
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,



прысвечанай лтаратуры ЗША XX ст., кажа пра стыль Хэмшгуэя: «Стыль 
Himni не будзе у Амерыцы таюм, яюм ён быу бы без яго прыкладу... Уплыу 
лакашчнай прозы Хэмшгуэя не толькi на англамоуных шсьменшкау, але i на 
шсьменшкау 1ншых краiн надзвычай значны...» [2, с. 29].

Э. Хэмшгуэй -  мастак-пшхолаг, майстар пабудовы дыялогу i маналогу, 
стварэння адпаведнай атмасферы, настрою, пейзажу. Аддаючы перавагу факту, 
ён пазбягау знарочыстых эфектау i пафаснасщ. Стрыманая, «спартанская» 
манера пiсьма Хэмшгуэя прымушае чытача дадумваць, чытаць «памiж рад- 
камш, суадносiць тэкст з падтэкстам.

Хэмшгуэй у сваiх творах прадстауляе сацыяльна-псiхалагiчны аналiз 
найбольш характэрных з’яу сучаснасцi, такiх, як iмперыялiстычная вайна, 
варожасць капiталiстычнага грамадства да чалавечых памкненняу, народна- 
вызваленчая барацьба супраць фашызму. Творы Э. Хэмшгуэя у большасцi 
сваёй належаць да лггаратуры так званага страчанага пакалення. Гэта 
найменне узшкла з фразы Гертруды Стайн i пазней узятай Э. Хемшгуэем за 
эпiграф да рамана <^еста» (1926). «Усе вы, -  сказала спадарыня Гертруда, -  
страчанае пакаленне... Уся моладзь, якая зведала вайну». Цi не адразу 
ж было зауважана, што i у англiйскiм, i у нямецкiм, i у французсюм, ды 
i у беларускiм варыянце фраза Г ертруды Стайн перакладаецца таксама i як 
“пакаленне, што загшула”» [3, с. 130]. Вядома, што для штэлшенцьй ва ушм 
свеце за гэтым «цэтлшам» -  «страчанае пакаленне» -  стаяла найперш 
разуменне вайны як бессэнсоунай бойш Гэтая тэма была вельмi блiзкая 
беларускiм пiсьменнiкам i перакладчыкам пасляваеннага часу па прычыне 
таго, што у Беларус вырасла сваё «страчанае пакаленне» шсьменшкау, таюх 
як 1ван Навуменка, Васiль Быкау, Аркадзь Марцiновiч. Магчыма, менавiта па 
гэтай прычыне творчасць Хэмшгуэя у Беларусi дауно заняла трывалае месца 
i стала неад’емнай часткай нашага культурнага жыцця. Да вывучэння асобы 
пiсьменнiка i яго творчасцi звярталiся беларускiя даследчыю (I. Саверчанка,
A. Лукашук, П. Васючэнка), асобныя яго творы пераклалi на беларускую 
мову многiя аутары, такiя як А. Асташонак, А. Бутэвiч (Максiм Валошка),
B. Воранау, В. Гардзей, Ю. Гаурук, П. Марцiновiч, Я. Мiклашэускi, В. Небы- 
шынец. Трэба адзначыць тое, што асоба вялшага амерыканца Хэмiнгуэя 
прыцягвала увагу маладых беларускiх перакладчыкау, сярод яюх ёсць 
i выпускнiкi МДЛУ.

Але захаванне арыгшальнага iндывiдуальнага стылю Э. Хэмiнгуэя 
з усiмi уласцiвымi яму асаблiвасцямi патрабуе ад перакладчыка пэунага 
узроуню майстэрства. Творы знакамггага амерыканскага пiсьменнiка насы- 
чаны рэалiямi, прычым не толькi амерыканскiмi, але таксама юпансюм^ 
iтальянскiмi, французскiмi. Гэта патрабуе ад перакладчыка не толью 
майстэрскага ужывання трансфармацый, але i пэунага узроуню валодання 
акрамя англшскай, яшчэ некалькiмi замежнымi мовамi.

Увогуле рэалiя -  гэта кропка сутыкнення мовы i культуры. Г. Д. Тама- 
хiн у кнiзе «Рэали-амерыкашзмы» дае наступнае тлумачэнне дадзенага 
паняцця: «гэта назвы уласцiвых толькi пэуным нацыям i народам прадметау



матэрыяльнай культуры, пстарычных фактау, дзяржауных устаноу, уласных 
1мёнау i г.д.» [4, с. 5]. Г. В. Чарноу трактуе рэали як экзатычную лексшу, 
а А. Д. Швейцэр вызначае реалii як безэквiвалентную лексiку.

А. А. 1ваноу разглядае эквiвалентнасць/безэквiвалентнасць лек^чных 
адзiнак як супадзенне/разыходжанне значэнняу, абатраючыся пры апiсаннi 
безэквiвалентнай лексiкi i яе тыпау на семiятычную кла^фшацыю значэнняу. 
Ён вылучае, такiм чынам, тры тыпа значэнняу: рэферэнцыйнае (або дэната- 
тыунае, прадметна-лагiчнае), якое выражае адносiны памiж знакам i яго 
рэферэнтам; прагматычнае (або канататыунае, эматыунае), якое выражае 
адносiны памiж знакам i чалавекам цi моуным калектывам, якiя карыстаюцца 
гэтым знакам; i унутрыл^в^тычнае (унутрымоунае), якое выражае адносшы 
памiж знакам i iншымi знакамi той жа самай моунай сютэмы. У сувязi 
з гэтым А. А. 1ваноу падзяляе усю безэ^валентную лексiку на тры групы: 
рэферэнцыйна-безэквiвалентная, якая уключае у сябе тэрмшы, щдывщуаль- 
ныя (аутарскiя) неалагiзмы, семантычныя лакуны, словы шырокай семантыкi, 
складаныя словы; прагматычна-безэквiвалентная, якая аб’ядноувае адхь 
леннi ад агульнамоунай нормы, iншамоуныя устаую, скарачэннi (абрэвь 
ятуры), словы з суфiксамi суб’ектыунай ацэнкi, выклiчнiкi, гукаперайманш 
i асацыятыуныя лакуны (спуацыйныя рэали); i алътэрнатыуна-безэ^ва- 
лентная лексiка, якая уключае у сябе уласныя iмёны, звароткi, фразеалагiзмы
[5, с. 46].

У якасщ прыклада ужывання такой л екст  i яе перакладу можна узяць 
раман Э. Хэмiнгуэя «For Whom the Bell Tolls». Гэта ваенны раман, апублй 
каваны у 1940 годзе. У iм распавядаецца гюторыя Роберта Джордана, 
амерыканскага добраахвотшка у шэрагах рэспублiканцау падчас грамадзян- 
скай вайны у Iспанii. Раман расцэньваюць як адзiн з лепшых у спадчыне 
аутара, ён быу кандыдатам на ПулiтцэраУскую прэмiю 1941 года. На бела- 
рускую мову твор быу перакладзены Вадзiмам Небышынцам i выдадзены 
у 1991 годзе выдавецтвам «Мастацкая лiтаратура».

Для твора характэрна значная колькасць i частотнасць ужывання 
а л ь т э р н а т ы у н а - б е з э к в i в а л е н т н а й  л е к с i к i .  У групу альтэр- 
натыуна-безэквiвалентнай уключаецца лексiка, якая, у залежнасщ ад абра- 
нага спосабу перакладу, можа быць альбо рэферэнцыйна-безэ^валентнай 
(г.зн. разыходзiцца з адпаведнай адзшкай мовы перакладу у рэферэнцыйным 
значэннi), альбо прагматычна-безэквiвалентнай (г.зн. разыходзщца з ёй у праг- 
матычным значэннi). Сярод такой лексiкi найбольш частотнымi з’яуляюцца 
уласныя iмёны.

Усе уласныя iмёны, ужытыя у рамане, можна умоуна падзялщь на 
наступныя групы:

1) прозвшчы i iмёны (сярод iх i мянут ю);
2) геаграфiчныя назвы (звычайна той краiны, дзе адбываецца дзеянне);
3) назвы розных устаноу.
Мнопя уласныя iмёны ужываюцца у якасщ алюзш i патрабуюць ад 

чытача пэунай дадатковай iнфармацыi, якая датычыцца падзей i асоб, на яюх 
робiцца спасылка. Таму у творы падаецца каментарый, дзе тлумачыцца 
кожная падзея i кожная асоба.



Падзе1 рамана «Па юм звонщь звон» адбываюцца у 1спанй, а таму у iM 
маецца значная колькасць юпансюх iмёнау i геаграфiчных назвау (Pablo, 
Greco, Segovia, Sierra de Gredos); але ёсць i алюзй на прадстаушкоу штттых 
культур (John Donn -  англшсш паэт; Garbo -  амерыканская кмаактрыса). 
Сустракаюцца таксама назвы, пазычаныя з замежных краш (Vicksburg -  
горад у ЗША; the Avenue du Maine -  вулща у Парыжы; San Valley -  курорт 
у ЗША).

Прааналiзаваушы спосабы перакладу, ужытыя у творы «Па кiм звонщь 
звон», было вызначана, што уласныя iмёны перадаюцца з дапамогай транслй 
тарацыi, практычнай транскрыпцыi, калькавання, прамога пераносу з камен- 
тарыем, а таксама змешаным спосабам. Пераклад iмёнау спосабамi транслгта- 
рацыi i транскрыпцый не дае чытачу нiякай шфармацьй акрамя замежнага 
гучання, таму даюцца паралельныя тлумачэннi, або каментарый у канцы твора.

Уласныя iмёны i прозвiшчы звычайна транслгтарыруюцца з юпанскай 
мовы з улiкам беларускага праватсу (Pablo -  Пабла, Maria -  Марыя), пры 
перадачы iншых iмёнау выкарыстоуваецца традыцыйны спосаб (Horatius -  
Гарацый, Bachus -  Бахус) або практычная транскрыпцыя (Jackson -  
Джэксан). Традыцыйны спосаб уласщвы для перакладу антычных iмёнау. 
1мёны англа-амерыканскага паходжання перадаюцца пераважна з дапамогай 
транскрыпцый (John Donne -  Джон Дон; Woods -  Вудс), але ёсць i выпадк 
ужываня транслiтарацыi (Garbo -  Гарба; Harlow -  Гарлау). Мянутттю 
перадаюцца спосабам апiсальнага перакладу (Moors -  Мараканцы), або спо
сабам практычнай транскрыпцый (Stonewall Jackson -  Стоунуал Джэксан).

Г еаграфiчныя назвы перадаюцца таксама спосабам практычнай 
транскрыпцый (Sun Valley -  Сан Вэлг), трансл^арацый (Vicksburg -  Втсбург; 
Valencia -  Валенмя) або ужываецца калькаванне (The Basque country -  Крама 
Баскау). Пераклад некаторых геаграфiчных назвау адбываецца з дапамогай 
прамога пераносу з ужываннем каментарыя, але такi спосаб не з’яуляецца 
частотным.

Назвы устаноу перакладаюцца пераважна спосабам калькавання 
(Chartres Cathedral -  Шартрск сабор; Cathedral at Leon -  Леонск сабор), 
некаторыя -  з дапамогай трансл^арацый (Prado -  Прада).

Этношмы перадаюцца спосабам трансл^арацый, пры гэтым некаторым 
надаецца беларускiя фiналi (Berbers -  берберы, Iberians -  iберыйцы). Пры 
перакладзе некаторых этношмау, напрыклад, Sioux апроч транслiтарацыi 
ужываецца удакладненне: ...that figure... that stood on that hill holding 
a service revolver as the Sioux closed in around him ‘.т у ю  велiчную постаць 
чалавека... з армейсюм рэвальверам, якi стаiць на узгорку, а з усiх бакоу да 
яго падступаюць iндзейцы племенi сiу, .

Акрамя альтэрнатыуна-безэ^валентнай лексiкi, у рамане зафшсавана 
таксама ужыванне п р а г м а т ы ч н а - б е з э к в i в а л е н т н а й  л е к с i к i. 
У саставе якой можна вылучыць асацыятыуныя лакуны цi стуацыйныя 
рэалН. Таюя рэалii вымагаюць дастатковага ведання народных звычаяу 
(прыкмет, правiлау народнай этыю), а таксама асаблiвасцей светауспрымання



таго щ шшага народа i яго эстэтычнай iepapxii каштоунасцей. Так пры 
перадачы метафар, заснаваных на вобразах жывёл, трэба браць пад увагу тыя 
традыцыi, якiя склалiся у кожнага народа. Як адзначае П. Ньюмарк, спецы- 
фiка англiйскага слова horse у тым, што гэты вобраз выклiкае паз^ыуныя 
асацыяцыi -  «здаровы, грацыёзны, пародзюты» [6, с. 21]. У той жа час у бела- 
рускай традыцый, асаблiва калi метафара тычыцца жанчыны, кабыла -  гэта 
вялшая, няздатная, непрыгожая кабета. Згаданае абумоулена розным укладзе- 
ным сэнсам эстэтычнага светаразумення кожнага народа, таму падобныя 
сiтуацыйныя рэалii вымагаюць ад перакладчыка пэунага каментарыя цi 
трансфармацыi. У рамане Э. Хэмшгуэя «Па юм звонiць звон» даволi часта 
ужываюцца параунанш дзяучыны з маладым жарабём: Thou art no colt o f 
a girl with cropped head [7, с. 34] -  I  не дзяучынка са стрыжанай галавой 
[8, c. 79].

У дадзеным выпадку назiраецца апушчэнне с^уацыйнай рэалй, якая 
можа быць недакладна ацэнена беларускамоуным чытачом.

Але у пэуных сiтуацыях гэтую сiтуацыйную рэалiю можна захаваць. 
Напрыклад, калi яна кампенсуецца далейшым кантэкстам: She moved 
awkwardly as a colt moves, but with that same grace as o f a young animal 
[7, c. 14] -  Янарухалася mpoxi нязграбна, быццам маладое жарабя, але з той 
жа грацыяй [8, с. 41].

Слова grace ‘грацыя’ кампенсуе магчымасць узшкнення негатыунай 
канатацый, звязанай з успрыняццем реалй. У таюх выпадках можна ужываць 
спосаб лггаральнага перакладу.

Але сярод усёй прагматычна-безэ^валентнай лексiкi у рамане асаб- 
лiва вылучаюцца вульгарызмы i тшамоуныя устаую, якiя уводзяцца з мэтай 
стварэння атмасферы, наблiжэння дыялогау да рэальнай сялянскай простай 
i нават часам грубаватай гаворкi. Але у 1940 годзе цэнзура была жорсткай 
i таму аутар сутыкнууся з канкрэтнай праблемай перадачы вульгарызмау [9].

Адным з рашэнняу было простае захаванне арыгiнальнага юпанскага 
слова цi фразы (перадача л ек ст  з дапамогай прамога уключэння) -  cabron. 
Iакiм чынам аутар перадавау чытачу задачу перакладу гэтых слоу. Вадзiм 
Небышынец перакладае такую лексшу як звычайныя iншамоУныя устаукi.

Друп спосаб -  гэта ужыванне ушверсальных нарматыуных англiйскiх 
слоу, якiя хаця бы часткова нагадваи арыгiнал. Прыкладам могуць служыць 
словы Ансельма аб негатыуным стауленнi Пабла: I  this and that in the this and 
that o f thy father. I  this and that and that in thy this [7, с. 7]. У гэтым выпадку у 
перакладзе В. Небышынца можна вылучыць тры варыянты перадачы гэтай 
лексжй

1) з ужываннем таюх жа унiверсальных нарматыуных беларускiх адпа- 
веднiкау: Так цябе i ператак [8, с. 27]; Go to the unprintable and unprint thyself 
[7, c. 24] -  Пайшоу бы ты, сам ведаеш куды, так цябе i ператак;

2) з заменай ушверсальнага нарматыунага англшскага выразу бела- 
русюм вульгарызмам: And if we do not do this smartly we are obscenitied 
[Там же, с. 51] -  А калi тут мы не скарыстаем якой-небудзь хтрасщ, дык 
будзем сядзець па вушы у  дзярме [8, с. 110].



3) з апушчэннем ушверсальнага нарматыунага слова, ужытага замест 
вульгарызма: That we blow up an obscene bridge and then have to obscenely well 
obscenity ourselves off out o f these mountains? [7, c. 24] -  Што мы павмны 
узарвацъ гэты паскудны мост i потым въШрацца адгэтуль пакуль цэлыя? 
[8, c. 61].

Безумоуна, лексша такога тыпу мае вялшае значэнне для захавання 
каларыту твора, таму, па магчымасщ, яе неабходна захоуваць. Па той жа 
прычыне апушчэнш аутарсюх вульгарызмау i нарматыуных слоу, якiя ix 
замяняюць з’яуляюцца непажаданымг Выпадкi ж трансфармацыi ушверсаль- 
ных нарматыуных выразау з негатыунай канатацыяй у беларускiя вульга- 
рызмы можна лiчыць апрауданым^ таму што яны робяць гаворку дзеючых 
асоб больш натуральнай. Але такiя трансфармацыi павшны строга адпа- 
вядаць стылю мастацкага твора i не быць занадта частотным^ што i удалося 
зрабщь В. Небышынцу.

У перакладзе В. Небышынца даволi часта ужываюцца шшамоуныя 
устаукг Можна вылучыць некалькi спосабау ix перадачы.

1. Прамое уключэнне iншамоУнага слова з тлумачэннем у спасылцы:
Salud, Camarada [7, c. 5] -  Прывтанне, таварыш [8, c. 25]; Hola! [7, c. 10] -  
Здарова! [8, c. 34]; Chico [7, c. 30] -  Хлопчык (шп.) [8, c. 70]; Ole! [7, c. 32] -  
Брава! (юп.) [8, c. 75]; Que va [7, c. 32] -  Восъ яшчэ! А як жа! [8, c. 76].

Тлумачэнне можа таксама падавацца паралельна, адразу у тэксце пера- 
кладу: Then we ate paella with fresh sea food, clams in their shells, mussels, 
crayfish, and small eels [7, c. 46] -  А яшчэ мы елi paella -  такую страву з рысу 
i усялякай марской драбязы -  рачкоу, малюскау, ракавмак, маленьких вугроу. 
[8, c. 100].

2. Прамое уключэнне шшамоунага слова без перакладу у спасылцы. 
Гэты спосаб перакладу ужываецца у двух выпадках:

а) калi слова з’яуляецца не першы раз i каментарый быу змешчаны раней;
б) калi тлумачэнне падаецца паралельна самiм аутарам, щ калi значэнне 

слова зразумелае без перакладу. У гэтым выпадку перакладчык не мае 
неабxоднасцi перадаваць такую лексшу на беларускую мову i такiм чынам ён 
можа захаваць «шшамоуную атмасферу i каларыт»: Pues nada. There was 
nothing. [7, c. 44] -  Pues nada. Шяшх [8, c. 95]; Thick head. Tonto [7, c. 44] -  
Доубня. Tonto [8, c. 97].

3. Перадача шшамоуных уставак з ужываннем беларусюх адпавед- 
шкау: Give me another cigarette, Ingles, and vamonos [7, c. 54] -  Дай мне яшчэ 
адну цыгарэту, Ingles i пачнём [8, c. 115]; And we went up into the town to the 
Plaza... [7, c. 56] -  I мы nайшлi на гарадск пляц [8, c. 118].

Кожны з прыведзеных спосабау перакладу мае свае адметнасщ. Так 
У. Голышау у штэрв’ю «Harvard Business Review -  Расiя» тша: «Калi страта 
сапрауды ютотная, то часам даводзщца даваць зноску. Але зноска -  гэта 
пашкоджанне тэксту, прыкмета паразы перакладчыка. Чым зносак менш, тым 
лепш» [9]. З шттта.га. боку, уключэнне шшамоунага слова без спасылю, нават 
калi яна ужо давалася раней, можа заблытаць чытача, у вынiку чаго ён будзе 
вымушаны звярнуцца да адпаведных слоушкау, альбо прапусцiць гэтую рэалш. 
Але яшчэ менш пажаданым спосабам, безумоуна, з’яуляецца пераклад



шшамоуных уставак, што выклжае страту мясцовага каларыту. Адпаведна, 
найбольш удалай з’яуляецца Ытуацыя з ужываннем аутарскага тлумачэння 
такой л екст  i яе поунага захавання пры перакладзе. Але дадзеная Ытуацыя 
не самая частотная.

Падводзячы вынiкi, можна сказаць, што перадача рэалш у цэлым выка- 
нана адэкватна. Вадзiм Небышынец пры перакладзе рэалiй ужывае спосабы 
транскрыпцыi, транслiтарацыi, калькавання, а таксама уключае пласт непера- 
кладзенай лекЫю. Магчыма, у выпадках адсутнасцi спасылак i тлумачэнняу, 
перакладчык спадзяецца, што чытач сам знойдзе значэннi незразумелых слоу 
цi ён лiчыць, што дадзеныя словы не з’яуляюцца актуальнымi для чытача.

Мяркуючы па арыгшальным тэксце i па тэксце перакладу можна сцвяр- 
джаць, што Э. Хэмшгуэй iмкнууся перадаць культурныя рэали краiн, у якiх 
адбываецца дзеянне, а перакладчык, разумеючы намер аутара, адлюстравау 
гэта у сваiм перакладзе.
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М. С. Ржавуцкая, С. С. Мароз (Мшск)

ГРАМАТЫЧНЫЯ ТРАНСФАРМАЦЫ1 У ПЕРАКЛАДЗЕ 
МАСТАЦКАГА ТЭКСТУ

Працэс перакладу з адной мовы на другую немагчымы без пэуных 
змен, паколью «мае на увазе работу асобнага чалавека па штэрпрэтацьи 
i перакадзiроуцы асобнага тэксту» [1, с. 89]. Аб’ектам перакладу з’яуляецца
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