Генрых Гейнэ. Кніга 

песен. Выбраныя вершы», дзе ўпершыню былі надрукаваны пераклады самых 

лепшых вершаў з «Кнігі песень» у перакладах вялікай колькасці аўтараў. 

Я. І. Гардон піша: «Працу Сашы Чорнага – перакладчыка вылучае найвысокая 

культура верша, ўменне тонка перадаць усе нюансы і асаблівасці лірыка-

іранічнай манеры Гейнэ, ў якой напісана большасць выбраных ім вершаў, 

мастацтва знайсці дакладныя рускія эквіваленты як лірычным, так і 

гумарыстычным вобразам і інтанацыям нямецкага паэта» [20, с. 42]. 

Расце цікаўнасць да Гейнэ з боку крытыкі: аўтары артыкулаў пра 

нямецкага паэта імкнуцца паказаць яго каштоўнасць для сучаснага рускага 

грамадства, ацаніць яго творчасць з пункту гледжання сваіх эстэтыка-

палітычных поглядаў і г.д. Друкуюцца шматлікія пераклады, перапрацоўкі 

вершаў Гейнэ, пародыі на іх. Пісьменнікі часта друкуюцца пад псеўданімамі, ў 

якіх фігуруе адсылка да нямецкага паэта. 

Вялікі ўплыў зрабіў Гейнэ на рускіх рэвалюцыянераў, хаця сам скептычна 

ставіўся да сацыялістычных і камуністычных ідэй. У. І. Ленін і Г. В. Пляханаў 

шмат разоў цытавалі Гейнэ ў сваіх працах. Варта адзначыць, што царская ўлада 

адчувала небяспеку, якую неслі для яе творы нямецкага паэта, таму ў гэты час 

актыўна працавала цэнзура: найбольш вострыя месцы альбо памякчаліся, альбо 

выкідваліся. Выходзяць розныя сатырычныя часопісы, дзе друкуюцца 

пераклады твораў нямецкага паэта і пародыі на яго: ў дадатак да тых, што былі 

раней, гэта «Фаланга» (пасля «Гусли»), «Осколки», «Стрекоза», «Шут». 

А. В. Амфітэатраў выдаў у 1914 і 1918 гг. дзве часткі трылогіі «Забыты смех». 

У першай ён сабраў творы аўтараў «Іскры», якіх можна назваць 

«беранжэраўцамі», а ў другой – творы так званых «гейнэўцаў». У «гейнэўцы» 

ён залічвае П. І. Вейнберга, А. П. Сніткіна, В. Г. Ціхановіча, Н. Л. Ломана, 

В. П. Бурэніна, Л. І. Пальміна. 

Прыкладна ў гэты час пачынаецца гісторыя беларускай гейнэаны. 

Першым звярнуўся яе Максім Багдановіч, які імкнуўся ўзбагаціць беларускую 

літаратуру не толькі новымі паэтычнымі формамі, але і шэдэўрамі сусветнай 

літаратуры. Ён пераклаў усяго шэсць вершаў Гейнэ, але гэтым адкрыў дарогу 

да яго іншым таленавітым беларусам. Першым пасля яго дакрануўся да гэтай 

тэмы Іосіф Сіманоўскі, які зрабіў вялікі ўнёсак у развіццё Нацыянальнай 

бібліятэкі і ўвогуле бібліяграфіі ў Беларусі, а таксама ва ўзбагачэнне беларусаў 

вопытам вялікіх майстроў слова. 

У 1920-я гг. распачаў сваю дзейнасць Юрка Гаўрук, адзін з 

перакладчыкаў на беларускую мову знакамітага гейнэўскага верша «Лорэляй». 

Юрка Гаўрук вядомы таксама як складальнік першай на Беларусі анталогіі 

паэтычных перакладаў «Кветкі з чужых палёў» (1928). Акрамя таго, паэт 

пераклаў на беларускую мову паэму «Германія. Зімовая казка» і напісаў шэраг 

артыкулаў па тэорыі і практыцы мастацкага перакладу, якія ўвайшлі ў кнігу 

«Ступень адказнасці». У 1930-я гады яго справу працягнуў цэлы шэраг 
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пісьменнікаў: Юлій Таўбін, Сцяпан Ліхадзіеўскі, Хведар Ільяшэвіч, 

Алесь Зарыцкі. Большасць з іх мела вельмі трагічны лёс у страшны час 

сталінскіх рэпрэсій. Пераклады Юлія Таўбіна пасля яго растрэлу ўвогуле былі 

згубленыя і знайшліся толькі праз шмат гадоў. Але і ў гэты час беларускія 

паэты стваралі сапраўдныя шэдэўры, дапамагаючы Гейнэ загучаць па-

беларуску. А Алесь Зарыцкі зрабіў унёсак яшчэ і ў развіццё тэорыі мастацкага 

перакладу на Беларусі. 

У 1959 годзе пад рэдакцыяй А. Зарыцкага, Я. Семяжона і Ю. Гаўрука 

выходзіць кніга «Генрых Гейнэ. Выбраныя творы». У яе ўвайшлі пераклады з 

усіх паэтычных зборнікаў Гейнэ, зробленыя вышэй названымі трыма 

перакладчыкамі, а таксама М. Багдановічам, І. Сіманоўскім і А. Вяржбоўскім. 

Гэтая кніга стала першай і пакуль апошняй спробай сабраць у адным выданні 

як мага больш перакладаў твораў Гейнэ на беларускую мову. На жаль, не ўсё 

існуючыя на той час пераклады знайшлі ў ёй адлюстраванне, і шмат перакладаў 

было зроблена за тыя 60 год, што прайшлі з моманту яе выдання. Таму мы 

спадзяемся, што ў далейшым з’явяцца новыя кнігі перакладаў з Гейнэ. 

На сучасным этапе цікаўнасць да Гейнэ не згасае. Дзякуючы 

літаратурнаму зборніку «Далягляды», які выходзіў з 1975 па 1990 гг., 

павысілася цікаўнасць да перакладаў замежнай літаратуры наогул. У першым 

жа зборніку была акрэслена галоўная мэта яго выдання: «знаёміць грамадскасць 

рэспублікі з лепшымі творамі літаратур братніх савецкіх народаў, краін 

сацыялістычнай садружнасці і прагрэсіўных пісьменнікаў свету» [26, c. 3]. 

Акрамя таго, зборнік браў сабе за мэту выхаванне новых кадраў перакладчыкаў. 

Два разы з’яўляліся на яго старонках і вершы Генрыха Гейнэ. Яго працягваюць 

перакладаць таленавітыя перакладчыкі-германісты, сярод якіх Алег Лойка, 

Юрый Кісялеўскі, Фелікс Баторын, Васіль Сёмуха. 

Такім чынам, цікавасць да Гейнэ не згасае ўжо каля двух стагоддзяў. На 

рускую мову перакладзены ўсе яго творы, многія маюць больш за дваццаць 

розных перакладаў (напрыклад, «Loreley» ці «Ein Fichtenbaum steht einsam»). На 

беларускую мову перакладаў значна менш, але ўсё роўна Гейнэ бадай што не 

самы перакладаемы на беларускую мову замежны пісьменнік. Нават пры тым, 

што перакладзена далёка не ўсё, існуе па некалькі варыянтаў перакладаў самых 

знакамітых яго вершаў: намі было вынайдзена пяць перакладаў верша 

«Лорэляй». Гейнэ ўплываў і ўплывае на рускіх і беларускіх майстроў слова, і 

нам падаецца, ў будучыні ён працягне на іх уплываць не менш моцна, чым 

зараз, бо яго творчасць закранае самыя актуальныя тэмы не толькі ў асабістым 

жыцці аднаго чалавека, але і ў жыцці ўсяго грамадства. 

Падсумоўваючы вынікі дадзенага этапу даследавання, патрэбна 

адзначыць, што перад перакладчыкамі, якія бяруцца за пераклады лірычных 

твораў Г. Гейнэ, паўстаюць даволі цяжкія задачы: патрэбна перадаць 

вытанчаны лірызм, мілагучнасць, прастату і адначасова ідыёматычнасць стылю 

нямецкага паэта; патрэбна перадаць сінтэз узнёсласці і самай з’едлівай іроніі, 

слынную «падвойную» іронію Гейнэ; патрэбна захаваць слынны нямецкі 

дольнік, які менавіта Гейнэ зрабіў дасканалым. 
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Паглядзім, як справіліся з гэтымі задачамі беларускія перакладчыкі. 
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Раздзел 2 

АСЭНСАВАННЕ ПАЭЗІІ Г. ГЕЙНЭ Ў БЕЛАРУСКАЙ ПАЭЗІІ  

ПАЧАТКУ XX СТАГОДДЗЯ 

 

2.1 Максім Багдановіч як першаадкрывальнік  

паэзіі Г. Гейнэ на беларускай зямлі 

 

За сваё кароткае жыццё Максім Багдановіч (27 лістапада (9 снежня) 

1891 – 12 (25) мая 1917) зрабіў вялікі ўнёсак у родную літаратуру і моцна 

паўплываў на далейшае яе развіццё. Ён выступае ў першую чаргу як вялікі паэт, 

але яго дасягненні ў галінах крытыкі і літаратурнага перакладу таксама 

адыгрываюць вялікую ролю. Валодаючы некалькімі мовамі, М. Багдановіч 

перакладаў на беларускую творы рускіх (А. С. Пушкін), французскіх 

(П. Верлен), нямецкіх (Ф. Шылер, Г. Гейнэ), антычных (Гарацый, Авідзій) 

пісьменнікаў, і нават ёсць у яго перакладчыскай спадчыне ўзор іспанскага 

фальклору («Яснавокая Аніта…»). Чаловек вялікай адукацыі, Багдановіч 

узбагаціў беларускую перакладчыцкую традыцыю, паказаў беларусам вялікія 

прыклады і адкрыў для іх слынныя творы сусветнай літаратуры на роднай мове. 

На жаль, ён паспеў зрабіць не так шмат, як мог бы, калі б жыццё ў яго было 

крыху даўжэйшае. Але і тое, што ёсць, дае нам падставы ганарыцца яго працай. 

 «Значэнне  багдановічаўскіх перакладаў найперш у тым, што яны 

ліквідоўвалі своеасаблівыя белыя плямы на літаратурнай карце беларускай 

нацыі, дапаўнялі ўвогуле небагаты ў пачатку XX ст. эстэтычны патэнцыял 

нацыянальнай літаратурна-мастацкай творчасці, пашыралі яе жанрава-стылёвы 

дыяпазон», – заўважае В. П. Рагойша ў сваім артыкуле [50, с. 22–23]. 

Сапраўды – вядома, што Багдановіч першы ўвёў на беларускай глебе некаторыя 

жанры замежнай паэзіі – такія, як санет, трыялет, танка, рубаі, рандо, рандэль, 

тэрцына і інш. Сваім паэтычным зборнікам «Вянок» ён вучыў беларусаў пісаць 

па-беларуску, адлюстраваўшы там вышэйназваныя жанравыя формы не толькі 

ў сваёй лірыцы, але і ў перакладах іх ўзораў на родную мову. І гэта стала вельмі 

важным крокам наперад для беларускай літаратуры таго часу. Ён як ніхто іншы 

разумеў, што, як адзначае Г. В. Сініла, «культура жыве і развіваецца толькі 

тады, калі яна вядзе дыялог з усімі лепшымі здабыткамі сусветнай культуры» 

[59, c. 61]. Можна з упэўненасцю казаць, што Багдановіч – распачынальнік 

беларускай перакладчыцкай традыцыі. Па словах Е. А. Лявонавай ён «уважліва 

сачыў не толькі за мастацкай практыкай замежных пісьменнікаў, але і за іх 

тэарэтычнымі росшукамі (Сент-Бёва, Леконт дэ Ліля і інш.), за новымі 

літаратурнымі школамі і напрамкамі (найперш французскімі), нарэшце ― за 

з’явамі глабальнымі, макрапрацэсамі ў сусветнай літаратуры» [43, с. 42]. Ён 

адлюстраваў сам дух сваёй эпохі і сваімі перакладамі з Гейнэ, якіх у паэта сем, 

пралажыў шлях для наступных перакладчыкаў. 

 Што датычыцца Гейнэ, то Багдановічу як пераважна паэту-імпрэсіяністу 

і неарамантыку ўдалося вельмі добра адчуць дух эпохі рамантызму, ў якую жыў 

паэт, і выявіць яго ў сваіх перакладах. Матывы Гейнэ былі для яго блізкія, ды і 
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сам ён, з’яўляючыся таленавітым паэтам, здолеў перадаць сутнасць, не 

згубіўшы дэталяў, і прымусіў нямецкі верш загучаць па-беларуску. Выбар слоў, 

рыфм, фармулёвак з’яўляецца вельмі трапным ў яго перакладах. Таму яны 

становяцца зразумелымі для кожнага сялянскага хлопца, з якіх на той момант у 

асноўным і складалася беларуская нацыя. 

 З «Кнігі песень» Багдановіч пераклаў два вершы. «Паказальна, што 

Максім Багдановіч выбраў са спадчыны Генрыха Гейнэ перш за ўсё вершы, ў 

якіх найбольш выяўлены рамантычны светапогляд, якія ўслаўляюць гордую і 

самотную, стойкую ў выпрабаваннях асобу, мацнейшае за смерць каханне, што 

назаўжды разбівае душы і сэрцы», – заўважае Г. В. Сініла [56, с. 85]. Звярнёмся 

ж да саміх твораў. 

 Верш «Ein Fichtenbaum steht einsam…» напісаны Гейнэ ў 1822/1823 гг. 

Прывядзем яго арыгінальны тэкст, пераклад Багдановіча і падрадковы 

пераклад: 

 
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. [75, c. 82]  

 

Ў паўночным краю на кургане  

Сасна адзінока стаіць,  

Абкутаўшысь лёдам і снегам,  

Як белай адзежынай, спіць.    

 

I бачыць у сне яна пальму,  

Што ў дальняй паўдзённай зямле  

Самотна стаіць і нудзьгуе  

На спаленай сонцам скале. [16, с. 40] 

(Сасна стаіць адзінока / На Поўначы, на халоднай вяршыні. / Яе ўсыпляюць 

[закалыхваюць]; белай коўдрай / Ахутваюць яе лёд і снег. // Яна сніць пальму, / Якая, далёка 

на Ўсходзе, / Адзінока і маўкліва сумуе [журыцца, засмучаецца] / На палаючай скале 

[скалістай сцяне].) 

 

 Адразу ж варта адзначыць, што Багдановіч змяняе рытм гейнэўскага 

верша: ў перакладзе замест дольніка мы бачым правільны амфібрахій. 

Магчыма, ў гэтым на яго паўплываў знакаміты пераклад Лермантава. 

 Звярнёмся ж да лексічных сродкаў, пры дапамозе якіх Багдановіч 

спрабаваў перадаць сэнс. 

 Сасна ў перакладчыка стаіць «на кургане», хаця Гейнэ змяшчае яе на 

«халодную вяршыню». Гэтае слова, мабыць, выкарыстана не толькі дзеля 

рыфмы, але і для таго, каб надаць вершу беларускае гучанне. Курган як месца, 

дзе спрадвек хавалі памерлых, нагадвае беларусам пра родныя мясціны, старыя 

легенды пра Магілу льва і г.д. Гэта, ў сваю чаргу, аблягчае ўспрыманне верша. 

 Далей, сасна ў Багдановіча стаіць, «абкутаўшысь лёдам і снегам, / Як 

белай адзежынай». Тут мы таксама бачым значнае адрозненне ад арыгінала: ў 

перакладзе сасна сама ахуталася лёдам і снегам, а ў Гейнэ гэта зрабілі без яе 

ўдзелу: «mit weißer Decke / Umhüllen ihn Eis und Schnee». Гэта робіць 

багдановічаву сасну больш незалежнай і адзінокай, чым гейнэўская. Слова 

«адзежына» замест слова «Decke» («коўдра») таксама крыху змяняе сэнс. 
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Сасна, якую снег і лёд ахуталі белай коўдрай, выклікае спакойныя асацыяцыі: 

мы быццам бы бачым сцэну яднання розных сіл прыроды. Лёд і снег 

клапоцяцца пра тое, каб дрэву было цёпла, і таму ахутваюць яго белай коўдрай. 

У Багдановіча ж сасна адразу здаецца гордай і адзінокай. Яна змагаецца з 

холадам, захінаючыся ў дзіравую адзежыну са снегу і лёду. То бок, яны ўжо не 

бяруць актыўны ўдзел у дзеянні, сасна ў перакладзе больш незалежная, і 

картына перад вачыма чытачоў тут больш песімістычная. Ды і само слова 

«абкутаўшысь» мае нейкае народнае гучанне, што выкарыстоўваецца з тою ж 

мэтай, што і слова «курган». 

 І вось, што у Гейнэ робіць сасна, захутаная ў коўдру са снегу і лёду? 

«Ihn schläfert», – кажа паэт. Здаецца, лепш за ўсё перакласці гэта безасабовай 

канструкцыяй «Яе ўсыпляюць, закалыхваюць». Бо калі б ён хацеў сказаць «Яна 

спіць», то, мабыць, выкарыстаў бы структуру «Er schläft». А так атрымліваецца, 

што снег і лёд, акрамя таго, што ахутваюць яе белай коўдрай, яшчэ і 

закалыхваюць яе, як пяшчотная маці. А вось гордая і незалежная сасна 

Багдановіча сама спіць, «абкутаўшысь лёдам і снегам», і ніхто яе не закалыхвае. 

Гэта таксама падкрэслівае пасіўную ролю снегу і лёду ў перакладзе і актыўную 

ролю сасны. 

 У другім чатырохрадкоўі сасна бачыць сон пра пальму з Усходу: «Er 

träumt von einer Palme, / Die, fern im Morgenland…» У Багдановіча ж пальма 

стаіць «ў дальняй паўдзённай зямле», што, мабыць, выкарыстана з мэтай 

паказаць кантраст «Поўнач – Поўдзень» паміж гэтымі двума дрэвамі, а 

дакладней немагчымасць сустрэчы лірычных герояў. Далей перакладчык 

выкарыстоўвае цікавае слова «нудзьгуе», ўтворанае хутчэй за ўсё ад слова 

«нуда». І гэтае слова выкарыстана ім вельмі ўдала, бо яно, як ніякае іншае, 

перадае сэнс слова «trauert». «Нудзьгуе», не «нудзіцца» выкарыстаў Багдановіч. 

І, мабыць, гэта таксама невыпадкова. «Нудзьгуе» звучыць неяк зусім па-

народнаму і, напэўна, будзе больш зразумелым простаму чалавеку, чым 

«нудзіцца» ці іншыя словы. 

 У перакладзе другога катрэна таксама адсутнічае важная якасць пальмы: 

яна стаіць маўкліва: «Einsam und schweigend trauert». І таксама варта адзначыць, 

што стаіць яна «На спаленай сонцам скале», калі ў арыгінале скала проста 

палаючая: «аuf brennender Felsenwand». Каб захаваць рытм і рыфму, Багдановіч 

дадаў у свой пераклад сонца, а таксама зрабіў скалу зусім спаленай, то бок 

нейкай безжыццёвасцю патыхае ад гэтага радка. У Гейнэ ўсё не так дрэнна: ў 

яго скала толькі гарыць, палае, але зразумела, што не ў літаральным сэнсе; 

хутчэй за ўсё, гэта толькі метафара. 

 І вось яшчэ важная дэталь. Магчыма, ідучы за Лермантавым, паэт 

перакладае «Ein Fichtenbaum» як «Сасна», губляючы тым самым матыў кахання 

і засяроджваючы ўвагу на адзіноце. Аднак, як заўважае Г. В. Сініла, «беларускі 

паэт захаваў цесную сувязь паміж героямі, што было значна страчана ў 

перакладзе Лермантава, дзе, па сутнасці, адзіная дзеючая асоба: сасна сніць сон 

пра пальму, і гэта сон аб ёй самой, аб тым цудоўным жыцці, што гіне ў ёй» [57, 

с. 6]. 
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 Багдановічу, такім чынам, удалося захаваць сэнс, пачуццёвую афарбоўку 

і многія вобразныя сродкі, выкарыстаныя Гейнэ. Ён увёў цікавыя метафары 

(«пальма нудзьгуе», «на спаленай сонцам скале»), параўнанні («абкутаўшысь 

лёдам і снегам, / Як белай адзежынай») і інш., а таксама захаваў гейнэўскі 

паралелізм: сасна – пальма, то бок адно чатырохрадкоўе паралельна другому. 

Перакладчык крыху згусціў фарбы: ў некаторых месцах атмасфера верша 

больш суворая, чым у арыгінале, а таксама ўвёў словы з народнага ўжытку, 

наблізіўшы верш да беларускай рэчаіснасці.  

 Цяпер звярнёмся да наступнага верша – «Ein Jüngling liebt ein 

Mädchen…» («Юнак любіць дзяўчыну…»), напісаны ў 1827 годзе. Я. І. Гардон 

так выказваецца пра гэты верш: «У 39-м вершы таго ж цыкла “Ein Jüngling liebt 

ein Mädchen” выяўлена праходзячая праз увесь зборнік Гейнэ тэма няшчаснага, 

непадзеленага кахання, якая заканчваецца яе моцным паэтычным 

абагульненнем, у якім падкрэсліваецца нядобры лад грамадства, дзе законам 

з’яўляецца трагічнае каханне» [20, c. 54]. 

Прывядзём арыгінальны тэкст, пераклад Багдановіча і падрадковы 

пераклад: 

 
Ein Jüngling liebt ein Mädchen, 

Die hat einen Andern erwählt; 

Der Andre liebt eine Andre, 

Und hat sich mit dieser vermählt. 

 

Das Mädchen heurathet aus Ärger 

Den ersten besten Mann, 

Der ihr in den Weg gelaufen; 

Der Jüngling ist übel dran. 

 

Es ist eine alte Geschichte, 

Doch bleibt sie immer neu; 

Und wem sie just passiret, 

Dem bricht das Herz entzwei. [75, c. 83–

84] 

Дзяцюк шчыра любіць дзяўчыну, 

Ёй іншы да сэрца прыпаў, 

А іншы той іншую любіць 

І мужам яе хутка стаў. 

 

За першага, хто ні спаткаўся, 

Дзяўчына са злосці ідзе. 

Дзяцюк жа марнее і губіць 

Жыццё маладое ў нудзе. 

 

Старая ўжо гэта гістор’я, 

Хоць новаю будзе ўсягды. 

Як з кімі здарыцца – напэўне 

Сэрца разаб’е ім тады... [16, с. 42] 

 
  (Юнак любіць дзяўчыну, / Якая абрала іншага; / Іншы любіць іншую, / І ён з ёй 

ажаніўся. // Дзяўчына са злосці [з прыкрасці, крыўды] выходзіць замуж / За першага добрага 

[сустрэчнага] мужчыну, / Які ёй трапіўся ў шляху [у жыцці]; / Юнаку кепска праз гэта. // Гэта 

старая гісторыя, / Але яна заўсёды застаецца новай. / У таго, з кім якраз яна здарылася, / 

Сэрца разбіта напалам) 

 

 У гэтым вершы Багдановіч таксама некалькі выпраўляе гейнэўскі рытм: 

замест дольніка таксама гучыць амфібрахій. 

 Калі казаць пра лексічныя сродкі, то з першага ж радка мы адзначаем 

слова «дзяцюк», выкарыстанае Багдановічам замест гейнэўскага «Jüngling». 

Гэта адразу надае вершу сапраўднае беларускае гучанне. Цікава паэт 

перакладае радок «Die hat einen Andern erwählt»: «Ёй іншы да сэрца прыпаў». 

Тут таксама гучыць сапраўдна беларуская форма «прыпасці да сэрцу» замест 
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слоў аб тым, што каханы абраны дзяўчынай. Увогуле сэнс першага 

чатырохрадкоўя вельмі добра перададзены: ў перакладзе прысутнічаюць усе 

асноўныя матывы: юнак любіць дзяўчыну, яна любіць іншага, іншы любіць 

іншую і ажаніўся з ёй. 

 У другім чатырохрадкоўі таксама мы бачым вельмі ўдалы пераклад 

сэнсу: «За першага, хто ні спаткаўся, / Дзяўчына са злосці ідзе» вельмі 

адпавядае гейнэўскаму «Das Mädchen heurathet aus Ärger / Den ersten besten 

Mann». Але ў апошніх двух радках Багдановіч дадае новы матыў – жыццё, якое 

дзяцюк «губіць … у нудзе». У арыгінале кажацца толькі пра тое, что хлопцу 

кепска праз гэты ўчынак каханай: «Der Jüngling ist übel dran». А ў Багдановіча 

дыяпазон пакут героя становіцца больш шырокім, ахоплівае ўжо ўсё жыццё. 

  Дакладнасцю перакладу адрозніваюцца і першыя два радкі апошняга 

чатырохрадкоўя: «Es ist eine alte Geschichte, / Doch bleibt sie immer neu;» 

Багдановіч перадае як «Старая ўжо гэта гістор’я, / Хоць новаю будзе ўсягды». 

Пры гэтым варта звярнуць увагу на выкарыстанае перакладчыкам слова 

«ўсягды», нязвыклае для вуха беларуса, але гучыць яно таксама вельмі па-

народнаму. У апошніх радках трэба адзначыць націск у слове «здарыцца», які 

прыпадае на другі склад, слова «сэрца» (з націскам на апошні склад) – падобная 

да рускай форма множнага ліку ад слова «сэрца» (павінна быць сэрцы), а 

таксама форму множнага ліку ад слова «кім» («з кімі»). Гэта адбываецца таму, 

што М. Багдановіч пачаў вывучаць беларускую мову ўжо ў даволі сталым 

узросце (а раней пісаў па-руску), а таксама таму, што дзякуючы яму якраз і 

адбываецца станаўленне сапраўднай літаратурнай беларускай мовы. 

 Такім чынам, у гэтым вершы перакладчык таксама арганічна 

трансфармуе нямецкія радкі ў беларускія, дакладна перадаючы сэнс арыгінала і 

пры гэтым уводзячы шмат слоў, якія надаюць вершу беларускі каларыт. Гэты 

пераклад, як і папярэдні, нават у чымсьці падобны да народнай песні і робіцца 

праз гэта зразумелым кожнаму беларусу. 

 Такім чынам, Максім Багдановіч сваімі перакладамі адкрыў для 

беларусаў вершы Генрыха Гейнэ, вялікага нямецкага паэта. Ён змог зрабіць іх 

зразумелымі кожнаму і надаць ім сапраўды беларускае гучанне, нягледзячы на 

тое, што беларуская мова не была для яго роднай. «Ён марыў не толькі аб тым, 

каб беларускае слова набыло сваю самавітасць, але каб яно загучала ў магутнай 

плыні агульнаеўрапейскай паэзіі», – заўважае Г. В. Сініла [59, с. 49]. Гэта 

ўдалося паэту з дапамогай яго перакладаў. Еўрапейскія вершы загучалі па-

беларуску, а беларускія – па-еўрапейску. Хоць пераклаў М. Багдановіч мала, 

але зрабіў гэтым уплыў на ўсе далейшыя пераклады Гейнэ на беларускую мову. 
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2.2 Мастацкія асаблівасці перакладаў з Г. Гейнэ Іосіфа Сіманоўскага 

 

Першым, хто дакрануўся да творчасці Гейнэ пасля Максіма Багдановіча, 

быў Іосіф Сіманоўскі. Гэта адзіны беларускі перакладчык, які сам не пісаў 

вершаў, але гэта не памяшала яму зрабіць сапраўды моцныя пераклады.  

Іосіф Бенцыянавіч Сіманоўскі нарадзіўся 24 красавіка 1892 года ў 

Бабруйску ў сям'і рамесніка-габрэя. Паводле звестак, прыведзеных у 

Беларускай энцыклапедыі (гл.: [55, c. 383]), ён скончыў Бернскі ўніверсітэт у 

Швейцарыі ў 1914 годзе, пасля працаваў у Маскве ў энцыклапедыі Граната, а 

таксама практыкаваў у гарадской бібліятэцы імя А. С. Пушкіна. З 1917 г. 

перакладчык працаваў намеснікам гарадскога Савета, старшынёй культсекцыі ў 

Бабруйску, а з ліпеня 1918 г. стаў загадчыкам гарадской бібліятэкі. У 1921 г. 

І. Сіманоўскі ўзначальваў бібліятэку БДУ i Кніжную палату. З пачаткам вайны 

выехаў ў Сталінград, пасля ў Саратаў, дзе працаваў у навуковых бібліятэках. У 

жніўні 1942 г. навукоўца адазвалі ў Маскву для выкладання ў Маскоўскім 

дзяржаўным бібліятэчным інстытуце. У гэты ж час І. Сіманоўскі пачаў работу 

над аднаўленнем Дзяржаўнай бібліятэкі БССР. Будучы яе першым дырэктарам, 

ён выступаў з дакладамі па пытаннях бібліятэказнаўства на ўсесаюзных і 

рэспубліканскіх нарадах, з'ездах, канферэнцыях. У 1944–1945 гг. ён актыўна 

ўдзельнічаў у арганізацыі бібліятэчнага факультэта пры Мінскім педінстытуце 

імя А. М. Горкага. На гэтым факультэце І. Сіманоўскі шмат гадоў выкладаў 

бібліятэказнаўства i да 1951 г. з'яўляўся загадчыкам кафедры. Памёр навуковец 

8 кастрычніка 1967 года. 

І. Сіманоўскі прысвяціў усё жыццё служэнню бібліятэчнай справе. 

Навуковец распрацаваў пытанне аб ролі навуковых бібліятэк як цэнтраў 

бібліяграфічнай работы, зрабіў вялікі ўнёсак у развіццё бягучай i 

рэтраспектыўнай бібліяграфіі, даследваў гісторыю бібліятэчнай справы ў 

Беларусі. Як перакладчык ён вядомы не так шырока, але яго ўнёсак у гэтую 

справу таксама грае вялікую ролю. І. Сіманоўскі пакінуў пасля сябе пераклады 

твораў Г. Гейнэ і А. Міцкевіча на беларускую мову. Варта адзначыць, што 

І. Сіманоўскі – сучаснік Максіма Багдановіча (першы нарадзіўся на год пазней). 

Невядома, ці ведаў ён пераклады беларускага паэта і ці паўплывалі яны на яго 

стыль, але ў далейшым мы паспрабуем у гэтым разабрацца. 

 І. Сіманоўскім вельмі ўдала перакладзены верш «Gaben mir Rath und gute 

Lehren» («Давалі мне саветы і добрыя павучанні…»), які ўваходзіць у цыкл 

«Вяртанне на Радзіму» з «Кнігі песень». У. А. Пронін так выказваецца пра гэты 

цыкл: «У трэцім раздзеле любоўныя перажыванні юнацтва паўстаюць з часавай 

дыстанцыі, мінулае хвалюе, але вымушае хутчэй асэнсаваць яго, чым перажыць 

зноў» [48, с. 129]. У дадзеным вершы няма кахання, але мы бачым 

расчараванага паэта, які асэнсаваў сваё жыццё і вырашыў, што можа разлічваць 

ў ім толькі на самога сабе. Тут ужо гучыць горкая жорсткая іронія, прасякнутая 

гаркотаю. Паглядзім, ці ўдалося гэта перадаць І. Сіманоўскаму: 
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Gaben mir Rath und gute Lehren, 

Ueberschütteten mich mit Ehren, 

Sagten, daß ich nur warten sollt’, 

Haben mich protegiren gewollt. 

 

Aber bei all ihrem Protegiren, 

Hätte ich können vor Hunger krepiren, 

Wär’ nicht gekommen ein braver Mann, 

Wacker nahm er sich meiner an. 

 

Braver Mann! Er schafft mir zu essen! 

Will es ihm nie und nimmer vergessen! 

Schade, daß ich ihn nicht küssen kann! 

Denn ich bin selbst dieser brave Mann. 

[74, c. 138] 

Спрыялі і лашчылі, і павучалі, 

Давалі парады, чыталі маралі, 

Казалі, што трэба крыху пачакаць, 

Хацелі мне нават пратэкцыю даць. 

 

Але ад усёй гэтай іх дапамогі 

Я мог бы з голаду выцягнуць ногі. 

Калі б не знайшоўся сваяк адзін бравы 

І, ўрэшце, не ўзяўся за ўсе мае справы. 

 

Вось бравы! Дае мне і есці і піць, 

Яго мне ніколі цяпер не забыць! 

Шкада, што абняць яго нельга ніяк, 

Таму, што я сам гэты бравы сваяк. [16, с. 76] 

 
 (Давалі мне парады і добрыя павучанні, / Закідалі мяне ўшанаваннямі [пашанай], / 

Казалі, што мне трэба толькі пачакаць, / Хацелі даць мне пратэкцыю. // Але пры ўсёй іх 

пратэкцыі / Мог бы я здохнуць з голаду, / Калі б не прыйшоў адзін бравы мужчына, / Смела 

[брава] клапаціўся ён пра мяне. // Бравы мужчына! Ён прымушае мяне есці! / Мне яго ніколі 

не забыць! / Шкада, што я не магу яго пацалаваць! / Бо я сам гэты бравы мужчына.) 
 

 Гэты верш напісаны Гейнэ з выкарыстаннем кніттэльфэрсу (Knittelvers), 

народнага сатырачнага верша, які часам нагадвае зарыфмаваную прозу. 

Беларускі перакладчык вельмі ўдала перадае гэты рытм. У сэнсавым плане 

верш перакладзены даволі добра, хаця ёсць у ім і невялікія хібы. У першых 

двух радках першага чатырохрадкоўя перакладчык што-нішто дадаў ад сябе: 

«спрыялі і лашчылі», «чыталі маралі», тады як у Гейнэ лірычнаму герою давалі 

парады і павучанні, а таксама закідвалі ўшанаваннямі. Перакладчык вымушаны 

дадаць гэтыя матывы, каб захаваць рытм і рыфму, але ў цэлым гэта не вельмі 

істотна. Апошнія два радкі перакладзены вельмі ўдала. Адзінае, што 

перакладчык дадае ад сябе, – гэта ўзмацняльная часціца «нават», але гэта не 

змяняе сэнс арыгінала. 

 Сапраўды выдатна перакладзена другое чатырохрадкоўе. Варта 

адзначыць, як добра І. Сіманоўскі перакладае радок «Hätte ich können vor 

Hunger krepiren»: «Я мог бы з голаду выцягнуць ногі». Яму ўдалося знайсці 

цудоўны беларускі фразеалагізм «выцягнуць ногі» для нямецкага выразу «vor 

Hunger krepiren», і гэтым ён наблізіў верш да жывога маўлення, надаў яму 

сапраўдна беларускае гучанне, а таксама захаваў ідыяматычнасць і зніжанасць 

лексікі дадзенага выразу. «Абеларушчванне» гейнэўскага верша бачна таксама 

ў слове «сваяк», якім перакладчык замяніў слова «мужчына» (Mann). Аб ніякай 

роднасці паміж лірычным героям і яго памочнікам у Гейнэ не ідзе гаворкі, але 

Сіманоўскі ўсё адно ўводзіць гэтае слова – напэўна, каб зрабіць верш больш 

блізкім і зразумелым беларусам. І, такім чынам, гэты мужчына становіцца ў 

перакладзе яшчэ шчыльней звязаным з лірычным героям праз такое слова. 

Крыху змяняецца сэнс у перакладзе апошняга радка: «сваяк» ужо не проста 
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«клапоціцца» пра лірычнага героя, як у арыгінале, але і ўвогуле бярэцца за яго 

справы, то бок бярэ больш актыўны ўдзел у яго жыцці. 

 У трэцім чатырохрадкоўі таксама ёсць недакладнасці, хаця ў цэлым яно 

перакладзена цудоўна. Напрыклад, у Сіманоўскага «сваяк» дае лірычнаму 

герою «і есці і піць», тады як у Гейнэ ён прымушае яго толькі есці. І яшчэ ў 

перакладзе герой шкадуе, што не можа абняць свайго памочніка, а ў арыгінале 

– што не можа яго пацалаваць. Ну і «бравы мужчіна» зноў называецца 

«сваяком». Цікава таксама, што ўсклік «Braver Mann!» у першым радку 

Сіманоўскі перадае як «Вось бравы!», але ўсё гэта амаль не ўплывае на сэнс 

перакладу. 

 Увогуле ж можна сказаць, што пераклад гэты вельмі добры і дакладны, ён 

перадае асноўныя асаблівасці паэтыкі арыгінала і ў той жа час набывае 

сапраўднае беларускае гучанне. Забягаючы наперад, можна нават сказаць, што 

гэта адзін з самых дакладных перакладаў, прааналізаваных намі ў дадзенай 

працы, і гэта вылучае яго сярод іншых. 

 Наступны верш, які падаўся нам паказальным для стылю 

І. Сіманоўскага, – «Es fällt ein Stern herunter» («Падае зорка ўніз…»). Гэты верш 

наскрозь прасякнуты тонкім лірызмам і рамантычнай узвышанасцю пачуццяў. 

Тут няма ўлюбёнага прыёму Гейнэ – іроніі; мы бачым толькі ціхі сум лірычнага 

героя, выкліканы стратай кахання, якая адбываецца на фоне прыроды. Вось што 

кажа на гэты конт А. Дэйч: «Гэты непрымірымы, нярэдка рэзкі да грубасці 

сатырык, які ўмеў паражаць сваіх ворагаў, быў у той жа час адным з 

пяшчотнейшых і чуллівейшых лірыкаў» [27, с. 9]. Паглядзім, наколькі ўдала 

пераклаў гэты верш Іосіф Сіманоўскі:   

 
Es fällt ein Stern herunter 

Aus seiner funkelnden Höh’; 

Das ist der Stern der Liebe, 

Den ich dort fallen seh’. 

 

Es fallen vom Apfelbaume 

Der weißen Blätter viel; 

Es kommen die neckenden Lüfte, 

Und treiben damit ihr Spiel. 

 

Es singt der Schwan im Weiher, 

Und rudert auf und ab, 

Und immer leiser singend, 

Taucht er in’s Fluthengrab. 

 

Es ist so still und so dunkel! 

Verweht ist Blatt und Blüth’, 

Der Stern ist knisternd zerstoben, 

Verklungen das Schwanenlied. [75, c. 91] 

Скацілася зорка з неба, 

З бліскучай сваёй вышыні! 

Яшчэ адна знічка кахання 

Рассыпалася ў агні. 

 

Пялёсткі злятаюць з яблынь, 

Падаюць ціха ў сад, 

А іх у сумёты вецер 

Змятае каля прысад. 

 

Пяе над затокай лебедзь, 

З вялікай пяе тугой, 

І з песняй смяротнай знікае 

Ў блакітнай магіле сваёй. 

 

Як ціха навокал і цёмна! 

Лісты ападаюць з дрэў. 

Скацілася зорка кахання, 

Заціх лебядзіны спеў. [16, c. 49] 

 
 (Падае зорка ўніз / Са сваёй зіготкай вышыні; / Гэта зорка кахання, / Якую я там бачу 

падаючай. // Падае з яблынь / Шмат белых пялёсткаў; / Прыходзяць ветры, што цвеляць / І 

вядуць з імі сваю гульню. // Спявае лебедзь на сажалцы [ставе], / І плавае туды-сюды, / І, ўсё 
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цішэй спяваючы, / Нікне ў вадзяную магілу. // Так ціха і цёмна! / Развеяны лісце і кветкі, / 

Зорка, шамоцячы, рассыпалася, / Змоўкла лебядзіная песня.) 

 

І. Сіманоўскі ў дадзеным вершы не замяняе танічны памер сілаба-

танічным: ён ідзе за Гейнэ, і пераклад па гучанні аказваецца вельмі блізкім да 

арыгінала. Гэта бадай што першая спроба на Беларусі перадаць дольнік 

менавіта дольнікам, а таму яна вартая ўхвалення. Што датычыцца сэнсавага 

боку, то дадзены пераклад, на жаль, атрымаўся не такім дакладным, як 

папярэдні, але яго можна назваць даволі ўдалым, перш за ўсё дзякуючы 

захаванню рытма. 

Першыя два радкі першага катрэна можна назваць удалымі. Ёсць тут 

некалькі скажэнняў – напрыклад, час дзеяння: ў арыгінале зорка падае зараз 

(ужыты дзеяслоў цяперашняга часу «fällt»), а ў перакладзе яна ўжо «скацілася» 

(ужыты дзеяслоў мінулага часу). Само слова «скацілася» праз свае канатацыі 

надае перакладу крыху простамоўнасці, але не псуе яго. Другі радок цудоўна 

перадае арыгінал, варта толькі заўважыць, што І. Сіманоўскі ставіць посля яго 

клічнік, чаго няма ў Гейнэ, ўзмацняючы такім чынам эмацыянальнасць і ўздым 

верша. 

Наступныя два радкі перададзены ўжо не так удала. У арыгінале лірычны 

герой канстатуе, што гэта зорка кахання, якую ён убачыў падаючай. 

І. Сіманоўскі ж кажа, што гэта «яшчэ адна знічка кахання», якая «рассыпалася ў 

агні». Гейнэ не кажа нічога пра тое, ці бачыў лірычны герой зоркі кахання 

раней, а ў лірычнага героя І. Сіманоўскага гэта не першая падаючая зорка 

кахання. Да таго ж, пра тое, што яна менавіта рассыпалася, Гейнэ ўсё ж такі 

кажа напрыканцы верша, а пакуль ён проста паўтарае, што яна ўпала з неба. 

Цікава, што перакладчык ужыў тут слова «знічка», якое ў беларускай мове мае 

значэнне «зорка, якая падае». Першы раз ён называе яе «зоркай», мабыць таму, 

што яшчэ не звыкся з думкай, што яна ўпала. У другі раз ён ужо ўпэўнена кажа 

пра тое, што «знічка» «рассыпалася ў агні». 

Стараючыся захаваць рыфму ў другім катрэне, І. Сіманоўскі ідзе ўжо на 

большыя ахвяры. Першы радок перададзены яшчэ добра, толькі перакладчык 

дадае ў яго слова «пялёсткі», якога няма ў гэтым радку ў арыгінале. У Гейнэ 

гэтае слова з’яўляецца толькі ў другім радку, які І. Сіманоўскі пераклаў як 

«Падаюць ціха ў сад». Гейнэ не кажа нічога пра тое, ці «ціха» яны падаюць, а 

таксама ў арыгінале мы не бачым ніякага саду. Далей беларускі перакладчык 

губляе дастаткова важны матыў. Гейнэ кажа: «Es kommen die neckenden Lüfte, / 

Und treiben damit ihr Spiel» («Прыходзяць ветры, што цвеляць / І вядуць з імі 

сваю гульню»). У І. Сіманоўскага ж застаецца толькі вецер, які змятае пялёсткі 

ў сумёты каля прысад. Гэта, безумоўна, вельмі прыгожы вобраз, які добра 

ўпісаўся ў дадзены верш. Але праз яго перакладчык згубіў важныя матывы: тое, 

што ветры «цвеляць» і гуляюць з палёсткамі. Таму вецер у яго пазбаўлены той 

ролі разбуральніка, якой яго надзяліў Гейнэ. У цэлым жа гэта не вельмі істотна 

для агульнага сэнсу. 

Наступны катрэн таксама нельга назваць вельмі дакладным, але асноўныя 

матывы арыгінала ў ім перададзены. «Es singt der Schwan im Weiher» («Спявае 
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лебедзь на сажалцы [ставе]») Сіманоўскі пераклаў як «Пяе над затокай 

лебедзь», што з’яўляецца даволі адэкватным варыянтам. Можна толькі 

выказацца пра слова «затока», ўжытае перакладчыкам для гейнэўскага 

«Weiher». Гэта крыху розныя паняцці: затока – гэта ізаляваная частка ракі, а 

сажалка – невялікі штучны вадаём. Але ў цэлым гэта не вельмі істотна. Вось 

тое, што другі радок І. Сіманоўскі не перакладае зусім, ужо з’яўляецца больш 

сур’ёзным недахопам. Гейнэўскі лебедзь плавае туды-сюды, спяваючы песню, а 

перакладчык у гэтым месце адзначае, што лебедзь пяе песню з вялікай тугой. 

Наступныя два радкі эмацыянальна не саступаюць гейнэўскім, але лексічна 

крыху ад іх адрозніваюцца: лебедзь у арыгінале апускаецца ў вадзяную магілу, 

спяваючы цішэй і цішэй, а ў перакладзе ён знікае ў «блакітнай магіле» «з 

песняй смяротнай». Груба кажучы, гейнэўскі лебедзь замаўкае перад 

паглыбленнем у ваду, а лебедзь І. Сіманоўскага сыходзіць пад ваду з песняй. 

Але гэтыя падмены не псуюць перакладу і добра ўпісваюцца ў яго атмасферу. 

Першы радок апошняга катрэна адметны вялікай ступенню дакладнасці: 

«Як ціха навокал і цёмна!» даволі добра перадае нямецкі арыгінал («Es ist so 

still und so dunkel!» – «Так ціха і цёмна!»). Далей, аднак, зноў пачынаюцца 

разыходжанні. У другім радку лісты ў І. Сіманоўскага «ападаюць з дрэў», тады 

як у Гейнэ яны ўжо развеяны. Да таго ж, беларускі перакладчык не кажа, што 

там не толькі лісты, але і кветкі. У наступным радку І. Сіманоўскаму было б 

лепш сказаць, што зорка «рассыпалася», а не проста «скацілася», бо Гейнэ 

ужывае слова «zerstieben», якое перакладаецца менавіта так; але такі пераклад 

парушыў бы рытм. Пераклад І. Сіманоўскага крыху пазбаўляе верш трагізму, 

затое ім цудоўна перакладзены апошні радок. 

Як было сказана вышэй, дзеянне ў вершы адбываецца на фоне прыроды, 

таму ў Гейнэ мы можам прасачыць наступную карціну: спачатку зорка толькі 

падае (дзеяслоў цяперашняга часу), а ў пейзажы пачынае штосьці змяняцца: 

вецер гуляе з пялёсткамі, а на ставе спявае лебедзь. Пакуль ён спявае, зорка 

яшчэ не ўпала, але чым ніжэй яна, тым слабей становіцца лебядзіная песня, 

пакуль ён не загінае разам з каханнем. Апошні катрэн, у якім амаль ўсе 

дзеясловы ўжыты ў мінулым часе, пацвярджае гэта. Зорка ўпала, і песня 

скончылася. У І. Сіманоўскага ж гэты паралелізм не зусім атрымаўся, таму што 

пра зорку ён казаў толькі ў мінулым часе. Але ў цэлым гэты матыў убачыць 

можна, як і адчуць агульную атмасферу арыгінала. Таму мы лічам гэты 

пераклад даволі добрым, хоць і не такім дакладным, як папярэдні. 

Наступны верш, які мы разгледзім, быў надрукаваны ў цыкле «Новая 

вясна» зборніка «Новыя вершы». Гэта знакаміты верш «Der Brief, den du 

geschrieben» («Ліст, які ты напісала…»), ў якім Гейнэ паказвае сябе як майстар 

іроніі. Аднак сам верш ужо не нясе ў сабе рамантычнай узнёсласці. Гейнэ 

нібыта выкрывае свае рамантычныя хваляванні і мары, выказваючы нават у 

нейкай ступені цынізм да каханай з яе «маленькім манускрыптам». Нам падаўся 

вельмі цікавым пераклад дадзенага верша на беларускую мову, зроблены 

І. Сіманоўскім: 

 
Твой ліст, мая дарагая, 
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Мяне не забіў, як гром. 

Мяне ты не кахаеш, 

А споведзі – цэлы том. 

 

Дванаццаць старонак, роўна 

Запоўненых з краю ў край… 

Ці ж пішуць так мнагаслоўна, 

Калі гавораць «бывай»?! [16, c. 103] 

 

 І. Сіманоўскі ў дадзеным вершы таксама захоўвае гейнэўскі дольнік. 

Што датычыцца сэнсу, то можна сказаць, што першы катрэн атрымаўся ў 

перакладчыка бліскучым і даволі дакладным, нягледзячы на некалькі заўваг. 

І. Сіманоўскі не перакладае словы «den du geschrieben» («які ты напісала»), 

ўводзячы замест гэтага зварот да каханай: «мая дарагая». Гэты зварот, аднак, 

арганічна ўпісваецца ў кантэкст. Радок «Er macht mich gar nicht bang» («мяне 

зусім не спужаў») перададзены як «Мяне не забіў, як гром», то бок гейнэўская 

іронія тут яшчэ і ўзмацняецца за кошт такога трапнага параўнання. 

Узмацняецца яна і ў наступных радках: калі Гейнэ проста кажа «але твой ліст 

такі доўгі» («Aber dein Brief ist lang»), то ў І. Сіманоўскага гучыць іранічнае «А 

споведзі – цэлы том». Нам падаецца, што гэта таксама пасуе да арыгінальнай 

думкі. 

 А вось калі ў першым катрэне іронія ўзмацнілася, то ў другім 

перакладчык вымушаны яе панізіць, ураўнаважыўшы такім чынам верш. 

Першыя два радкі гучаць у арыгінале вельмі іранічна: для радка «Ein kleines 

Manuscript!» («Маленькі манускрыпт!») вельмі бы пасаваў пераклад з мінулага 

катрэну «А споведзі – цэлы том», але ў І. Сіманоўскага мы бачым толькі 

«Дванаццаць старонак, роўна / Запоўненых з краю ў край». Варта таксама 

адзначыць, што два прыметнікі «вузка» і «вытанчана» перакладчык замяняе 

адным («роўна»). Апошнія два радкі перакладзены выдатна, адзінае, што 

адрознівае іх ад арыгінала, – інтанацыя. Гейнэ сцвярджае, што так падрабязна 

не пішуць, калі хочуць расстацца, а І. Сіманоўскі задае нам рытарычнае 

пытанне. Але ў цэлым гэты пераклад, на нашу думку, вельмі ўдалы. 

 Нам падаецца, што тут поўнасцю раскрыўся талент Іосіфа Сіманоўскага 

як перакладчыка. Ён вельмі трапна пераклаў гэтыя восем радкоў на беларускую 

мову, не страціўшы нічога важнага, і нават эмацыйны фон і іранічнасць 

арыгінала ў беларускім перакладзе захаваліся. Да таго ж, перакладчык 

выкарыстаў дольнік, што з’яўляецца вялікім дасягненнем для беларускай 

гейнэаны. 

Увогуле ж варта адзначыць, што Іосіф Сіманоўскі, не з’яўляючыся 

паэтам, з іншага пункту гледжання глядзеў на тэкст, чым іншыя перакладчыкі 

Гейнэ. Можна меркаваць, што ў яго не было такой моцнай цягі пісаць штосьці 

новае ці арыгінальна пераапрацоўваць вершы, а таму яму лепш за іншых 

ўдалося захаваць іх сэнсавы складнік. У перакладчыка атрымліваецца знайсці 

вельмі трапныя эквіваленты нямецкім словам, а таму ён стварае сапраўды 

вельмі дакладныя і эквівалентныя гейнэўскім вершам пераклады. Праз гэта 
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можна назваць Іосіфа Сіманоўскага тым чалавекам, хто паказаў беларусам новы 

арыгінальны шлях засваення творчай спадчыны Гейнэ. 
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Раздзел 3  

РЭЦЭПЦЫЯ ПАЭЗІІ Г. ГЕЙНЭ  

Ў ПЕРАКЛАДЧЫЦКАЙ ПРАКТЫЦЫ 1920–1930-Х ГГ. 

 

 

3.1 Юрка Гаўрук як прадаўжальнік справы Максіма Багдановіча  

ў засваенні спадчыны Г. Гейнэ 

 
Сярод тых, хто адным з першых адкрываў творчасць Генрыха Гейнэ для 

беларускага чытача, быў і паэт і перакладчык Юрка Гаўрук. Ён быў менавіта 

тым перакладчыкам, які асабліва моцна паўплываў на папулярызацыю 

нямецкага паэта на Беларусі. Пасля яго гэтую ўжо працягнула цэлая пляяда 

таленавітых беларускіх паэтаў. 

Юрка (Юрый Паўлавіч) Гаўрук нарадзіўся 23 красавіка (6 мая) 1905 г. у 

Слуцку ў сям’і служачага. Згодна з біяграфічнымі звесткамі, прыведзенымі ў 

бібліяграфічным слоўніку «Беларускія пісьменнікі» (гл.: [66, с. 155–158]), у 

1925 г. ён скончыў Вышэйшы літаратурна-мастацкі інстытут імя В. Брусава ў 

Маскве. Паэт выкладаў у Беларускай сельскагаспадарчай акадэміі, а пасля – ў 

Магілёўскім педінстытуце. 28 красавіка 1935 г. ён быў асуджаны за 

«антысавецкую агітацыю» і прыгавораны да васьмі гадоў пазбаўлення волі. 

Працаваў на розных работах у Карэліі, Ўсходняй Сібіры, Комі АССР. 27 лютага 

1958 г. Ю. Гаўрук быў рэабілітаваны, пераехаў у Мінск. Працаваў памочнікам 

галоўнага рэжысёра па літаратурнай частцы Беларускага дзяржаўнага 

акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы. Памёр Юрка Гаўрук18 лютага 1979 г. у 

Мінску. 

Ю. Гаўрук працаваў у галіне перакладу з французскай, англійскай, 

нямецкай, польскай, рускай, украінскай моў на беларускую мову. Ён быў 

аўтарам першай на Беларусі анталогіі паэтычных перакладаў «Кветкі з чужых 

палёў» (1928), а таксама артыкулаў па тэорыі і практыцы мастацкага перакладу, 

якія ўвайшлі ў кнігу «Ступень адказнасці» (1986). Гаўрук пераклаў асобныя 

творы Ў. Шэкспіра, А. Пушкіна, Ф. Шылера, А. Міцкевіча, Дж. Байрана, 

Л. Украінкі, А. Маруа, Э. Хемінгуэя, Ж. Б. Мальера і інш.  

Звернемся цяпер да перакладаў Ю. Гаўрука з Гейнэ і найперш – да 

перакладу верша «Aus meinen großen Schmerzen…» («З маіх вялікіх 

пакутаў…»), які ўваходзіць у цыкл «Лірычнае інтэрмецца» ў зборніку «Кніга 

песень». С. П. Гіждэў адзначае: «Цыклы Гейнэ набываюць форму 

своеасаблівага “лірычнага аповеда” – і ўпершыню гэта ярка выявілася ў двух 

цыклах “Кнігі песень” – “Лірычнае інтэрмецца” і “Вяртанне на Радзіму”» [17, с. 

39–40]. Нам падаецца, што найбольш яскрава можна гэта прасачыць на 

прыкладзе названага вышэй верша. Гэта своеасаблівая гісторыя няшчаснага 

кахання паэта, змешчаная ім у васьмі радках: адзін гэты маленькі верш нясе ў 

сабе сэнс амаль усяго зборніка, і таму гэта, на нашу думку, сапраўды ўнікальны 

твор. Паглядзім, як успрыняў гэты верш Ю. Гаўрук і ці ўдалося яму адэкватна 

перакласці яго на беларускую мову: 
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Aus meinen großen Schmerzen 

Mach’ ich die kleinen Lieder; 

Die heben ihr klingend Gefieder 

Und flattern nach ihrem Herzen. 

 

Sie fanden den Weg zur Trauten, 

Doch kommen sie wieder und klagen, 

Und klagen, und wollen nicht sagen, 

Was sie im Herzen schauten. [75, c. 82–

83] 

З вялікіх сваіх мучэнняў 

Складаю маленькія песні. 

Каб лашчыць яе штодзённа, 

Каб слаць ёй звонкія весці. 

 

Дарогу знаходзяць песні, 

Ды толькі вяртаюцца хутка. 

У сэрцы каханае цесна – 

Скардзяцца, поўныя смутку. [16, c. 41] 

 

 (З маіх вялікіх пакутаў [мучэнняў] / Раблю я маленькія песні; / Якія ўздымаюць сваё 

звонкае пер’е / І ляцяць да яе сэрца. // Яны знаходзяць шлях да каханай, / Але вяртаюцца і 

скардзяцца, / І скардзяцца, і не хочуць сказаць, / Што яны бачылі ў сэрцы.) 

 

 Цікава заўважыць, што Ю. Гаўрук спрабуе перадаць рытм арыгінала – 

слынны гейнэўскі дольнік. Нельга сказаць, што ў яго гэта атрымалася на сто 

працэнтаў, але такая спроба тут ёсць. Перакладчык, аднак, вымушаны ісці на 

ахвяры, а таму часам моцна змяняе сэнс. Напрыклад, апошнія два радкі першага 

катрэна зусім не супадаюць з арыгіналам: у перакладзе песні павінны 

«лашчыць яе штодзённа», «слаць ёй звонкія весці», тады як Гейнэ кажа пра тое, 

што песні «ўздымаюць звонкае пер’е» і «ляцяць да яе сэрца» («Die heben ihr 

klingend Gefieder / Und flattern nach ihrem Herzen»). То бок, лірычны герой 

Гаўрука выказвае крыху больш пяшчоты і цеплыні да каханай дзяўчыны: яго 

песні не толькі ляцяць да яе, але яшчэ і лашчаць яе. У цэлым гэта падмена не 

вельмі істотная для сэнсу верша. 

 У першых двух радках другога катрэна сэнс перакладзены даволі 

дакладна, толькі песні ўжо проста знаходзяць дарогу, а не дарогу да сэрца 

каханай. І вяртаюцца ў Ю. Гаўрука яны «хутка», калі ў Гейнэ яны проста 

вяртаюцца. Варта адзначыць, што Гейнэ два разы ўжывае слова «klagen» 

(«скардзяцца»), распавядаючы пра вяртанне песень: на мяжы другога і трэцяга 

радкоў. Такім чынам, ствараецца анадыплосіс, які ў сваю чаргу падкрэслівае 

працягласць дзеяння. У Ю. Гаўрука гэтая працягласць, на жаль, згубляецца: ў 

яго слова «скардзяцца» з’яўляецца толькі ў апошнім радку і фігуруе адзін раз. 

Але песні ў яго «поўныя смутку», чаго няма ў Гейнэ: гэта часткова кампенсуе 

страту, апісаную вышэй, надаючы сітуацыі трагізму. А вось у апошніх двух 

радках перакладчык уводзіць матыў, якога няма ў арыгінале: «У сэрцы каханае 

цесна». У Гейнэ ж песні не хочуць казаць, што ў сэрцы каханай. І за гэтым «не 

хочуць казаць» можа хавацца што заўгодна, нават нешта шмат горшае, чым 

«цесната». На нашу думку, гэта робіць на чытача большае ўражанне, чым  

вынаходніцтва Ю. Гаўрука.  

Увогуле ж пераклад добра перадае атмасферу і настрой верша, крыху, 

аднак, памякчаючы яго іронію і трагізм. Нягледзячы на гэта мы можам 

прасачыць тут расчараванне рамантыка ў каханні, якое перажыў і ўклаў у гэты 
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паэтычны зборнік малады Гейнэ, таму гэты пераклад можна назваць вельмі 

вартым. 

Знакаміты верш «Ларэляй», або «Ларэлея» (у Гейнэ ў апошняй версіі – 

Lore-Ley), таксама быў перакладзены на беларускую мову Юркам Гаўруком. 

Дадзены верш быў напісаны Генрыхам Гейнэ ў 1822 годзе. Гэта адзін з самых 

вядомых яго вершаў. Больш за тое, можна з упэўненасцю казаць, што гэта яшчэ 

і адзін з самых вядомых вершаў у нямецкай паэтычнай гісторыі. Верш 

распавядае нам пра прыгажуню-чараўніцу, якая заваблівае сваім хараством 

рыбакоў да прыбярэжных скал, аб якія разбіваюцца іх чаўны. Аднак трэба 

адзначыць, што ўпершыню пра Лорэляй напісаў Клеменс Брэнтана. Менавіта ён 

зрабіў гэтае паданне народным, і менавіта дзякуючы яму гейнэўская «Ларэляй» 

таксама ўспрымаецца як народнае паданне. М. І. Балашоў адзначае: 

«Абуджэнне нацыянальнай свядомасці ў Германі натхніла Брэнтана, і ён, 

удыхнуўшы новае жыццё ў пачынанні шцюрмераў – Гердэра, ранняга Гётэ, 

Бюргера, абапіраючыся таксама на досвед старэйшых рамантыкаў, абнавіў … 

строй і прасадычную структуру лірычнай паэзіі, перастварыўшы яе ў найбольш 

арыгінальных вершах – такіх, як “Лорэляй”, – на аснове народнай песні» [4, c. 

152]. Імя Ларэляй звязана з назвай уцёса Лурляй, які ўзвышаецца над Райнам 

каля горада Бахарах. Гэтая назва разумелася як «скала крывадушша» і ідэальна 

пасавала да рамантычнага пераасэнсавання ў таямнічае жаночае імя. 

Брэнтанаўская «Ларэляй» пранікнута гарачым каханнем да Райна і 

своеасаблівым патрыятызмам. Яна напісана ў выглядзе рамантычнай балады 

трохстопным ямбам. «Балада … павялічвае ўражанне загадкавасці і абуджае 

роздум», – адзначае Н. Бяркоўскі [5, с. 345]. З іншага боку, гэта своеасаблівая 

рэканструкцыя танічнага верша нямецкай народнай паэзіі ў рамках сілабатонікі. 

Ларэляй паўстае няшчаснай дзяўчынай, якую пакінуў яе каханы. І нават біскуп, 

крануты яе красою і шчырасцю, вырашае паслаць яе не на вогнішча, а ў 

кляштар. Напрыканцы верша Ларэляй кідаецца ў Рэйн са скалы, загубіўшы 

рыцараў, якія везлі яе ў кляштар. Такім чынам, Ларэляй тут выступае ў дзвюх 

іпастасях, пра якія выдатна сказаў С. Гіждэў: «Лорэ-Лея сімвалізуе каханне ў 

рамантычным разуменні, як спрадвечную фатальную моц; сама Лорэ-Лея – 

жрыца кахання і адначасова яго ахвяра – пасіўная прылада “надсветнай моцы”» 

[18, ст. 62]. 

Вершы Брэнтана і Гейнэ звязвае верш яшчэ аднаго нямецкага паэта-

рамантыка, Ота фон Лёбена, – «Скала Лурлей». М. І. Балашоў адзначае: 

«Трагічная сур’ёзнасць пачуццяў, з такой пэўнасцю выказаная ў баладзе 

Брэнтана, захоўваецца ў “Ларэляй” Гейнэ, дзе, аднак, трагедыя становіцца 

доляй Плыўца. У вершы Лёбэна, які звязвае творы Брэнтана і Гейнэ, такая 

сур’ёзнасць (а разам з ёй і рамантычная ўзвышанасць) утрачана. У Лёбэна 

Ларэляй – трывіяльная спакусніца, якая ахвотна марнатравіць усмешкі ўсім, хто 

праплывае міма яе» [4, c. 156]. У Ларэляй Гейнэ злучаюцца і трагічная гераіня, і 

спакусніца, якая губіць праплываючых міма мужчын. Калі казаць аб іншых 

агульных рысах у вершах Брэнтана і Гейнэ, мы мусім назваць спалучэнне 

кахання да Ларэляй з патрыятычным каханнем да Рэйна і Радзімы. 
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Варта адзначыць, што сапраўдную славу Ларэляй прынёс менавіта Гейнэ 

са сваім вершам. А. С. Дзмітрыеў піша: «Верш гэты выдатны па багаццю 

зрокавых вобразаў; у метрыцы і гучанні яго ярка выявілася высокае эстэтычнае 

майстэрства Гейнэ» [29, с. 11]. Сапраўды, дзякуючы магутнаму таленту паэта, 

гэты верш стаў сапраўднай жамчужынай не толькі спадчыны Гейнэ, але і ўсёй 

нямецкай паэзіі. 

Паглядзім, як справіўся з ім Юрка Гаўрук: 

 
Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, 

Daß ich so traurig bin; 

Ein Mährchen aus alten Zeiten, 

Das kommt mir nicht aus dem Sinn. 

 

Die Luft ist kühl und es dunkelt, 

Und ruhig fließt der Rhein; 

Der Gipfel des Berges funkelt 

Im Abendsonnenschein. 

 

Die schönste Jungfrau sitzet 

Dort oben wunderbar; 

Ihr gold’nes Geschmeide blitzet, 

Sie kämmt ihr gold’nes Haar. 

 

Sie kämmt es mit gold’nem Kamme, 

Und singt ein Lied dabei; 

Das hat eine wundersame, 

Gewaltige Melodei. 

 

Den Schiffer im kleinen Schiffe 

Ergreift es mit wildem Weh; 

Er schaut nicht die Felsenriffe, 

Er schaut nur hinauf in die Höh’. 

 

 Ich glaube, die Wellen verschlingen 

 Am Ende Schiffer und Kahn; 

 Und das hat mit ihrem Singen 

 Die Lore-Ley gethan. [75, c. 94–95] 

Адкуль ён узяўся, не знаю, 

Той сум, што мяне агарнуў. 

Чамусьці я ўсё ўспамінаю 

Даўнейшую казку адну. 

 

Вільготай вячэрняю вее, 

І дрэмле Рэйн стары, 

На захадзе палымнее 

Вяршыня крутой гары. 

 

Сядзіць там, ўся ў праменні, 

Дзяўчына дзівоснай красы; 

На ёй залатое адзенне, 

Як жар зіхацяць валасы. 

 

Яна іх расчэсвае грэбнем, 

Чароўную песню пяе. 

І песняю тою да неба, 

Да сэрца яна дастае. 

 

Рыбак, захапіўшыся песняй, 

Пра скалы забыў і віры, 

Плыве гарлавінаю цеснай, 

Глядзіць на вяршыню гары. 

 

Я ведаю, вецер павее, 

І хвалі самкнуцца над ім. 

І гэта ўсё ты, Ларэлея, 

Наклікала спевам сваім. [16, c. 54] 

  
(Я не ведаю, што гэта значыць, / Што я такі сумны; / Казка са старых часоў / Не 

выходзіць у мяне з галавы. // Паветра халоднае, і цямнее, / І спакойна цячэ Рэйн; / Вяршыня 

гары блішчыць / У свеце вячэрняга сонца. // Найпрыгожая дзяўчына сядзіць / Цудоўна там, 

уверсе; / Яе залатыя ўпрыгожванні блішчаць, / Яна расчэсвае свае залатыя валасы. // Яна 

расчэсвае іх залатым грэбнем / І пры гэтым спявае песню; / Гэта нейкая цудоўная, / Велічная 

[моцная] мелодыя. // Плывец [шыфер] у маленькім чаўне // Ловіць [слухае] яе з дзікім болем; 

/ Ён не глядзіць на рыфы, / Ён глядзіць толькі ў вышыню. // Я думаю, хвалі паглынуць / 

Напрыканцы плыўца і човен; / І гэта сваімі песнямі / зрабіла Лорэ-Ляй.) 

 

 У плане рытму перакладчыку ў асноўным удалося зрабіць яго падобным 

да арыгінала. Але ўсё адно ў Ю. Гаўрука амфібрахій дзе-нідзе перабівае дольнік 

Гейнэ. 
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 Першы катрэн перакладзены вельмі ўдала, нягледзячы на невялікія 

разыходжанні ў сэнсе. Тут варта звярнуць увагу на пераклад першых двух 

радкоў. У арыгінале лірычны герой не ведае, што значыць той сум, які яго 

ахапіў, у перакладзе ж ён гадае, адкуль гэты сум узяўся. Але гэта не вельмі 

скажае сэнс. У другім чатырохрадкоўі цікава і даволі слушна перакладзены 

першы радок: «Die Luft ist kühl und es dunkelt» («Паветра халоднае і цёмна») 

беларускі паэт перадае як «Вільготай вячэрняю вее». Тут, на жаль, губляецца 

тое, што паветра халоднае, але затое ёсць і матыў надыходу вечара, і матыў 

рухлівасці паветра. Ёсць тут і яшчэ невялікія недакладнасці: «стары» Рэйн у 

Ю. Гаўрука «дрэмле», тады як у арыгінале ён «спакойна цячэ». І «вяршыня 

крутой гары» палымнее на захадзе, хаця ў Гейнэ гэтага няма. У Гейнэ яна 

палымнее ў свеце вячэрняга сонца, а таксама няма ўказання на тое, што яна 

стромкая. Але ў цэлым гэта добра ўпісваецца ў кантэкст. 

 У трэцім чатырохрадкоўі дзяўчына ў перакладзе сядзіць «уся ў 

праменні», чаго няма ў арыгінале. Дадаўшы гэтае словазлучэнне, Ю. Гаўрук 

апусціў слова «wunderbar» («цудоўна»), але яно пасуе да кантэксту. Варта 

адзначыць, што ў беларускага перакладчыка адсутнічае матыў расчэсвання 

дзяўчынай валасоў; замест гэтага яны ў яе «як жар зіхацяць». А вось адзенне, ў 

адрозненне ад арыгінала, не зіхаціць; Ю. Гаўрук кажа толькі аб тым, што яно 

залатое. У чацвёртым катрэне мы нарэшце даведваемся аб тым, што прыгажуня 

расчэсвае валасы, не атрымліваецца толькі ў перакладчыка данесці да нас, што 

грэбень у яе залаты. У наступных радках Ю. Гаўрук дадае матыў, якога няма ў 

арыгінале: «І песняю тою да неба, / Да сэрца яна дастае». Гэтым ён замяняе 

апісанне мелодыі: цудоўная, моцная. Адзін эпітэт, які апісвае мелодыю, 

Ю. Гаўрук усё ж такі пакідае ў другім радку: «чароўная». І хоць апошнія два 

радкі тут цалкам змененыя, ў кантэкст верша яны ўпісваюцца. 

 У пятым чатырохрадкоўі ў Ю. Гаўрука няма «маленькага карабля», або 

чаўна, на якім плыве шыфер, а таксама «дзікага болю», з якім ён слухае 

мелодыю. Ён уводзіць новы матыў – карабельшчык, «захапіўшыся песняй», 

«плыве гарлавінаю цеснай». Такім чынам, крыху памяншаецца трагізм 

арыгінала, але асноўныя яго матывы захаваныя: карабельшчык не бачыць скалы 

і глядзіць толькі ў вышыню. «Я ведаю, вецер павее», – заяўляе перакладчык у 

першым радку апошняга чатырохрадкоўя, хаця матыву ветра не было ў Гейнэ. 

А другі радок змяшчае ў сабе матывы і першага, і другога: «І хвалі самкнуцца 

над ім». Затое вельмі дакладна перакладзены апошнія два радкі: «І гэта ўсё ты, 

Ларэлея, / Наклікала спевам сваім». Адрозненне тут толькі ў тым, што Гейнэ не 

звяртаецца наўпрост да Ларэляй, ён кажа пра яе ўскосна, ў трэцяй асобе. 

Ю. Гаўрук жа кажа ёй «ты». У цэлым жа сэнс перададзены даволі добра. 

 На нашу думку, выдатнейшы верш нямецкага паэта ўсё ж такі добра 

перакладзены на беларускую мову Ю. Гаўруком. Перакладчык не толькі 

спрабаваў захаваць рытм, але і шмат ўвагі надзяліў пошукам лексічных 

адпаведнікаў нямецкім словам, ужытым у арыгінале. І гэтым ён дасягнуў 

вялікай ступені дакладнасці. 
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 Неабходна звярнуцца да яшчэ аднаго цікавага перакладу, зробленага 

Юркам Гаўруком. Гаворка ідзе пра пераклад верша «Die blauen Veilchen der 

Äugelein» («Блакітныя фіялкі вочак…»), які таксама ўваходзіць у цыкл 

«Лірычнае інтэрмецца» з «Кнігі песень». Пра такія вершы, як гэты, Г. В. Сініла 

заўважае: «Амаль кожны раз, пачынаючы верш ва ўзнёслай ці сентыментальнай 

манеры, ён нечакана даваў зніжана-іранічную, камічную канцоўку» [56, с. 77]. 

Мы пойдзём далей і скажам, што ў дадзеным вершы Гейнэ выкарыстаў цікавы 

прыём, пра які трапна выказаўся даследчык А. І. Дэйч: «У гэтым цыкле Гейнэ 

ўпершыню выразна ўжывае такую вострую, іранічную канцоўку (Schlusspointe), 

як прыём укліньвання іроніі ў лірызм» [27, с. 63]. Гэты верш – сапраўдны 

прыклад іранічнага майстэрства Гейнэ, яго можна назваць паказальным з 

пункту гледжання ступені рэалізацыі ў ім гэтага прыёму. Паэт парушае нашыя 

чаканні, зададзеныя ўзвышаным початкам верша, і за кошт гэтага моцна 

ўплывае на чытача. 

 Паглядзім цяпер, як удалося рэалізаваць гэта ў перакладзе Юрку 

Гаўруку: 

 
Die blauen Veilchen der Aeugelein, 

Die rothen Rosen der Wängelein, 

Die weißen Lilien der Händchen klein, 

Die blühen und blühen noch immerfort, 

Und nur das Herzchen ist verdorrt. [75, c. 

82] 

Вочкі фіялкай вясенняй сінеюць, 

Ружаю шчочкі твае пунсавеюць, 

Ручкі бялей за лілею бялеюць, –  

Маеш і вочкі, і шчочкі, і ручкі, 

Толькі ў грудзях замест сэрца – калючкі. 

[16, c. 39] 

 

 (Сінія фіялкі вочак, / Чырвоныя ружы шчочак, / Белыя лілеі ручак маленькіх, / Якія 

квітнеюць і квітнеюць няспынна, / І толькі сэрцайка засохла.) 

 

 Рытм Ю. Гаўрук на жаль не захоўвае: ў перакладзе мы чуем дактыль. 

Але з пункту гледжання сэнсу пераклад атрымаўся вельмі дакладным, асабліва 

першыя два радкі. Перакладчык захаваў памяншальна-ласкальныя суфіксы слоў 

«Äu-gelein» i «Wängelein» («вочкі», «шчочкі»), а таксама колеры, якія Гейнэ для 

іх выкарыстаў. Яму прыйшлося, аднак, зрабіць граматычную трансфармацыю: 

колеравыя прыметнікі сталі ў перакладзе дзеясловамі («сінеюць», 

«пунсавеюць», «бялеюць»). Затое такім чынам перакладчык захаваў рыфму. За 

кошт увядзення дзеясловаў пераклад стаў больш дынамічным, чым арыгінал. 

Варта таксама адзначыць, што слова «rothen» Ю. Гаўрук перакладае як 

«пунсавеюць», але гэтая падмена не парушае сэнсу арыгінала. 

 Трэці радок ужо атрымаўся не такім дакладным: Гейнэ кажа нам пра 

«белыя лілеі ручак», а ў Ю. Гаўрука ручкі бялеюць «бялей за лілею». Такім 

чынам ствараецца непатрэбная таўталогія. Варта таксама адзначыць, што 

перакладчык апускае тое, што ручкі «маленькія», але гэта не вельмі істотна для 

сэнсу. 

 Наступны радок атрымаўся яшчэ больш далёкім ад арыгінала: ў Гейнэ 

«вочкі», «шчочкі» і «ручкі» «квітнеюць і квітнеюць няспынна», тады як у 

перакладзе Ю. Гаўрук проста пералічвае нам гэтыя тры словы, рыхтуючы такім 

чынам пераход да апошняга радка. У перакладзе ў дзяўчыны ёсць і сінія вочкі, і 
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пунсовыя шчочкі, і белыя ручкі, але вось сэрца ў яе няма, а замест яго ў 

грудзях – калючкі. У Гейнэ ж верш заканчваецца больш нечакана: перадапошні 

радок ніяк не рыхтуе нас да таго, што будзе пасля яго, і нечаканыя словы пра 

тое, што сэрца ў каханай засохлае, моцна ўздзейнічаюць на чытача.  

 Хацелася б адзначыць, што гукавы бок верша Гейнэ таксама вельмі 

паказальны. У першых чатырох радках ў ім шмат палаталізаваных зычных ([l’], 

[ҫ’]) і доўгіх галосных і дыфтонгаў ([au], [ai], [ᴐy], [o:], [i:], [y:]), што спрыяе 

стварэнню рамантычнай атмасферы. У апошнім жа радку мы бачым кароткія 

галосныя і шмат гукаў [d], [t], [r]. Яны надаюць мове адрывістасці і жорсткасці, 

яшчэ больш падкрэсліваючы гэты пераход. На жаль, фоніку Ю. Гаўруку 

захаваць не ўдалося: ў перакладзе такога рэзкага кантрасту няма. 

 У цэлым жа «Schlusspointe» («канцавая пуэнта») даволі добра 

атрымалася ў Ю. Гаўрука, нягледзячы на некаторыя разыходжанні ў сэнсе, а 

таксама на тое, што ў яго пераход да яе не такі рэзкі, а іронія не такая вострая, 

як у Гейнэ. Аднак, дзякуючы слушнаму выбару лексікі, пераклад гэты можна 

назваць эстэтычна вартым. 

 Увогуле ж варта адзначыць, што пераклады Ю. Гаўрука адзначаны 

кніжнасцю і высокім стылем, у іх амаль няма словаў з народнага ўжытку і 

прастамоўных канструкцый. Гаўрук, з’яўляючыся высокаадукаваным 

інтэлігентам, пераклаў нямецкага паэта на выключна акадэмічную беларускую 

мову, зусім яго гэтым не сапсаваўшы. Сам паэт так пісаў пра свае пераклады ў 

прадмове да зборніка «Кветкі з чужых палёў»: «Я не ведаю, як прымуцца гэтыя 

«чужыя кветкі» на беларускай глебе, як аднясуцца да іх беларускія працоўныя 

масы. Можа што і спадабаецца, а тое, што не спадабаецца, няхай пойдзе на 

ўзбагачванне вопыту» [14, c. 6]. Нам падаецца, пераклады Ю. Гаўрука не толькі 

ўзбагацілі досвед беларускай перакладчыцкай традыцыі, але і дазволілі 

беларускаму чытачу новым позіркам паглядзець на творчасць Генрыха Гейнэ. 
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3.2 Трагізм лёсу і лёс перакладаў з Г. Гейнэ  

Юлія Таўбіна і Хведара Ільяшэвіча 

 
На змену Юрку Гаўруку прыйшло пакаленне вельмі таленавітых 

перакладчыкаў, лёс якіх быў на жаль незайздросны. Пасля рэпрэсій 1930-х гг. 

працаваць беларускім пісьменнікам стала значна складаней, яны рабілі гэта ва 

ўмовах жорсткага контролю і рэгламентацыі праблематыкі і паэтыкі. «Калі 

параўнаць, у якіх умовах тварылі тыя ж заходнія пісьменнікі і ў якіх 

(дакладней, насуперак ім) – савецкія, ў тым ліку беларускія, застанецца адно: 

здзіўляцца, што беларускае мастацкае слова не проста выжывала, але і сталела, 

імкнулася неяк супраціўляцца суцэльнай дагматызацыі і пазбаўляцца ад 

стэрэатыпаў і, як бы там не было, ўдзельнічала ў міжнацыянальнай 

літаратурнай камунікацыі, каб у рэшце рэшт – у асобах таленавітых і трагічна 

сумленных сваіх прадстаўнікоў – стацца часткай літаратурнага ўніверсуму», – 

заўважае Е. А. Лявонава [43, с. 7]. І ў неспрыяльных умовах рэпрэсій гэтыя 

таленавітыя юнакі не пакідалі сваю творчую дзейнасць, а таму мы можам зараз 

пазнаёміцца з іх цудоўнымі перакладамі. 

Юлій Таўбін (сапраўднае імя – Юдаль) – прадстаўнік урбаністычнай 

плыні ў паэзіі. Паводле біяграфічных звестак, прыведзеных у 

энцыклапедычным даведніку «Рэпрэсаваныя літаратары, навукоўцы, работнікі 

асветы, грамадскія і культурныя дзеячы Беларусі» (гл.: [46, с. 270–271]) і ў 

энцыклапедыі «Беларускія пісьменнікі» (гл.: [63, с. 78]), ён нарадзіўся 15 

верасня 1911 г. у Астрагожку (Варонежская губерня, цяпер Варонежская 

вобласць, Расія) ў сям’і аптэкара. У 1921 годзе Ю. Таўбін пераехаў з бацькамі ў 

Мсціслаў і такім чынам апынуўся ў Беларусі. У 1926 годзе паэт надрукаваў 

першы верш у часопісе «Маладняк Калініншчыны». У 1928 г. ён скончыў 

сямігодку і паступіў у Мсціслаўскі педагагічны тэхнікум. У 1930 годзе выйшаў 

яго першы зборнік «Агні», да якога крытыка аднеслася вельмі насцярожана. Як 

заўважае Р. Бярозкін, «падазрэнні выклікала Таўбінава ўлюбёнасць у прыгожае, 

ў паэзію, ў мастацтва. <…> Асаблівага захаплення крытыкі не выклікаў і 

Таўбінаў культ сяброўства…» [7, с. 301, 302]. Такім чынам, Ю. Таўбін 

сцвярджаў у сваёй лірыцы вечныя каштоўнасці, але тагачаснаму грамадству 

гэта было непатрэбна. Вынікам стаў арышт напрыканцы лютага 1933 года. 

Ю. Таўбін быў прыгавораны да двух гадоў спасылкі, якую адбываў у Цюмені. 4 

лістапада 1936 г. ён быў паўторна арыштаваны і этапаваны ў Мінск, а 29 

кастрычніка 1937 г. выязная сесія ваеннай калегіі Вярхоўнага суда СССР 

прысудзіла паэта да расстрэлу. Рэабілітаваны ён быў 29 жніўня 1956 года. 

Юлій Таўбін пражыў толькі 26 гадоў, але шмат зрабіў за гэты час. Сярод 

яго спадчыны зборнікі «Агні» (1930), «Каб жыць, спяваць і не старэць...» 

(1931), «Тры паэмы» (1931), «Мая другая кніга» (1932), надрукаваныя пры 

жыцці паэта, і «Выбраныя вершы» (1957) і «Вершы» (1969), якія выйшлі пасля 

яго смерці. Асобнай кнігай была выдадзена паэма «Таўрыда» (1932). Паэт 

перакладаў творы Г. Гейнэ, У. Маякоўскага на беларускую мову, а таксама 

вершы для рамана Ш. О’Фаолейна «Гняздо простых людзей» і творы А. 
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Гаўсмана на рускую. Так здарылася, што пры жыцці паэту ўдалося надрукаваць 

толькі тры пераклады. У 1932 годзе Ю. Таўбін планаваў выдаць зборнік 

перакладаў з Генрыха Гейнэ. Але паэт быў арыштаваны, і зборнік на доўгі час 

згубіўся. Знайшоў яго даследчык беларуска-нямецкіх сувязяў Уладзімір 

Сакалоўскі. У сваім артыкуле, прысвечаным перакладам Таўбіна, ён піша: 

«Свабоднае валоданне нямецкай мовай, схільнасць да сатыры, актуальнасць 

тэматыкі і прыводзяць да таго, што Таўбін актыўна бярэцца за ўзнаўленне паэзіі 

Гейнэ на беларускай мове» [52, с. 225]. Сапраўды, юны паэт быў вельмі 

адукаваным і выдатна ведаў класіку. Гэта бачна ў яго вершах «За Шылерам», 

«Вячэрнія радкі», «Сірано дэ Бержэрак». Аляксей Зарыцкі, які сам перакладаў 

вершы Гейнэ і быў блізкім сябрам Юлія Таўбіна, так пісаў пра яго ў сваёй кнізе: 

«Проста радкі і строфы любімых паэтаў зрабіліся арганічнай часткай духоўнага 

свету Таўбіна, ўвайшлі ў кроў і плоць, і ўслухоўвацца ў іхняе гучанне стала ў 

юнака-паэта неадступнай жыццёвай патрэбай» [30, с. 9]. А яго схільнасць да 

сатырычных і палітычных матываў адлюстравалася ў тым, што большасць з 

перакладзеных ім вершаў Гейнэ – гэта вершы, якія ўваходзяць у зборнік 

«Новыя вершы», які, як мы адзначалі раней, можна назваць самым палітычна 

спелым зборнікам паэта, напісаным напярэдадні буржуазных рэвалюцый. 

Нямецкі даследчык Бернд Кортлэндэр піша: «У публіцыстыцы доўгі час існаваў 

“добры” і “злы Гейнэ”. Да “добрага” Гейнэ адносілася перш за ўсё ранняя 

любоўная лірыка “Кнігі песень” і “Новай вясны”, якая, не ў апошнюю чаргу 

праз тысячы музычных увасабленняў – Гейнэ з’яўляецца тым паэтам, творы 

якога знайшлі найбольшую іх колькасць, – знайшла сусветнае распаўсюджанне. 

Да “злога” Гейнэ адносіліся палітычныя тэксты ў вершах і прозе з яго 

іранічным поглядам на бюргерскае грамадства і сатырычнымі выпадамі 

супраць усякай формы прыгнёту» [80]. У час напісання «Новых вершаў» 

пясняр знаходзіўся ў эміграцыі ў Францыі і назіраў за тагачаснымі падзеямі ў яе 

палітычным жыцці. Аднак яго творы не пазбаўлены ўласцівага «Кнізе песень» 

тонкага лірызму, бо паэт сумуе па Радзіме і піша вершы, прасякнутыя 

бязмежным каханнем да яе і трывогай за яе будучыню. На нашу думку, 

менавіта гэтае спалучэнне прыцягнула ўвагу Таўбіна да «Новых вершаў». 

Таўбін, такім чынам, пераклаў наступныя вершы Гейнэ: «Mir träumt’: ich 

bin der liebe Gott» («Мне снілася: я ласкавы Бог…»), «Die Jungfrau schläft in der 

Kammer» («Дзяўчына спіць у пакойчыку…»), «Die Loreley» («Ларэляй»), «Wenn 

ich an deinem Hause» («Калі я каля твайго дома…»), «Die Jahre kommen und 

gehen» («Гады прыходзяць і сыходзяць…»), «Die alten, bösen Lieder» («Старыя, 

злыя песні…»), «Fragen» («Пытанні»), «Meeresstille» («Цішыня на моры»), «Die 

Botschaft» («Вестка»), «Wartet nur» («Чакайце толькі»), «Doktrin» («Дактрына»), 

«Verheißung» («Абяцанне»), «Die Tendenz» («Тэндэнцыя»), «Warnung» 

(«Перасцярога»), «Der Keiser von China» («Кітайскі імператар»), «Erleuchtung» 

(«Прасвятленне»), «Ein Weib» («Жанчына»), «Heinrich» («Генрых»), 

«Unvollkommenheit» («Недасканаласць»), «Jetzt wohin?» («Цяпер куды?»), 

«Guter Rath» («Добрая парада»), «Hymnus» («Гімн»), «An einen politischen 

Dichter» («Палітычнаму паэту»), «1649–1793–????» і пралог да «Падарожжа ў 
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Гарц». Іх колькасць даволі вялікая, таму ўсе мы ў рамках дадзенай працы 

рязглядзець не маем магчымасці. Але некаторыя з іх мы прааналізуем далей 

больш падрабязна.  

Першы верш, да якога мы звернемся, – «Wenn ich an deinem Hause» 

(«Калі я каля твайго дома…») належыць да цыклу «Вяртанне дадому» з «Кнігі 

песень». Гэты верш паэт напісаў да таго, як эміграваў у Францыю, але ён 

гучыць як прадчуванне будучай тугі па Радзіме. Акрамя таго, ў ім праступае 

незадаволенасць сітуацыяй у Германіі і імкненне да лепшай будучыні для яе. 

Прывядзём яго арыгінальны тэкст, пераклад Таўбіна і падрадковы 

пераклад: 

 
  

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, 

So wird auch der meine genannt.» [75, c. 101] 

Як ранкам паўз твае хаты 

Праходжу, – радасна мне, 

Калі, маё ты малое, 

Пабачу цябе ў вакне. 

 

Іду я і ўсё мяне сочаць 

Чорныя вочы тваё: 

Хто ты, хворы чужынец? 

Чаго табе не стае? 

 

«Я поэта нямецкі – 

У Нямеччыне помняць мяне… 

Між прозвішчаў лепшых паэтаў 

Там кожны маё назаве. 

 

Чаго не стае мне, малая, – 

У Нямеччыне ўсім не стае… 

Між мук і пакут найгоршых 

Там кожны мае назаве». [52, c. 240–241] 

 
 (Калі я міма твайго дома / Праходжу раніцай, /Мяне цешыць, любая малая, / Калі я 

бачу цябе ў вакне. // Тваімі чорна-карычневымі вачыма / Глядзіш ты на мяне дапытліва: / Хто 

ты і на што ў цябе баліць [што з табой, на што ты скардзішся], / Чужы, хворы мужчына? // «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.) 

 

 Ю. Таўбін у сваім перакладзе змяняе рытм гейнэўскага верша, але 

вельмі добра захоўвае яго сэнс. Вельмі добра перададзена ім першая страфа, 

асабліва першыя два радкі. Пры перакладзе трэцяга радка Ю. Таўбін 

выкарыстоўвае для зваротку «du liebe Kleine» («любая малая») словазлучэнне 

«маё ты малое». Такім чынам ён пазбаўляе дзіцё пола, бо малое можа быць як 

хлопчыкам, так і дзяўчынкай. Акрамя таго, слова «маё» больш набліжае 

лірычнага героя да дзіцяці, чым ёсць у арыгінале, бо надае гэтаму зваротку 

адценне сваяцтва. Апошні радок таксама добра ўдаўся перакладчыку. 
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 Першыя два радкі наступнага чатырохрадкоўя («Mit deinen 

schwarzbraunen Augen / Siehst du mich forschend an») Таўбін перакладае як «Іду 

я і ўсё мяне сочаць / Чорныя вочы тваё». Тут з’яўляецца нейкая дынамічнасць: 

беларускі паэт кажа «іду», калі ў арыгінале гэтага няма. Акрамя таго, ў 

Таўбінскага малога вочы не чорна-карычневыя, а проста чорныя, і адсутнічае 

матыў дапытлівасці ў гэтых вачах. Апошнія два радкі перададзены дастаткова 

добра, але ўказанне на тое, што лірычны герой хворы і чужы, з’яўляецца ўжо ў 

трэцім радку, а не ў чацвёртым, як у арыгінале, а выразу «Чаго табе не стае?» не 

хапае суаднесенасці з хваробамі, якая заключана ў нямецкай фразе «Was fehlt 

dir?» 

 У наступнай страфе Ю. Таўбін цікава перадае слова «Dichter» – «поэта». 

Гэтым перакладчык надаў вершу больш старадаўняе гучанне, бо гэтая форма 

паходзіць ад лацінскага poeta, у сваю чаргу запазычанага з грэчаскай мовы. 

Народнае гучанне надае вершу слова «Нямеччына», якое з’яўляецца 

размоўным, а таму больш блізкім народу, чым слова «Германія». Акрамя таго, ў 

Гейнэ лірычны герой «знакаміты» ў сваёй краіне, а ў Ю. Таўбіна яго там 

«помняць». Гэта надае перакладу больш адчужанасці і адзіноты. А радок 

«Nennt man die besten Namen» Таўбін перадае як «Між прозвішчаў лепшых 

паэтаў», то бок дадае слова «паэтаў», звужаючы кола дзейнасці лірычнага 

героя. Бо ў Гейнэ яго можна было шукаць увогуле сярод лепшых прозвішчаў, а 

таму ён мог быць знакаміты не толькі сярод паэтаў. 

 У апошнім чатырохрадкоўі неабходна звярнуць увагу на пераклад 

другога радка: Ю. Таўбін перадае слова «manchem» («многім») як «усім», тым 

самым пашыраючы кола людзей, якім знаёмы боль лірычнага героя. Гэта ўжо 

не толькі тыя самыя «лепшыя імёны», але і ўвогуле ўся Германія, ўвесь яе 

народ. Такім чынам, сам верш гучыць больш трагічна, чым арыгінал. Апошнія 

два радкі («Nennt man die schlimmsten Schmerzen, / So wird auch der meine 

genannt») паэт перакладае як «Між мук і пакут найгоршых / Там кожны мае 

назаве». Такім чынам, ён замяняе гейнэўскае слова «Schmerzen» на два 

беларускіх слова – «мукі» і «пакуты». Нам падаецца, што гэтым ён таксама 

дасягае дадатковага трагізму. Акрамя таго, ў перакладзе апошняга радка, а 

таксама апошняга радка папярэдняга чатырохрадкоўя Ю. Таўбін замяняе 

пасіўную канструкцыю на слова «кожны», то бок робіць дзеянне больш 

актыўным. 

 Такім чынам, нягледзячы на змену рытму, Ю. Таўбіну ўдалося перадаць 

змест і настрой гейнэўскага верша, надаўшы яму, аднак, крыху больш трагізму, 

дзейнасці і наблізіўшы яго да беларускай рэчаіснасці. Ён перанёс боль 

нямецкага паэта на беларускую глебу і паказаў, што тагачасным беларускім 

паэтам гэты боль таксама не чужы, як і глыбокае перажыванне за лёс Радзімы. 

Большасць вершаў, перакладзеных Ю. Таўбіным са зборніка «Новыя 

вершы» (1844), належаць да цыклу «Сучасныя вершы». Варта адзначыць, што 

аб’ядноўванне вершаў у цыклы адыгрывае значную ролю ў паэтычнай 

традыцыі Гейнэ. Добра выказаўся на гэты конт С. Гіждэў: «Гейнэ рана пачаў 

адчуваць нейкую “недастатковасць” аднаго асобна ўзятага верша для 
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выяўлення паэтычнай думкі – толькі ў сукупнасці, ва ўзаемадзеянні шэраг 

вершаў можа выявіць яго “паэтычнае бачанне”» [18, с. 39]. І менавіта гэты 

цыкл, прасякнуты палітычнымі матывамі і вострай сатырай, стаў найбольш 

блізкім Таўбіну. Адзін з такіх вершаў – «Doktrin». Даследчык Вернэр Юнг так 

выказваецца пра яго: «Тут відавочнае гейнэўскае прылічэнне сябе да 

сэнсуалізму, да жыццялюбства, да перажывання ўсіх пачуццяў, а таксама 

асуджэнне абстрактна-павучальнай навуковасці» [79, c. 29]. Прывядзём яго 

арыгінальны тэкст, пераклад Ю. Таўбіна і падрадковы пераклад: 

 
Doktrin 

 

Schlage die Trommel und fürchte dich nicht, 

Und küsse die Marketenderin! 

Das ist die ganze Wissenschaft, 

Das ist der Bücher tiefster Sinn. 

 

Trommle die Leute aus dem Schlaf, 

Trommle Reveilje mit Jugendkraft, 

Marschire trommelnd immer voran, 

Das ist die ganze Wissenschaft. 

 

Das ist die Hegel’sche Philosophie, 

Das ist der Bücher tiefster Sinn! 

Ich hab’ sie begriffen, weil ich gescheidt, 

Und weil ich ein guter Tambour bin. [75, c. 194] 

Дактрына 

 

Бі ў барабан і забудзься пра страх, 

Цалуй маркітантку, брат, – 

У гэтым мудрасьць усіх навук 

І сэнс разумнейшых цытат. 

 

Будзі барабанам санлівых людзей, 

І стукай нястомна: тук-тук… 

Наперад, б’ючы ў барабан, маршыруй, – 

Вось сутнасць усіх навук. 

 

Вось Гэгелевай філёзофіі зьмест, 

Вось сэнс разумнейшых цытат – 

Я гэта даўно ўжо зразумеў 

І стаў барабаншчык-хват. [52, c. 228–229] 

 
 (Бі ў барабан і не бойся / Ды цалуй маркітантку! / Гэта – цэлая навука, / Гэта – кніг 

найглыбокі сэнс. // Выбівай людзей са сну, / Выбівай абуджэнне [пабудку] сілай моладзі, / 

Маршуй, стукаючы ў барабан, заўсёды наперад, / Гэта – цэлая навука. // Гэта – гегелеўская 

філасофія, / Гэта – кніг найглыбокі сэнс! / Я іх спасціг, бо я кемлівы / І таму што я добры 

барабаншчык.) 

 

 Перад аналізам дадзенага верша трэба адзначыць, што зборнік «Новыя 

вершы» савецкія навукоўцы часта прыцягвалі да ідэй Маркса і Энгельса, з якімі 

Гейнэ безумоўна быў знаёмы. Яму прыпісвалі большую рэвалюцыйнасць, чым 

ёсць там на самай справе. Так, Гейнэ імкнуўся да зменаў і быў, як і многія 

паэты таго часу, захоплены равалюцыйнымі ідэямі, але ён не бачыў сабе месца 

ў тым грамадстве, якое марылі стварыць Маркс і Энгельс. Таму ў «Сучасных 

вершах», якія і адкрывае «Дактрына», рэвалюцыянізм і імкненне да свабоды 

злучаюцца з вострай сатырай. Г. В. Сініла піша на гэты конт у сваім артыкуле: 

«Тут ужо, разам са шматкаляровасцю, найтонкім псіхалагізмам, усё той жа 

гейнэўскай іроніяй, на першы план высоўваецца струмень палітычны, 

гратэскава-сатырычны» [58, с. 149]. А С. Гіждэў піша: «Ён напоўніў 

палітычную паэзію вясёлым смехам, бязлітаснай іроніяй, з’едлівым сарказмам і 

вострым гратескам» [18, с. 86]. Таму зборнік «Новыя вершы» нельга разглядаць 

толькі ў рамках палітычных поглядаў Гейнэ, бо тады згубіцца прыгажосць яго 

лірыкі. 
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Што датычыцца перакладу Ю. Таўбіна, то беларускі паэт у асноўным 

захоўвае рытм арыгінала. Варта адзначыць, што паэт карыстаецца так званай 

«тарашкевіцай», і мы вырашылі яе захаваць, бо яна больш слушна 

адлюстроўвае эпоху, ў якую жыў Таўбін. Да таго ж слова «філёзофія» звучыць 

больш блізка да нямецкага слова «Philosophie», чым «наркамаўская» 

«філасофія».  

Першае чатырохрадкоўе перакладзена вельмі ўдала. Дзеля захавання 

рытму паэт дадае ў другі радок слова «брат», якога няма ў арыгінале, і, як нам 

падаецца, гэта набліжае верш да народу, робіць яго гучанне больш панібрацкім, 

чым у Гейнэ. Радок «Das ist die ganze Wissenschaft» («Гэта – цэлая навука») 

перакладзены Ю. Таўбіным як «У гэтым мудрасьць усіх навук». Гэта крыху 

змяняе сэнс, бо ў Гейнэ абуджэнне народнага духу становіцца адной цэлай 

навукай, а у беларускага перакладчыка – сэнсам усіх навук, то бок чымсьці 

больш глабальным. Гэта надае моцнасці закладзенай у вершы гейнэўскай іроніі. 

Радок «Das ist der Bücher tiefster Sinn» («Гэта – кніг найглыбокі сэнс») 

Ю. Таўбін пераклаў як «І сэнс разумнейшых цытат», то бок, наадварот зрабіў 

дзеянне крыху менш глабальным, бо цытата – гэта толькі частка кнігі. І 

прачытаць цытату і зразумець яе сэнс значна складаней, чым зрабіць тое ж 

самае з кнігай, а таму гэтая замена надае перакладу больш іранічнасці, бо гэта 

становіцца своеасаблівым здзекам з людзей, якія чытаюць толькі цытаты і 

лічаць сябе разумнымі. 

Агульны сэнс наступнай страфы таксама перададзены Ю. Таўбіным 

дастаткова дакладна. У першым радку ён крыху змяняе сэнс тым, што 

барабаншчык у яго заклікаецца не будзіць людзей са сну, а будзіць «санлівых 

людзей». Тут розніца заключаецца ў тым, што, калі пра людзей кажуць, што 

яны знаходзяцца ў сне, гэта можа значыць, што яны няправільна бачаць 

рэчаіснасць і жывуць у свеце, які яны самі выдумалі ці які ім навязалі, і ўсяму 

вераць. Абудзіць іх – значыць паказаць ім сапраўдны стан рэчаў. А санлівыя 

людзі – гэта хутчэй людзі, якія не хочуць дзейнічаць, і абудзіць іх – значыць 

заклікаць іх да дзеяння. Радок «Trommle Reveilje mit Jugendkraft» («Выбівай 

абуджэнне (пабудку) сілай моладзі») Ю. Таўбін перакладае як «І стукай 

нястомна: тук-тук…». Магчыма, ён проста не зразумеў французскае слова 

«Reveilje», якое значыць «абуджэнне», ці проста не змог дакладна перадаць 

сэнс арыгінала. На жаль, ён не захаваў ні абуджэнне, ні сілу моладзі, а гэта 

досыць важны момант, бо менавіта моладзь з’яўляецца рухальнай сілай 

рэвалюцый. Наступны радок перададзены досыць добра, толькі ў перакладзе 

адсутнічае слова «заўсёды». Апошні радок, як і ў Гейне, паўтарае трэці радок 

першага чатырохрадкоўя. 

Першыя два радкі апошняга чатырохрадкоўя («Das ist die Hegel’sche 

Philosophie, / Das ist der Bücher tiefster Sinn!») Ю. Таўбін перадаў досыць удала: 

«Вось Гэгелевай філёзофіі зьмест, / Вось сэнс разумнейшых цытат». Другі 

радок у Гейнэ такі ж, як і чацвёрты радок першага чатырохрадкоўя, і 

Ю. Таўбіну амаль удалося гэта захаваць. Наступны радок выйшаў не такі 

дакладны. Гейнэўскае «weil ich gescheidt» адсутнічае ў Таўбіна. Замест гэтага 
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ён уводзіць слова «даўно», якога няма ў арыгінале. У апошнім радку таксама 

адсутнічае важны матыў. Лірычны герой Гейнэ кажа, што даўно гэта зразумеў, 

бо ён кемлівы і бо ён добры барабаншчык, а у беларускага перакладчыка 

атрымліваецца, што ён даўно гэта зразумеў і стаў барабаншчыкам-хватам – 

удалым барабаншчыкам. То бок парушаюцца прычынна-выніковыя сувязі. Але 

асноўны сэнс і настрой страфы і ўсяго верша вельмі добра захаваны 

Ю. Таўбіным.  

Што датычыцца гукавога боку, то ў Гейне часта паўтараецца слова 

«Trommel» у розных варыяцыях («Trommel», «Trommle», «trommelnd»). 

Спалучэнне гукаў [t] і [r] стварае тую самую барабанную дроб, якая праходзіць 

праз весь верш. Яе ўдаецца захаваць і Ю. Таўбіну дзякуючы ўжыванню гукаў 

[б], [дз], [р] (Будзі барабанам санлівых людзей). 

Дарэчы, наконт гэтага верша А. Дэйч у сваёй кнізе піша: «Адначасова з 

“Тролем” (паэма «Ата Троль»: заўвага наша – Ю. І.) ён стварае “Дактрыну”, 

палітычны маніфест “ліхога барабаншчыка”, які спалучае рэвалюцыйную 

існасць гегелеўскай філасофіі з практыкай змагання за свабоду» [27, с. 121]. На 

наш погляд, Ю. Таўбіну вельмі добра ўдаўся менавіта гэты вобраз «ліхога 

барабаншчыка», і, дзякуючы яго перакладу, гейнэўскі барабан загучаў і на 

беларускай мове. 

 Наступны верш, які мы прааналізуем («Jetzt wohin?»), быў надрукаваны 

Гейнэ ў зборніку «Рамансэра». Гэты зборнік быў напісаны паэтам ва Францыі, 

калі ён ужо быў хворы на прагрэсуючы параліч. Хвароба прыкавала яго да 

ложку, але не зламала яго дух, таму вершы, якія ўвайшлі ў «Рамансэра», хоць і 

прасякнуты скептыцызмам і песімізмам, але маюць высокую мастацкую якасць. 

Г. В. Сініла слушна піша: «Ў цыклах кнігі … ён фіксаваў усю вядомую яму 

гісторыю чалавечай культуры, гісторыю велічы і нікчэмнасці, выказваючы свае 

пачуцці і думкі ў значна больш апасродкаванай форме, чым у «“Кнізе песень”» 

і «“Новых вершах”». Так, менавіта ў гэтай кнізе Гейнэ звяртаецца да біблейскіх, 

міфалагічных, гістарычных сюжэтаў, нібыта падводзячы вынікі развіцця 

еўрапейскай і сусветнай цывілізацыі.  

 Гэты верш вельмі яскрава ілюструе расчараванне паэтам у свеце. 

Прывядзём яго арыгінальны тэкст, пераклад Ю. Таўбіна і падрадковы пераклад. 

 

 
                Jetzt wohin? 

 

Jetzt wohin? Der dumme Fuß 

Will mich gern nach Deutschland tragen; 

Doch es schüttelt klug das Haupt 

Mein Verstand und scheint zu sagen: 

 

Zwar beendigt ist der Krieg, 

Doch die Kriegsgerichte blieben, 

Und es heißt, du habest einst 

Viel Erschießliches geschrieben. 

 

          Цяпер куды? 

 

Ну, цяпер куды? Нага 

У Нямеччыну-б хацела. 

Розум думае – ці льга 

І адказвае нясьмела: 

 

«Хоць і скончана вайна, 

Але суд вайсковы цэлы. 

Для яго ў цябе віна – 

Вершы вартыя расстрэлу». 
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Das ist wahr, unangenehm 

Wär’ mir das Erschossen-werden; 

Bin kein Held, es fehlen mir 

Die pathetischen Geberden. 

 

 

Gern würd’ ich nach England geh’n, 

Wären dort nicht Kohlendämpfe 

Und Engländer – schon ihr Duft 

Giebt Erbrechen mir und Krämpfe. 

 

Manchmal kommt mir in den Sinn 

Nach Amerika zu segeln, 

Nach dem großen Freiheitstall, 

Der bewohnt von Gleichheits-Flegeln – 

 

Doch es ängstet mich ein Land, 

Wo die Menschen Tabak käuen, 

Wo sie ohne König kegeln, 

Wo sie ohne Spuknapf speien. 

 

Rußland, dieses schöne Reich, 

Würde mir vielleicht behagen, 

Doch im Winter könnte ich 

Dort die Knute nicht ertragen. 

 

Traurig schau ich in die Höh’, 

Wo viel tausend Sterne nicken – 

Aber meinen eignen Stern 

Kann ich nirgends dort erblicken. 

 

Hat im güldnen Labyrinth 

Sich vielleicht verirrt am Himmel, 

Wie ich selber mich verirrt 

In dem irdischen Getümmel. – [75, c. 349–350] 

Што-ж? папраўдзе, мне было-б 

Няпрыемна расстраляцца, – 

Дый баюся кулі ў лоб, 

Як ні сорамна прызнацца. 

 

 

У Ангельшчыну-б ня страх, 

Але там – туман, склізота 

Ды адзін брытанскі пах 

Давядзе мяне да рвоты. 

 

Ды тады хіба ўцякай 

Да Амерыкі чароўнай, – 

У далёкі, вольны край, 

Дзе пануе ўсюды роўнасьць. 

 

Але боязна мне зноў, 

Што тытун кладуць у нос там, 

Б’юцца ў кеглі без цароў 

І плююць пад ногі проста. 

 

У Расіі-б я тугу 

Перабыў сярод марозаў, 

Толькі ўзімку не змагу 

Прызвычаіцца да розак. 

 

Сумна ў неба я гляджу…  

Колькі зор гарыць і цьмее! 

Зоркі ўласнае свае 

Не магу знайсьці нідзе я. 

 

Мабыць зоранька мая 

Заблудзіла ў шатах сініх, 

Як заблытаўся і я 

У зямной мятусяніне. [52, c. 237-238] 

 
 (Цяпер куды? Дурная нага / Вельмі хоча мяне несці ў Германію; / Але мудра трасе 

мая галава / Мой розум і, здаецца, кажа: // «Вайна скончана, / Але засталіся ваенныя 

трыбуналы, / І кажуць, што ты раней / Напісаў шмат таго, за што можна расстраляць. // Гэта 

праўда, непрыемна / Мне было б стаць расстраляным; / Я не герой, у мяне няма / 

Патэтычных жэстаў. // Ахвотна я б паехаў у Англію, / Калі б там не было смогу, / А 

англічане – ўжо іх пах – / Выклікаюць у мяне ваніты і сутаргі. // Часам мне прыходзіць у 

галаву / Плыць у Амерыку, / У вялікі хлеў свабоды, / Які населены аднолькавымі грубіянамі 

– // Але мяне пужае краіна, / Дзе людзі жуюць табак, / Дзе яны граюць у кеглі без каралёў, / 

Дзе яны плююць без плюйніцы. // Расія, гэтая прыгожая імперыя, / Магла б, напэўна, мне 

спадабацца, / Але ўзімку я не змог бы / Вынесці там пугу. // Сумна я гляджу ў вышыню, / Дзе 

ківаюць тысячы зорак, – / Але маю асабістую зорку / Я нідзе там не магу ўбачыць. // У 

залатым лабірынце, / напэўна, заблудзілася ў небе, / Як я сам заблудзіўся / Ў зямной мітусні.) 
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 Адразу трэба адзначыць, што верш Гейнэ напісаны сілабатонікай, што 

для яго вельмі рэдкая з’ява. Харэй, які мы бачым у арыгінале, добра 

перададзены Ю. Таўбіным. Рыфма таксама ёсць і ў паэта, і у перакладчыка. 

 Ю. Таўбін вельмі добра змог перадаць гейнэўскую іронію – трагічную 

іронію чалавека, які нідзе не знаходзіць прыстанку. Першае чатырохрадкоўе, 

якое паказвае жаданне паэта вярнуцца на Радзіму, перададзена Ю. Таўбіным 

вельмі ўдала. Толькі перакладчыкам яшчэ дадана слова «нясьмела» ў апошнім 

радку, чаго няма ў арыгінале. Але канструкцыя «scheint zu sagen» мае ў сабе 

нейкую няўпэўненасць, таму гэтае слова ўпісваецца ў кантэкст. На жаль, 

перакладчыкам страчана ўзгадванне таго, што нага ў лірычнага героя, якая хоча 

ўнесці яго ў Германію, дурная.  

 У другой страфе Ю. Таўбін выдатна перадаў агульны сэнс. «Вершы, 

вартыя расстрэлу», на нашу думку, вельмі добры пераклад для «viel 

Erschießliches». Толькі ў арыгінале мы бачым слова «ваенны трыбунал» у 

множным ліку («die Kriegsgerichte»), а ў Таўбіна суд толькі адзін, але гэта надае 

яму падабенства да Вярхоўнага суда, то бок робіць мацнейшым. 

 Трэцяе чатырохрадкоўе перакладзена не так дакладна. Тут Ю. Таўбін 

уводзіць цікавае слова «расстраляцца» для нямецкага «Erschossen-werden», то 

бок у перакладзе атрымліваецца, што лірычны герой не хоча расстраляць 

самога сябе, стаць забойцам сабе самому. Страчвае Ю. Таўбін і сэнс двух 

апошніх радкоў: замест «bin kein Held, es fehlen mir / die pathetischen Geberden» 

(«Я не герой, у мяне няма / Патэтычных жэстаў»); перакладчык проста кажа, 

што лірычнаму герою боязна атрымаць кулю ў лоб. 

 Сэнс наступнага катрэна перададзены Ю. Таўбіным добра. Тут толькі 

варта адзначыць, што замест правільнага беларускага слова «ваніты» ён ужывае 

русізм «рвота», але гэта можна патлумачыць тагачасным станам беларускай 

мовы. Тое ж самае можна сказаць і пра напісанне праз злучок часціц «б» і «ж»: 

«у Нямеччыну-б», «было-б», «што-ж». Акрамя таго, лірычны герой Таўбіна 

ліча, што Англія давядзе яго толькі да ванітаў (у Гейнэ яшчэ да сутаргаў). А 

такія словы, як Нямеччына і Ангельшчына набліжаюць верш да народнай мовы. 

 Пятае чатырохрадкоўе мае ў Ю. Таўбіна больш пазітыўную афарбоўку, 

чым арыгінал. Гейнэ называе Амерыку хлевам свабоды («Freiheitsstall»), а 

амерыканцаў – роўнымі (ці аднолькавымі) грубіянамі («Gleichheits-Flegeln»). У 

перакладчыка гэта адсутнічае, Амерыка наадварот у яго становіцца чароўнай. 

Але гэта крыху кампенсуецца дакладным перакладам шостага чатырохрадкоўя, 

дзе крытыкуюцца амерыканцы, якія «тытун кладуць у нос там, / б’юцца ў кеглі 

без цароў / і плююць пад ногі проста».  

 У сёмым катрэне, прысвечаным Расіі, Ю. Таўбін страчвае сэнс першых 

двух радкоў. У Гейнэ прыгожая Расійская імперыя магчыма магла б спадабацца 

лірычнаму герою («Rußland, dieses schöne Reich / könnte mir vielleicht behagen»). 

Ю. Таўбін жа кажа, што лірычны герой мог бы перабыць тугу сярод марозаў. 

Няма згадвання пра тое, што Расія магла б яму спадабацца. Апошнія два радкі 

перакладзены добра. 
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 Добра перакладзена Ю. Таўбіным і наступнае чатырохрадкоўе. Толькі ў 

другім радку ён дадае дадатковую дэталь. Гейнэ кажа: «wo viele tausend Sterne 

nicken» («дзе ківаюць тысячы зорак»). У перакладчыка ж зоркі гараць і цмеюць. 

Але гэта істотна не ўплывае на сэнс. У апошнім жа чатырохрадкоўі ў 

Ю. Таўбіна няма ні гейнэўскага лабірынту (замест яго шаты), ні 

супрацьпастаўлення неба і зямлі. Гэта крыху змяняе сэнс, але эмацыянальная 

афарбоўка ў цэлым захоўваецца. Цікава перакладае Ю. Таўбін слова 

«Getümmel» – «мітусяніна». Зразумела, што зрабіў паэт так, каб захаваць рытм, 

бо правільны варыянт – мітусня – ў яго не ўпісваўся. Але праз гэтае слова 

Ю. Таўбін таксама наблізіў верш да беларускай рэчаіснасці, бо слова 

«мітусяніна» гучыць вельмі па-народнаму. 

 Такім чынам, Юлій Таўбін добра пераклаў дадзены верш, захаваўшы 

амаль усе адценні адчуванняў лірычнага героя Гейнэ. Акрамя таго, Таўбін 

захаваў гейнэўскую трагічную іронію і тугу па Радзіме, надаўшы ім 

своеасаблівы беларускі каларыт. 

 Цяпер прааналізуем яшчэ адзін твор Гейнэ, перакладзены Ю. Таўбіным. 

Гэта своеасаблівы верш у прозе, надрукаваны пасля смерці нямецкага паэта. 

Хутчэй за ўсё, напісаны гэты твор быў у 1840 годзе, то бок, калі нямецкі паэт 

яшчэ пісаў «Новыя вершы». Па сваім настроі ён блізкі да твораў з гэтай кнігі. 

Д. Фактаровіч кажа пра «Новыя вершы»: «Праз усе вершы гэтага зборніка 

праходзіць лейтматыў будучых рэвалюцыйных змен. Паэт адчувае сябе 

трыбунам і гаварыць як трыбун» [16, с. 6]. Падобныя матывы ёсць і ў дадзеным 

творы. У дачыненні да яго А. Зарыцкі кажа: «Генрых Гейнэ – паэт-барацьбіт. 

Ён нанёс сваёй адточанай паэтычнай зброяй незлічоныя раны цемрашалам 

розных гатункаў і адценняў» [30, с. 175]. Нямецкі ж даследчык Герхард Вольф 

піша: «Сапраўдная літаратура ўзнікае толькі ў супраціўленні» [82, с. 283]. 

Сапраўды, гэты твор вельмі яскрава дэманструе нам матыў барацьбы. 

Паглядзім, як справіўся з ім Ю. Таўбін: 
 

Hymnus 

 

Ich bin das Schwert, ich bin die Flamme. 

Ich habe euch erleuchtet in der Dunkelheit, und als die Schlacht begann, focht ich voran, in der 

ersten Reihe. 

 

Rund um mich her liegen die Leichen meiner Freunde, aber wir haben gesiegt. Wir haben 

gesiegt, aber rund umher liegen die Leichen meiner Freunde. In die jauchzenden Triumphgesänge 

tönen die Choräle der Totenfeier. Wir haben aber weder Zeit zur Freude noch zur Trauer. Aufs neue 

erklingen die Drommeten, es gilt neuen Kampf – 

 

Ich bin das Schwert, ich bin die Flamme. [75, c. 482] 

 

(Я меч, я полымя. // Я асвятляў вас у цемры, і калі пачалася бітва, я змагаўся 

наперадзе, ў першым шэрагу. // Вакол мяне ляжаць трупы маіх сяброў, але мы перамаглі. Мы 

перамаглі, але вакол ляжаць трупы маіх сяброў. У радасных трыўмфальных песнях гучаць 

харалы пахавальнай цырымоніі. Але ў нас няма ні часу для радасці, ні часу для смутку. З 

новай сілай гучаць [звіняць] трубы, патрэбная новая бітва – // Я меч, я полымя.) 
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Гімн 

 

 Я – меч, я – полымя. 

Я сьвяціў вам у цемры, і калі бой пачаўся, я біўся ўперадзе, ў першых шэрагах. 

 Вакол мяне ляжаць трупы маіх сяброў, але мы перамаглі. Мы перамаглі, але вакол 

нас ляжаць трупы маіх сяброў. Ва ўрачыстых песьнях перамогі гучаць тоны пахавальнага 

харалу. Але мы ня маем часу ні на радасьць, ні на жалобу. Ізноў грымяць сурмы, гэта 

значыць – новае змаганьне. 

 Я – меч, я – полымя. [52, c. 228] 

 

 Безумоўна, пераклад выкананы Ю. Таўбіным вельмі добра. Але тут ёсць 

і некаторыя недакладнасці. Напрыклад, дзеяслоў «erleuchtern» перакладаецца на 

беларускую мову як асвятляць, таму другі сказ правільна перакладаць як «Я 

асвятляў вас у цемры». У перакладчыка ж «Я сьвяціў вам у цемры». Аднак 

трэба адзначыць, што па сэнсе варыянт Ю. Таўбіна ўсё ж такі больш 

падыходзіць. Далей, слова «Reihe» («шэраг») стаіць у Гейнэ ў адзіночным ліку, 

а ў Ю. Таўбіна гэта шэрагі. Сказ «Wir haben gesiegt, aber rund umher liegen die 

Leichen meiner Freunde» беларускі паэт перадае як «Мы перамаглі, але вакол нас 

ляжаць трупы маіх сяброў». У арыгінале няма слова «нас», ёсць толькі «rund 

umher» (вакол). Аднак гэта не вельмі істотная недакладнасць. Гейнэўскае «die 

jauchzenden Triumphgesänge» Ю. Таўбін пераклаў як «урачыстыя песні», тым 

самым згубіўшы слова «радасныя» і матыў трыўмфу замяніўшы словам 

«урачыстыя». Слова «Trauer» паэт пераклаў як «жалоба». Гэта крыху змяніла 

сэнс, бо пераклад «смутак» гучыць больш мужна. А слова «Drommeten» 

(«трубы»), перакладзенае Ю. Таўбіным як «сурмы», набыло народнае гучанне, 

бо сурма – гэта ўкраінскі старажытны духавы інструмент. Акрамя гэтага, трэба 

адзначыць, што, насуперак граматычным правілам беларускай мовы, Ю. Таўбін 

ставіць працяжнікі у першым і апошнім сказе паміж асабовым займеннікам «я» 

і словамі «меч» і «полымя». Тым самым ён вымушае нас зрабіць больш вялікую 

паўзу паміж гэтымі словамі, а верш – загучаць больш урачыста. Да таго ж праз 

гэта ўзмацняецца супастаўленне лірычнага героя з мячом і полымем. 

 Юлій Таўбін пераклаў і знакаміты верш «Ларэляй»: 

 

 
Лёрэляй 

 

Ня ведаю, што за насланне, 

Што сумныя думы мае… 

Старое апавяданне 

Быту мне не дае. 

 

Сьвяжее… цямнее ў прасторы… 

Спакойна на Райне… Ўгары 

Іскрацца высокія горы 

Агнямі вячэрняй зары. 

 

Цудоўная паненка 
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Сядзіць там ля самых нябёс. 

Зіхціць залатою сукенкай, 

Расчэсвае золата кос. 

 

Залатым грабянцом яна іх 

Расчэсвае, песьню пяе – 

Моцная і дзіўная 

Мэлёдыя яе. 

 

Плаўца на чаўне памалу 

Агортвае дзікай тугой. 

Ня сочыць ён рыфы і скалы,  

Ён сочыць за дзеўчынай той. 

 

Я бачу – ўжо хвалі ўзыгралі… 

Плывец, навекі бывай!.. 

І гэта сваёю песьняй 

Зрабіла Лёрэляй. [52, c. 240] 

 

 Адразу трэба адзначыць, як Ю. Таўбін перакладае назву верша: 

«Лёрэляй». Гэтым ён набліжае пераклад да арыгінала. Да арыгінала верш 

набліжае пераклад нямецкага дыфтонга «ei»(«ey») як «яй», а не «ей», як 

прынята ў рускай перакладчыцкай традыцыі, за якой часта рухаецца і 

беларуская. «Калі большасць беларускіх перакладчыкаў страчвалі ад таго, што 

перайначвалі Гайнэ на свой манер, набліжаючы яго да беларускай сістэмы 

вершаскладання – абеларушвалі, то Таўбіна можна папракнуць толькі ў 

адваротным: ён так моцна набліжаецца да Гайнэ, аддаляючы яго ад беларускай 

паэтычнай стыхіі, што часам паэт робіцца нялёгкім для беларускага 

ўспрымання», – кажа У. Сакалоўскі [52, с. 226]. Гэты верш, на нашу думку, не 

вельмі цяжкі для беларускага ўспрымання, але ў ім ёсць шмат прыкладаў 

набліжэння да нямецкай рэчаіснасці. Напрыклад, Ю. Таўбін захоўвае дольнік, 

выкарыстаны Гейнэ ў арыгінале. Акрамя таго, слова «Rhein» ён перакладае не 

як «Рэйн», а як «Райн», таксама захоўваючы нямецкі дыфтонг «ei» («ey»).  

 Першая страфа перакладзена вельмі ўдала. Толькі замест слова 

«Märchen» у Ю. Таўбіна «апавяданне»: праз гэта гісторыя Ларэляй становіцца ў 

перакладзе больш рэальнай, бо гэта ўжо не казка. Цікава перакладзены радок 

«Das kommt mir nicht aus dem Sinn»: «Быту мне не дае». Ю. Таўбін 

выкарыстоўвае слова «быт», напэўна, разумеючы пад ім «спакой», бо 

ўладкаваны быт заўсёды асацыюецца ў людзей з нейкім спакоем, асабліва ў 

беларусаў, якія заўсёды шанавалі дамашнюю ўтульнасць. Слова «насланне» 

замест гейнэўскага «Ich weiß nicht, was soll es bedeuten» надае гэтаму радку 

дадатковае адценне чужой волі, а таксама нейкай тагасветнай моцы, якая 

наслала гэтыя думкі на лірычнага героя, чаго няма ў Гейнэ. 

 У другім катрэне Ю. Таўбін таксама вельмі добра перадае сэнс 

арыгінала. Можна адзначыць, што ў яго дзеянне атрымалася больш статычным, 

бо Рэйн у яго не «спакойна цячэ», а проста знаходзіцца ў спакоі. Гейнэўскае 
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«вячэрняе сонца» заменена щ перакладзе «вячэрняй зарой», то бок час 

становіцца больш познім. 

 У трэцяй страфе Ю. Таўбін ужывае слова «паненка» замест гейнэўскага 

«Jungfrau», тым самым набліжаючы верш ужо да беларускай рэчаіснасці. Гэтым 

ён прыдае дзяўчыне нейкую ўзвышанасць і большую недасягальнасць, бо слова 

«паненка» намякае на прыналежнасць да вышэйшага слоя грамадства – да 

шляхты. Замест простага слова «oben» у перакладчыка з’яўляецца «ля самых 

нябёс»: гэта робіць нашую паненку яшчэ больш недасягальнай для звычайных 

людзей. А замест залатых упрыгожванняў у Ларэляй Ю. Таўбіна залатая 

сукенка. 

 Чацвёртае чатырохрадкоўе добра перадае сэнс арыгінала. Адрозненне 

з’яўляецца толькі ў слове «дзіўная», ўжытым Ю. Таўбіным замест гейнэўскага 

«wundersam». Такім чынам, песня Ларэляй у перакладзе становіцца не столькі 

цудоўнай, колькі дзіўнай, нечалавечай. Можна сказаць, што гэта яшчэ больш 

аддаляе яе ад простых людзей. 

 У наступным катрэне плывец у чаўне не ловіць мелодыю з дзікім болем, 

а яго паступова агортвае туга. Слова «боль» эмацыянальна мацнейшае за слова 

«туга», таму ў перакладзе уздзеянне на чытача крыху памякчаецца. Да таго ж, 

туга агортвае яго «памалу», паступова, ён не адразу пачынае падпадаць пад 

уплыў Ларэляй. Акрамя таго, ў Гейнэ карабельшчык «глядзіць толькі ў 

вышыню», а ў Ю. Таўбіна ён «сочыць за дзеўчынай той», то бок аб’ект увагі 

плыўца становіцца больш канкрэтным, ён ужо дакладна бачыць гэтую 

дзяўчыну. 

 У апошнім чатырохрадкоўі Гейнэ кажа: «Ich glaube, die Wellen 

verschlingen / am Ende Schiffer und Kahn». Гэта значыць, что ён не ведае 

дакладна, ці здарыцца гэта з карабельшчыкам. Ён мяркуе, што хвалі паглынуць 

яго і яго човен, але не сцвярджае нам гэтага. Ю. Таўбін жа тут больш упэўнены 

ў сумным канцы: ён развітваецца з плыўцом («Я бачу – ўжо хвалі ўзыгралі… / 

Плывец, навекі бывай!..»). Гэта надае перакладу больш трагічнасці, чым ёсць у 

арыгінале. Апошнія два радкі перакладзены вельмі дакладна. 

 Трэба адзначыць таксама асаблівасці сінтаксісу ў перакладзе 

Ю. Таўбіна. Ён ужывае многа шматкроп’яў: «Ня ведаю, што за насланне, / што 

сумныя думы мае…», «Сьвяжее… цямнее ў прасторы… / Спакойна на 

Райне…», «Я бачу – ўжо хвалі ўзыгралі… / Плывец, навекі бывай!..». Гэта 

надае перакладу больш задумлівасці і нават тугі. Таму, ўлічваючы таксама 

лексічныя асаблівасці, можна сказаць, што пераклад атрымаўся больш 

трагічным, а Ларэляй – больш недасягальнай і, бадай, бесчалавечнай, чым ў 

Гейнэ. А праз сваю спробу «падцягнуць» чытача да арыгінала Ю. Таўбін 

аказаўся блізкім да пазіцыі літаралістаў у гаспараўскім разуменні гэтага 

паняцця. 

 Такім чынам, Юлій Таўбін зрабіў вялікі ўнёсак у традыцыю перакладаў 

Гейнэ на беларускую мову. З’яўляючыся пераемнікам стылю Багдановіча, ён 

дадаў у свае пераклады шмат новага, намагаючыся не толькі зрабіць вершы 

зразумелымі для беларускага чытача, але і максімальна наблізіць іх да 
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арыгінала. А таму яго можна назваць сапраўды таленавітым пісьменнікам і 

перакладчыкам. 

Хведар Ільяшэвіч нарадзіўся 17 сакавіка 1910 г. у Вільні ў сям’і 

паштальёна. Паводле біяграфічных зветак, змешчаных у бібліяграфічным 

слоўніку «Беларускія пісьменнікі» (гл.: [45, с. 14–16]), ён скончыў Віленскую 

гімназію і гістарычны факультэт Віленскага ўніверсітэта. У друку Х. Ільяшэвіч 

дэбютаваў абразкамі і вершамі ў 1925 годзе (друкаваўся ў «Студэнцкай 

думцы», «Беларускай ніве», «Крыніцы»). У 1936 годзе ён атрымаў званне 

магістра філасофіі за дысертацыю «Друкарня дома Мамонічаў у Вільні (1575–

1622)». Х. Ільяшэвіч быў актыўным удзельнікам Беларускай сялянска-

работніцкай грамады, хадзіў па беларускіх вёсках, распаўсюджваў 

рэвалюцыйную літаратуру, ідэі беларускасці. А. С. Ліс піша: «Па-юнацкаму 

задорыста, ў парывістым рытме гучаць раннія вершаваныя радкі Хведара 

Ільяшэвіча. <…> Паэт захоплены беларускім рухам, шчаслівы сваёй 

далучанасцю да справы абуджэння народа, яго, здавалася, блізкага вызвалення» 

[40, с. 6]. За гэтую дзейнасць Х. Ільяшэвіч у 1927 годзе быў пасаджаны 

польскімі ўладамі ў турму Лукішкі. Ён не прыняў савецкага рэжыму, што 

запанаваў у Заходняй Беларусі з 1939 года, і пераехаў у Беласток. Падчас вайны 

Х. Ільяшэвіч быў старшынёй Беларускага аб’яднання у Беластоку і рэдагаваў 

штотыднёвік «Новая дарога». З-за наступу Чырвонай арміі летам 1944 паэт 

выехаў у Германію і апынуўся ў англійскай зоне акупацыі (горад Ватэнштат). 

Там ён зноў распачаў працу па аб’яднанні суайчыннікаў, якія жылі ў лагеры 

перамешчаных асобаў. Хведар Ільяшэвіч – гэта, па меркаванні А. С. Ліса, «той, 

хто, нягледзячы на ўсе перыпетыі, нават катастрофу беларускага вызваленчага 

руху, заставаўся верным нацыянальнай ідэі» [39, с. 257]. У беларускім лагеры, 

дзе жыў паэт, былі свая царква, пачатковая школа, гімназія, дзе ўсе прадметы 

выкладаліся па-беларуску, мужчынскі і жаночы скаўтынг, рататарнае 

выдавецтва, мэдыцынскі цэнтр. Загінуў Хведар Ільяшэвіч 7 лістапада 1948 г. у 

аўтамабільнай катастрофе. 

 За сваё не вельмі доўгае жыццё паэт выдаў зборнікі «Веснапесні» (1922), 

«Зорным шляхам» (1932) і «Зафарбаваныя вершы» (1936). Акрамя таго, 

Х. Ільяшэвіч напісаў літаратуразнаўчую працу пра Ядвігіна Ш., шмат 

крытычных артыкулаў і рэцэнзій. Пасмяротна выйшлі яго «Апавяданні» (1848), 

«Недапетая песня» (1982). Нам удалося вынайсці толькі адзін яго пераклад з 

Гейнэ, надрукаваны ў анталогіі «Галасы з-за небакраю»: пераклад верша «Die 

Grenadiere». Менавіта гэты верш, прасякнуты патрыятызмам і каханнем да 

Радзімы, стаў найбольш блізкім Х. Ільяшэвічу. 

Верш «Die Grenadiere» надрукаваны Генрыхам Гейнэ ў «Кнізе песень». 

Гейнэ, на думку даследчыка А. А. Гугніна, «хацеў прадставіць яго як 

непасрэдны водгук на бітву пры Ватэрлоа» [24, c. 544]. А Э. Гэллей мяркуе, 

што Гейнэ быў схільны да настальгіі «па беззваротным мінулым», прыкладам 

чаго можна назваць і гэты верш [73, c. 25].  Нам падаецца, што ён прыцягнуў 

увагу паэта сваёй бязмернай тугой па Бацькаўшчыне, якая яму, прадстаўніку 

Заходняй Беларусі, была добра вядома. А. С. Ліс адзначае: «Зварот да будняў 
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заходнебеларускай рэчаіснасці, дзе мелі месца паняверка і, аб’ектыўна беручы, 

здзек улады над хлебадаем, гаротнікам-селянінам, радзіў у душы паэта не 

грымотны пратэст, а ціхі роздум над доляй народа, радзімы, выказаны ў 

простай, пранікнёнай інтанацыі» [39, с. 234]. Паглядзім, наколькі добра ўдалося 

Х. Ільяшэвічу перакласці дадзены верш: 

 

 
Die Grenadiere 

 

Nach Frankreich zogen zwei Grenadier’, 

Die waren in Russland gefangen. 

Und als sie kamen ins deutsche Quartier, 

Sie ließen die Köpfe hangen. 

 

 

 

Da hörten sie beide die traurige Mär: 

Dass Frankreich verlorengegangen, 

Besiegt und zerschlagen das tapfere Heer, – 

Und der Kaiser, der Kaiser gefangen. 

 

Da weinten zusammen die Grenadier’ 

Wohl ob der kläglichen Kunde. 

Der eine sprach: Wie weh wird mir, 

Wie brennt meine alte Wunde! 

 

Der andre sprach: Das Lied ist aus, 

Auch ich möcht mit dir sterben, 

Doch hab’ ich Weib und Kind zu Haus, 

Die ohne mich verderben. 

 

Was schert mich Weib, was schert mich Kind? 

Ich trage weit bess’res Verlangen; 

Lass sie betteln gehn, wenn sie hungrig sind, – 

Mein Kaiser, mein Kaiser gefangen! 

 

Gewähr’ mir, Bruder, eine Bitt’: 

Wenn ich jetzt sterben werde, 

So nimm meine Leiche nach Frankreich mit, 

Begrab’ mich in Frankreichs Erde. 

 

Das Ehrenkreuz am rothen Band 

Sollst du aufs Herz mir legen; 

Die Flinte gib mir in die Hand, 

Und gürt’ mir um den Degen. 

 

So will ich liegen und horchen still 

Wie eine Schildwacht, im Grabe, 

Bis einst ich höre Kanonengebrüll 

Und wiehernder Rosse Getrabe. 

 

Два грэнадзеры 

 

З расейскай няволі маркотна ішлі 

У Францыю два грэнадзеры. 

Дайшоўшы да межаў нямецкай зямлі, 

Яны пасмутнелі без меры. 

 

 

 

Закраўся ў сэрцы бясстрашныя страх – 

Іх Францыя мучыцца ў сконе, 

Разбіта адважнае войска ў прах, 

І сам імператар у палоне. 

 

Заплакалі горка старыя сябры, 

Пачуўшы аб той паняверцы. 

Прамовіў адзін: «О, як рана гарыць, 

І гэтак мне цяжка на сэрцы!» 

 

Другі адказаў: «Не, няма ўжо жыцця, 

З табою гатоў я памерці, 

Ды ў хаце і жонка, й малое дзіця – 

І мне ратаваць іх ад смерці». 

 

«Што ж, жонка з маленькім у свет хай ідзе, 

Шукае прытульнае хаты. 

Мне сэрца вялікшае гора гняце – 

Палонены мой імператар. 

 

Дай слова мне, брат, у хвіліне цяжкой: 

Калі я памру на чужыне, 

Ты цела ў Францыю возьмеш з сабой – 

У роднай зямлі хай спачыне. 

 

Адзнаку-заслугу з чырвон-паяску 

На сэрца ўрачыста ўзложыш, 

Дасі мне вінтоўку маю ў руку 

І шпагу прычэпіш прыгожа. 

 

І буду я ціха і чуйна ляжаць 

У змрочным магільным сутонні. 

А ўчую ізноў, што гарматы грымяць 

І скачуць баёвыя коні, 
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Dann reitet mein Kaiser wohl über mein Grab, 

Viel Schwerter klirren und blitzen; 

Dann steig’ ich gewaffnet hervor aus dem Grab, 

– 

Den Kaiser, den Kaiser zu schützen. [75, c. 53–

54] 

На кліч імператара ўстануць рады, 

Мячы зазвіняць, заільсняцца… 

І я ўзнімуся з магілы тады, 

Каб верным жаўнерам застацца!»  

[8, c. 117–118] 

 

 
 (У Францыю цягнуліся два грэнадзёры, / Якія былі ўзятыя ў палон ў Расіі. / І калі 

яны прыйшлі на нямецкую кватэру, / Яны зажурыліся [пасмутнелі]. // Тут яны пачулі сумную 

вестку [чутку], / Што Францыя страчана, / Пераможана і разбіта адважнае войска, – / І 

імператар, імператар узяты ў палон. // Тут разам заплакалі грэнадзёры, / Мусіць, з-за 

жаласнай весткі, / Адзін сказаў: як жа мне балюча, / Як гарыць мая старая рана! // Другі 

сказаў: песня скончана, / Я таксама хацеў бы памерці з табой, / Але ў мяне дома жонка і 

дзіцё, / Якія прападуць без мяне. // Што мне жонка? Што мне дзіцё? / Я нясу намнога лепшае 

жаданне; / Няхай яны ідуць жабраваць, калі яны галодныя, – / Мой імператар, мой імператар 

узяты ў палон! // Дазволь мне, брат, адну просьбу: / Калі я зараз памру, / Тады вазьмі мой 

труп з сабой у Францыю, / Пахавай мяне ў французскай зямлі. // Ганаровы крыж на чырвонай 

стужцы / Ты павінен пакласці мне на сэрца; / Стрэльбу дай мне ў руку, / прычапі мне на пояс 

шпагу. // Так я хачу ляжаць і ціха прыслухоўвацца, / Як вартавы, ў магіле, / Пакуль аднойчы 

не пачую роў гармат / І тупат коней, якія ржуць. // Тады, мусіць, праскоча мой імператар праз 

маю магілу, / Мноства мячоў зязвініць і заззяе; / І я, ўзброены, ўстану з магілы, – / 

Імператара, імператара абараняць.) 

 

 Адразу варта адзначыць, што Х. Ільяшэвіч робіць пераклад вельмі 

мастацкім і нават вольным, а таму аддаляе яго ад арыгінала. Беларускі паэт у 

большай ступені, чым іншыя перакладчыкі, стварае новы твор на аснове 

гейнэўскага верша. Варта таксама адзначыць, што Х. Ільяшэвіч змяняе рытм 

арыгінала: ў перакладзе гучыць амфібрахій. 

 Першыя два радкі першага чатырохрадкоўя перакладзены вельмі блізка 

да арыгінала. Х. Ільяшэвіч толькі змяняе паслядоўнасць з’яў: Гейнэ ў першым 

радку кажа пра грэнадзёраў, якія ішлі ў Францыю, а ў другім радку пра тое, што 

яны былі схоплены ў палон ў Расіі. У перакладзе ж усё наадварот: «З расейскай 

няволі маркотна ішлі / Ў Францыю два грэнадзеры». Да таго ж, перакладчык 

дадае тут слова «маркотна», якога няма ў арыгінале, але слова «ziehen», ужытае 

нямецкім паэтам, у прынцыпе ўключае ў сябе адценне маркоты. У наступных 

двух радках сэнс таксама крыху зменены: ў Гейнэ грэнадзёры дайшлі да 

«нямецкай кватэры», а ў беларускага паэта – да межаў нямецкай зямлі. У той 

жа час Х. Ільяшэвічу ўдалося знайсці добры варыянт да нямецкага «Sie ließen 

die Köpfe hangen»: «Яны пасмутнелі без меры». 

 У наступнай страфе Х. Ільяшэвіч апынуўся яшчэ далей ад арыгінала. У 

першым радку нічога няма пра чутку, якую пачулі грэнадзёры: замест 

гейнэўскага «Da hörten sie beide die traurige Mär» («Тут яны пачулі сумную 

вестку [чутку]») ў перакладзе «Закраўся ў сэрцы бясстрашныя страх». Але 

такая замена не псуе агульнага настрою верша. У другім радку Гейнэ кажа, што 

Францыя ўжо страчана, а ў перакладзе яна ўсё яшчэ «мучыцца ў сконе». 

Наступныя два радкі перакладзены больш блізка да арыгінала. Адважнае 

войска ў Х. Ільяшэвіча таксама «разбіта», але ў перакладзе адсутнічае слова 
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«пераможана» («besiegt»). Цікава перадае беларускі паэт апошні радок: «І сам 

імператар у палоне». Ён, такім чынам, замяняе паўтарэнне слова «der Keiser» 

узмацняльным словам «сам».  

 У першым радку наступнага катрэна Х. Ільяшэвіч перакладае слова «die 

Grenadier’» як «старыя сябры», і дадае слова «горка», якога няма ў арыгінале. 

Гэта робіць грэнадзёраў крыху больш блізкімі адзін да аднаго, чым у арыгінале. 

Яны ўжо не проста баявыя таварышы, яны старыя сябры. Слова «Kunde» 

(«вестка»), ўжытае Гейнэ ў другой страфе, становіцца ў перакладзе 

«паняверкай», то бок чымсьці менш праўдзівым. У перакладзе таксама 

адсутнічае матыў няўпэўненасці апавядальніка ў прычыне слёз грэнадзёраў, 

выяўленай праз слова «wohl». Пры перакладзе наступных двух радкоў 

Х. Ільяшэвіч дадае сэрца, якое баліць у аднаго з грэнадзёраў (у Гейнэ гэтага 

няма, яму проста балюча), а таксама апускае тое, што ў гэтага грэнадзёра баліць 

старая рана. 

 Сэнс наступнай страфы добра перададзены Х. Ільяшэвічам. Для 

гейнэўскага «Das Lied ist aus» ён знаходзіць эквівалент «Не, няма ўжо жыцця». 

Дадзены эквівалент хоць і не зусім дакладны, але добра перадае сэнс 

выказвання другога грэнадзёра. Радок «Auch ich möcht mit dir sterben» («Я 

таксама хацеў бы памерці з табой») Х. Ільяшэвіч перакладае як «З табою гатоў 

я памерці», то бок грэнадзёр у яго атрымаўся крыху больш рашучым, чым ёсць 

у арыгінале. У наступным радку дзіцё грэнадзёра становіцца ў перакладзе 

малым (у Гейнэ няма такога ўдакладнення). Апошні радок у цэлым перадае 

сэнс арыгінала. 

  У наступным чатырохрадкоўі першы грэнадзёр у Х. Ільяшэвіча дазваляе 

жонцы з дзіцём ісці жабраваць (як і ў арыгінале), але ён дазваляе ім таксама 

шукаць «прытульнае хаты». Гэта робіць сэнс выказвання салдата больш 

шырокім. Далей перакладчык вельмі добра перадае сэнс: ён выкарыстоўвае 

«Мне сэрца вялікшае гора гняце» для гейнэўскага «Ich trage weit bess’res 

Verlangen» («Я нясу намнога лепшае жаданне»). Варта аднак заўважыць, што 

слова «Verlangen» («жаданне») намякае на далейшы тэкст верша і на выказаную 

грэнадзёрам просьбу. Х. Ільяшэвіч жа замяняе яго словам «гора», страчваючы 

гэтую сувязь. 

 Наступная страфа перакладзена Х. Ільяшэвічам дастаткова добра. Варта 

адзначыць, што ў першым радку ён дадае словы «ў хвіліне цяжкой», якіх няма ў 

Гейнэ. Радок «Wenn ich jetzt sterben werde» («Калі я зараз памру») беларускі 

паэт перадае як «Калі я памру на чужыне». Такім чынам, указанне на час 

(«jetzt») Х. Ільяшэвіч апускае, а замест яго дадае слова «чужына». Гэта, на нашу 

думку, надае перакладу больш тугі. Наступныя два радкі перакладзены вельмі 

дакладна. Толькі ў апошнім радку грэнадзёр у Х. Ільяшэвіча не просіць 

пахаваць яго ў роднай зямлі, а кажа пра сваё цела: «У роднай зямлі хай 

спачыне». Але гэта амаль не змяняе сэнс арыгінала. 

 У наступным катрэне перакладчык крыху змяняе сэнс першага радка: 

замест ганаровага крыжа («Ehrenkreuz») у яго з’яўляецца «адзнака-заслуга». 

Такім чынам, ён страчвае ўказанне на час, калі ў якасці ўзнагароды выдаваліся 
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крыжы. І гэтая ўзнагарода ў грэнадзёра ўжо не «на чырвонай стужцы», а «з 

чырвон-паяску». Нам падаецца, што такоё зліццё двух слоў надае радку крыху 

народнае гучанне. Яшчэ адна недакладнасць з’яўляецца ў апошнім радку: ў 

Гейнэ грэнадзёр просіць прычапіць яму шпагу на пояс, а ў Х. Ільяшэвіча ён 

просіць прычапіць яе «прыгожа». Але гэта таксама істотна не змяняе сэнс 

арыгінала. 

 Першы радок наступнай страфы перакладзены Х. Ільяшэвічам 

дастаткова дакладна. Адрозненне з’яўляецца толькі ў тым, што гейнэўскі 

грэнадзёр «хоча», а грэнадзёр беларускага паэта «будзе» ляжаць у магіле і 

прыслухоўвацца. Такім чынам, грэнадзёр Х. Ільяшэвіча атрымаўся больш 

упэўненым. Пры перакладзе другога радка беларускі паэт апускае адну дэталь: 

грэнадзёр у Гейнэ хоча ляжаць, як вартавы («wie eine Schildwacht»). Словы ж 

«im Grabe» Х. Ільяшэвіч перакладае як «У змрочным магільным сутонні», 

робячы гэтае месца больш метафарычным, чым у арыгінале. Наступныя два 

радкі дастаткова добра перададзены перакладчыкам. Ён апускае толькі тое, што 

коні павінны іржаць; думка ў яго атрымліваецца нескончанай і пераходзіць у 

наступную страфу, чаго няма ў Гейнэ. 

 Пры перакладзе апошняга чатырохродкоўя Х. Ільяшэвіч таксама 

адыходзіць ад арыгінала. Першы радок («Dann reitet mein Kaiser wohl über mein 

Grab» – «Тады, мусіць, праскоча мой імператар праз маю магілу») ён 

перакладае як «На кліч імператара ўстануць рады». Такім чынам, ён нічога не 

кажа пра тое, што імператар праскоча праз яго магілу. Другі радок добра 

перададзены Х. Ільяшэвічам, а ў трэцім ён апускае тое, што грэнадзёр устане з 

магілы ўзброены. Апошні радок, які ў Гейнэ гучыць як «Den Kaiser, den Kaiser 

zu schützen» («Імператара, імператара абараняць»), ператвараецца ў беларускага 

паэта ў «Каб верным жаўнерам застацца!». Праз гэта нам застаецца толькі 

здагадвацца, што мае на ўвазе грэнадзёр, жадаючы застацца верным салдатам. 

 Такім чынам, Хведар Ільяшэвіч хутчэй не пераклаў, а пералажыў гэтую 

гісторыю, мастацкі яе пераапрацаваўшы. У некаторых месцах ён вельмі далёка 

адыходзіць ад арыгінала, а ў некаторых вынаходзіць словы, якія не з’яўляюцца 

стопрацэнтнымі адпаведнікамі нямецкіх слоў, але добра перадаюць іх сэнс для 

беларусаў. Нам падаецца, што пераклад Х. Ільяшэвіча вельмі добры, хаця і не 

такі дакладны, як пераклады іншых аўтараў. Паэт зрабіў вялікую работу, і яго 

пераклад варты высокай адзнакі.  
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3.3 Асаблівасці перакладаў з Г. Гейнэ Сцяпана Ліхадзіеўскага 
 

 Сцяпан Ліхадзіеўскі быў тым паэтам, які шчыра захапіўся савецкай 

рамантыкай і прысвяціў ёй шмат хвалебных вершаў. Мабыць, праз гэта яго 

творчасць сучаснаму беларускаму чытачу амаль не вядома, але, нягледзячы на 

гэта, ён пакінуў нам некалькі вельмі годных перакладаў з Гейнэ. 

 Сцяпан Ліхадзіеўскі нарадзіўся 9 мая 1911 г. у вёсцы Баславічы 

Слуцкага раёна ў сялянскай сям’і. Паводле біяграфічных звестак, прыведзеных 

у бібліяграфічным слоўніку «Беларускія пісьменнікі» (гл.: [67, с. 50–54]), ён 

вучыўся ў Беларускім педагагічным тэхнікуме (1926-1930), у Беларускім 

дзяржаўным універсітэце (1930-1931), у Беларускім вышэйшым педагагічным 

інстытуце (1931-1933). У 1939 годзе паэт скончыў Томскі педагагічны інстытут. 

У 1925 годзе С. Ліхадзіеўскі надрукаваў першы верш («Ільічу») ў часопісе 

«Беларускі піянер». Наконт гэтага С. Шушкевіч піша ў сваім артыкуле: 

«Напісаў яго (верш – Ю. І.) трынаццацігадовы хлопчык… Верш неўзабаве 

трапіў у школьны буквар і некалькі разоў перавыдаваўся» [69, с. 3]. 

С. Ліхадзіеўскі быў сябрам літаратурных аб’яднанняў «Маладняк», БелАПП, 

працаваў у рэдакцыі газеты «Літаратура і мастацтва». Як і Ю. Таўбін, у 1933 

годзе С. Ліхадзіеўскі быў рэпрэсаваны. Яго выслалі на 3 гады на поўдзень 

Казахстана. Але расстрэлу паэту ўдалося пазбегнуць. У 1933-1937 гг. ён 

настаўнічаў у сярэдніх школах Казахстана. У 1939 г. ён паступіў у аспірантуру 

Ташкенцкага педінстытута, дзе з 1963 г. загадваў кафедрай замежнай 

літаратуры, а таксама быў дэканам Рэспубліканскага педагагічнага інстытута 

рускай мовы і літаратуры. Рэабілітаваны ён быў у 1956 г. Памёр Сцяпан 

Ліхадзіеўскі 13 лютага 1979 года ў Ташкенце. 

Сцяпан Ліхадзіеўскі пісаў на беларускай, рускай і ўзбекскай мовах. Ён 

выдаў наступныя зборнікі паэзіі: «Чырванеюць вішні» (1931), «Рокаты дальняй 

прыстані» (1931), «Крывавыя знічкі на снезе» (1932), «Мы – маладая гвардыя» 

(1932), кнігі вершаў і перакладаў «Берасцянка жывых трывог» (выбраныя 

вершы і пераклады, 1962), «Поиски сердолика» (вершы, пераклады, Ташкент, 

1973), «Вянкі камунарам» (1974), «Чырвоныя макі» (1981). Яго зборнікі 

прысвечаны сацыялістычным пераўтварэнням. Аднак яго творчасць не 

складаецца з адной публіцыстычнасці і ўсхвалення савецкай рэчаіснасці. Як 

адзначае І. П. Чыгрын, «для арыгінальнай паэтычнай творчасці 

С. Ліхадзіеўскага характэрна спалучэнне публіцыстычнасці, грамадзянскасці з 

лірызмам, інтэлектуальнасці і філасафічнасці з народна-песеннымі элементамі» 

[67, с. 51]. Акрамя таго, С. Ліхадзіеўскі з’яўляецца аўтарам кніг «Анатоль 

Франс: Краткий очерк творческого пути» (Ташкент, 1954), «Анатоль Франс: 

Очерк творчества» (Ташкент, 1962), зборніка літаратурна-крытычных 

артыкулаў «Радость встреч» (Ташкент, 1977). 

Сучаснаму чытачу Сцяпан Ліхадзіеўскі амаль зусім невядомы. А ў часы 

трыццатых гадоў яго ведаў кожны, хто любіў літаратуру і сачыў за ёю. Ён 

адгукаўся на падзеі часу, пісаў творы, прысвечаныя калектывізацыі і савецкаму 

жыццю, таму і быў шырока вядомы ў тагачасным грамадстве. Сяргей Грахоўскі 
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ў артыкуле “Радкі біяграфіі пакалення” тлумачыць гэта так: «Праўда, цяпер 

многія вершы трыццатых гадоў здаюцца не глыбокімі па думцы, даволі хісткімі 

па форме, а трыццаць гадоў таму яны нас захаплялі і натхнялі, здаваліся 

ўзорамі паэзіі. Відаць, паэты і чытачы былі аднаго ўзроўню, аднолькава 

зачараваныя суроваю рамантыкай першых гадоў вялікага будавання» [20, с. 5]. 

Але і гэтага паэта не пашкадавала сталінская машына.  

С. Ліхадзіеўскі пераклаў на беларускую мову паасобныя творы 

французскіх, нямецкіх, узбекскіх паэтаў. Нам удалося вынайсці наступныя 

пераклады з Гейнэ: «Die schlesischen Weber» («Сілезскія ткачы»), «Die Loreley» 

(«Ларэляй»), вершаваны пачатак падарожных нататак «Die Harzreise» 

(«Вандраванне на Гарц») і кавалак паэмы «Deutschland. Ein Wintermärchen» 

(«Германія. Зімовая казка»). У рамках дадзенай працы мы разглядзім тры з іх 

больш падрабязна. 

Верш «Die schlesischen Weber» («Сілезскія ткачы») напісаны Гейнэ 

падчас знакамітага паўстання сілезскіх ткачоў, якое адбылося ў 1844 годзе. 

Гэтыя працаўнікі падпадалі двайной эксплуатацыі: з боку мануфактурыстаў, на 

якіх яны працавалі, і з боку памешчыкаў, якія спаганялі з іх падатак за права 

займацца прамысловай працай. Немагчымасць пракарміць сем’і праз маленькія 

зарплаты вылілася ў паўстанне, якое хоць і было задушана, але мела вялікі 

рэзананс і ў Германіі, і за мяжой і зрабіла ўнёсак у надыходзячую буржуазную 

рэвалюцыю 1848 года. 

 Дадзены верш упершыню з’явіўся ў лістоўцы Карла Маркса «Vorwärts!» 

пад назвай «Die armen Weber» 10 сакавіка 1844 года. Гэтая лістоўка 

распаўсюджвалася ў вобласці паўстання. З 1848 года верш друкаваўся пад 

сённяшняй назвай. А. Ляжнёў слушна адзначае: «Калі зараз чытаеш 

палітычную лірыку Гейнэ, то здаецца неверагодным, што такая смелая 

крытыка, што такія «дзёрзкасці» маглі быць надрукаваныя і распаўсюджвацца ў 

краіне, якая яшчэ не парвала канчаткова з сярэднявеччам, цэхамі, дзяржаўнай і 

эканамічнай раздробленасцю, ўладай дваранства, патрыярхальнасцю дробных 

гарадоў» [38, с. 111]. Гейнэ ж, па словах Э. Гэллея, «аддзяліўся ад ізаляванасці 

свету думак і пачуццяў паэтаў мінулых эпох і паставіўся да праблем свайго 

часу не толькі як газетны рэпарцёр, але і як паэт» [73, с. 27]. Прывядзём 

арыгінальны тэкст верша, пераклад Ліхадзіеўскага і падрадковы пераклад: 

 

 
Die schlesischen Weber 

 

Im düstern Auge keine Thräne, 

Sie sitzen am Webstuhl und fletschen die 

Zähne: 

Deutschland, wir weben Dein Leichentuch, 

Wir weben hinein den dreifachen Fluch – 

Wir weben, wir weben! 

 

 

 

Сілезскія ткачы 

 

Ніводнай слязы, кругі пад вачамі, 

Сядзяць за станком і скрыгочуць зубамі: 

«Германія, саван табе мы тчом, 

Трайны праклён нам служыць утком. 

  Мы тчом безупынна! 
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Ein Fluch dem Gotte, zu dem wir gebeten 

In Winterskälte und Hungersnöthen; 

Wir haben vergebens gehofft und geharrt, 

Er hat uns geäfft und gefoppt und genarrt – 

 Wir weben, wir weben! 

 

Ein Fluch dem König, dem König der Reichen, 

Den unser Elend nicht konnte erweichen, 

Der den letzten Groschen von uns erpreßt, 

Und uns wie Hunde erschießen läßt – 

 Wir weben, wir weben! 

 

Ein Fluch dem falschen Vaterlande, 

Wo nur gedeihen Schmach und Schande, 

Wo jede Blume früh geknickt, 

Wo Fäulniß und Moder den Wurm erquickt – 

 Wir weben, wir weben! 

 

Das Schiffchen fliegt, der Webstuhl kracht, 

Wir weben emsig Tag und Nacht – 

Altdeutschland, wir weben Dein Leichentuch, 

Wir weben hinein den dreifachen Fluch, 

 Wir weben, wir weben!  

[75, c. 482–483] 

 

Богу праклён, прасілі ў якога 

У зімні холад і голад падмогі; 

Дарэмны чаканні, надзеі былі, 

Са здзекам ён нас абдурыў, пацвяліў. 

  Мы тчом безупынна! 

 

Праклён каралю, каралю дзяржавы, 

Да нашай бяды няма яму справы, 

Ён з нас выціскае апошні пятак 

І нас дазваляе страляць, як сабак. 

  Мы тчом безупынна! 

 

Праклён пасылаем айчыне фальшывай, 

Дзе толькі сорам і ганьба жывы, 

Дзе кожную краску надломіць рука, 

Дзе гніль выпястоўвае чарвяка. 

  Мы тчом безупынна! 

 

Лятае чаўнок, станок трышчыць, 

Старанна мы тчом і ўдзень, і ўначы – 

Старая Германія, тчом для труны 

Саван табе з праклёнам трайным. 

  Мы тчом безупынна!»  

[41, c. 145–146] 

 (У цёмным воку ніводнай слязінкі, / Яны сядзяць за ткацкім станком і шчэраць зубы: 

/ Германія, мы тчом Твой саван, / Мы ўплятаем трайны праклён – / Мы тчом, мы тчом! // 

Праклён Богу, якому мы маліліся / Ў зімовую сцюжу і падчас голаду; / Мы дарэмна 

спадзяваліся і ўпарта чакалі, / Ён нас абдурыў, выставіў на смех і пакпіў з нас – / Мы тчом, 

мы тчом! // Праклён каралю, каралю імперыі, / Якога не можа памякчыць наша галеча, / Які 

вымагае ў нас апошнія грошы / І дазваляе расстрэльваць нас, як сабак, – / Мы тчом, мы тчом! 

// Праклён хлуслівай [несапраўднай] Бацькаўшчыне, / Дзе квітнеюць толькі ганьба і сорам, / 

Дзе кожная кветка рана зломваецца, / Дзе гнілата і цвіль цешаць чарвяка – / Мы тчом, мы 

тчом! // Чаўнок лятае, ткацкі станок грукоча [трышчыць], / Мы тчом старанна дзень і ноч – / 

Старая Германія, мы тчом Твой саван, / Мы ўплятаем трайны праклён, / Мы тчом, мы тчом!) 

 

 С. Ліхадзіеўскі захаваў рытм арыгінала, акрамя таго, яго пераклад вельмі 

блізкі да гейнэўскага верша па сэнсавым змесце. У першай страфе перакладчык 

дадае дэталь, якой няма ў арыгінале: кругі пад вачамі ткачэй («Ніводнай слязы, 

кругі пад вачамі»). Гэтую фразу ён, як нам падаецца, ўвёў для гейнэўскага 

слова «düstern» («цёмныя»). Ткачы ў яго, такім чынам, становяцца больш 

стомленымі, чым узрушанымі. Пра вочы кажуць, што яны пацямнелі, калі 

чалавек знаходзіцца ў гневе, а кругі пад вачамі – гэта хутчэй сімвал недасыпу і 

стомленасці. Таму пераклад становіцца больш спакойным. Не зусім дакладна 

пераклаў С. Ліхадзіеўскі гейнэўскую фразу «fletschen die Zähne» («шчэраць 

зубы»): «скрыгочуць зубамі». Гэта таксама робіць пераклад больш спакойным, 

бо шчэранне зубоў выглядае больш злосна, чым скрыгатанне зубамі. Другое 

хутчэй кажа аб немачы ткачоў. Астатнія радкі гэтай страфы перакладзены 

дастаткова добра. Варта адзначыць, што для слова «hineinweben» («уплятаць») 
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С. Ліхадзіеўскі выкарыстоўвае выраз «нам служыць утком», які вельмі добра 

перадае сэнс нямецкай фразы. Акрамя таго, нам падаецца вельмі добрым 

пераклад апошняга радка: няспыннасць дзеяння, выяўленая Гейнэ праз паўтор 

слоў («Wir weben, wir weben!»), перададзена С. Ліхадзіеўскім праз слова 

«безупынна» («Мы тчом безупынна!»). 

 Змест наступнай страфы перакладчык таксама захаваў. Ён крыху змяніў 

сэнс тым, што ў яго ткачы не маліліся Богу, а прасілі ў яго падмогі. Цікава 

перадаў ён радок «Er hat uns geäfft und gefoppt und genarrt», дзе выкарыстаны 

тры сінанімычных нямецкіх дзеяслова «äffen», «foppen» і «narren», якія можна 

перакласці як «абдурыць», «падмануць»: «Са здзекам ён нас абдурыў, 

пацвяліў». Такім чынам, пераеладчык таксама знайшоў два выдатных сіноніма, 

якія пасуюць да гэтых нямецкіх слоў, і дадаў слова «здзек», якое робіць радок 

яшчэ больш блізкім да гейнэўскага па сваёй эмацыйнай афарбоўцы. Наступныя 

два радкі вельмі блізкія да арыгінала. Больш зразумелым іх робіць слова 

«пятак», выкарыстанне перакладчыкам для слова «грошы», якое ў беларускай 

мове мае значэнне не толькі грашовай адзінкі, але і ўвогуле грошаў. А слова 

«пятак» адразу дэманструе нам, што гаворка ідзе менавіта пра грашовую 

адзінку. 

 Пры перакладзе наступнай страфы С. Ліхадзіеўскі крыху змяняе сэнс 

другога радка: «Den unser Elend nicht konnte erweichen» («Якога не можа 

памякчыць наша галеча») ён перакладае як «Да нашай бяды няма яму справы». 

Слова бяда мое больш шырокі сэнс, чым «галеча». Такім чынам, С. Ліхадзіеўскі 

робіць акцэнт не на жабрацкім стане ткачоў, а ўвогуле на бядзе, якая 

суправаджае іх жыццё. Акрамя таго, каралю ў перакладзе «няма справы» да 

бяды ткачоў, а ў Гейнэ яна не можа яго «памякчыць», то бок гейнэўскага караля 

можна назваць крыху больш жорсткім. 

 У наступнай страфе С. Ліхадзіеўскі замяняе гейнэўскае слова «gedeihen» 

(квітнець) словам «жывы». Ён крыху памякчае гэтым трагізм арыгінала, бо 

ганьба і сорам у Гейнэ не проста жывы ў Германіі, яны там квітнеюць. Радок 

«Wo jede Blume früh geknickt» («Дзе кожная кветка рана зломваецца») паэт 

перакладае як «Дзе кожную краску надломіць рука». Гэта робіць дзеянне больш 

персаніфікаваным. Выдатна перададзены ім радок «Wo Fäulniß und Moder den 

Wurm erquickt»: «Дзе гніль выпястоўвае чарвяка». Слова «выпястоўвае» на 

нашу думку вельмі добра пасуе да нямецкага слова «erquicken». 

 Першыя два радкі апошняй страфы («Das Schiffchen fliegt, der Webstuhl 

kracht, // Wir weben emsig Tag und Nacht») перакладзены С. Ліхадзіеўскім вельмі 

добра («Лятае чаўнок, станок трышчыць, / Старанна мы тчом і ўдзень, і 

ўначы»). Пры перакладзе наступных двух радкоў у беларускага перакладчыка 

атрымалася празмернасць, бо слова «саван» ужо само па сабе мае на ўвазе тое, 

што гэта адзенне, ў якім кладуць у труну. А перакладчык дадае да гэтага слова 

фразу «тчом для труны». Але ў цэлым пераклад гэтай страфы выдатна 

набліжаны да арыгінала. 

 Такім чынам, Сцяпан Ліхадзіеўскі вельмі добра пераклаў гэты знакавы 

верш нямецкага пісьменніка, максімальна наблізіўшы яго да арыгінала. 
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Настрой верша стаў у перакладчыка крыху мякчэйшы, але гэта можна 

патлумачыць менталітэтам беларускага народа, які прызвычаіўся цярпець. 

А. С. Дзмітрыеў піша: «Гейнэ … здолеў паказать паўсталых ткачоў як 

свядомых магільшчыкаў старога ладу, рукамі якіх тчэцца саван для феадальнай 

Германіі» [29, с. 20]. У сваю чаргу А. Ляжнёў адзначае: «Гейнэ быў выразнікам 

таго грамадскага ўздыму, які, нягледзячы на палітычную рэакцыю, ўзнікаў у 

Германіі 1920-х – 1930-х гадоў. Нічога ў папярэдняй нямецкай літаратуры, 

нават артыкулы Лесінга, самага паслядоўнага змагара «трэцяга саслоўя», не 

можа параўнацца з ім па ваяўнічай смеласці тону» [38, с. 82]. У гэтым галоўная 

розніца паміж арыгіналам і перакладам: гейнэўскія ўзрушаныя ткачы, якія 

ткуць саван старой Германіі, становяцца памяркоўнымі стомленымі ткачамі 

Ліхадзіеўскага. Але ў цэлым пераклад выкананы вельмі добра, і перакладчык 

знайшоў выдатныя лексічныя сродкі для перадачы зместу гейнэўскага верша. 

Наступны верш, які мы прааналізуем, належыць да кнігі  «Вандраванне на 

Гарц» – кнігі падарожных нататак, якая была напісана ў 1824 г., а ўпершыню 

надрукавана ў 1826 г. А. С. Дзмітрыеў піша: «Форма падарожных нататак, не 

звязваючы аўтара пэўным сюжэтам, дае Гейнэ магчымасць выказваць свае 

меркаванні аб палітычных падзеях, апісваць карціны нораваў, прыроду роднай 

краіны» [29, с. 13]. «Вандраванне на Гарц» пачынаецца з невялікага верша, які і 

пераклаў С. Ліхадзіеўскі. Гэты верш добра дэманструе нам дадзеныя словы 

даследчыка. Прывядзём яго арыгінальны тэкст, пераклад Ліхадзіеўскага і 

падрадковы пераклад: 

 
Schwarze Röcke, seidne Strümpfe, 

Weiße höfliche Manschetten, 

Sanfte Reden, Embrassieren – 

Ach, wenn sie nur Herzen hätten! 

 

Herzen in der Brust, und Liebe, 

Warme Liebe in dem Herzen – 

Ach, mich tötet ihr Gesinge 

Von erlognen Liebesschmerzen. 

 

Auf die Berge will ich steigen, 

Wo die frommen Hütten stehen, 

Wo die Brust sich frei erschließet, 

Und die freien Lüfte wehen. 

 

Auf die Berge will ich steigen, 

Wo die dunkeln Tannen ragen, 

Bäche rauschen, Vögel singen, 

Und die stolzen Wolken jagen. 

 

Lebet wohl, ihr glatten Säle! 

Glatte Herren! glatte Frauen! 

Auf die Berge will ich steigen, 

Lachend auf euch niederschauen. [75, c. 

129] 

Шоўк панчох, адменнасць фракаў, 

Снежна-белыя манжэты, 

Слодыч гутарак, абдымкаў – 

Ах, каб сэрцы ім пры гэтым! 

 

Мець бы сэрцы ім у грудзях, 

І пачуцці, парыванні – 

Ах, як смерць, агідны спеў іх 

Пра спадманны сум кахання. 

 

Я хачу падняцца ў горы, 

Дзе спакой хацін прыветных, 

Дзе свабодна можна дыхаць 

І струменіць вольны ветрык. 

 

Я хачу падняцца ў горы, 

Дзе рачулкі, спеў птушыны, 

Дзе імчацца горда хмары 

І ўзвышаюцца яліны. 

 

Ну, бывайце вы, паненкі! 

Панічы і залаў глянец! 

Я хачу падняцца ў горы, 

Каб на вас са смехам глянуць. [41, c. 144] 
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 (Чорныя сурдуты, шаўковыя панчохі, / Белыя ветлівыя манжэты, / Плаўныя гаворкі, 

абдымкі – / Ах, калі б у іх толькі былі сэрцы! // Сэрцы ў грудзях і каханне, / Гарачае каханне 

ў сэрцах – / Ах, мяне забівае іх дакучлівы спеў / Пра хлуслівыя любоўныя пакуты. // У горы 

хачу я ўзлезці, / Дзе стаяць ціхія хаціны, / Дзе грудзі свабодна раскрываюцца / І веюць 

свабодныя вятры. // У горы хачу я ўзлезці, / Дзе ўзвышаюцца цёмныя елкі, / Ручаі шамацяць, 

птушкі спяваюць / І ганарлівыя аблокі імчацца. // Жывіце добра, слізкія [коўзкія] залы! / 

Слізкія [ліслівыя] спадары! Слізкія [ліслівыя] спадарыні! / У горы хачу я ўзлезці, / Смеючыся 

глядзець на вас уніз.) 

 

 Пры перакладзе гэтага верша С. Ліхадзіеўскі зноў недалёка адыходзіць 

ад арыгінала. Ён захоўвае і рытм гейнэўскага верша. Добра перакладзена ім 

першае чатырохрадкоўе. Безумоўна, ёсць тут некаторыя недахопы, напрыклад, 

радок «Weiße höfliche Manschetten» («Белыя ветлівыя манжэты») 

С. Ліхадзіеўскі перакладае як «Снежна-белыя манжэты», згубляючы 

адушаўленне гэтай часткі адзення, якое прысутнічае ў арыгінале. Людзі, якія 

носяць гэтыя манжэты, нібыта губляюць душу, і ў іх застаецца толькі знешняя 

абалонка, то бок гэтыя самыя манжэты. Акрамя таго, замест чорных сурдутаў у 

перакладзе з’яўляюцца адменныя фракі. Апошнія два радкі перакладзены 

вельмі ўдала. 

 Першыя два радкі другой страфы («Herzen in der Brust, und Liebe, / 

Warme Liebe in dem Herzen») С. Ліхадзіеўскі перакладае як «Мець бы сэрцы ім 

у грудзях, / І пачуцці, парыванні», тым самым страчваючы слова «Liebe» 

(«каханне»), якое Гейнэ ўжывае ў абодвух гэтых радках, нібыта 

падкрэсліваючы яго важнасць. У беларускага перакладчыка замест гэтага 

з’яўляюцца «пачуцці» і «парыванні», то бок знікае гэтае падкрэсліванне. Для 

нямецкага слова «töten» («забіваць») у наступным радку перакладчык 

выкарыстоўвае словазлучэнне «як смерць агідны». Тут ён крыху памяншае 

моцнасць уплыву на лірычнага героя песень «пра падманны сум кахання», бо 

яны яго не забіваюць, яны яму проста агідныя. Варта адзначыць, што 

словазлучэнне «сум кахання», ўжытае Ліхадзіеўскім, вельмі добра перадае сэнс 

гейнэўскага слова «Liebesschmerzen». 

 Удала пераклаў паэт і наступны катрэн. Нам падаецца, што слова 

«хаціны», ўжытае С. Ліхадзіеўскім для нямецкага слова «Hütten», дакладна 

перадае яго сэнс. Толькі ў Гейнэ гэтыя хаціны «ціхія» («frommen»), а ў 

перакладчыка – «прыветныя». Радок «Wo die Brust sich frei erschließet» («Дзе 

грудзі свабодна раскрываюцца») паэт перакладае як «Дзе свабодна можна 

дыхаць». Нам падаецца, што гэтая фраза добра перадае сэнс, закладзены Гейнэ 

ў яго радок. Бо фраза «Дзе грудзі свабодна раскрываюцца» не гучыць па-

беларуску. У апошнім радку С. Ліхадзіеўскі знаходзіць слушныя эквіваленты 

для нямецкіх слоў «Lüfte» і «wehen»: «ветрык» і «струменіць». Апошняе слова 

асабліва набліжае верш да беларускай рэчаіснасці. 

 Наступная страфа адметная ў С. Ліхадзіеўскага тым, што ён мяняе 

месцамі гейнэўскія вобразы, каб захаваць рытм і рыфму. У арыгінале мы 

спачатку бачым елкі (другі радок), затым ручаі і птушак (трэці радок), а потым 

аблокі (чацвёрты радок). У перакладзе ж спачатку перад вачыма лірычнага 

героя апынаюцца «рачулкі» і «птушыны спеў» (другі радок), затым «хмары» 
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(трэці радок), а потым «яліны» (чацвёрты радок). Акрамя таго, ў перакладзе 

няма ўзгадвання таго, што ручаі шамацяць і што елкі цёмныя. Але перакладчык 

здолеў захаваць усе гейнэўскія вобразы, і гэта яго вялікая заслуга. 

  Выдатна перадаў С. Ліхадзіеўскі апошняе чатырохрадкоўе. У якасці 

недакладнасці можна назваць тое, што перакладчык памясціў «залаў глянец» у 

другі радок (у Гейнэ гэта першы). Для гейнэўскіх «Herren» і «Frauen» 

С. Ліхадзіеўскі выкарыстоўвае словы «паненкі» і «панічы». Гэтыя словы гучаць 

крыху па-польску, але ў Беларусі яны таксама выкарыстоўваюцца, таму іх 

можна назваць удалымі. Адзіны важны момант, які перакладчык апускае, – гэта 

азначэнні, якія Гейнэ надае і залам, і спадарам, і спадарыням: «glatte» (слізкія). 

У перакладзе гэтае слова захавалася толькі ў дачыненні да залаў. Нам падаецца, 

што гэта вельмі значнае ўпушчэнне, бо нямецкі паэт, назваўшы і залы, і 

спадароў, і спадарынь слізкімі, заклаў дадатковую іронію ў гэты перанос 

значэння. Усё здаецца лірычнаму герою слізкім у гэтым свеце, таму ён і 

імкнецца на Гарц. С. Ліхадзіеўскі, на жаль, гэта страціў, але ўвогуле сэнс 

чатырохрадкоўя захаваў. 

 Такім чынам, і ў гэтым вершы С. Ліхадзіеўскі спрабуе максімальна 

наблізіцца да арыгінала. Гэты пераклад адрозніваецца меншай дакладнасцю, 

чым папярэдні, але паэту ўдаецца вельмі слушна падабраць лексічныя адзінкі 

для перадачы нямецкіх слоў. Некаторыя лексічныя сродкі набліжаюць верш да 

беларускай рэчаіснасці, але ў С. Ліхадзіеўскага няма такой моцнай тэндэнцыі 

абеларушчвання, як у М. Багдановіча ці Ю. Таўбіна. Яго пераклады больш 

кніжныя і «высокія». 

 У спадчыне Сцяпана Ліхадзіеўскага ёсць і пераклад верша «Ларэляй»: 

 

 

 
*** 

Не знаю, што гэта такое, 

Што я самотны так. 

Я казкі адной старое 

Забыць не магу ніяк. 

 

Вакол ядранее, цямнее, 

Спакойна Рэйн цячэ. 

Вячэрняй зарой палымнее 

Вяршыня гары яшчэ. 

 

Ва ўбранні, што промні тыя, 

Дзяўчына цудоўнай красы 

Сядзіць угары, залатыя 

Расчэсвае валасы. 

 

Сядзіць і расчэсвае косы 

Яна грабянцом залатым. 

І гучную песню дзівосна 

Красуня пяе прытым. 
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Маркота плыўца скавала, 

З чаўном узяла ў палон; 

Зусім не глядзіць ён на скалы, 

Глядзіць на вяршыню ён. 

 

Мяркую, плывец безумоўна 

Пойдзе з чаўном пад ваду. 

То спеў Лорэляй чароўнай 

Прынёс яму бяду. [41, c. 142–143] 

 

 Адразу ж трэба адзначыць, што С. Ліхадзіеўскі не дае назву перакладу, а 

імя чараўніцы ўзгадвае толькі напрыканцы. І перакладае ён яго як «Лорэляй», 

тым самым захоўваючы нямецкае гучанне (у большай меры, чым Таўбін з яго 

«Лёрэляй»). Акрамя таго, перакладчык захоўвае гейнэўскі дольнік. 

 Першы радок першага катрэна перакладзены дакладней, чым у 

Ю. Таўбіна, бо ў ім няма гэтага чужога «наслання» («Не знаю, што гэта такое»). 

Аднак у другім радку з’яўляецца слова «самотна», якое нясе ў сабе адценне 

адзіноты. То бок лірычны герой у С. Ліхадзіеўскага ўжо не столькі сумны, 

колькі адзінокі праз успаміны аб гэтай гісторыі. Наступныя два радкі добра 

перадаюць сэнс арыгінала, нават лепей, чым у Ю. Таўбіна, бо ўжыта слова 

«казка» для «Märchen». 

У наступным чатырохрадкоўі С. Ліхадзіеўскім ужыта цікавае слова 

«ядранее» для гейнэўскага «Die Luft ist kühl». Нам падаецца, што гэтае слова 

больш звязана з народнай мовай, а таму робіць верш зразумелым для простых 

людзей. Акрамя таго, яно мае на ўвазе не толькі пахаладанне, яго сэнс больш 

шырокі: надвор’е ў перакладзе становіцца горшым, чаго няма ў Гейнэ. 

С. Ліхадзіеўскі, ў адрозненне ад Ю. Таўбіна, захоўвае дынамічнасць арыгінала, 

пераклаўшы радок «Und ruhig fließt der Rhein» як «Спакойна Рэйн цячэ». Але ж 

у перакладзе слова «Abendsonnenschein» ён ідзе за Ю. Таўбіным: у яго яно 

таксама гучыць як «вячэрняя зара». Такім чынам, у С. Ліхадзіеўскага час 

таксама больш позні, чым у Гейнэ. 

Трэці катрэн перакладзены не так дакладна, як мінулыя. С. Ліхадзіеўскі 

ўвогуле нічога не кажа пра залатыя ўпрыгожванні Ларэляй, аднак яна ў яго «ва 

ўбранні, што промні тыя». З другога боку, слова «ўбранне» мае шырокую 

палітру значэнняў і можа ўключаць у сябе не толькі адзенне, але і 

ўпрыгожванні. Варта адзначыць, што ў перакладзе слова «Jungfrau» 

C. Ліхадзіеўскі бліжэй да Гейнэ, чым Ю. Таўбін: у яго гэта «дзяўчына», а не 

«паненка». 

У наступным чатырохрадкоўі беларускім перакладчыкам добра 

перададзены сэнс. Неабходна сказаць, што і Ю. Таўбін, і С. Ліхадзіеўскі 

перакладаюць слова «Kamme» як «грэбень» (толькі ў Таўбіна «грабянец»). 

Красуня ў Ліхадзіеўскага «гучна» пяе «дзівосную» песню. Такім чынам, сэнс 

слова «wundersam» перададзены лепш, чым у Таўбіна, але мелодыя ў яго ўжо не 
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«моцная», а толькі «дзівосная», і дзяўчына пяе яе «гучна». Абодва 

перакладчыка ўжываюць слова «косы», якога няма ў арыгіналы. 

У пятым катрэне ў перакладзе С. Ліхадзіеўскага «плыўца» «скавала 

маркота». Тут сітуацыя памякчаецца, бо слова «боль» мацнейшае за слова 

«маркота». Аднак тут ужо няма той памяркоўнасці, якая прасочваецца ў 

перакладзе Ю. Таўбіна: маркота яго скавала, а не скоўвае. С. Ліхадзіеўскі, на 

жаль, апускае тое, што плывец прыслухоўваецца да мелодыі. Замест гэтага ў 

перакладзе з’яўляецца новая дэталь: маркота бярэ плыўца ў палон разам з 

чоўнам. Наступныя два радкі перакладзены лепш, чым у Ю. Таўбіна: плывец 

глядзіць менавіта на вяршыню, а не на Ларэляй. 

Што датычыцца апошняга чатырохрадкоўя, то тут С. Ліхадзіеўскі вельмі 

добра перадаў няўпэўненасць лірычнага героя ў трагічным канцы: «Мяркую, 

плывец безумоўна / Пойдзе з чаўном пад ваду». Слова «мяркую» вельмі добра 

перадае нямецкія словы «ich glaube». Але слова «безумоўна» надае лірычнаму 

герою С. Ліхадзіеўскага крыху больш упэўненасці, чым ёсць у гейнэўскага. 

Няма ў перакладзе і хваль, якія праглынуць плыўца з чоўнам: у 

С. Ліхадзіеўскага ён сам пойдзе пад ваду. Таму тут адсутнічае нейкая 

тагасветная моц, якую ўвасаблялі гэтыя хвалі. Акрамя таго, Ларэляй у 

перакладчыка «чароўная», чаго няма ў арыгінале, і яе спеў прынёс бяду плыўцу 

(у Гейнэ яна зрабіла гэта сама з дапамогай свайго спявання, пра бяду нічога не 

сказана). Таму Ларэляй у перакладзе крыху аддаляецца ад таго, што адбываецца 

з плыўцом, на ёй крыху менш адказнасці за гэта, чым у арыгінале. 

Сінтаксіс у С. Ліхадзіеўскага больш набліжаны да арыгінала, чым у 

Ю. Таўбіна. Увогуле ж настрой перакладу амаль не адрозніваецца ад настрою 

гейнэўскага верша. Варта адзначыць, што пераклад Сцяпана Ліхадзіеўскага 

адрозніваецца вялікай ступенню дакладнасці. Часам праз гэта слабее 

эмацыянальны ўплыў, які робіць на нас дадзены верш у арыгінале. Нам 

падаецца, што дадзены перакладчык бліжэй да школы літаралістаў, але яго 

пераклады не з’яўляюцца стопрацэнтнымі копіямі арыгінала, а таму вартыя 

высокай адзнакі.  
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3.4 Генрых Гейнэ ў перакладах Аляксея Зарыцкага 
 

Алесь Зарыцкі быў сябрам Юлія Таўбіна, але лёс быў больш мяккі да 

яго. Паэт пражыў даволі вялікае жыццё і пакінуў нам спадчыну, ў якую 

ўваходзяць не толькі яго асабістыя творы і пераклады твораў замежных 

аўтараў, але і разважанні наконт мастацтва перакладу, якія зрабілі ўнёсак у 

развіццё беларускай школы мастацкага перакладу. 

Алесь Зарыцкі (сапр. Аляксей Алясандравіч Зарыцкі) нарадзіўся 

9 (22) сакавіка 1911 года ў мястэчку Хоцімск Клімавіцкага павету Магілёўскай 

губерні. Паводзе звестак, прыведзеных у энцыклапедычным даведніку 

«Беларускія пісьменнікі» (гл.: [27, с. 491–492]), школьныя гады будучага паэта 

прайшлі ў Рагачове, дзе ён, разам з паэтам А. Жаўруком, выдаваў сатырычную 

газету «Смех і слёзы». Пасля заканчэння школы А. Зарыцкі працаваў 

чорнарабочым на цагельні, сартыроўшчыкам лесу на прыстані, памочнікам 

жывёлавода ў саўгасе, пасля – электраманцёрам Бабруйскага дрэваапрацоўчага 

камбіната. У 1931 годзе ён пераехаў у Маскву, дзе працаваў электраманцёрам 

на аўтазаводзе, а праз год паступіў на нямецкі факультэт Маскоўскага 

інстытута замежных моў. Пасля заканчэння ўніверсітэта паэт працаваў 

асістэнтам на кафедры нямецкай мовы, меў намер заняцца вывучэннем 

славянскіх моў. У 1938–1940 А. Зарыцкі служыў у Чырвонай Арміі, быў 

літработнікам дывізійнай газеты. Падчас вайны ён апынуўся на фронце, 

служыў перакладчыкам-літаратарам і інструктарам армейскага палітаддзела. З 

1946 года ён жыў у Мінску; працаваў загадчыкам аддзела паэзіі часопіса 

«Полымя» (1946–1954), з 1954 года займаўся творчай работай. Памёр паэт 29 

кастрычніка 1987 года ў Мінску. 

 Алесь Зарыцкі дэбютаваў як паэт у 1927 г. У 1932 г. выйшаў першы 

зборнік яго вершаў «Эпічныя фрагменты». Паэт шмат пісаў падчас вайны (кніга 

«Дняпроўскае рэха»), але сапраўдны росквіт яго таленту адбыўся ў сярэдзіне 

1950-х гг. А. Зарыцкі перакладаў з рускай, украінскай, літоўскай, нямецкай, 

польскай, лужыцка-сербскай моў. Яго пераклады склалі кнігу «У свет па песні» 

(1978). У 1985 годзе выйшаў яго зборнік успамінаў, крытычных артыкулаў і 

нарысаў «За словам-падарункам», у які ў тым ліку ўвайшлі яго разважанні пра 

сутнасць мастацкага перакладу (гл.: [30, с. 213–224]).  

Даследчык М. М. Арочка так выказваецца пра творчасць А. Зарыцкага: 

«Запаміналіся … сустрэчы з А. Зарыцкім – з яго разважліва-нетаропкай 

манерай грунтоўнага выкладу думкі, сюжэтна разгорнутага назірання ці 

ўспаміну, як у белым вершы пра даўнюю ачыстку бабруйскага калодзежа – з 

мастацкай праекцыяй у шматзначнасць» [3, c. 44]. Магчыма, гэтая манера паэта 

паўплывала на тое, што ён выбраў для перакладу буйныя творы Гейнэ («Mir 

träumt’: ich bin der liebe Gott» («Мне снілася: я ласкавы Бог…»), «Die 

Grenadiere» («Грэнадзёры») і інш.). Верш «Die Grenadiere» прасякнуты тугой па 

страчанай Радзіме і поўніцца надзеямі на лепшую для яе будучыню і помсту. І 

гэтая тэма стала асабліва блізкай беларускаму паэту, які прайшоў вайну і 



91 
 

бачыў, як яго Радзіма ўздымалася з каленаў. Паглядзім, наколькі добра яму 

ўдалося перадаць сэнс арыгінала: 
  Грэнадзёры 

 

Да Францыі два грэнадзёры брылі 

З Расіі, быў шлях іх суровы, 

І толькі дайшлі да нямецкай зямлі, 

Дык нізка схілілі галовы. 

 

Там сумную вестку пачулі яны 

Пра Францыі цяжкія страты, 

Што ў бітвах ляглі іх браты і сыны, 

Ў палон імператар узяты. 

 

Не здолеўшы смутак вялікі ўтаіць, 

Заплакалі два ветэраны. 

Адзін з іх гаворыць: «Як сэрца баліць, 

Старыя баляць мае раны!» 

 

Гаворыць другі: «Мой таварыш, і я 

Хацеў бы з табою загінуць, 

Але мяне дома чакае сям’я, 

Як дзетак і жонку пакінуць?» 

 

«А што мне і жонка і дзеці, няхай 

Жабруюць ад хаты да хаты; 

Варожаю сілай забраны мой край – 

Ў палон імператар узяты! 

 

Зрабі мне, таварыш, паслугу адну: 

Калі я памру на чужыне, 

Ты з целам маім закапаеш труну 

У роднай французскай краіне. 

 

На сэрца мой ордэн, прашу, пакладзі, – 

Адзнаку, што біўся з адвагай, 

І стрэльбу са мною пакінь ты, глядзі, 

І падперажы мяне шпагай. 

 

Так буду ляжаць я, адданы салдат, 

У цёмнай магіле ў чаканні, 

Пакуль не пачую грымоты гармат, 

Трывожнае конскае ржанне. 

 

То сам імператар прымчыцца туды, 

І следам героі прамчацца; 

І ўстану з труны я са зброяй тады, 

Каб зноў за айчыну змагацца!» [16, c. 20] 
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 На жаль, і гэты перакладчык не захаваў рытм арыгінала. Замест дольніка 

мы бачым тут амфібрахій. Што датычыцца сэнсавага боку, то з гэтага пункту 

гледжання пераклад можна назваць даволі дакладным. 

 У першым катрэне адсутнічаюць даволі важныя матывы: напрыклад, 

А. Зарыцкі апускае тое, што грэнадзёры брылі з палону. Ён кажа проста: «Да 

Францыі два грэнадзёры брылі / З Расіі, быў шлях іх суровы». У той жа час 

перакладчык дадаў матыў, якога няма ў арыгінале: тую дэталь, што шлях іх быў 

«суровы». Варта адзначыць, што слова «брылі» даволі добра адпавядае 

нямецкаму дзеяслову «ziehen»: яно паказвае цяжкасць, з якой грэнадзёрам 

даваўся гэты шлях. Наступныя два радкі перакладзены даволі дакладна, толькі 

замест «нямецкай кватэры» з’яўляецца «нямецкая зямля». 

 Другі катрэн таксама перададзены ў цэлым добра, але з невялікімі 

скажэннямі. Першы радок перакладзены вельмі дакладна, а вось у другім ужо 

ёсць недахопы. Гейнэўскія грэнадзёры пачулі, «што Францыя страчана» («Dass 

Frankreich verlorengegangen»), а геэнадзёры А. Зарыцкага ж чуюць «Пра 

Францыі цяжкія страты». Такім чынам, пераклад атрымаўся не такім трагічным 

у гэтым месцы, як арыгінал. Радок «Besiegt und zerschlagen das tapfere Heer» 

(«Пераможана і разбіта адважнае войска») перададзены як «Што ў бітвах ляглі 

іх браты і сыны». У цэлым такі пераклад пасуе да арыгінальнага тэксту, але тут 

мы бачым даволі вялікія лексічныя зрухі. У перакладзе няма войска, якое 

пераможана і разбіта; замест гэтага – браты і сыны, якія «ляглі» ў бітвах. 

Апошні радок перададзены затое вельмі дакладна, толькі ў А. Зарыцкага 

адсутнічае паўтор слова «імператар», які выкарыстоўвае Гейнэ, робячы свой 

аповед больш эмацыйным. 

 У наступным чатырохрадкоўі словы пра тое, што грэнадзёры заплакалі, 

з’яўляюцца толькі ў другім радку, тады як у Гейнэ яны ў першым. Радок «Не 

здолеўшы смутак вялікі ўтаіць» павінен стаць адпаведнікам для радка «Wohl ob 

der kläglichen Kunde» («Мусіць, з-за жаласнай весткі»), і ў цэлым яны пасуюць 

сюды, толькі адсутнічае ўказанне на вестку. Цікава таксама тое, што А. Зарыцкі 

дзеля захавання рыфмы назваў грэнадзёраў «ветэранамі», што, ў цэлым, 

адпавядае рэчаіснасці, але з’яўляецца адыходам ад арыгінала. Наступныя два 

радкі перададзены даволі добра, толькі ў Гейнэ грэнадзёр кажа, што яму проста 

больна, а грэнадзёр Зарыцкага скардзіцца на тое, што ў яго баліць сэрца. А 

таксама рана ў перакладзе не «гарыць», а «баліць», і ўвогуле слова «раны» 

стаіць у множным ліку. 

 У наступным катрэне асноўныя матывы таксама захаваныя. На жаль, 

А. Зарыцкі пакінуў без перакладу словы «Das Lied ist aus» («песня скончана»), 

замест гэтага ім ужыты зваротак да сябра: «Мой таварыш». Узгадванне пра тое, 

што другога грэнадзёра чакае дома жонка з дзяцём, з’яўляецца ў перакладзе 

толькі ў апошнім радку (але замест аднаго дзіцяці мы бачым слова «дзеці»), а 

спачатку грэнадзёр А. Зарыцкага кажа пра тое, што яго дома чакае сям’я. Для 

радка «Die ohne mich verderben» («Якія прападуць без мяне») адпаведнікам 

павінен стаць радок «Як дзетак і жонку пакінуць?». Гэта не вельмі дакладны 

пераклад, але ў цэлым ён добра сюды ўпісваецца. 
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 Наступнае чатырохрадкоўе з эмацыйнага пункту гледжання гучыць у 

перакладзе даволі моцна. А. Зарыцкі дадае тут матывы, якіх няма ў арыгінале: 

напрыклад, трэці радок, які, разам з чацвёртым, якраз і надае перакладу 

эмацыйнасці: «Варожаю сілай забраны мой край – / Ў палон імператар узяты!» 

На жаль, праз гэта паэт упускае другі радок арыгінала: «Ich trage weit bess’res 

Verlangen» («Я нясу намнога лепшае жаданне»). Такім чынам, крыху губляецца 

закладзеная тут Гейнэ іронія, якая залючаецца ў тым, што лірычнаму герою 

няма справы да жонкі і дзяцей і свайго імператара ён ставіць шмат вышэй. І 

ўжо няма такога рэзкага пераходу ад размовы пра сям’ю да скаргі на лёс 

імператара, няма ў нас пачуцця, што лірычны герой адмахваецца ад гэтага 

пытання. 

 Вельмі добра перакладзены наступны катрэн. Калі казаць пра яго 

недахопы, то ў другім радку перакладу мы бачым: «Калі я памру на чужыне», ў 

той час, як Гейнэ кажа «Wenn ich jetzt sterben werde» («Калі я зараз памру»). 

Наступныя два радкі таксама перададзены добра, толькі Гейнэ ў абодвух ужыў 

слова «Frankreich», а ў перакладзе мы бачым толькі слова «французскай», 

ужытае адзін раз у апошнім радку. І ў арыгінале няма слова «труна», якое 

з’яўляецца ў перакладзе А. Зарыцкага. Але гэта зусім маленькія ўпушчэнні. 

 Для першых двух радкоў наступнага чатырохрадкоўя («Das Ehrenkreuz 

am rothen Band / sollst du aufs Herz mir legen» – «Ганаровы крыж на чырвонай 

стужцы / Ты павінен пакласці мне на сэрца») А. Зарыцкі стварае вельмі цікавы 

адпаведнік: «На сэрца мой ордэн, прашу, пакладзі, – / Адзнаку, што біўся з 

адвагай». Такім чынам, сэнс двух гейнэўскіх радкоў укладаецца ў першы радок 

перакладу, а другі радок А. Зарыцкі ўжо дадаў ад сябе. На жаль, перакладчыку 

не ўдалося захаваць дакладную назву ўзнагароды – ганаровы крыж (як і 

Х. Ільяшэвічу). Замест гэтага фігуруе толькі абстрактнае слова «ордэн». У 

арыгінале грэнадзёр просіць таварыша пакласці яму стрэльбу ў руку, а ў 

перакладзе мы бачым радок «І стрэльбу са мною пакінь ты, глядзі». Апошняе 

слова тут толькі для таго, каб заняць месца, а таксама стварыць рыфму. Затое 

пераклад апошняга радка атрымаўся ў А. Зарыцкага вельмі ўдалым. 

 Першыя два радкі апошняга катрэна А. Зарыцкі перакладае як «Так буду 

ляжаць я, адданы салдат, / У цёмнай магіле ў чаканні», страціўшы, такім чынам, 

тое, што грэнадзёр будзе «ціха прыслухоўвацца» ў магіле, а таксама параўнанне 

ім самога сябе з вартавым («Wie eine Schildwacht»). Замест апошняга матыву 

А. Зарыцкі ўводзіць словы «ў чаканні». Затое апошнія два радкі перакладзены 

вельмі ўдала: «грымоты гармат» – вельмі добры адпаведнік для нямецкага 

слова «Kanonengebrüll», а ў апошнім радку не хапае толькі тупату коней, 

астатняе перададзена дакладна. 

 Пераклад апошняга катрэна гучыць вельмі моцна, хаця ў ім і шмат 

скажэнняў. Радок «Viel Schwerter klirren und blitzen» («Мноства мячоў зязвініць 

і заззяе») А. Зарыцкі перадае як «І следам героі прамчацца». Такім чынам, 

знікае прыгожая ўзвышаная метанімія, ўжытая Гейнэ ў арыгінале. Наступныя 

два радкі ў перакладзе гучаць вельмі эмацыйна: «І ўстану з труны я са зброяй 

тады, / каб зноў за айчыну змагацца!» На жаль, апошні радок у перакладзе 
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цалкам зменены: грэнадзёр у Гейнэ кажа, што будзе абараняць імператара, а 

грэнадзёр А. Зарыцкага збіраецца змагацца за Радзіму. Але ў цэлым усе гэтыя 

змены добра ўпісваюцца ў верш. 

 Алесь Зарыцкі, з’яўляючыся таленавітым паэтам, вельмі добра пераклаў 

дадзены верш, здолеўшы знайсці залатую сярэдзіну паміж даслоўным і 

вольным перакладам. Ён не дазволіў свайму творчаму духу захапіць яго і 

ператварыць твор Гейнэ ў свой асабісты твор, хоць гэтая тэма і была яму 

блізкай. У той жа час ён дадаў туды шмат выразных эмацыйных дэталяў, якія 

ажывілі твор і зрабілі яго даступным для беларускага чытача. Безумоўна, сваімі 

перакладамі Зарыцкі зрабіў вялікую працу, і яны вартыя таго, каб па іх 

беларусы знаёміліся з творчасцю Генрыха Гейнэ. 
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Раздзел 4  

БЕЛАРУСКАЯ ГЕЙНЭАНА  

ДРУГОЙ ПАЛОВЫ XX – ПАЧАТКУ XXI СТАГОДДЗЯ 

 

 

4.1 Язэп Семяжон як паслядоўнік традыцыі засваення  

спадчыны Г. Гейнэ 1920–1930-х гг. 

 

Новае пакаленне пісьменнікаў мела больш магчымасцяў у сваёй 

перакладчыцкай дзейнасці, чым папярэдняе, аднак перакладаў з Гейнэ ўзнікае 

ўжо не так шмат. Але ўсё ж такі цікавасць да спадчыны вялікага нямецкага 

паэта не згасае, і адным з прадаўжальнікам трыдыцыі перакладу яго твораў на 

беларускую мову быў таленавіты перакладчык Язэп Семяжон. 

Язэп Семяжон (сапр. Семяжонаў Іосіф Ігнатавіч) нарадзіўся 

3 (16) лістапада 1914 г. у вёсцы Пятровічы Ігуменскага павету Мінскай губерні 

ў сям’і лесніка. Паводзе зместак, прыведзеных у энцыклапедычным даведніку 

«Беларускія пісьменнікі» (гл.: [11, c. 288.]), ён працаваў пасля заканчэння 

школы рахункаводам у калгасе «Перамога» і вучыўся на драматургічных 

курсах у Мінску. У 1932–1934 Я. Семяжон быў акторам Беларускага 

дзяржаўнага драмтэатра (БДТ-3). У 1934–1938 гг. ён вучыўся на факультэце 

замежных моў Мінскага педінстытута. Да Другой сусветнай вайны 

перакладчык служыў у Чырвонай Арміі, падчас вайны ўдзельнічаў у баях на 

Заходнім фронце. Пасля вайны Я. Семяжон працаваў перакладчыкам (1945–

1950), старшым выкладчыкам замежных моў у Мінскім сувораўскім вучылішчы 

(1953–1961), пасля выкладчыкам у БДУ (1961–1975). Памёр паэт 16 жніўня 

1990 года ў Мінску. 

Першы верш Я. Семяжона быў надрукаваны ў 1931 г. у часопісе 

«Беларуская работніца і сялянка». Але, як адзначае даследчыца І. Лапцёнак, 

«сучаснаму літаратуразнаўству ён вядомы як паэт, які рэалізаваўся толькі праз 

пераклад» [36, c. 45]. Мала каму вядома, што свае творы ў Семяжона былі, але 

час быў такі, што не было магчымасці вольна выказваць усе свае думкі, не было 

неабходнай прасторы для самавыяўлення, і ваказацца можна было толькі праз 

пераклад. Таму гэтай дзейнасці і прысвяціў далейшае жыццё паэт. І таму 

І. Лапцёнак мяркуе, што «любы яго пераклад успрымаецца чытачамі як 

самабытны беларускі твор» [36, с. 55]. У 1938 г. з’явіліся ў друку першыя 

пераклады Я. Семяжона. Ён перакладаў з англійскай (У. Шэкспір, Дж. Байран, 

Р. Бёрнс), французскай (П. Беранжэ, Э. Пацье, А. Рэмбо), іальянскай (Дантэ 

Аліг’еры, Дж. Радары), нямецкай (Г. Гейнэ, Б. Брэхт), індыйскай (Р. Тагор, 

Валатхола, Чатападхайя), венгерскай (Ш. Пёцефі), румынскай (Дж. Кэлінэску, 

З. Станку), чэшскай і славацкай (В. Завада, В. Міхалік) моў, а таксама рэдагаваў 

некаторыя выданні твораў замежнай мастацкай літаратуры ў перакладзе на 

беларускую мову. Яго пераклады былі высока ацэнены крытыкай. Да таго ж, 

Я. Семяжон сам выступаў з артыкуламі па пытаннях мастацкага перакладу. 
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Я. Семяжон пераклаў даволі шмат вершаў з Г. Гейнэ. Разгледзім 

асаблівасці яго стылю на прыкладзе перакладаў, якія падаліся нам найбольш 

паказальнымі. 

Добра перакладзены Я. Семяжонам верш «Es stehen unbeweglich» 

(«Стаяць нерухома…»), які ўваходзіць у цыкл «Лірычнае інтэрмецца» ў «Кнізе 

песень». Дадзены верш адносіцца да тых, што пазбаўлены горкай гейнэўскай 

іроніі. Гэта ўзнёсла-рамантычны твор, у якім Гейнэ яшчэ радасна гаворыць пра 

сваё каханне, апявае яго і каханую дзяўчыну і атрымлівае асалоду ад гэтага 

пачуцця. Яго цешыць тое, што ён зведаў такое каханне ў жыцці, вывучыў мову, 

якую не кожны філолаг зразумее, бо не ў кожнага была такая «ўсім сэрцам 

каханая». Паглядзім, як справіўся з гэтым творам Семяжон. 

 
Es stehen unbeweglich 

Die Sterne in der Höh’, 

Viel tausend Jahr’, und schauen 

Sich an mit Liebesweh. 

 

Sie sprechen eine Sprache, 

Die ist so reich, so schön; 

Doch keiner der Philologen 

Kann diese Sprache verstehn. 

 

Ich aber hab’ sie gelernet, 

Und ich vergesse sie nicht; 

Mir diente als Grammatik 

Der Herzallerliebsten Gesicht. [75, c. 

74] 

Глядзяць нерухома зоркі 

Вякамі з вышынь нябёс 

Позіркам закаханых, 

Поўным надзей і слёз; 

 

І моўчкі вядуць вачамі 

Выразнейшы дыялог 

На мове, якой ніводзін 

Філолаг пазнаць не змог. 

 

А я ў гэтай мове вырас, 

І ўсё мне знаёма ў ёй. 

Любімага твару выраз 

Граматыкай быў маёй. [16, c. 32] 

 
 (Стаяць нерухома / Зоркі ў вышыне, / Многа тысяч год, і глядзяць / З болем кахання. // 

Яны гавораць на мове, / Якая такая багатая, такая прыгожая; / Але ніводзін філолаг / Не можа 

зразумець гэтай мовы. //  Але я яе вывучыў, / І я на яе не забудуся; / Граматыкай мне служыў 

/ Усім сэрцам каханай твар.) 

 

 Рытм арыгінальнага верша зменены перакладчыкам. У Гейнэ гэта 

дольнік, а ў Я. Семяжона – амфібрахій, у якім, аднак, выпадае адзін ненаціскны 

склад у трэцяй стапе: U–UU–U–U. 

 У плане сэнсу першае чатырохрадкоўе перакладзена добра, але 

Я. Семяжон дадаў некалькі сваіх дэталяў. Напрыклад, у яго зоркі «глядзяць 

нерухома» з вышыні, а не «стаяць нерухома» ў вышыні. Можна таксама 

заўважыць, што зоркі ў яго глядзяць «позіркам закаханых», хаця ў Гейнэ яны 

гэта робяць «з болем кахання» (mit Liebesweh). Гэты матыў болю перакладчык 

паспрабаваў перадаць ў апошнім радку: «Поўным надзей і слёз», але праз гэта ў 

яго адсутнічае важны матыў: Гейнэ кажа, што зоркі стаяць на небе «многа 

тысяч год» («Viel tausend Jahr’»), і толькі пасля гэтага ён уводзіць слова 

«schauen» («глядзяць»). У цэлым, аднак, Я. Семяжон вельмі паэтычна і прыгожа 

перадаў гэты катрэн, і тыя месцы, што не на сто працэнтаў адпавядаюць 

арыгінальным, не перашкаджаюць нашаму ўспрыняццю верша. 
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 Два першыя радкі другога катрэна («Sie sprechen eine Sprache, / Die ist so 

reich, so schön») Я. Семяжон пераклаў як «І моўчкі вядуць вачамі / Выразнейшы 

дыялог». Тут ён даволі моцна змянае зыходны сэнс: па-першае, зоркі вядуць у 

яго дыялог «вачамі» – ў арыгінале гэтага няма. Па-другое, замест слова «мова» 

(«Sprache») ён ужывае слова «дыялог». Па-трэцяе, замест прыметнікаў 

«багаты» і «прыгожы» («reich» і «schön») ён ужывае адносна да дыялогу слова 

«выразнейшы». Але, нягледзячы на гэта, дадзеныя радкі таксама не псуюць 

верш, а толькі надаюць яму лірызму і прыгажосці. У наступных двух радках 

сэнс перададзены дакладна, толькі замест слова «разумець» («verstehn») 

перакладчык ужыў слова «пазнаць». У цэлым жа можна назваць пераклад 

гэтага катрэна ўдалым. 

 У трэцім чатырохрадкоўі таксама шмат недакладнасцей. Першыя два 

радкі («Ich aber hab’ sie gelernet, / Und ich vergesse sie nicht» – Але я яе вывучыў, 

/ І я на яе не забудуся») Я. Семяжон перадае як «А я ў гэтай мове вырас, / І ўсё 

мне знаёма ў ёй». Лірычны герой, такім чынам, ўжо не «вывучыў» гэтую мову, 

а «вырас» у ёй. Знікае матыў таго, што ён яе не забудзе. Замест гэтага ў 

перакладзе ўведзены радок «І ўсё мне знаёма ў ёй». Апошнія ж радкі 

перакладзены добра, толькі Я. Семяжон памяняў іх месцамі. Варта таксама 

адзначыць, што замест твару ўсім сэрцам каханай у перакладзе «Любімага 

твару выраз». Але гэты катрэн таксама гучыць вельмі добра. 

 У цэлым жа верш перакладзены годна, вельмі дакладна перададзены яго 

атмасфера, лірызм і загадкавасць. Язэп Семяжон, відавочна, не перакладаў 

слова за словам, ён ствараў новы твор, дадаючы ў яго шмат дэталяў ад сябе. 

Але ён адчуваў мяжу, пасля якой пераклад ужо не з’яўляецца перакладам, а 

ператвараецца ў твор па матывах арыгінала, а таму ў яго перакладзе мы 

дакладна пазнаём Гейнэ, але Гейнэ з пункту гледжання беларускага паэта. 

 Другі верш, які мы разглядзім, адносіцца да цыклу «Юнацкія пакуты» ў 

«Кнізе песень». Гэта верш «Mir träumte einst von wildem Liebesglühen» («Мне 

сніўся аднойчы дзікі жар кахання…»). Ён адкрывае сабой не толькі гэты цыкл, 

але і саму «Кнігу песень». Варта адзначыць, што тут мы бачым улюбёны Гейнэ 

матыў сноў (недарма гэты верш адносіцца яшчэ і да цыклу «Сны»). Дадзены 

верш – адлюстраванне галоўнай ідэі, закладзенай нямецкім паэтам у зборнік. У 

ім ён упершыню кажа тое, што падштурхнула яго да напісання «Кнігі песень». 

Ён піша пра каханне, якое знікла, але было захавана ім у вершах, і гэтыя вершы 

ляжаць цяпер перад чытачом, гатовыя быць лірычнай споведдзю паэта. 

 Паглядзім, як перадаў гэты верш Я. Семяжон: 

 
Mir träumte einst von wildem Liebesglühen, 

Von hübschen Locken, Myrthen und Resede, 

Von süßen Lippen und von bittrer Rede, 

Von düstrer Lieder düstern Melodien. 

 

Verblichen und verweht sind längst die Träume, 

Verweht ist gar mein liebstes Traumgebild! 

Geblieben ist mir nur, was glutherfüllt 

Ich einst gegossen hab’ in weiche Reime. 

І мне калісьці снілася каханне –  

Чароўны локан, рэзэда і рута, 

І слодыч губ, і горкіх слоў атрута, 

І сумных песень сумнае гучанне. 

 

Развеяўся і знік дым мараў першых, 

Перагарэлі вобразы датла, 

І засталося тое, што змагла 

Рука занатаваць у гучных вершах, –  
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Du bleibst, verwaistes Lied! Verweh’ jetzt auch, 

Und such’ das Traumbild, das mir längst 

entschwunden, 

Und grüß’ es mir, wenn du es aufgefunden –  

Dem luft’gen Schatten send’ ich luft’gen Hauch. 

[75, c. 39] 

 

Ты засталася, песня, – жар натхнення. 

Цяпер бывай і ты, пускайся ў свет, 

 

Шукай нязбытных мар астылы след – 

Вандроўны цень вандроўных летуценняў. 

[16, c. 16] 

 

 (Мне сніўся аднойчы дзікі жар кахання, / Цудоўны локан, мірты і рэзеды, / Салодкія 

губы і горкія гаворкі, / Змрочных песень змрочныя мелодыі. // Згаслі і рассеяліся ўжо даўно 

сны, / Рассеяўся нават мой самы любімы сон! / Засталося мне толькі, напоўненае жарам, / 

Тое, что я выліў у мягкія рыфмы. // Ты засталася, асірацелая песня! Развейся зараз таксама, / 

І шукай той сон, што даўно ў мяне знік, / І павітае ён мяне, калі ты яго адшукаеш – // 

паветранаму ценю шлю я павераны подых.) 

 

 Цікава заўважыць, што Я. Семяжон спрабуе перадаць рытм арыгінала. 

Часам гейнэўскі дольнік у яго перабіваецца ямбам, але з большага пераклад 

гучыць у плане рытму амаль як арыгінал. І гэта вялікае дасягненне для самога 

Я. Семяжона, на нашу думку, бо, як было адзначана раней, у перакладзе верша 

«Es stehen unbeweglich» ён выкарыстаў амфібрахій. 

 Нам падалося, што з пункту гледжання сэнсу гэты верш таксама вельмі 

блізкі да арыгінала, хаця ён і не пазбаўлены маляўнічасці, ўласцівай стылю 

дадзенага перакладчыка. Першы катрэн уражвае балансам гэтых двух пачаткаў. 

У цэлым ён перакладзены вельмі добра, але ёсць і невялікія недакладнасці. У 

першым радку лірычны герой Гейнэ кажа, што яму аднойчы сніўся «дзікі жар 

кахання» («von wildem Liebesglühen»). Я. Семяжону не ўсё тут удалося 

захаваць: яго лірычнаму герою проста снілася каханне. Таму радкі арыгінала 

гучаць тут мацней і больш эмацыйна. У другім радку ў перакладчыка замест 

міртаў, якія сніліся лірычнаму герою, з’яўляецца «рута». Але у прынцыпе гэты 

не вельмі моцна ўплывае на сэнс. Да таго ж, Я. Семяжон захаваў пералічэнне, 

якое рытмізуе верш, уводзіць нас у стан трансу. Перакладчык захаваў функцыю 

гэтага прыёму, а гэта ён лічыў часам важнейшым за дакладную перадачу сэнсу. 

Да таго ж, ім захаваны гукі слова «Myrthen»: [r], [t]. Наступныя два радкі 

перакладзены з сапраўдным майстэрствам: для слоў «Von süßen Lippen und von 

bittrer Rede, / Von düstrer Lieder düstern Melodien» («Салодкія губы і горкія 

гаворкі, / Змрочных песень змрочныя мелодыі») перакладчык знаходзіць 

сапраўды выдатны адпаведнік: «І слодыч губ, і горкіх слоў атрута, / І сумных 

песень сумнае гучанне». Безумоўна, ў арыгінале не было слова «атрута», як і 

снілася лірычнаму герою мелодыя песень, а не іх гучанне. Але гэта ўсё дробязі 

на фоне таго, як прыгожа і маляўніча перадаў тут Я. Семяжон асноўныя 

матывы. Гэта варта ўхвалення. 

 Пра другі катрэн, на жаль, такога сказаць нельга: ён перакладзены значна 

менш дакладна. У першы радок Я. Семяжон дадае слова «дым», якога няма ў 

арыгінале, а таксама кажа пра тое, што развеяліся і зніклі «першыя мары». 

Слова «Traum» можа быць перакладзена з нямецкай мовы і як «мара», і як 

«сон». Але паколькі ў першым катрэне гаворка ішла ўсё ж такі пра сны, лагічна 
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і тут было б пакінуць дадзены варыянт перакладу. Але Я. Семяжон вырашыў 

пайсці іншым шляхам. Да таго ж, у Гейнэ няма ўказання на тое, што мары 

«першыя». Другі радок, на жаль, зусім застаўся без перакладу, а ён, на нашу 

думку, даволі важны ў вершы, бо напрыканцы яго пастаўлены клічнік: лірычны 

герой з горыччу кажа пра тое, што развеяўся нават яго самы любімы сон. І нам 

адразу зразумела, што ён вельмі аб гэтым шкадуе. У Я. Семяжона ж замест 

гэтага радок «Перагарэлі вобразы датла», які проста працягвае тэму, 

зададзеную ў першым радку. Радкі «Geblieben ist mir nur, was glutherfüllt / Ich 

einst gegossen hab’ in weiche Reime» («Засталося мне толькі, напоўненае жарам, 

/ Тое, что я выліў у мягкія рыфмы») паэт перадаў як «І засталося тое, што 

змагла / Рука занатаваць у гучных вершах». У цэлым гэты пераклад даволі 

дакладны, толькі Семяжон апусціў словазлучэнне «напоўненае жарам» 

(glutherfüllt), а таксама замяніў «мягкія рыфмы» на «гучныя вершы». 

 Трэці катрэн таксама перакладзены не вельмі дакладна. Два першыя радкі 

Я. Семяжон перадаў як «Ты засталася, песня, – жар натхнення. / Цяпер бывай і 

ты, пускайся ў свет», апусціўшы, такім чынам, тое, што песня «асірацелая», і 

дадаўшы замест гэтага словазлучэнне «жар натхнення». Другі радок перакладу 

адпавядае словам «Verweh’ jetzt auch» у першым радку. Другому ж радку 

арыгінала («Und such’ das Traumbild, das mir längst entschwunden» – «І шукай 

той сон, што даўно ў мяне знік») адпавядае трэці радок перакладу: «Шукай 

нязбытных мар астылы след». Гэты пераклад можна назваць даволі дакладным і 

вельмі маляўнічым. Але такім чынам радок «Und grüß’ es mir, wenn du es 

aufgefunden» («І павітае ён мяне, калі ты яго адшукаеш») застаўся без 

перакладу. Гэта не вельмі моцна змяняе сэнс, але з’яўляецца, ўсё ж такі, вельмі 

істотным упушчэннем. Вельмі цікава і прыгожа, хоць і недакладна, 

перададзены Я. Семяжонам апошні радок: Гейнэ кажа: «Паветранаму ценю 

шлю я павераны подых» («Dem luft’gen Schatten send’ ich luft’gen Hauch»), а ў 

перакладзе гучыць: «Вандроўны цень вандроўных летуценняў». Такім чынам, 

ад арыгінала тут застаецца толькі слова «цень». У цэлым жа гэты катрэн хоць і 

недакладны, але вельмі лірычны і ў цэлым пасуе да арыгінала. 

 Варта адзначыць, што і ў гэты верш Язэп Семяжон дадаў шмат дэталяў ад 

сябе. Часам яны даволі моцна змяняюць сэнс, але добра ўпісваюцца ў кантэкст. 

Адразу бачна, што верш перакладзены сапраўды таленавітым чалавекам і 

выдатным паэтам. Да таго ж, Я. Семяжон паспрабаваў перадаць рытм 

арыгінала, а гэта таксама вельмі важна, бо не ўсім беларускім перакладчыкам 

гэта ўдавалася. 

 Цікава заўважыць, што Я. Семяжон у асноўным выбраў для перакладу 

найбольш лірычныя і вытанчныя вершы Гейнэ. Большасць яго перакладаў 

зроблена з «Кнігі песень», шмат перакладзена ім радасна-ўзнёслых вершаў з 

цыклу «Новая вясна». Таму цікава было натрапіць на пераклад вольнага (ці, як 

называюць гэтую з’яву самі немцы, «freie Rhythmen») верша Гейнэ «Гімн». 

 
 

 

 



100 
 

Гімн 

 

Я меч, я полымя! 

Я вам свяціў у цемры, 

І, як пачаўся бой, 

Наперадзе я змагаўся, 

У самай першай шарэнзе. 

 

Навокал мяне палеглі 

Сябры мае і таварышы, 

Але перамога – наша! 

Мы пераможцы, 

Хоць і ляжаць навокал 

Трупы маіх сяброў. 

У трыумфальным маршы 

Гучыць пахавальны харал –  

Урачыстай жалобы спеў. 

 

Але няма ў мяне часу 

Ні для радасці, 

Ні для смутку: 

Зноў грымяць барабаны, 

Наперадзе – новы бой… 

 

Я меч, я полымя! [16, c. 124] 

 

 Я. Семяжон спрабуе захаваць рытмізаванасць арыгінала, і варта 

адзначыць, што яму гэта даволі добра ўдаецца. Гэтаму паспрыяла таксама 

графічнае размежаванне тэксту. У Гейнэ ён запісаны ў тры абзацы, а 

Я. Семяжон вырашае разбіць яго на асобныя строфы, і нам падаецца, гэтае 

рашэнне было вельмі слушным. 

 Першы абзац поўнасцю ўпісаўся ў першую страфу. Увесь яго галоўны 

сэнс дакладна перададзены. Дзеля захавання рытму Я. Семяжон крыху 

эксперыментуе з сінтаксісам: напрыклад, у радку «Наперадзе я змагаўся» ён 

робіць інверсію. Гэта таксама надае перакладу эмацыйнасці, якая ў арыгінале 

дасягаецца пры дапамозе паўтораў кароткіх гукаў [a], [ᴐ], а таксама гуку [r]. 

Акустычна перакладчыку таксама ўдаецца наблізіцца да арыгінала праз 

паўтарэнне гукаў [с], [ш], [з], [р]. 

 Другі абзац твора амаль упісваецца ў другую страфу: Я. Семяжон збірае ў 

ім усё, што датычыцца апісання «месца бойкі». Два люстраных сказы «Rund um 

mich her liegen die Leichen meiner Freunde, aber wir haben gesiegt. Wir haben 

gesiegt, aber rund umher liegen die Leichen meiner Freunde» («Вакол мяне ляжаць 

трупы маіх сяброў, але мы перамаглі. Мы перамаглі, але вакол ляжаць трупы 

маіх сяброў» Я. Семяжон перадае як «Навокал мяне палеглі / Сябры мае і 

таварышы, / Але перамога – наша! / Мы пераможцы, / Хоць і ляжаць навокал / 

Трупы маіх сяброў». То бок ён не паўтарае думку тымі ж самымі словамі, як 

гэта робіць Гейнэ. Напрыклад, у першым сказе ён кажа, што яго «сябры і 

таварышы» палеглі навокал, а ў другім ужо з’яўляюцца «трупы сяброў». 
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Першы сказ у Я. Семяжона заканчваецца клічнікам, што паказвае нам 

узвышанасць і радасць ад гэтай перамогі. Тут перамога – галоўнае, таму што 

навіна аб ёй вынесена ў рэму. У другім жа сказе і ў Гейнэ, і ў Я. Семяжона 

гаворка спачатку ідзе пра перамогу, а ўжо потым пра тое, якім коштам яна 

дасталася. І радасць ад перамагі адыходзіць на задні план, бо ў рэму на гэты раз 

вынесена сумная навіна. Беларускі перакладчык узмацняе гэты эфект праз 

змяненне лексікі: ўжо пачатак сказа «Мы пераможцы» без клічніка гучыць не 

так эмацыйна, а слова «трупы» надае трагічнасці і натуралістычнасці другой 

яго частцы. То бок герой нібыта цверазее, першая радасць ад перамогі 

праходзіць і ён бачыць, якое гора насамрэч здарылася. Мы лічам гэта вельмі 

ўдалым вынаходніцтвам перакладчыка. 

 Наступныя два радкі вельмі дакладна перадаюць думку Гейнэ, але 

Я. Семяжону падалося недастатковым проста перадаць яе: ён дадаў яшчэ адзін 

радок, які нібыта падагульняе тое, што было сказана ў папярэдніх: у 

трыўмфальным маршы (дарэчы, перакладчык не ўказаў, што ён радасны) 

гучыць пахавальны харал – «Урачыстай жалобы спеў». «Урачыстая жалоба» – 

вельмі моцны аксюмарон. Гэтым перакладчык яшчэ больш узмацняе ўплыў на 

чытача. 

 У апошняй страфе змясціўся перадапошні абзац гейнэўскага твора. 

Я. Семяжон тут чамусьці вырашае звузіць кола дзейных асобаў да аднаго 

лірычнага героя: гейнэўскае «мы» ён замяняе на «я»: «Але няма ў мяне часу». 

Словы «Aufs neue erklingen die Drommeten» («З новай сілай гучаць [звіняць] 

трубы») паэт пераклаў як «Зноў грымяць барабаны», але гэтая падмена асабліва 

не ўплывае на сэнс твора. Сінтаксічна страфа заканчваецца трохкроп’ем, што 

дае нам зразумець, што працяг яшчэ наперадзе, бо думка нібыта застаецца 

няскончанай. У Гейнэ ў гэтым месцы мы бачым працяжнік. Нам падаецца, што 

дадзены семяжонаўскі прыём таксама ўзмацняе эмацыянальны фон перакладу. 

Апошняя страфа, як і апошні абзац у Гейнэ, складаецца з адной фразы – «Я меч, 

я полымя!» Варта заўважыць, што ў арыгінале пасля гэтых слоў клічнік не 

стаіць, таму Я. Семяжон такім чынам зноў-такі ўзмацняе эмацыйнасць 

перакладу. 

 Такім чынам, гэты пераклад можна назваць вельмі цікавай 

інтэрпрэтацыяй Гейнэ. Самае галоўнае, што здолеў зрабіць Я. Семяжон – 

перадаць эмацыйнасць, узвышанасць і горыч арыгінала і нават крыху іх 

узмацніць. Гэта спроба не псуе пераклад, яна дапамагае данесці думку 

нямецкага паэта да беларускага чытача, а таму яе можна назваць удалай. 

 У цэлым варта адзначыць, што Язэп Семяжон вельмі тонка адчувае мяжу 

паміж вольным і даслоўным перакладам. Яго пераклады нельга назваць на сто 

працэнтаў дакладнымі, але гэта ўсё ж такі пераклады, а не новыя творы паводле 

гейнэўскіх матываў. Ён уклаў у іх пераклады сваё выдатнае паэтычнае пачуццё, 

зрабіўшы іх вартымі арыгінальных тэкстаў. 
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4.2 Пераклад на мяжы XX–XXI стагоддзяў:  

Г. Гейнэ ў інтэрпрэтацыі А. Лойкі і Ю. Кісялеўскага 

 

Выдатны беларускі паэт і навуковец Алег Лойка зрабіў вялікую працу па 

перакладу вершаў Гейнэ на беларускую мову. Ён адкрыў новы этап у засваенні 

творчасці нямецкага паэта і паказаў такім чынам шлях маладым 

перакладчыкам. Колькасць перакладзеных ім вершаў перавышае колькасць 

перакладаў усіх аўтараў, якіх мы аналізавалі раней. 

Алег Антонавіч Лойка нарадзіўся 1 мая 1931 г. у Слоніме. У 1953 г. ён 

скончыў БДУ, дзе з 1956 г. працаваў выкладчыкам беларускай літаратуры, а з 

1985 г. – загадчыкам кафедры беларускай літаратуры. У 1990–1996 гг. 

А. А. Лойка быў дэканам філалагічнага факультэта БДУ. Першыя вершы паэт 

надрукаваў у 1943 г. у «Баранавіцкай газеце». Як вызначае І. У. Саламевіч, 

А. Лойку быў вельмі блізкі рамантызм, якім прасякнута ўся яго творчасць: 

«Характар яго лірычнага героя вызначаюць рамантычна-ўзнёслае светабачанне, 

грамадзянская актыўнасць, аптымізм, імкненне да вышынь духоўнасці» [54, с. 

292].  Менавіта таму такімі блізкімі былі паэту нямецкія паэты-рамантыкі, ў 

тым ліку Г. Гейнэ. А. Лойка, які, по словах М. М. Арочкі, ў лепшых сваіх 

вершах і паэмах «заклапочана-ўдумлівы, неспагадлівы да ўласных промахаў, 

развярэджаны трывогамі і супярэчнасцямі ў сябе і ў свеце» [2, с. 141], 

распрацоўваў жанр балады на беларускай глебе, пісаў творы для дзяцей, 

займаўся даследаваннем беларускай літаратуры, выдаваў вучэбныя дапаможнікі 

і манаграфіі, прысвечаныя сучаснай паэзіі. Навуковец перакладаў П. Верлена, 

Ё. В. Гётэ, паасобныя творы рускіх, украінскіх, туркменскіх, польскіх, 

літоўскіх, латышскіх і іншых паэтаў. У 2004 г. выйшла яго анталогія нямецкай 

класічнай рамантычнай паэзіі XIX ст. «Маланкай жагнаныя», ў якую ўвайшлі ў 

тым ліку 72 вершы з розных паэтычных зборнікаў Гейнэ. Памёр паэт 19 

лістапада 2008 г. (гл.: [9, с. 338–340]). 

Большасць перакладзеных ім вершаў Гейнэ належыць да зборніка «Кніга 

песень». А. Лойка так тлумачыць выбар вершаў для перакладу ў прадмове да 

зборніка: «Каго ў Беларусі шмат перакладалі, дык гэта Генрыха Гейнэ. Але ў 

савецкі час адбор вершаў гэтага вялікага нямецкага паэта быў заідэалагізаваны, 

засацыялізаваны, і, перш за ўсё, эстэтычным прынцыпам кіраваўся іх адбор у 

гэтай анталогіі – з імкненнем раскрыць усебаковасць гэтага паэта, 

роўнавялікага ў тонкім лірызме, блізкім да складу нямецкай народнай песні, як 

і ў гняўлівай сатыры, грамадзянскай пафаснасці» [42, c. 12]. 

 Алег Лойка адметны тым, што ён быў не толькі творчай асобай, але і 

вядомым навукоўцам і педагогам. Гэтым абумоўлена тое, што ва ўсіх яго 

вершах відавочны рацыянальны пачатак. Дадзены факт заўважыў у сваім 

артыкуле, прысвечаным 75-годдзю паэта, В. П. Рагойша: «Сутнасць яго лепшых 

вершаў якраз і прадвызначаюць – побач з тонкім лірызмам, шчырасцю 

пачуццяў, моцнай сувяззю з народнай творчасцю – глыбокі роздум над 

праблемамі сучаснасці, інтэлектуалізм, сталая філасофская развага» [49, с. 121]. 

Тое ж самае, на думку вучонага, датычыцца і яго мастацкіх перакладаў, а 
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іменна адбору матэрыялу: А. Лойка стараўся перакласці не толькі тое, да чаго 

ляжала ягоная душа, але і запоўніць лакуны, якія існавалі ў гэтай галіне. І ён 

зрабіў, такім чынам, працу, амаль непад’ёмную для аднаго чалавека, 

падарыўшы беларусам вядомыя ўзоры сусветнай класікі. Па словах В. І. Козіч, 

ён імкнецца «праз пераклады далучаць да гэтага (сусветнага – Ю. І.) багацця 

шырокае кола чытачоў. Чужое высокае мастацтва ён робіць сваім, блізкім. І 

робіць гэта са светлай радасцю адкрыцця» [34, с. 387]. Звернемся ж да саміх 

перакладаў. 

 У першую чаргу мы прааналізуем пераклад слыннага верша „Ein 

Fichtenbaum steht einsam…» («Сасна стаіць адзінока...»): 

 
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. [42, с. 255] 
 

Спачатку трэба адзначыць, што А. Лойка, як і іншыя перакладчыкі Гейнэ, 

адыходзіць ад рытму арыгінала. Гейнэўскі дольнік пераходзіць 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 А. Лойка не імкнуўся дасканала перадаць усе словы, выкарыстаныя 

ў арыгінале. 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 матыў 

кахання, перакладчык замяняе сасну на клён. Клён – гэта не тыпова паўночнае 

дрэва, як тая ж сасна, таму гэта можа паспрыяць 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 

гейнэўская 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 губляе сваю асобаснасць. 

Далей трэба заўважыць, што А. Лойка перакладае словы «auf kahler Höh’» 

як «на сцюжным адкосе». Тут розніца не вельмі прынцыповая, але ўсё ж такі 

слова «Höh» мае на ўвазе нейкую найвышэйшую кропку гары ці ўзвышанасці. 

Гейнэўская сасна стаіць на гэтай вышыні, адзінокая і прадзімаемая ўсімі 

вятрамі, што надае сітуацыі драматызму і рамантычнага каларыту. Клён 

А. Лойкі стаіць на адкосе, і хоць ён таксама адзінокі, ўражанне ў нас ужо іншае. 

Ён ўжо не на самым версе, ён схаваўся ад паўночных вятроў на схіл гары і не 

выклікае ў нас асацыяцый з рамантычным героем. У астатнім жа А. Лойка 

вельмі добра перадае сэнс арыгінала ў першых двух радках. 
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У наступных двух радках знікае пасіўнасць канструкцыі «Ihn schläfert», 

што абумоўлена яшчэ і асаблівасцямі беларускай мовы: клёна ў А. 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 арыгінале яны ахутваюць сасну, ў перакладзе ж клён іх не сніць. 

Пасіўнасць тут, аднак, захоўваецца ў радку «Ахутаны белай пасцеляй», дзе 

слова «пасцеля» хоць і гучыць крыху дзіўна ў дадзеным кантэксце, але 

з’яўляецца, на нашу думку, вельмі трапным перакладам для слова «Decke». 

Пераходзячы да другога катрэна, А. Лойка працягвае сказ, пачаты ў 

першым, раскрываючы створаную ім інтрыгу. Ён аднак не ўводзіць пальму ўжо 

ў першым радку, як гэта робіць Гейнэ. Замест гэтага з’яўляецца цікавая 

антытэза: «А далеч Бліжняга Усходу». Словы «далеч» і «бліжні» побач 

паказваюць нам адчай клёну: 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 «абгарэлы» 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 знаходзіцца пад пякучымі промнямі паўднёвага сонца. Таму 

атмасфера арыгінала становіцца тут крыху больш трагічнай. 

У трэцім радку нарэшце з’яўляецца «адзінокая пальма». Варта адзначыць, 

што праз перанясенне яе ў трэці радок А. Лойка крыху змяняе сэнс арыгінала. 

Гейнэўская сасна марыць непасрэдна пра пальму, ў перакладзе ж клён марыць 

пра Бліжні Ўсход, пра адкос скалы і потым толькі пра пальму. Мы нібыта 

бачым, як камера «наязджае» на гэты пейзаж: спачатку мы бачым краіну, 

потым мясцовасць, а ўжо потым дрэва. 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 кіламетраў. Таму ў цэлым гэты радок упісваецца ў паэтычную карціну. 

У цэлым варта адзначыць, што верш перакладзены вельмі прыгожа і 

ўдала, асноўныя матывы перададзены і атмасфера захаваная. І хоць А. Лойка 

недасканальна захаваў усе лексічныя сродкі, яго пераклад добра лёг на 

беларускую мову, а таму з’яўляецца вартым канкурэнтам перакладу 

М. 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»: 

 
Калі ля тваёй хацінкі 

Раніца міма імкне, 

Як цешыш мяне ты, дзяўчынка, 

Стоячы ў вакне. 

 

Карычневымі вачыма 
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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, 

А, значыць, і пра мяне». [42, с. 258] 
 

Адразу трэба адзначыць, што А. Лойка спрабуе наблізіцца да дольніку, 

які выкарыстоўвае Гейнэ. Не ва ўсіх радках яму гэта ўдалося, але ў цэлым рытм 

амаль захаваны. Перакладчык не спрабуе яго выправіць, ён паддаецца яму і 

дазваляе радкам набыць незвычайны 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 арыгінале. 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 пасіўнасць, 

якой няма ў арыгінале: ён ужо не сам ідзе каля дома дзяўчынкі, яго «раніца 

міма імкне». Праз гэта дадаецца дадатковае значэнне: нежаданне героя ісці 

туды, куды ён ідзе, чаго ў Гейнэ няма. Праз гэта А. Лойка крыху дадае трагізму 

і вяртае верш у тую танальнасць, якая была зададзена нямецкім паэтам. 

Наступныя два радкі перакладзены 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 перакладзе яго ўжо цешыць 

сама дзяўчынка, «стоячы ў вакне». Можна сказаць, што, замяніўшы пасіўную 

канструкцыю актыўнай, А. Лойка зноў-такі ўраўнаважыў суадносіны паіўнасці-

актыўнасці, якія ён парушыў, замяніўшы актыўнае дзеянне пасіўным у другім 

радку. На сэнс такая падмена ў дадзеным выпадку амаль не ўплывае. 

 У наступным чатырохрадкоўі А. Лойка добра перадаў агульны сэнс 

арыгінала, дапусціўшы, аднак, невялікія лексічныя падмены. 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» А. Лойка 

перадаў як «здзіўлена», ўжо выклікае пытанні. Бо «дапытліва», як нам 

ахарактарызаваў позірк гераіні Гейнэ, азначае, што яна з цікавасцю разглядае 

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 
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чужынец, і гэта нармальна, што яго асоба яе здзіўляе. У наступных жа двух 

радках, нягледзячы на даволі добрую перадачу сэнсу арыгінала, ёсць адзін 

вялікі недахоп: слова «цешыць», ужытае А. Лойкам для слова «fehlen». Гэтае 

слова ў беларускай мове мае выключна пазітыўныя значэнні, да таго ж яно 

было ўжыта паэтам вышэй у 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 беларускай мове 

слова «пясняр» не толькі надае радкам народны каларыт, 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 

масштабнасці і робіць верш больш зразумелым для беларусаў. Тое ж можна 

сказаць пра слова «старана», ўжытае замест менш эмацыянальнага слова 

«краіна». Слова «знаны» для слова «bekannt» крыху змяняе сэнс верша, бо нясе 

ў сабе значэнне мінулага часу: ён быў знаны, а зараз, мабыць, ужо не. Таму гэта 

надае вершу трагічнасці, бо намякае на тое, што паэт можа быць забыты на 

сваёй Радзіме. У наступных двух радках А. Лойка захаваў пасіўнасць 

гейнэўскіх канструкцый, выкарыстаўшы спачатку дзеепрыслоўе, а затым 

безасабовы сказ. 

 Наступны катрэн перакладзены ўжо не так трапна. А. Лойка зноў 

выкарыстоўвае слова «цешыць» для нямецкага «fehlen», а затым кажа, што тое, 

што «цешыць» лірычнага героя, «Нямеччыны не абміне». То бок дзеянне, якое 

ў арыгінале датычылася «многіх», але не ўсіх, цяпер расшырылася 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 разуменню з 

боку беларусаў. А ў апошніх двух радках А. Лойка цікава абыграў развязку 

гейнэўскага верша, але атрымаўся даволі істотны адыход ад сэнсу: ў Гейнэ мы 

бачым умоўны сказ без злучніку, які выражае магчымае дзеянне: калі хтосьці б 

вырашыў назваць самыя горшыя пакуты, была б названа і тая, што мучыць 

лірычнага героя. У лойкавым варыянце ў Германіі ўжо «пра боль найгоршы 

гавораць», а значыць, і пра лірычнага героя. То бок з магчымага дзеянне 

становіцца 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 А. Лойку. Наблізіўшы рытм 

і граматычны складнік да арыгінала, ён ахвяраваў даволі важнымі сэнсамі, але ў 

цэлым верш гучыць вельмі добра. Пераклад варты ўхвалення хаця б за тое, што 

паэт-перакладчык тут не пабаяўся эксперыментаваць з беларускай мовай і 
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ўводзіць штосьці, што людзі могуць не зразумець. З другога боку, ён 

ураўнаважыў дольнік лексічнымі сродкамі – словамі народнага ўжытку, таму 

верш атрымаўся даволі гарманічным. 

 А. Лойка пераклаў шмат вершаў з цыклу «Лірычнае інтэрмецца» – 

цыклу, дзе найбольш яскрава адлюстравана каханне Гейнэ, захапленне 

вобразам каханай і шчасце маладога чалавека. Мы думаем, гэтыя вершы былі 

найбольш блізкімі перакладчыку, захопленаму рамантызмам, каханнем і 

прыгажосцю. Сярод такіх вершаў наступныя: «Ich hab’ dich geliebet und liebe 

dich noch!» («Я кахаў цябе і ўсё яшчэ цябе кахаю!»), «Es liegt der heiße Sommer» 

(«Ляжыць гарачае лета…») і іншыя. У далейшых цыклах прарываюцца боль і 

горыч юнака, сэрца якога разбіта, і гэтая тэма таксама прыходзіцца даспадобы 

А. Лойку. Ён нібыта сам перажывае пакуты лірытнага героя, прапускае іх праз 

сябе, каб потым дазволіць ім выліцца ў беларускамоўны тэкст. Адзін з такіх 

вершаў, які б нам хацелася разглядзець больш падрабязна – «Sag’, wo ist dein 

schönes Liebchen» («Скажы, дзе твая прыгожая каханая…»). Прывядзём яго 

арыгінальны тэкст, пераклад А. Лойкі і падрадковы пераклад: 

 

 «Sag’, wo ist dein schönes Liebchen, 

Das du einst so schön besungen, 

Als die zaubermächt’gen Flammen 

Wunderbar dein Herz durchdrungen?» 

 

Jene Flammen sind erloschen, 

Und mein Herz ist kalt und trübe, 

Und dies Büchlein ist die Urne 

Mit der Asche meiner Liebe. [75, c. 122] 

«Дзе, скажы, мой дружа, тая, 

Пеў якой ты гэтак міла, 

Быццам полымем чароўным 

Тваё сэрца ахапіла?..» 

 

«Полымя віхр збіў хаўтурны, 

Сэрца – лёд, туман адхлання, 

І вось кніжачка, як урна, 

З прысакам майго кахання». [42, с. 262] 

 
 («Скажы, дзе твая прыгожая каханая, / Якую ты калісьці так прыгожа апяваў, / Калі 

магічнае полымя / Цудоўна пранікла ў тваё сэрца?» // Тое полымя згасла, / І маё сэрца 

халоднае і змрочнае [панурае], / І гэтая кніжка – ўрна / З попелам майго кахання.) 

 

 Дадзены верш нібыта падводзіць вынік не толькі ўсяго зборніка «Кніга 

песень», але і цэлага перыяду ў жыцці маладога Гейнэ. Ён, які так шчыра кахаў 

сваю кузіну Амалію, апісаў на старонках кнігі ўсю гісторыю свайго кахання, ад 

першапачатковых шчасця і захаплення да горычы сутыкнення з суровай 

рэальнасцю і расчаравання, да разбітага сэрца і горкай іроніі. І таму гэтая 

кніжка – адзінае, што засталося ад яго кахання, ўрна з яго попелам. Паглядзім, 

ці ўдалося гэта перадаць Алегу Антонавічу. 

 Перакладчык спрабуе захаваць рытм арыгінала, гэта добра бачна: ён не 

падганяе гейнэўскі рытм пад нейкія тыповыя для нас памеры, ён арыентуецца 

на колькасць націскаў у радках і спрабуе захаваць рытмічны малюнак 

арыгінала, хоць гэта і гучыць часам нязвыкла для беларускага чытача. Што 

датычыцца сэнсавай частцы, то тут А. Лойка таксама спрабуе пераадолець тое 

адчужанне, якое можа выклікаць незнаёмы памер у беларусаў, уводзячы ў 

пераклад тыпова беларускія словы і канструкцыі. Прыклад гэтага можна 

знайсці ў першых двух радках: А. Лойка ўводзіць зварот да лірычнага героя, 
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якога няма ў Гейнэ («мой дружа»), сама форма якога з’яўляецца вельмі блізкай 

да народнай мовы. Праз гэта перакладчык вымушаны прыбраць «прыгожую 

каханую» («dein schönes Liebchen»), замяніўшы яе лаканічным займеннікам 

«тая», што, аднак, не вельмі моцна ўплывае на сэнс, бо з кантэксту ўсё адно 

зразумела, што гаворка ідзе аб каханай. У наступным жа радку А. Лойка крыху 

больш істотна змяняе сэнс арыгінала, бо лірычны герой у яго не «апяваў» 

каханую, а «пеў» ёй. Праз гэта згубляецца той намёк на мінулыя вершы Гейнэ, 

прысвечаныя Амаліі, ў якой ён на ўсе лады апяваў яе прыгажосць і сваё каханне 

да яе. Лірычны герой А. Лойкі ўжо мае зносіны непасрэдна з самой каханай. 

Гэта, безумоўна, істотная ахвяра, але ў цэлым яна не вельмі ўплывае на сэнс 

верша. 

 У наступных двух радках А. Лойка вырашае, што злучнік «als» у 

дадзеным выпадку ўводзіць іррэальнае параўнанне. Але мы не бачым тут 

умоўнага ладу, таму хутчэй за ўсё ў гэтым выпадку дадзены злучнік мае 

значэнне «калі» і ўводзіць даданы сказ са значэннем дзеяння, якое адбылося 

адзін раз у мінулым. Лірычны герой А. Лойкі, такім чынам, спрабуе апісаць 

свой стан і кажа, што яго сэрца як быццам ахапіла чароўным полымем 

пачуццяў да яго каханай. У Гейнэ ж герой адчуваў цудоўнае полымя кахання, 

якое пранікла ў яго сэрца, то бок яго пачуцці становяцца крыху больш 

рэальнымі. Трэба таксама адзначыць, што А. Лойка перакладае слова 

«durchdringen» як «ахапіць», а гэта крыху розныя працэсы, бо гейнэўскае слова 

азначае, што полымя прайшло праз сэрца і зараз яго там ужо няма, а варыянт 

А. Лойкі нямякае на тое, што пачуцці могуць быць яшчэ з лірычным героем. 

Але гэта таксама не вельмі змяняе сэнс арыгінала.  

У наступным чатырохрадкоўі А. Лойка далей адыходзіць ад арыгінала: 

радок «Тое полымя згасла» ён перадае як «Полымя віхр збіў хаўтурны». 

Дадзенага матыву ў арыгінале няма, але гэты віхр надае перакладу трагічнасці. 

Яна ўзмацняецца праз выкарыстанне А. Лойкам слова «хаўтурны», якое стварае 

могілкавую атмасферу. Трагізм нарастае ў наступным радку, дзе сэрца ў 

лірычнага героя не проста халоднае і змрочнае, яно «лёд, туман адхлання». 

Хаця само слова «адхланне» крыху памягчае гэтую атмасферу і не вельмі пасуе 

ў дадзены кантэкст, але яно дадае перакладу меладычнасці і маляўнічасці. 

Апошнія два радкі перакладзены вельмі добра, за выключэннем некалькіх 

дробязей. Па-першае, ў Гейнэ кніжачка і ёсць урна з попелам яго кахання, а ў 

А. Лойкі яна «як урна», то бок ён узмацняе ірэальнасць дзеяння, якая ўзнікае ў 

першым катрэне. Па-другое, слова «Asche» А. Лойка перадае як «прысак», што 

ў прынцыпе з’яўляецца даволі трапным варыянтам для дадзенага слова. 

 У цэлым жа атмасфера верша перададзена вельмі добра, мы можам 

убачыць у ім той жа трагізм, які ёсць і ў арыгінале. А. Лойка захоўвае дольнік, 

выкарыстаны Гейнэ, але спрабуе яго ўраўнаважыць за кошт тыпова беларускіх 

слоў і слоў народнага ўжытку. Таму дадзены пераклад з’яўляецца на нашу 

думку вельмі гарманічным. 

 Далей нам хацелася б звярнуцца да перакладу верша «Die Minnesänger», 

які таксама падаўся нам вельмі паказальным для стылю А. Лойкі. Дадзены верш 
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уваходзіць у нізку «Юнацкія пакуты» з «Кнігі песень», раздзел «Рамансы». 

Нядзіва, што юны рамантык Гейнэ зацікавіўся мінезінгерамі. Сярэднявечныя 

песняры, якія апяваюць каханне і аддана служаць прыгожай даме, становяцца 

для яго ўзорамі рамантычных герояў. Ён пераасэнсаваў іх постаці ў рэчышчы 

рамантычнага светаўспрыняцця і прадставіў нам іх як ваяроў, якія змагаюцца 

адзін з адным на паэтычным турніры, але зброяй іх з’яўляецца слова, а знакам 

перамогі – наймацнейшыя эмоцыі гледачоў. Паглядзім, як пераасэнсаваў гэты 

верш Алег Лойка. 

 

 
         Die Minnesänger 

 

Zu dem Wettgesange schreiten 

Minnesänger jetzt herbei; 

Ei, das giebt ein seltsam Streiten, 

Ein gar seltsames Turnei! 

 

Phantasie, die schäumend wilde, 

Ist des Minnesängers Pferd, 

Und die Kunst dient ihm zum Schilde, 

Und das Wort, das ist sein Schwert. 

 

Hübsche Damen schauen munter 

Vom beteppichten Balkon’, 

Doch die rechte ist nicht drunter 

Mit des Sieges Myrthenkron’. 

 

Andre Leute, wenn sie springen 

In die Schranken, sind gesund; 

Aber Minnesänger bringen 

Dort schon mit die Todeswund’. 

 

Und wem dort am besten dringen 

Liedes Blutström’ aus der Brust, 

Der wird’s beste Lob erringen, 

Und sein Weh giebt Andern Lust. [74, c. 

56–57] 

         Мінезінгеры 

 

Мінезінгер як аб цудзе 

Марыць аб сутычцы лір: 

«Вось спаборніцтва дзе будзе – 

Найдзівоснейшы турнір!..» 

  

Коні іх – фантазій лава, 

Ой, гарачай будзе сеч. 

Слава іх – віціяў слава, 

Словы – востры, цяжкі меч. 

 

Дамы пекныя гулліва 

З абабітых сочаць лаў, 

Хто ж той праведны шчаслівец, 

Што праўдзівы ўздзене лаўр?.. 

 

Іншы люд, калі ён скача 

Праз бар’ер, то жыў-здароў, 

Ды – вунь мінезінгер плача. 

З ран смяротных льецца кроў. 

 

Ды не тая, што з-пад сэрца 

Крывёй-песняй не на згуб. 

Перамогшы, жджэ, дажджэцца 

Славы з найпякнейшых губ. [42, c. 275] 

 

 (Збіраюцца на песенныя спаборніцтвы / Зараз мінезінгеры; / Ах, гэта будзе 

своеасаблівая бітва, / Вельмі своеасаблівы турнір! // Фантазія, якая дзіка іскрыцца, – / Конь 

мінезінгера, / Мастацтва для яго – шчыт, / А слова – гэта яго меч. // Мілыя дамы глядзяць 

бадзёра / З усланага дыванамі балкона, / Толькі сапраўднай няма сярод іх / З міртавай 

каронай перамогі. // Іншыя людзі, калі яны прыгаюць / На бар’еры, здаровыя; / Але 

мінезінгеры прыносяць / Туды з сабой ўжо смяротную рану. // І ў каго там лепш за ўсё 

вырываецца / Крывавы струмень песень з грудзей, / Той дасягнуў найвысокай хвалы, / І 

ягоны боль прыносіць іншым задавальненне.) 

 

Паэт не стараўся дакладна перадаць сэнс, ён сканцэнтраваўся на 

атмасферы верша. Добра перададзены ім і рытм арыгінала. У першым катрэне 

«мінезінгер» у яго «як аб цудзе / марыць аб сутычцы лір», калі ў Гейнэ 
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мінезінгеры ўжо збіраюцца на турнір, то бок дзеянне ў арыгінале больш 

рэальнае. Турнір гэты таксама не з’яўляецца для мінезінгераў цудам, ён ужо 

нейкая рэальная з’ява, ў якой яны ўсе ўдзельнічаюць. У наступных двух радках 

А. Лойка ўводзіць простую мову, якой у арыгінале няма, перадаючы нібыта 

думкі таго самага мінезінгера, які ў захапленні ўяўляе сабе гэты турнір, які 

хутка адбудзецца. Цікава тут таксама тое, што слова «seltsam», якое 

паўтараецца два разы ў гэтых радках, перакладчык перадае як 

«найдзівоснейшы». Безумоўна, дадзены прыметнік у найвышэйшай ступені 

параўнання, шмат сільнейшы за прыметнік «своеасаблівы», які ўжыў Гейнэ. 

Але такім чынам А. Лойка кампенсуе тое, што ён ужывае дадзенае слова толькі 

адзін раз у апошнім радку, а таксама падкрэслівае такім чынам захапленне 

мінезінгера,  таму ў цэлым яно ўпісваецца ў кантэкст. Варта адзначыць, што 

сэнс дадзенага катрэна даволі моцна зменены А. Лойкам, і дзеянне звужана да 

аднаго героя, але агульная атмасфера арыгінала перададзена добра. 

У наступным катрэне А. Лойка таксама дадае новыя дэталі. Ужо ў 

першым радку мы бачым гэта: «Коні іх – фантазій лава»: гэтым радком 

беларускі паэт перадае сэнс адразу двух гейнэўскіх радкоў, а таксама 

параўноўвае коней не проста з фантазіяй, як у арыгінале, а з лавай фантазій. 

Нам падаецца, што слова «лава» з’явілася тут не проста так, а з’яўляецца 

адсылкай да слоў «die schäumend wilde». То бок, у Гейнэ фантазія «дзіка 

іскрыцца», а беларускі перакладчык замяніў гэтую цікавую метафару 

параўнаннем з лавай, якое гарманічна ўпісалася ў верш. Але праз тое, што сэнс 

двух радкоў ён перадаў адным, яму прыйшлося дадаць штосьці ад сябе ў другім 

радку. Такім чынам, увесь гэты радок на першы погляд – чыстая фантазія 

перакладчыка, нічога такога ў арыгінале няма. Але, калі мы ўгледзімся ў словы, 

мы ўбачым карэляцыю дадзенага радка з трэцім радком першага 

чатырохрадкоўя: «Ой, гарачай будзе сеч» і «Вось спаборніцтва дзе будзе». 

Першы варыянт нават больш падобны да таго, які ўжыў Гейнэ ў трэцім радку 

першага катрэна, бо там ужыты выклічнік «ой» (эквівалент нямецкага «ei»). 

Таму А. Лойка ўсё ж такі пастараўся далёка не адыходзіць ад арыгінала, 

прыдумляючы гэты радок. Далей, аднак, ён зноў адыходзіць ад нямецкага 

верша. Ён нічога не кажа пра тое, што мастацтва з’яўляецца шчытом 

мінезінгераў. Замест гэтага з’яўляецца радок «Слава іх – віціяў слава». Напэўна, 

А. Лойка хацеў паказаць, што мінезінгеры – добрыя красамоўцы. Да таго ж, ён 

ужыў састарэлае слова «віція», якое дапамагае паказаць, што арыгінал быў 

напісаны ў XIX стагоддзі. Аднак А. Лойка праз гэта губляе цікавы вобраз 

рыцара слова, створаны Гейнэ, бо з атрыбутаў гэтага рыцара ўзгадваюцца 

толькі два – конь і меч, калі ў гейнэўскага ёсць яшчэ і шчыт. Гэта ўжо даволі 

сур’ёзнае парушэнне, на нашу думку. Тут трэба таксама дадаць, што словы ў 

мінезінгера А. Лойкі не проста яго меч, а «востры, цяжкі меч», то бок у 

перакладзе з’яўляюцца дадатковыя эпітэты, што не вельмі моцна ўплывае на 

яго сэнс. 

У наступным катрэне таксама не ўсё добра ўдалося А. Лойку. Па-першае, 

пекныя дамы (варта аздначыць, што гэта вельмі добры пераклад словазлучэння 
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«hübsche Damen») глядзяць у перакладзе «гулліва», калі ў арыгінале ўжыта 

слова «munter», якое перакладаецца як «бадзёра». То бок, яны не фліртуюць з 

рацарамі, а з цікавасцю назіраюць за бойкай. Па-другое, яны глядзяць не з 

«абабітых лаў», а з «усланага дыванамі балкона». Гэтыя два моманты, аднак, не 

вельмі істотныя, ў адрозненне ад перакладу апошніх двух радкоў. Гейнэ кажа 

нам пра нейкую сапраўдную даму, якая павінна ўзнагародзіць пераможца 

міртавай каронай. Мы разумеем, што гэта менавіта дама, па словах «die rechte»: 

гэта не можа быць указаннем ні на мужчыну, ні на мноства асоб. Нам падалося, 

што Гейнэ меў на ўвазе тую самую шляхетную даму, магчыма жонку караля 

альбо князя, які і арганізаваў гэты турнір. Гэта сімвал прыгожай дамы, якую 

апявалі мінезінгеры. І менавіта яна павінна ўзнагародзіць пераможцу. І яе няма 

сярод іншых дам, бо яна, як гаспадыня, сядзіць дзесьці асобна. Але А. Лойка, 

напэўна, не зразумеў гэтага, бо ў яго мы бачым толькі рытарычнае пытанне аб 

тым, хто ж будзе тым шчасліўцам, што пераможа ў спаборніцтвах: «Хто ж той 

праведны шчаслівец, / Што праўдзівы ўздзене лаўр?..». Гэта пазбаўляе верш 

яшчэ аднаго важнага для мінезінгераў сімвала, а таму з’яўляецца вельмі 

сур’ёзным парушэннем. Але агульная атмасфера зноў-такі перададзена. 

Наступны катрэн перакладзены даволі дакладна. Асабліва гэта датычыцца 

першых двух радкоў: «Andre Leute, wenn sie springen / In die Schranken, sind 

gesund» А. Лойка перадае як «Іншы люд, калі ён скача / Праз бар’ер, то жыў-

здароў», што з’яўляецца вельмі дакладным перакладам з пункту гледжання 

сэнсу. Адзінае, што можна адзначыць, людзі ў Гейнэ прыгаюць не праз бар’ер, 

а хутчэй да бар’еру, на бар’ер (бо выкарыстаны прыназоўнік «in»), а таксама 

ярка выражаную народную афарбоўку мовы А. Лойкі, што, ў цэлым, таксама 

ўпісваецца ў атмасферу верша і робіць яго больш зразумелым для беларускіх 

чытачоў. Наступная два радкі сурацьпастаўляюцца папярэднім, і А. Лойка 

перадае гэтае супрацьпастаўленне пры дапамозе злучніка «ды» і працяжніка. 

Але потым ён уводзіць дэталь, якой няма ў Гейнэ: мінезінгер у яго плача, што 

вельмі нетыпова для рыцара, які, нават атрымаўшы смяротную рану, павінен 

заставацца мужным і не паказваць свой боль. Гейнэўскі мінезінгер проста 

прыносіць з сабой смяротную рану, больш ніякіх удакладненняў у нямецкага 

пісьменніка няма. А. Лойка дадае яшчэ, што з раны «льецца кроў», але гэта не 

вельмі змяняе сэнс перакладу. 

У апошнім катрэне беларускі паэт зацямніў сэнс арыгінала. Гейнэ робіць 

такую выснову: «Und wem dort am besten dringen / Liedes Blutström’ aus der 

Brust, / Der wird’s beste Lob erringen, / Und sein Weh giebt Andern Lust» («І ў каго 

там лепш за ўсё вырываецца / Крывавы струмень песень з грудзей, / Той 

дасягнуў найвысокай хвалы, / І ягоны боль прыносіць іншым задавальненне»). 

Тут нам усё зразумела: той, чыя песня найбольш балючая, выклікае мацнейшыя 

эмоцыі ў гледачоў, становіцца пераможцам, дасягае найвысокай хвалы. Тут мы 

бачым таксама горкую іронію: чым больш мінезінгер пакутуе, тым большае 

задавальненне ён прыносіць людзям. У А. Лойкі ж, на жаль, гэта ўсё згублена. 

У першых двух радках ён яшчэ апелюе да папярэдняга катрэну, а менавіта да 

крыві, якая цячэ з раны мінезінгера: «Ды не тая, што з-пад сэрца / Крывёй-
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песняй не на згуб». Напэўна, перакладчык хацеў патлумачыць, што гэта не 

сапраўдная кроў, а боль, які бруіцца з песень мінезінгера. А далей ён 

перакідваецца на пераможцу, не кажучы, як яго абіраюць: «Перамогшы, жджэ, 

дажджэцца / Славы з найпякнейшых губ». То бок, уводзіць матыў, якога зусім 

няма ў арыгінале. Гэта можна разглядаць як своеасаблівую кампенсацыю 

страчанага вобраза дамы з трэцяга чатырохрадкоўя, але толькі часткова. Трэба 

канстатаваць, што А. Лойка тут згубіў вельмі важныя матывы, і гэта, 

безумоўна, ўплывае на сэнс верша. 

Гэты пераклад показвае нам, што А. Лойка – вельмі таленавіты паэт, але 

гэта часам перашкаджае яго перакладчыцкім здольнасцям. Ён добра перадаў 

агульную атмасферу бойкі мінезінгераў – бойкі за каханне, дзе зброя – гэта 

словы, шчыт – мастацтва, а конь – фантазія. Але ён апусціў шмат істотных для 

ўспрыняцця верша дэталяў і сэнсаў, без якіх гэта ўжо хутчэй новы твор, чы 

пераклад. Але А. Лойка ўсё адно зрабіў вялікую працу, бо перадача атмасферы 

верша таксама адыгрывае вельмі важную ролю ў мастацкім перакладзе. 

Скончыць хацелася б радкамі з інтэрв’ю Алега Лойкі, надрукаванага ў 

часопісе «Маладосць»: «Паэзія – самае дарагое і запаветнае. 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» [32, c. 177].  Сваімі перакладамі з 

паэзіі Гейнэ А. Лойка дапамог беларусам па-новаму паглядзець на нямецкую 

паэзію, на нямецкі рамантызм і на саму постаць нямецкага паэта. Не 

намагаючыся перадаць сэнс кожнага слова, ён смела ідзе на ахвяры на розных 

узроўнях верша, якія кампенсуюцца смелымі вынаходніцтвамі ў іншых месцах. 

Таму пераклады А. Лойкі з’яўляюцца, на нашу думку, неацэнным унёскам у 

скарбніцу твораў Гейнэ на іншых мовах. 

Юры Кісялеўскі нарадзіўся ў 1961 годзе ў Гародні. Паводле звестак, 

прыведзеных М. Скоблам у анталогіі «Галасы з-за небакраю» (гл.: [62, с. 718–

721]), ён скончыў Гарадзенскі медінстытут, дзе працаваў на кафедры біяхіміі. 

М. Скобла называе Ю. Кісялеўскага адным з аўтараў зборніка «І надзея, і лёс, і 

ўспамін» (1988). М. Скоблу не ўдалося знайсці больш падрябязныя звесткі пра 

паэта, а мы расшукалі адзін цікавы артыкул у інтэрнэце, ў папулярным блогу 

«Жывы часопіс», напісаны Юрыям Камягіным. Артыкул называецца «Адна 

гарадзенская літаратурная містыфікацыя» (гл.: [31]). У дадзеным артыкуле 

Ю. Камягін сцвярджае, што ўсе вершы, надрукаваыя пад імём Юрыя 

Кісялеўскага, належаць іншаму паэту – Аляксандру Раманаву. Па яго словах, ён 

добра ведаў абодвух і знаёмы з гэтай гісторыяй з самага пачатку. А. Раманаў 

быў антысаветчыкам і дысідэнтам, выказаў пратэст супраць акупацыі савецкім 

войскам Чэхаславакіі і за гэта адсядзеў чатыры гады ў калоніі. Гэта і стала 

адной з прычын, па якой ён вырашыў друкавацца пад іншым імём. Другая 

прычына была такой: «Да Аляксандра, добра ведаючы пра яго заняткі 

літаратурай, чамусьці вельмі адмоўна ставілася адна вядомая гарадзенская 

паэтка (назавем яе Д.). Настолькі адмоўна, што нават дэманстратыўна 
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пераходзіла на іншы бок вуліцы, калі бачыла яго ў горадзе. У яе магчымасцях 

было заблакаваць любую Сашыну публікацыю ў беларускіх выданнях. Іншая 

справа – Юрый Кісялеўскі. Малады, прывабны, з лагоднай усмешкай, ён адразу 

спадабаўся Д.» [31]. Так і публікаваў А. Раманаў усе свае вершы пад імём 

сябра. Па словах Ю. Камягіна, ён памёр у 2005 годзе ад інсульту, а 

Ю. Кісялеўскі загінуў у 2008 годзе ў аўтакатастрофе. «А гарадзенская 

літаратурная містыфікацыя, якая пачалася больш за чвэрць стагоддзя таму, 

працягваецца і сёння» [31]. 

Пад імем Юрыя Кісялеўскага з’явіліся ў свой час два пераклады: адзін 

пераклад верша Юліяна Тувіма і пераклад балады Гейнэ «Валтасар». Дадзеная 

балада была напісана Гейнэ ў 1820 годзе і надрукавана ў цыкле «Юнацкія 

пакуты» з «Кнігі песень». Яна створана пад уплывам байранаўскай «Візіі 

Валтасара». Гейнэ пераасэнсаваў біблейскую легенду ў рамантычным сэнсе і 

паказаў нам цара Валтасара, ахопленага ганарлівасцю, які вырашыў, што ўвесь 

свет належыць яму, а таму ён можа казаць што заўгодна. Аднак яго 

блюзнерскія словы не застаюцца бяскарнымі: пасярод піру прывідная рука 

малюе на сцяне незразумелыя словы, а напужаныя слугі ўначы забіваюць 

Валтасара. А. Дэйч так піша пра гэты верш: «Невыпадкова прыйшоў Гейнэ да 

тэмы царазабойства. У крытыцы не раз справядліва ўказвалася, што 

“гістарычнае пачуццё” ў Гейнэ было ў высокай ступені асабістым, што яно 

было звязана з тымі гістарычнымі момантамі, якія так ці інакш адказвалі 

вядомым поглядам і настроям самога паэта» [27, c. 51–52]. Дэйч мяркуе, што 

гэты верш быў створаны пад уплывам імкнення Гейнэ да бюргерскай 

дэмакратыі. Магчыма, гэта ў нейкай ступені і паўплывала на стварэнне гэтай 

балады. Цікава тое, што Гейнэ не кажа ані слова пра адну важную частку гэтай 

легенды, а менавіта пра тое, што пір гэты ладзіўся царом у той час, калі на 

Вавілон напалі персы. Нам падаецца, Гейнэ хацеў такім чынам абстрагавацца 

ад тэмы вайны і паказаць нам тое, што нельга блюзнерыць, бо Бог усё бачыць і 

можа жорстка за гэта пакараць. 

Паглядзім, як справіўся з перакладам дадзенага верша беларускі 

містыфікатар: 

 
                  Belsatzar 

 
Die Mitternacht zog näher schon; 

In stummer Ruh lag Babylon. 

 

Nur oben, in des Königs Schloß, 

Da flackert’s, da lärmt des Königs Troß, 

 

Dort oben, in dem Königssaal, 

Belsatzar hielt sein Königsmahl. 

 

Die Knechte saßen in schimmernden Reih’n, 

Und leerten die Becher mit funkelndem Wein. 

 

            Валтасар 

 

Паўночны час даўно прабіў, 

І ў цішы Вавілон спачыў. 

 

Адзін палац шумеў, як днём, 

І вокны ззялі там агнём. 

 

Людзьмі кішэў яго абшар: 

Там пір даваў цар Валтасар. 

 

Баяры ў строях з серабра 

Ўздымалі кубкі за цара, 

 

Лісліва пелі з-за стала: 
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Es klirrten die Becher, es jauchzten die Knecht’; 

So klang es dem störrigen Könige recht. 

 

Des Königs Wangen leuchten Glut; 

Im Wein erwuchs ihm kecker Muth. 

 

Und blindlings reißt der Muth ihn fort; 

Und er lästert die Gottheit mit sündigem Wort. 

 

Und er brüstet sich frech, und lästert wild; 

Die Knechtenschaar ihm Beifall brüllt. 

 

Der König rief mit stolzem Blick; 

Der Diener eilt und kehrt zurück. 

 

Er trug viel gülden Geräth auf dem Haupt; 

Das war aus dem Tempel Jehovas geraubt. 

 

Und der König ergriff mit frevler Hand 

Einen heiligen Becher, gefüllt bis am Rand’. 

 

Und er leert ihn hastig bis auf den Grund, 

Und rufet laut mit schäumendem Mund: 

 

Jehovah! dir künd’ ich auf ewig Hohn, – 

Ich bin der König von Babylon! 

 

Doch kaum das grause Wort verklang, 

Dem König ward’s heimlich im Busen bang. 

 

Das gellende Lachen verstummte zumal; 

Es wurde leichenstill im Saal. 

 

Und sieh! und sieh! an weißer Wand 

Da kam’s hervor wie Menschenhand; 

 

Und schrieb, und schrieb an weißer Wand 

Buchstaben von Feuer, und schrieb und 

schwand. 

 

Der König stieren Blicks da saß, 

Mit schlotternden Knien und todtenblaß. 

 

Die Knechtenschaar saß kalt durchgraut, 

Und saß gar still, gab keinen Laut. 

 

Die Magier kamen, doch keiner verstand 

Zu deuten die Flammenschrift an der Wand. 

 

Belsatzar ward aber in selbiger Nacht 

Von seinen Knechten umgebracht. [75, c. 60–62] 

«Цару пашана і хвала!» 

 

Знайшоў адвагу ў кубку цар, 

Пачырванеў ягоны твар. 

 

Каб моц сваю ўсім паказаць, 

Пачаў ён бога праклінаць 

 

І перад радаснай гурмой 

Хваліўся дзёрзкасцю сваёй. 

 

Паклікаў цар слугу свайго, 

У храм Яговы шле яго. 

 

І той прынёс да ног цара 

Каштоўны посуд з алтара. 

 

І цар блюзнерзкаю рукой 

Віном запоўніў посуд той. 

 

Да дна ён кубак асушыў 

І ўголас дзёрзка абвясціў: 

 

«Ягова! Твой алтар ля ног! 

Я ў Вавілоне цар і бог!» 

 

Ледзь толькі скончыў свой праклён, 

Спалох адчуў раптоўна ён. 

 

Заціхлі смех і мітусня, 

Настала ў зале цішыня. 

 

О цуд! На белым тле сцяны 

Руку заўважылі яны. 

 

І на сцяне ад той рукі –  

Агністых літараў радкі. 

 

Аслупаянеў цар Валтасар, 

Дрыжаць калені, бледны твар. 

 

Апанаваў баярства жах, 

Глядзяць маўчком, жуда ў вачах. 

 

Прызвалі магаў паглядзець –  

Ды не, тых слоў не зразумець! 

 

Калі ж змяніла ноч зара, 

Рабы зарэзалі цара. [8, c. 718–719] 
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 (Поўнач была усё бліжэй; / У маўклівым спакоі ляжаў Вавілон. // Толькі зверху, ў 

палацы караля / Мігцела святло, шумела світа цара; // Там наверсе, ў царскай зале, / цар 

даваў царскі пір. // Слугі сядзелі зіхатлівымі радамі / І спусташалі кубкі з іскрыстым віном. // 

Звінелі кубкі, радаваліся слугі; / Гэта гучала для ўпартага цара правільна. // Шчокі цара 

палалі; / З віна нарадзілася яго адвага. // І слепа ахапіла яго адвага; / Ён лаяў Бога грэшнымі 

словамі. // І выхваляўся ён дзёрзка, і дзіка лаяўся; / Слугі яму гучна апладыравалі. // Цар 

паклікаў слугу з гордым позіркам; / Слуга спяшаўся і вярнуўся назад. // Ён прынёс шмат 

залатога посуду на галаве; / Ён быў выкрадзены з храму Яговы. // І цар схапіў блюзнерзкай 

рукой / Святы кубак, запоўнены да краю. // І ён спусташыў яго імкліва да дна / І гучна 

закрычаў бліскучымі вуснамі: // Ягова! Цябе выракаю я на адвечныя здзекі – / Я цар 

Вавілона! // Але як толькі прагучалі жахлівыя словы, / Цару стала жудасна ў грудзях. // Рэзкі 

смех змоўк тады; / У зале павісла мяртвецкая цішыня. // Ды паглядзіце! Паглядзіце! На белай 

сцяне / Выявілася нібыта чалавечая рука; // І пісала, пісала на белай сцяне / Літары з агня, 

напісала і знікла. // Цар сядзеў там агаломшаны, / З дрыжачымі каленямі і змярцвела бледны. 

// Слугі сядзелі, шэрыя ад холаду, / Сядзелі ціха, не вымаўляючы ні гуку. // Прыйшлі магі, 

але ніхто не змог / Патлумачыць вогненны надпіс на сцяне. // Валтасар аднак у тую ж ноч / 

Быў забіты сваімі слугамі.) 

 

 Гэты пераклад можна назваць даволі дакладным і не пазбаўленым 

маляўнічасці. На жаль, перакладчык не змог захаваць рытм арыгінала, але ў 

такім выглядзе баладу прасцей успрыняць беларускаму чытачу. 

 Першыя два радкі перакладзены вельмі дакладна, варта толькі 

заўважыць, што ў Гейнэ поўнач яшчэ не наступіла, а ў Ю. Кісялеўскага 

«Паўночны час даўно прабіў». Наступныя два радкі перададзены ўжо на жаль 

менш дакладна: «Nur oben, in des Königs Schloß, / Da flackert’s, da lärmt des 

Königs Troß» перакладзены як «Адзін палац шумеў, як днём, / І вокны ззялі там 

агнём». То бок, перакладчык тут поўнасцю апускае світу цара, пра якую ідзе 

гаворка ў арыгінале, і ўводзіць матыў, якога там няма – вокны, якія ззялі агнём. 

Але гэта не вельмі істотная замена. У наступных двух радках Ю. Кісялеўскі 

таксама ўводзіць матыў, якога няма ў Гейнэ: ён кажа аб тым, што абшар дварца 

кішэў людзьмі (магчыма, гэта можна разглядаць як адсылку да прапушчанай ім 

раней світы), калі ў Гейнэ мы бачым толькі тое, што наверсе, ў царскай зале, 

цар даваў пір. 

 У наступным радку мы бачым у Гейнэ слова «Knechte», якое 

перакладчык чамусьці перадае як «баяры». Да таго ж, у наступным радку ён не 

указвае тое, што кубкі, якія «баяры» ўздымалі за цара, былі з іскрыстым віном. 

А ў наступных двух радках перакладчык зусім далёка адыходзіць ад арыгінала. 

У той час, як Гейнэ працягвае апісваць пір («Звінелі кубкі, радаваліся слугі; / 

Гэта гучала для ўпартага цара правільна»), Ю. Кісялеўскі кажа нам пра ліслівыя 

ўсхваленні слугамі караля. Гэта не пярэчыць агульнаму сэнсу балады, але ўсё ж 

такі адзін з важных матываў атрымліваецца згубленым. 

 Наступныя два радкі перададзены даволі добра, толькі перакладчык 

памяняў іх месцамі адно з адным. Далей жа перакладчык крыху змяняе сэнс 

арыгінала: ў Гейнэ цар, ахоплены мужнасцю, пачынае лаяць бога. У 

Ю. Кісялеўскага ён проста хоча паказаць сваю моц такім чынам. Цікава таксама 

тое, што ён не піша далей пра тое, што слугі моцна апладыравалі цару, але ён 

знаходзіць трапную аналогію, якую выражае радком «І перад радаснай 
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гурмой». У наступных жа двух радках перакладчык апускае тое, што цар «з 

гордым позіркам» паклікаў слугу, аднак тут у яго ўжо з’яўляецца храм Яговы, 

які ў Гейнэ мы ўбачым толькі праз радок. У цэлым жа гэта не вельмі істотна, як 

і тое, што перакладчык у наступных двух радках не ўказаў, што посуд быў 

прынесены слугой на галаве. Замест гэтага атрымалася наступнае: «І той 

прынёс да ног цара / Каштоўны посуд з алтара». 

 Пры перакладзе радкоў «Und der König ergriff mit frevler Hand / Einen 

heiligen Becher, gefüllt bis am Rand’» перакладчык таксама крыху адыходзіць ад 

арыгінала, бо ў Гейнэ цар бярэ ўжо запоўнены кубак, а ў перакладзе ён яго 

напаўняе сам. Астатняе ж перададзена выдатна. Тое ж самае можна сказаць і аб 

наступных двух радках. Аднак перадаўшы радок «Jehovah! dir künd’ ich auf ewig 

Hohn» як «Ягова! Твой алтар ля ног!», Ю. Кісялеўскі ўсё ж такі згубіў важныя 

дэталі: ў яго ўжо Валтасар не выракае Ягову на вечныя здзекі, хаця яго словы 

гучаць не менш блюзнерскі. Таму ў цэлым гэта перадае атмасферу арыгінала. У 

наступным жа радку Валтасар Ю. Кісялеўскага абвяшчае сябе не толькі царом, 

але яшчэ і Богам, чаго ў Гейнэ няма, таму гэта робіць яго словы яшчэ больш 

жудаснымі. 

 Наступныя чатыры радкі перададзены даволі добра, толькі ў Гейнэ 

атмасфера ў іх больш жудасная за кошт адмысловай лексікі, эквіваленты якой 

Ю. Кісялеўскаму падабраць не ўдалося: «das grause Wort» («жахлівыя словы»), 

«bang» («жудасна»), «leichenstill» («мяртвецкая цішыня»). Да таго ж, у 

перакладчыка сціхлі «смех і мітусня», калі ў Гейнэ гаворка ідзе толькі пра 

«рэзкі смех». Далей Ю. Кісялеўскі перадае выклічнікі «Und sieh! und sieh!» як 

«О цуд!», што з’яўляецца не вельмі дакладным, але пасуючым варыянтам. 

Варта таксама адзначыць, што рука ў беларускім варыянце з’яўляецца не 

проста на белай сцяне, а «на белым тле сцяны». Такое цікавае ўжыванне слова 

«тло» надае на нашу думку перакладу загадкавасці і таямнічасці. У наступных 

двух радках перакладчык упускае адзін важны матыў: у Гейнэ рука, напісаўшы 

літары, знікае: «und schrieb und schwand», у Ю. Кісялеўскага ж мы бачым толькі 

наступнае: «І на сцяне ад той рукі – / Агністых літараў радкі». Але ў цэлым гэта 

не вельмі моцна ўплывае на сэнс. 

 Вельмі ўдала перакладзены наступныя два радкі. Асабліва хочацца 

адзначыць слова «аслупянеў», ужытае перакладчыкам для нямецкага выразу 

«stieren Blicks», яно вельмі добра сюды падыходзіць, на нашу думку. 

Наступныя радкі ўжо на жаль выйшлі не такімі ўдалымі. Калі ў Гейнэ слугі 

сталі шэрымі ад холаду, ў Ю. Кісялеўскага мы бачым: «Апанаваў баярства 

жах». А ў наступным радку ён дадае, што ў «баярства» была «жуда ў вачах», 

чаго зусім няма ў арыгінале. Аднак гэта таксама ўпісваецца ў атмасферу верша. 

Наступныя два радкі ў цэлым перадаюць сэнс арыгінала, толькі ў 

Ю. Кісялеўскага адсутнічае ўказанне на тое, што гэта быў вогненны надпіс на 

сцяне («Flammenschrift»), а не проста словы. Што датычыцца апошніх двух 

радкоў, то тут таксама ёсць некаторыя недакладнасці. Напрыклад, у Гейнэ 

Валтасар быў забіты ў тую ж ноч («in selbiger Nacht»), а ў Ю. Кісялеўскага – 
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«Калі ж змяніла ноч зара», то бок ужо раніцай. Ну і ў Гейнэ няма ўказання на 

тое, як іменна быў забіты Валтасар, а Ю. Кісялеўскі кажа, што яго зарэзалі. 

 У цэлым жа верш перакладзены вельмі добра, ўсе яго асноўныя матывы 

перададзены, а атмасфера захаваная. Варта адзначыць, што Ю. Кісялеўскі, 

акрамя таго, пастараўся зрабіць верш максімальна зразумелым для беларусаў і з 

дапамогай рытму, і лексічных сродкаў, і сінтаксічных канструкцый, захаваўшы 

пры гэтым самабытнасць балады, не «абеларусіўшы» яе канчаткова. На нашу 

думку, гэта варта ўхвалення. 
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ЗАКЛЮЧЭННЕ 

 

 Творчасць Генрыха Гейнэ з’яўляецца выдатнай старонкай у гісторыі не 

толькі нямецкай, але і ўсёй сусветнай літаратуры. Ён сінтэзаваў усе лепшыя 

дасягненні нямецкіх рамантыкаў і пераўзышоў іх, вычарпаў магчымасці 

рамантызму, ўзняўся над ім і стаў, такім чынам, адным з тых, хто закладваў 

падмурак новага літаратурнага напрамку – нямецкага рэалізму. Ён не баяўся 

кпіць з заганаў грамадства і з самога сябе, смела выказваў свае думкі і заклікаў 

да дзеяння, і нават у самыя цяжкія моманты жыцця не пераставаў тварыць. 

Таму гэты паэт пакінуў нам вельмі багатую спадчыну. 

  Зрабіць мастацкі пераклад вершаў Гейнэ, як і іншых паэтаў, з’яўляецца 

вельмі складанай задачай. Шмат гадоў ужо спрачаюцца навукоўцы пра тое, 

якім ён павінен быць. Найбольшыя споры існавалі і існуюць вакол двух 

полюсаў – літаралісцкага і вольнага перакладаў. Буквалісты імкнуцца дакладна 

перадаць лексічны склад ці сінтаксіс, а іх апаненты лічаць за лепшае зрабіць 

памылкі ў словах, затое захаваць атмасферу і стылёвыя асаблівасці верша. 

Абодва гэтыя накірункі маюць права на жыццё, бо яны арыентаваны на розныя 

колы чытачоў. Перакладчыкам неабходна толькі не пераходзіць пэўныя межы 

(на гэта і патрэбна інтуіцыя сапраўднага перакладчыка) і зрабіць такі пераклад, 

які ўпішацца ў моўнае асяроддзе мовы перакладу і ў якім можна будзе пазнаць 

аўтара. 

 Перад перакладчыкамі, якія вырашылі перакладаць творы 

Генрыха Гейнэ, паўстаюць розныя складанасці; сярод іх – неабходнасць 

перадаць вытанчаны лірызм, мілагучнасць, прастату і адначасова 

ідыёматычнасць стылю нямецкага паэта; неабходнасць перадаць сінтэз 

узнёсласці і самай з’едлівай іроніі, слынную «падвойную» іронію Гейнэ; 

неабходнасць захаваць слынны нямецкі дольнік, які менавіта Гейнэ зрабіў 

дасканалым. Аднак, нягледзячы на гэтыя складанасці, Генрых Гейнэ з’яўляецца 

адным з самых перакладаемых паэтаў свету. Асваенне яго творчасці ў Расіі 

пачалося яшчэ пры жыцці паэта з перакладамі Ф. Цютчава, а на беларускай 

глебе – на мяжы XIX–XX стагоддзяў, падчас нацыянальнага Адраджэння. 

Першым, хто пазнаёміў беларусаў не толькі з творчасцю Гейнэ, але і ўвогуле з 

еўрапеўскай паэзіяй, быў Максім Багдановіч. Ён зрабіў творы нямецкага паэта 

зразумелымі для простых людзей, дадаўшы ў іх шмат слоў з народнага ўжытку. 

Яго пераклады сталі ўзорам для ўсіх тых, хто звяртаўся і звяртаецца да 

творчасці Генрыха Гейнэ. Таму зразумелым становіцца той факт, што 

шматлікія перакладчыкі ідуць за ім. Разам з Багдановічам перакладаў паэзію 

Гейнэ Іосіф Сіманоўскі, які першым паспрабаваў перадаць яго вершы тонікай, 

захаваў слынны гейнэўскі дольнік. 

 1920–1930-я гады значна адрозніваюцца па сваім настроі. У 1920-я была 

разгорнута беларусізацыя, якая падштурхнула развіццё нацыянальнай 

культуры, што дапамагло Юрку Гаўруку стварыць яго цудоўныя пераклады з 

Гейнэ. 1930-я насупраць сталі гадамі рэпрэсій і жорсткага кантролю ва ўсіх 

сферах жыцця. Таму беларускай інтэлігенцыі была патрэбная выключная 
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мужнасць, каб працягваць сваю дзейнасць. На шчасце, шматлікія пісьменнікі ёй 

валодалі, і прадстаўленыя намі ў дадзенай працы Юлій Таўбін, Алесь Зарыцкі, 

Сцяпан Ліхадзіеўскі і Хведар Ільяшэвіч не з’яўляюцца выключэннямі. 

 У далейшым у перакладчыкаў было значна больш магчымасцяў для 

перакладу вершаў Гейнэ. Язэп Семяжон сінтэзаваў у сваёй творчасці дасягненні 

папярэднікаў і зрабіў сапраўды выдатныя ўзоры паэзіі Гейнэ на беларускай 

мове. Вяршыняй цікавасці да творчасці нямецкага паэта стала перакладчыцкая 

дзейнасць Алега Лойкі, ўнёсак якога цяжка пераацаніць. Ён адзін пераклаў 

столькі вершаў Гейнэ, колькі не перакладаў да яго яшчэ ніхто, і пераклады яго 

адметныя вялікай паэтычнай сілай. Цікавай з’яўляецца творчасць сучасных 

перакладчыкаў – такіх, як Юрый Кісялеўскі і Фелікс Баторын. 

 Такім чынам, шмат ужо зроблена беларускімі майстрамі слова для 

ўвядзення паэзіі Гейнэ ў беларускае асяроддзе. Але шмат яшчэ трэба зрабіць: 

шмат твораў яшчэ чакае сваіх перакладчыкаў, і мы спадзяемся, што ў хуткім 

часе яны знойдуцца. 

 Перспектывай далейшага даследавання дадзенай тэмы нам падаецца 

разгляданне рэцэпцыі спадчыны Гейнэ ў творчасці беларускіх пісьменнікаў, 

паэтаў, мастакоў, кампазітараў і іншых прадстаўнікоў беларускай творчай 

інтэлігенцыі. 
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