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Т. I. Гаранов1ч (Мшск)

Л1НГВАПРАГМАТЫЧНЫЯ ПАДЫХОДЫ ДА ПЕРАКЛАДУ 
АПОВЕСЦ1 У. КАРАТКЕВ1ЧА «ЛАДДЗЯ РОСПАЧЫ»

Пры перадперакладчыцюм аналГзе аповесщ вгдавочнай становщца адна 
з асноуных асаблГвасцей лекючнага складу тэксту -  яго нацыянальная афар- 
боука. Менавгга з яе перадачай звязаны шэраг цяжкасцей на перакладчыцюм 
этапе.

Так, патрабуе аналГзу перадача назвау беларусюх гарадоу. Увогуле 
асноуным спосабам перадачы уласных 1менау з яуляецца транскрыпцыя. 
Аднак у практыцы перадачы беларусюх геаграфГчных назвау склалюя дзве 
тэндэнцый -  транскрыпцыя з беларускай мовы (што, на наш погляд, лапчна) 
i транскрыпцыя з рускай мовы (шырока распаусюджаны спосаб, яю замаца- 
вауся у перакладчыцкай практыцы). Напрыклад, назва горада Рагачова, дзе 
жыве галоуны герой аповесцi Г ервасiй Вылiваха, на англшскамоунай старон- 
цы Вшшедьй перадаецца транскрыпцыяй з беларускай мовы Rahachow, аднак 
на афщыйным сайце Рэспублт Беларусь www.belarus.by, на сайтах Рагачоу- 
скага райвыканкама i Г омельскага аблвыканкама, вядомага ААТ «Рагачоусю 
малочнакансервны камбiнат», на старонцы ВВС -  транскрыпцыяй з рускай 
Rogachev. Мы аддаем перавагу першаму спосабу, таму што менавгга ен 
перадае беларускую форму назвы, але пры гэтым адзначаем яго недахоп -  
у англшскамоуных чытачоу ен не будзе суадносщца з распаусюджаным 
варыянтам Rogachev.

Тое ж самае можна сказаць пра перадачу назвау Полацк, Магшёу, Лоеу, 
Дуброуна, яюя сустракаюцца у тэксце аповесщ. 1х адпаведшю на падставе 
транскрыпцый з беларускай мовы — Polatsk, Mahilyow, Loyew, Dubrouna.

Яшчэ адной перакладчыцкай цяжкасцю з’яуляецца праблема передачы 
найменняу жыхароу беларусюх гарадоу рагачовец, палачант, дубровенцы. 
У шшых кантэкстах ix можна было б перадаць спалучэннямГ назвы адпа- 
веднага горада са словам resident або dweller, напрыклад, Rahachow residents. 
Аднак у нашым кантэксце таю адпаведшк будзе неадэкватным: па-першае, ен 
не падыходзщь стылютычна, таму што характэрны для афщыйнага або наву- 
ковага стылю; па-другое, найменш ужываюцца у зваротах, напрыклад, браты 
рагачоуцы, вытце колък хто можа за нас!!! або Бывай, брат Палачант,
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у яюх residents не спалучаецца са словам Brother(s); па-трэцяе, у тэксце най- 
менне палачант ужываецца як 1мя героя, таму яго не выпадае перадаваць 
словазлучэннем.

Друп спосаб перадачы -  утварэнне адпаведнага наймення ад назвы 
горада з дабауленнем суфшса -er па аналоги з Londoner або New Yorker. 
Недахопам гэтага спосабу з’яуляецца адносная незразумеласць англшскамоу- 
ным чытачам: кал1 адпаведшк Rahachow residents паказвае, што гаворка щзе 
пра жыхароу нейкага (хоць, можа, i невядомага) населенага пункта, варыянт 
Rahachower можа быць увогуле незразумелым. Аднак ён падыходзщь ва уюх 
прыведзеных прыкладах ужывання слова у кантэксце. Трэцi тэарэтычна маж- 
лiвы варыянт -  транскрыпцыя -  будзе яшчэ менш зразумелым, чым другi, 
таму што, у адрозненне ад Rahachower, слова Rahachowets нават па форме не 
падобна на англшскае слова, што робщь яго успрыманне больш складаным. 
Таюм чынам, найбольш адэкватным з трох прапанаваных варыянтау, на нашу 
думку, з’яуляецца адпаведшк Rahachower. Па гэтай мадэлi утвараем адпа- 
веднiкi шшых найменняу жыхароу у тэксце.

Пры перакладзе аповесцi варта звярнуць увагу i на перадачу назвау 
пасад. Некаторыя з iх маюць прамыя адпаведнiкi у англiйскай мове, напрык- 
лад, кашталян -  castellan (наглядчык за замкам), лоучы -  harbourer. Некато
рыя можна перакласщ функцыянальнымi аналагамi, напрыклад, земск1 

тсар -  country council clerk. Найменне наглядчык за бабровым1 гонам1 мы 
прапануем перакласщ адным словам -  Beavermaster -  па аналоги з вядомым 
Ravenmaster, я к  наглядае за крукамi у Лондансюм Тауэры.

Адна з адметнасцей твора -  тттматлшя параунаннi (больш за 40). 
Несумненна, менавгга даслоуны пераклад найбольш дакладна перадае мову 
аутара. Пры перадачы вобразных стылютычных сродкау, i у тым лжу парау- 
нанняу, калькаванне можа ужывацца пры умове, што ствараецца ярю вобраз, 
зразумелы для англiйскамоУнага чытача. На наш погляд, шэраг параунанняу 
з тэксту можна перакласцi даслоуна, напрыклад, жыццё кароткае, як захад -  
life is as short as a sunset; вада была белая, як трунак забыцця -  the water was 
white like a beverage o f oblivion; нястрыманы, як навалънща, рогат -  laughter 
as irrestrainable as a thunderstorm; немтуча, як лёс, набл1жауся трацт 
карабелъ -  a pirate ship was approaching them as inevitably as fate; слабы, як 
камар пасярод варожага мора -  as weak as a mosquito amidst a hostile sea; 
паскакау так, шбы за 1м гнался падатныя начальны -  broke into a gallop as 
if pursued by tax collectors i mm.

Аднак некаторыя параунанш маюць нацыянальную афарбоуку, якую, 
з аднаго боку, трэба абявязкова перадаць пры перакладзе для захавання 
каларыту мовы аутара, i якая, з другога боку, можа быць незразумелай для 
англшскамоуных чытачоу. У таюх выпадках тэарэтычна юнуе мажшвасць 
падбору функцыянальных аналагау, напрыклад, у параунанш як Дняпро п ’е 
Друцъ назвы беларусюх рэк можна замянщь на назвы англшсюх as the 
Thames drinks the Kennet. Такое параунанне будзе добра зразумела брытан- 
цам, але адразу паустае пытанне, щ праводзщь такую адаптацыю менавгга



для брытанскага чытача або для амерыканскага, аустралшскага i г.д. Аднак, 
галоунае, што замена на аналагi у дадзеным прыкладзе вядзе за сабой неаб- 
ходнасць далейшых замен -  услед за заменай the Dnieper на the Thames трэба 
было б мяняць i назвы гарадоу, i iмёны персанажау. Такiм чынам, у вузкiм 
кантэксце ужыванне функцыянальных аналагау магчыма, аднак у тттыроюм 
будзе неадэкватным. Такая прагматычная адаптацыя магла б быць прымаль- 
най у тэксце навукова-папулярнага стылю, аднак шяк не у мастацкiм творы.

У дадзеным выпадку праблему прагматычанй адаптацыi можна выра- 
шыць шшым шляхам -  спалучэннем калькавання i кароткiх дабауленняу, якiя 
б выконвалi функцыю паясненняу, напрыклад, як Дняпро п ’е Друць можна 
перакласщ не даслоуна as the Dnieper drinks the Drut, a as the (river) Dnieper 
drinks the waters o f the Drut.

Беларуская геаграфiчная назва ужываецца аутарам i у параунанш пляс- 
каты, як пгнскае балота. Пляскаты у дачыненнi да берага можна перакласщ, 
як flat. З шэрагу адпаведшкау слову балота -  bog, swamp, marsh, swampland, 
marshland -  мы разглядаем, у першую чаргу, swampland i marshland, таму 
што частка -land мае значэнне ‘тэрыторыя’, ‘абшар’, таюм чынам перадае, 
што на увазе маецца не асобнае балота, а цэлы балотны маЫу. Мы прапануем 
перадаць параунанне як as flat as Pinsk* marshland. Пгнск суправаджаем 
сноскай a Belarusian city in the region o f extensive marshlands.

Параунанне хаniлi, як сом гарачай кашы?! таксама выглядае для нас як 
параунанне з нацыянальнай афарбоукай па прычыне ужывання слова каша. 
Мы лiчым, што у гэтым выпадку пры перакладзе можа ужывацца калька- 
ванне got it like a wels catfish got hot porridge?!, таму што сом -  wels catfish -  
водзщца у Брытани i там вядомы, а каша, хаця значна больш распаусюджана 
у нас, мае прамы адпаведшк у англшскай мове -  porridge. Незразумелай 
будзе толью сувязь памiж сомам i кашай, таму дадзiм гэтаму параунанню 
паясненне у канцы староню: In the past hot porridge was used as a bait for wels 
catfish. A wels catfish swallowed a pot o f porridge, hot porridge spread all over 
his stomach causing great pain, the fish swam to the surface where it was killed by 
fishers. Таю спосаб лоУлi атсваецца, мiж шшым, у русюх i укратсюх кры- 
нiцах, прысвечаных рыбнай лоУлi, узгадваецца у творы М. Г оркага «Жыццё 
Кшма Самгша». Жорсткасць метаду можна у пэунай ступенi растлумачыць 
традыцыйна негатыуным вобразам сома як гiганцкай пачвары, якая штттчыць 
гусей i качак, а таксама можа зацягнуць у глыбшю чалавека цi нават 
мядзведзя.

Асобная катэгорыя параунанняу -  параунанш, у склад якiх уваходзяць 
iмёны людзей, напрыклад, як у час князя Вячкг, калi трыста хлопцау на лад- 
дзях паваявалi i разрабавалi ледзь не увесь захад балтыйскага узбярэжжа; 
ездзгу, пёс касароты, як Мамай; падлюгi накшталт нясвiжскага Радзiвiла, 
старобгнскага Слуцкага або паланецкгх цг менскгх Хадкевгчау. Тэарэтычна 
у гэтых выпадках было б адэкватным калькаванне, таму што значэнне парау- 
нанняу зразумелае чытачу: у першым прыкладзе непасрэдна атсваецца, што 
адбылося у час князя Вячкг', у друпм Мамай характарызуецца лаянкай пёс 
касароты, а у трэщм пстарычныя асобы называюцца падлюгамг.



Прымяняем калькаванне да перакладу першага параунання: як у час 
князя Вячк1, кал1 триста хлопцау на ладдзях паваявал1 i разрабавал1 ледзь не 
увесь захад балтыйскага узбярэжжа -  as in times o f prince Vyachko*, when 
three hundred guys on boats conquered and robbed nearly the entire west coast of 
the Baltic Sea. Уласнае iмя суправаджаем паясненнем пстарычна-хранала- 
пчнага зместу, якое выносiм у зноску: Vyachko o f Koknese (1175/1180-1224) -  
the ruler o f the Principality o f Koknese in present-day Latvia, who fought against 
the expansionism of the Livonian Knights.

Пры перакладзе параунання ездзiу, пёс касароты, як Мамай поунае 
калькаванне немагчыма, таму што выраз пёс касароты не мае прамога адпа- 
ведшка у англшскай мове. Замешм яго шитая лаянкай, роунай па экспрэюу- 
насщ зыходнай, нават з захаваннем вобраза сабаю -  dirty dog, he rode like 
Mamai*. У зносцы тлумачым уласнае iмя: Mamai (1335-1380) -  a powerful 
military commander o f the Golden Horde.

У параунанш падлюгi накшталт нясвiжскага Радзiвiла, старобтскага 
Слуцкага або паланецшх ц  менскЫ Хадкевiчау слова падлюгi перадаем як 
skunks (яно адпавядае не толью па значэнш, але i стылютычна, у адрозненш 
ад лггаратурнага villain). Для захавання норм мовы перакладу у першай 
частцы выраза дабауляем слова prince -  prince Radziwill o f Nesvizh. Пераклад 
другой частю (старобтсю Слуцт) аналапчнай канструкцыяй (prince Slutski 
of Starobin) немагчымы; хоць гэтыя фрагменты выглядаюць аднолькава 
у беларускай мове, яны маюць рознае значэнне. Па-першае, калi Нясвiж быу 
цэнтрам уладанняу -  Нясвiжскай ардынацыi, Старобiн такой функцьй нiколi 
не выконвау. Старобiнскага княства не юнавала, Старобiн уваходзiу у склад 
Слуцкага княства, таму у арыгшале адзначаецца факт валодання Старобшым 
князем Слуцкам. Па-другое, Радзiвiл -  гэта прозвшча, Слуцкi -  не, таму што 
Слуцкам валодалi Алелькавiчы. Таму мы прапануем апушчэнне назвы 
Старобш пры перакладзе -  prince o f Slutsk. У наступнай частцы параунання 
прозвшча магнатау Хадкевiчау ужываецца у форме множнага лiку, можа 
перадаваца як the Khadkeviches i дабаулення пры перакладзе не патрабуе. 
Таюм чынам, мы прапануем варыянт перакладу skunks like prince Radziwill o f 
Nesvizh, prince o f Slutsk, the Khadkeviches o f Polatsk or Mensk.

Што датычыцца аутарскай характарыстыю падлюгi, можна выказаць 
здагадку, што у другой частцы параунання маецца на увазе князь слуцкi 
i капыльскi Мiхаiл Алелькавiч (1425-1481) -  аргашзатар змовы супраць 
Вялiкага князя л^оускага, адзiн з варыянтау якой прадугледжвау перадачу 
усходняй часткi ВКЛ пад пратэктарат Масквы. Змова была выкрыта, Мiхаiл 
Алелькавiч быу абвшавачаны у дзяржаунай здрадзе i пакараны смерцю. 
Аднак зрабiць дакладнае паясненне у дачыненнi да падлюг складана: невя- 
дома, якiя менавiта Радзiвiл, Слуцкi i Хадкевiчы узгадваюцца тсьменшкам.

У шэрагу параунанняу узгадваюцца вельмi значныя для нашай краiны 
пстарычныя падзеi, якiя не будуць вядомы англiйскамоУнаму чытачу. Мы 
лiчым неабходным суправадзiць калькаванне паясненнямi перакладчыка, 
напрыклад, як Ракута i Койдан пад Крутагор’ем, латнМ стаялi пасярэдзте



поля -  like Rakuta andKaidan at Krutogorye*, the warriors stood in the middle of 
the field (A legendary battle at Krutogorye, now Dzyarzhynsk, a city in Minsk 
region, in 1240 stopped the Tatar-Mongol invasion o f modern Belarusian lands. 
The Tatar-Mongol troops were headed by khan Kaidan, belarusian troops -  by 
voivode Rakuta). Звернем увагу на пераклад у нашым кантэксце слова латшк. 
Прамы пераклад knight немагчымы па той прычыне, што адно са значэнняу 
knight у англшскай мове -  ‘шахматны конь’. Аднак у арыгшале параунанне 
адносщца да пешак -  па шахматных правшах у пачатку гульш толью яны 
могуць зрабщь два крок наперад. Таму у нашым кантэксце мы прымяняем 
генерашзацыю i ужываем варыянт warrior -  ён адэкватна спалучаецца з Гмё- 
нам1 Ракуты i Койдана, а таксама з фiгурамi на шахматнай дошцы, таму што 
пешю сапрауды рабiлiся у форме вошау.

Разгледзiм таксама перадачу параунання як крыжацкае мора на тры 
сотш вояу князя Давiда, як асманы на Косавым полi, як рыцары на Белай 
Гары, рухалшя воi Смерщ. Пры перакладзе фрагмента як крыжацкае мора на 
тры сотнi вояу князя Давiда неабходна прымянщь канкрэтызацыю: замест 
прамога адпаведшка слову крыжаш -  crusaders -  мы ужываем варыянт 
Teutonic Knights, таму што менавгта у такой форме крыжаю узгадваюцца 
у гэтым кантэксце у англшскамоуных крынiцах. Таюм чынам, пераклад выг- 
лядае як like a sea o f Teutonic Knights against three hundred warriors o f prince 
David*. Уласнае iмя David паясняем: David, killed in 1326, was a castellan o f 
Hrodna and one o f the most famous military commanders o f Gediminas, Grand 
Duke o f Lithuania. Дзве наступныя частю перакладаем даслоуна: як асманы на 
Косавым полi -  like Ottomans on the Kosovo field; як рыцары на Белай Гары -  
like knights at White Mountain. У зносках даем адпаведныя паясненш пра час, 
удзельшкау i вышю узгаданых бгтв; такiя паясненнi, дарэчы, даюцца i у бела- 
рускамоуным выданш аповесцi. Пры перадачы фрагмента рухалшя воi 
Смерщ -  warriors o f Death advanced -  звяртаемся да канкрэтызацык прамы 
адпаведшк слову рухалшя -  moved -  замяняем на больш вузю па значэнш 
advanced. Варыянт advanced значыць ‘iшлi наперад’, а не увогуле ‘рухалiся’ 
у розныя бакi; на нашу думку, гэта важна перадаць, таму што менавгга у вы
шку наблiжэння вояу Смерщ Вылiваха адчуу, што нiхто нiколi не можа 
выйграць у сшы, якая сядзела насупраць. Таюм чынам, перадаем параунанне 
як like a sea o f Teutonic Knights against three hundred warriors o f prince David, 
like Ottomans on the Kosovo field, like knights at White Mountain warriors o f 
Death advanced.

Яшчэ адна адметнасць аповесщ «Ладдзя Роспачы» -  вялжая колькасць 
штэрнацыянальных i псеудаштэрнацыянальных слоу. Памер аповесщ скла- 
дае 11404 словы. Шляхам суцэльнай выбарю намi вылучана 104 словы, яюя 
падобны па форме у беларускай i англiйскай мовах, з Гх 87 назоунiкау, 
11 прыметшкау i 6 дзеясловау, што склала, адпаведна, 84 %, 10 % i 6 %.

Са 104 вылучаных слоу з падобнай формай 55 (53 %) штэрнацы- 
янальныя -  у беларускай i англшскай мовах яны супадаюць i па форме, i па 
значэнш. Такая доля штэрнацыянальных слоу з’яуляецца даволГ щкавай, бо 
у лГтаратуры па перакладзе яна традыцыйна акрэслГваецца у 5-10 % ад агуль- 
най лГчбы слоу з падобнай формай.



Вялшую долю штэрнацыянальных слоу у аповесщ у пэунай ступеш 
можна растлумачыць тым, што тсьменшк давол1 часта ужывае, па-першае, 
словы грэцкага i лащнскага паходжання (дыдактыка/didactics, маральнасць/ 
morality, халера/cholera, ерась/heresy, апостал/apostle), а па-другое, словы, яюя 
указваюць на нацыянальнасць i у розных мовах традыцыйна маюць падоб- 
ную форму (беларусш/Belarusian, турэцю/Turkish, грэцш/Greek, багемец/ 
Bohemian).

49 слоу (47 %) -  псеудаштэрнацыянальныя словы, яюя маюць цалкам 
або часткова несупадаючыя значэннг 7 псеудаштэрнацыянальных слоу 
(14 %) не супадаюць па значэннях цалкам (герб/herb, мур/moor); 42 словы 
(86 %) не супадаюць часткова, напрыклад, дошка/desk (у англшскай мове не 
толью ‘дошка’, але i ‘палуба’, ‘парта’), 6icKyn/bishop (не толью ‘бюкуп’, але 
i ‘слон’ у шахматах).

Адметным з’яуляецца факт, што 19 слоу са 104 (18 % ад агульнай 
лiчбы разгледжаных адзшак) знаходзяць у англiйскай мове пары штэрнацы
янальных i псеудаштэрнацыянальных слоу там, дзе гэтага няма у рускай. 
Прыкладамi могуць служыць таюя пары слоу, як водар/odour, стырно/steer, 
рабаваць/rob, тураваць/tour, гонар/honour, лямант/lament, рушаць/rush, 
варты/worthy, воцат/acetum, багна/bog, парцалан/porcelain, палац/palace. На 
наш погляд, гэта сведчыць пра большую блiзкасць беларускай мовы у парау- 
наннi з рускай да заходнееурапейсюх моу.

I урэшце звернем увагу на перадачу слова ладдзя з назвы твора. У тэк- 
сце аповесцi аутар ужывае гэта слова у двух значэннях -  ‘лодка’ i ‘шахматная 
фшура’. У англiйскай мове няма слова, якое мела б два гэтыя значэннг 
Англшсю адпаведнiк слова ладдзя у першым значэннi -  boat, у друпм -  castle 
або rook. Традыцыйны пераклад назвы аповесщ -  The Boat o f Despair -  
перадае толью адно значэнне слова ладдзя -  ‘лодка’.

Таюм чынам, аповесць Уладзiмiра Караткевiча «Ладдзя Роспачы» не 
толькi значны твор беларускай лНаратуры, але i вельмi багаты i цiкавы 
матэрыял для перакладчыцкага аналiзу.

А. А. Макоусю (MiHCK)

РЭАЛП ТВОРАУ Э. ХЭМ1НГУЭЯ У ПЕРАКЛАДАХ 
НА БЕЛАРУСКУЮ МОВУ

Э. Хэмшгуэй займае асобае месца у сусветнай лггаратуры. Яго унёсак 
цяжка пераацанiць. Рэдка каго з аутарау настолькi атаясамлiваюць з паняц- 
цем стылю, як Э. Хэмшгуэя. Многiя пiсьменнiкi намагалiся пераняць яго 
манеру тсьма, але мала каму гэта удалося. Крытыкi пiшуць пра уплыу 
стылю Хэмiнгуэя на творчасць таюх аутарау розных краiн, як Джон О’Хара 
i Джэймс Олдрыдж, Грэм Грын i Генрых Бёль, Франка Салшас i Золтан 
Фабiян [1, с. 4]. Амерыкансю лiтаратуразнауца В. Т. Стафард у кшзе,


