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Аб’ект даследавання – пераклад аповесці «Дзве душы» на нямецкую мову, 

прадмет даследавання - асаблівасці перакладчыцкіх рашэнняў пры перадачы пэўных 

адзінак мовы з беларускай на нямецкую мову. Мэты даследавання -  выяўленне 

перакладчыцкіх трансфармацый і агульны аналіз якасці перакладу. Дадзеная праца 

будзе цікавай для студэнтаў, выкладчыкаў лінгвістычных ВНУ, а таксама для 

перакладчыкаў мастацкай літаратуры. Навізна працы заключаецца ў тым, што 

пераклад дадзенай аповесці аналізуецца ўпершыню. 

Ключавыя словы: М. Гарэцкі; аповесць «Дзве душы»; пераклад на нямецкую мо-

ву; выкарыстанне перакладчыцкіх трансфармацый 

У 2015 годзе на вядомым кніжным кірмашы у Лейпцыге маладое 

нямецкае выдавецтва Guggolz прадставіла нямецкі пераклад твора 

Максіма Гарэцкага «Дзве душы». Пераклалі гэты твор на нямецкую 

мову вядомы перакладчык Норберт Рандаў разам з сястрой Гундулай і яе 

мужам Уладзімірам Чапегам [1].  

Сюжэт аповесці разгортваецца ў Беларусі часоў Першай сусветнай 

вайны і Кастрычніцкай рэвалюцыі. Лёсы многіх народаў у Еўропе 

вырашаліся ў той час, выключэннем не стала і Беларусь. Даволі дзіўным 

стаўся той факт, што з кнігай вырашылі пазнаёміць нямецкага чытача. 

Адказ на гэтае пытанне ў невялікім інтэрв’ю дае выдавец, Себасціян 

Гугольц: «Крытэрам была якасць прозы Гарэцкага. У яго ёсць чароўныя 

кадры, якія вымоўна апісваюць гістарычны ландшафт і атмасферу. Мне 

захацелася падзяліцца гэтым з нямецкім чытачом, які – тут вы маеце 

рацыю – мае даволі такое цмянае ўяўленне пра вашу краіну» [2]. З 

адказа зразумела, што выдавец, уразіўшыся творам, вырашыў 

пазнаёміць нямецкага чытача з нашай краінай.  

Дзеля аналізу пераклада будзе прымяняцца класічная класіфікацыя 

перакладчыцкіх трансфармацый В. Н. Камісарава. Адметныя выпадкі 

перакладу былі падзелены на невялікія тэматычыя групы. 

1. Пераклад адзінак размоўнай лексікі.  
Адразу на першых старонках твора трапляем на слова «першачок» 

(першае дзіцяці): «… і яна вельмі напужала мужа, настойліва бажала 

зараз а зараз ехаць дамоў, дзе астаўся іх першачок, трох месяцаў 
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Ігналік» [3, c. 5]. У перакладзе гэта слова перададзена, як Erstgeboren, 

шляхам калькіравання.  

У наступным сказе бачым тыповы зварот, што існуе у многіх мовах: 

«Але ж, дуся…» [3, c. 5]. Вядома, сёння больш зразумелым быў бы 

зваротак «дарагая», што і выкарыстоўвае перакладчык: «Aber, 

Liebste…».  

Далей па тэксце аўтар працягвае прытрымлівацца такога спосабу 

перадачы: «Жыў, цэл, мой любенькі, мой залаценькі! [3, c. 90]» У 

перакладзе: «Du bist heil und am Leben, mein Liebling, mein Goldstück!»  

Рысай крапатлівага і беражлівага перакладу з’яўляецца ўвага да 

нязначных, на першы погляд, дробязяў: «Верныя слугі ўзялі ў панскі 

двор мамку з далёкай вёсачкі, а з ёю і яе дзіцёнка-хлопчыка, панічовага 

блізка што аднадзённічка» [3, c. 7]. Найбольш простым шляхам для 

перакладу было б выкарыстанне слова Gleichaltrige (аднагодкі). Але ў 

выніку бачым: «Treue Diener holten aus einem abgelegenen Dorf eine 

Amme auf den Gutshof und mit ihr auch deren Kind, einen Jungen, der fast 

am gleichen Tag wie der Sohn des Gutsherrn zur Welt gekommen war.» 

Перакладчык дзеля поўнага захавання сэнсу змушаны выкарыстаць 

складаную канструкцыю. Але менавіта поўная дакладнасць у гэтым 

месцы твора абавязковая, бо «аднадзённасць» нараджэння дзяцей – хоць 

і не галоўная, але надзвычай важная, жыццёва неабходная дэталь твора, 

якая пасля прачытання заслугоўвае асобнай увагі пры разборы сэнсавага 

напаўнення твора.   

Але ў наступным прыкладзе яскрава бачна, што часам дасціпнае 

ўдакладненне не толькі не псуе пераклад, але і робіць яго больш 

зразумелым: «Ігналік астаўся нядужы сірацінка» [3, c. 7]. У перакладзе 

бачым: «Ihnalik blieb als schwächliche Halbwaise zurück.» Эквівалентам 

да слова сірацінка ў нямецкай мове магло быць слова Waise, але 

нямецкая мова дазваляе зрабіць удакладненне: у творы дзіцё страчвае 

толькі маці, а бацька застаецца жывы, што і перададзена ў перакладзе. 

2. Перадача фразеалагізмаў і іншых устойлівых спалучэнняў 

Перакладчык пры перадачы ўстойлівых спалучэнняў кожны раз 

мусіць выбіраць паміж некалькіх варыянтаў: шукаць адпаведнік у мове 

перакладу ці проста перадаць сэнс. Наступны ўрывак змяшчае ў сабе 

адразу абодва гэтыя рашэнні: «І ён гардзіўся Ігнасём, чуў у ім сваю 

белую костку і сінюю кроў, сваю пароду» [3, c. 8]. Пераклад: «Und er 

war stolz auf Ihnalik, spürte in ihm die edle Herkunft und das blaue Blut, 

spürte seinen Adelstand.» У першым выпадку аўтар перадае толькі сэнс 

фразеалагізма, у другім – знаходзіць роўны арыгіналу адпаведнік.  

Адпаведнік знаходзіцца і наступным выпадку: «Абдзіраловіч меў 

ваўчыны апетыт за ўвесь час лепшання пасля хваробы…» [3, c. 10]. 
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Пераклад: «Abdziralowitsch hatte während seiner ganzen 

Rekonvaleszenzzeit eine Bärenhunger gehabt…». Гэты прыклад цікавы 

яшчэ і сваім заалагічным кампанентам: у беларускай мове – воўк, у 

нямецкай – мядзведзь.  

Яшчэ адным займальным варыянтам перакладу ўстойлівага 

спалучэння з заалагічным кампанентам з’яўляецца наступны ўрывак: «А 

каб яго качкі…» [3, c. 19]. У перакладзе: «Hol in der Kuckuck….». Такім 

чынам, у беларускай мове пагражаюць качкамі, а ў нямецкай – зязюляй!  

У творы сустракаюцца не толькі фразеалагізмы, але і большыя 

устойлівыя структуры – прымаўкі: «Сячы трэба да карэння» [3, c. 21]. 

У перакладзе: «Wenn ausrotten, dann mit der Wurzel». Дакладны 

пераклад гэтай прымаўкі надзвычай важны, бо яна стала адной з 

характэрных адзнак героя і паўтараецца далей па тэксце. 

Аналагічны прыклад перадачы прымаўкі, у якой ёсць трапны 

эквівалент у мове перакладу: «Так і прамарудзіць задарма жыццё сваё: 

ні богу свечка, ані чорту чапяла…» [3, c. 28].  У перакладзе: «So 

vertrödelt er für nichts sein Leben: weder Fisch noch Fleisch…» 

Нават на матэрыяле аднаго твора можна заўважыць некаторую 

агульнасць у кампанентах фразеалагізмаў дзвюх моваў: «… і не 

адмовіцца, бадай, падставіць вам ножку хаця б у інтымных справах» 

[3, c. 29]. Пераклад: «… und wohl nicht abgeneigt wäre, Ihnen wenigstens in 

privaten Dingen ein Bein zu stellen.» 

Але, што цалкам натуральна, сустракаюцца варыянты, што яскрава 

дэманструюць адрозненне моваў і культур: «Бо яна ж яшчэ зялёная 

дзяўчынка, ветрык» [3, c. 32]. У перакладзе: «Sie ist doch noch ein kleines 

Mädchen, ein Irrwisch». 

Адной з найважнейшых задач перакладчыка мастацкай літаратуры 

з’яўляецца захаванне эмацыянальнай афарбоўкі тэксту, што 

адлюстравана ў наступным урыўку: «А наканованае прадчуццё не 

ашукала яе: сярод чорнай цямноты, у Чартовым Барку, 

апоўначы…» [3, c. 6]. Найпрасцейшы шлях у такой сітуацыі – 

скарыстацца транскрыбіраваннем ці транслітарацыяй, што звычайна 

прымяняюцца пры перадачы тапонімаў. У перакладзе ж маем: «… im 

schwarzen Dunkel der Mitternacht wurden sie im Teufelwäldchen von einer 

aufgebrachten Bande überfallen.» Перакладчык калькіруе назву, але, 

відавочна, што ў дадзеным выпадку гэта зроблена дзеля захавання 

пэўнай атмасферы, частку якой нясе ў сабе назва лесу.  

3. Пераклад рэалій. Часам перакладчык здольны дапамагчы нават 

чытачу арыгінала зразумець сэнс некаторых словаў: «І ах, – тыя часы, 

калі велікаросы пабілі капітана N. – украінскага самасційніка…» [3, c. 

12]. Пераклад: «Und an den Vorfall, als Großrussen den Hauptman N., einen 



 709 

Verfechter der ukrainischen Unabhängigkeit, verprügelten…» Даволі 

спецыфічнае слова «самасційнік», якое актыўна выкарыстоўвалася ў тыя 

часы, але зараз сустракаецца нашмат радзей, не выклікае цяжкасцяў у 

чытача пераклада, бо перададзена апісальна.  

Пры гэтым у тэксце сустракаюцца і паняцці, якія аўтар пераклада 

перадаў напрамую, без тлумачэння: «Бальшавік жа ён у мяне, ай, 

бальшавік» [3, c. 18]. У перакладзе: «Er ist doch Bolschewik, mein Wassil, 

ja, Bolschewik ist er.» Адразу ўзнікае думка, што перакладчык пагрэбаваў 

тлумачэннем і проста з дапамогай транскрыбіравання перадаў рэалію. 

Але варта ўзгадаць гісторыю Германіі, якая блізка сутыкнулася з 

савецкай рэчаіснасцю ў ГДР. Таму і слова «бальшавік» ужо не нова для 

мовы: па напісанні «Bolschewik» праз літару o можна пэўна сцвярджаць, 

што слова прыйшло ў нямецкую мову з рускай і замацавалася ў рускім 

варыянце транслітарацыі. Аналагічны выпадак з яшчэ адной рэаліяй, 

знаёмай нямецкаму чытачу: «Апошнія капейкі былі прапіты» [3, c. 61]. 

Пераклад: «Die letzten Kopeken waren vertrunken.» Аўтар пераклада 

знаходзіць замацаваны ў мове адпаведнік нават для слова «чразвычайка» 

(чрезвычайная комиссия): «… і можа вызваліць нават з «чразвычайкі» 

[3, c. 112]. У перакладзе: «… und vermochte sogar jemanden aus der 

Tscheka freizubekommen.» 

Такім чынам, пасля аналізу перакладчыцкіх сітуацый, справядлівым 

будзе адзначыць, што пераклад выкананы блізка да тэксту арыгінала. 

Пераклад спраўляецца з перадачай рэалій, устойлівых спалучэнняў і 

дыялектызмаў. А найлепш пра якасць перакладу сведчыць тое, што 

невялікае выдавецтва выбрала для публікацыі менавіта гэты твор, 

пераклад якога ўразіў кіраўніка выдавецтва. Таксама ў некалькіх 

нямецкіх выданнях на пераклад выйшлі рэцэнзіі, што дапамагло кнізе 

знайсці свайго чытача. 
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