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Т. I. Г олжава, I. В. Владыка (Мшск)

БЕЛАРУСК1Я РЭАЛ11 У КАНТЭКСЦЕ М1ЖКУЛЬТУРНЫХ КАНТАКТАУ: 
НАЙМЕНН1 ТУРЫСТЫЧНЫХ АБ’ЕКТАУ 

У АНГЛАМОУНЫМ ДАВЕДН1КУ «BELARUS»

У апошнгя гады у Беларусг вялгкая увага надаецца пытанню развгцця 
мгжнароднага турызму i пазпыунага гмгджу крагны за мяжой. Адзгн з аспек- 
тау гэтага пытання -  стварэнне разнастайнай турыстычнай прадукцыг (мапау, 
тэкстау экскурсгй, турыстычных дапаможнгкау) на замежных мовах, 
а перадусгм на англгйскай мове. Адной з актуальных праблем, якгя паустаюць 
перад гх стваральнгкамг, з’яуляецца перадача сродкамг замежных моу бела- 
рускгх рэалгй.

Як вядома, рэали (або рэали-з’явы) -  гэта культурна-спецыфгчная 
гнфармацыя пра прадметы, паняццг цг з’явы, уласцгвыя жыццю (быту, 
культуры, ггсторыг) пэунай этнакультурнай супольнасцг i незнаёмыя прак- 
тычнаму вопыту гншых этнакультурных супольнасцей. У цэнтры нашай 
увагi -  рэалii-словы, гэта значыць моуныя сродкг абазначэння рэалгй-з’яу 
(словы, словазлучэннi i сказы), гнакш кажучы, моуныя носьбгты нацыяналь- 
ных i гiстарычных своеасаблiвасцей цг каларыту.

Асаблiвасцi перадачы беларускгх рэалгй прааналгзаваны намг на прык- 
ладзе даведнгка «Belarus» брытанскага выдавецтва «The Bradt Travel Guides», 
вядомага як першы замежны турыстычны даведнгк на англгйскай мове, 
прысвечаны Беларусг. Ён утрымлгвае практычную гнфармацыю, а таксама 
шматбакова раскрывае турыстычны патэнцыял усгх шасцг абласцей крагны 
[1]. Па словах аутара Найджэла Робертса (Nigel Roberts), якг з 2001 г. штогод 
наведвае Беларусь i гмкнецца расказаць пра яе найбольш праудзгва, каб 
«стварыць своеасаблгвы мост памгж заходнгмг чытачамг i турыстычнай гнфра-
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структурай Беларуси) [1]. Сёння юнуюць тры выданш даведшка -  2008, 
2011 i 2015 гг. Зауважым, што першыя два выданш был1 перакладзены на 
французскую, Итальянскую, польскую i рускiя мовы [Там жа], што робщь 
яшчэ больш актуальным пытанне аб дакладнасцi перадачы беларускiх рэалш 
на замежную мову.

На 248 старонках даведшка намi былi выбраны больш за 1 800 бела- 
русюх рэалiй, прадстауленых 5 300 моунымi адзiнкамi (слоу, словазлучэнняу 
i выразау). Для аналiзу ix перадачы мы спыншся на назвах турыстычных 
аб’ектау (ТА), да якix мы залiчылi помнiкi арxiтэктуры, адметныя мясщны, 
рэлiгiйныя пабудовы, мемарыялы, музеi, тэатры, культурныя i спартыуныя 
аб’екты. Гэты падклас рэалiй зацiкавiу нас складанай структурай моуных 
адзiнак, якiя часта уключаюць у сябе як родавыя словы, так i уласныя iмёны 
(1У): назвы (стадыён «Дынама»), iмёны i про.звиттчы (помтк Марку Шагалу), 
агiонiмы (царква св. 1ллТ), а таксама прыметнiкi, утвораныя ад тапошмау, якiя 
паказваюць на месцазнаходжанне аб’екта (MipcKi замак), што дазваляе нам 
закрануць i праблему перадачы 1У як этнакультурных рэалiй.

У вышку нашага аналiзу выяулены наступныя асаблiвасцi перадачы 
беларускix рэалiй.

1. ТА могуць мець у арыгшале некалью варыянтау назвау: афщыйна- 
дзелавыя, нейтральныя i гутарковыя (напр., Каложская царква святых 
Барыса i Глеба, Каложская Барысаглебская царква, Каложа), поуныя 
i скарочаныя варыянты (напр., Парк культуры i адпачынку iмя Чалюсктцау, 
Парк Чалюсктцау), або некалью рауназначных варыянтау (напр., «Мтсшя 
вароты», «Вароты Мтска», «Вароты горада»), што стварае перад пера- 
кладчыкам Ытуацыю выбару.

2. У кожнай чацвёртай рэали аутар даведнiка ужывау ад 2 да 5 варыян- 
тау яе перадачы у мове перакладу (МП), што выклшана кантэкстуальнай 
неабходнасцю утварэння сiнанiмiчныx форм. Напрыклад, згадваючы Замка- 
вую гару у Навагрудку, пасля атсальнага перакладу ‘a hill, on which the ruins 
of the 14th-century castle stand’ [2, р. 141] аутар выкарыстоувае генералiзацыю 
‘the hill’ [Там жа], ‘the bluff [Там жа] i калькаванне рэали ‘the castle hill’ 
[Там жа] для эканоми сродкау пры далейшым апавяданш пра гэты аб’ект. 
Але часта варыятыунасць перадачы ТА можна растлумачыць непаслядоу- 
насцю аутара, якi сутыкнууся са складанай назвай. Напрыклад, Парк 
Гомельскага палаца-паркавага ансамбля Румянцавых-Паскевiчау (раней -  Парк 
iмя Аляксандра Васiльевiча Луначарскага, а сёння -  Парк культуры i адпа
чынку) атрымау тры варыянты перадачы у даведшку: ‘the gardens of 
Rumantsev’s Palace in Gomel’ [Там жа, р. II]; ‘the Rumyantsev-Paskevich Park’ 
[Там жа, р. 220, 225], Lunacharsky Park [Там жа, р. 227] -  без тлумачэння 
пра тое, што гэта адзш i той жа аб’ект, што прыводзщь да скажэння 
шфармацьй пра яго.

3. Складаная структура найменняу ТА прыводзщь да спалучэння 
некальюх прыёмау перадачы рэалш, яюя мы умоуна падзялш на самастой- 
ныя (калькаванне, функцыянальны аналаг, генералiзацыю, апiсанне, тлума- 
чэнне i метанiмiю) i дапаможныя.



а) самы распаусюджаны з самастойных прыёмау -  калькаванне 
(-70 %), я к  дазваляе захаваць унутраную форму, а значыць i пазнавальнасць 
назвы на мове арыгшала (МА) для замежнага турыста. Амаль кожны другi 
выпадак калькавання суправаджаецца дапаможным прыёмам перастаноук 
кампанентау, як таго патрабуе сш та^чная сiстэма МП, дзе родавае слова 
ужываецца пасля слоу, якiя яго характарызуюць, напр. -  Парк Горкага 
‘Gorky Park’ [2, р. 110]. Але кматэатр «Беларусь» аутар даведнiка перадау 
як ‘Cinema Belarus’, прыняушы родавае слова за частку назвы: The newest 
movie theatre in Minsk is called Cinema Belarus [Там жа, р. 85];

б) каля 5 % усiх варыянтау перадачы рэалш -  гэта выпадк пара- 
лельнага ужывання 2-3 самастойных прыёмау перадачы рэалш, напрыклад, 
для згадкi пра Камянецкую Вежу або «Белую вежу», Н. Робертс ужывае 
адначасова 3 прыёмы перадачы: транслтарацыю, калькаванне i атсанне 
‘Byelaya Vyezha’, ‘White Tower’, ‘a cylindrical tower’ [Там жа, р. 169]. Вартая 
увап перадача назвы Благавешчанскай (Благовещенская -  рус.) царквы у 
Вщебску ‘Blagovezhenskaya Annunciation Church’ [Там жа, р. 192], дзе унутры 
аднаго варыянта перадачы -  два прыёмы: транслггарацыя i калькаванне;

в) да дапаможных прыёмау можна аднесщ прыёмы перадачы 1У, яюя 
часта з’яуляюцца кампанентамi рэалiй, таюя як транслтарацыя, транспа- 
зщыя, традыцыйная перадача i прамы графiчны перанос.

Самым распаусюджаным з ix можна адзначыць т р а н с л i т а р а ц ы ю  
(57 %). Зауважым, што толькi у 5 % перадача адбылася адназначна з бела- 
рускай мовы i у 52 % -  адназначна з рускай (у 16 % выпадкау перадача 
1У лащнщай на абедзьвюх мовах супадала, напрыклад Брест/Брэст ‘Brest’ 
[Там жа, р. IV], Мир/Мiр ‘Mir’ [Там жа, р. 137]).

На нашу думку, мэтазгодна прытрымлiвацца прынцыпу прыярытэту 
беларускай мовы пры выбары МА для перадачы рэалш, у першую чаргу 
тапошмау, пдрошмау i антрапонiмаУ, каб не парушаць прынцыпу нацыя- 
нальна-моунай прыналежнасцi iмён уласных [3, c. 155] i захаваць ix 
нацыянальна-культурны каларыт.

У выпадку з iмёнамi гiстарычныx асоб, яюх лiчаць «сваiмi» некалькi 
народау (напр. князь Втаут ‘Vitaйt’ (бел.) i ‘Vitautas’ (лгг.); Адам M ^^e i4  
‘Mitskevich/Mickievic’ (бел.) i ‘Mickiewicz’ (пол.)), мяркуем, што у тэкстах, 
прысвечаных менавгга Беларусi, больш правiльна было б ужываць беларускi 
варыянт транскрыпцьй iменi па аналогii з назвамi рэк, якiя працякаюць па 
тэрыторьй некалькix краiн.

Варта адзначыць беларусюя назвы геаграфiчныx аб’ектау, якiя знахо- 
дзяцца па-за межамi Беларусi. Мяркуем, што у асобных выпадках магчыма 
ужываць старажытную беларускую назву з яе сучасным варыянтам i тлума- 
чэннем у дужках: Вшьня (сучасны Вiльнюс, сталiца старажытнай Лiтвы), 
VUnia (now Vilnius, the ancient capital of Grand Duchy of Lithuania), што 
сустракаецца у Н. Робертса: ‘the commonwealth’s capital Vilno (now Vilnius)’ 
[2, р. 165].



Пры наяунасщ розных алгарытмау для перадачы беларускiх тэкстау 
лацiнiцай мы прапануем юравацца рэкамендацыямi ААН [4] аб выкарыстанш 
«1нструкцый па транслiтарацыi геаграфiчных назвау Рэспублiкi Беларусь 
лiтарамi лацшскага алфавпу» узору 2000 г. [5].

Вяртаючыся да аналiзу перадачы назвау ТА у прыкладзе з Барысаглеб- 
скай (Каложскай) царквой, аутар перадау iмя аднаго святога з рускай мовы 
‘St Boris’ -  (з беларускай было б ‘Barys’), а другога -  з беларускай ‘St Hleb’ -  
(з рускай было б ‘Gleb’). Зауважым, што для iмён святых, агульных для 
хрысщян усяго свету, неабходна ужываць прыём транспазiцыi.

Паказальна, што царква 1ллтская у Бешанковiчах перадаецца як 
‘Church of St Elias’, а 1ллтская царква у Оршы, на той жа старонцы -  як 
‘Church of St Illy’ [2, р. 203]. Адзш жа з кампанентау iменi рускага святога 
Аляксандра Неускага перададзены прыёмам транспазiцыi ‘Alexander Nevsky’ 
[Там жа, р. 192], чаго не патрабуе паходжанне святога. Адзначым, што прыём 
транспазщьй двойчы быу ужыты i для перадачы iменi паэта МакЫма 
Багдановiча ‘Maxim Bogdanovich’ [Там жа, р. 109, 176];

г) уичваючы шматканфесшную спадчыну Беларусi, для перадачы 
назвау рэлтйных пабудоу трэба ужываць прыём дабаулення для абазначэння 
прыналежнасцi да хрысщянскай канфесii. Так, для абазначэння каталщкай 
канфесii Н. Робертс выкарыстоувау адпаведнае слова Catholic у 80 % як 
‘Roman Catholic’ i аднойчы як ‘Polish Roman Catholic, каб адзначыць адмет- 
насць стылю. (Гаворка шла пра Фарны касцёл у Нясвiжы [Там жа, р. 139].) 
Для абазначэння праваслаунай царквы ужывалася слова ‘Orthodox’ (аднойчы 
як ‘eastern Orthodox’, магчыма, з-за стылю ТА, для пратэстанцюх рэлтйных 
аб’ектау -  ‘Lutheran’, ‘Calvinist’ i ‘Reformist’. Але у выпадку з былым 
пратэстанцюм збудаваннем у Заслауi дабауленне ‘Reformist’ было ужыта 
некарэктна ‘the Reformist Saviour and Transfiguration Church’ [Там жа, р. 142], 
бо цяпер гэта праваслауная царква.

Мэтазгодна указваць прыналежнасць да манаскага ордэна, што дазва- 
ляе апусцщь абазначэнне канфесй (напр., касцёл каталщкага ордэна дамшi- 
канцау (щ дамтжанск касцел) у в. Княжыцы) ‘a Dominican church built in 
1681 in the village of Knyazhytsy’ [Там жа, р. 215].

4. Пры перадачы назвау рэлтйных будынкау у беларускай мове 
могуць ужывацца дзве сштактчныя мадэлй

а) царква/касцёл/сабор/манастыр/кляштар + назоушк^)/1У у Р. скл. 
(царква святых Барыса i Глеба);

б) прыметшк (утвораны ад назоУнiка(У)/IУ з мадэлi 1) + царква (i г. д.) 
(Барысаглебская царква).

Часта назва храма можа выражацца паводле абедзвюх мадэляу: царква 
святога Мжалая i Свята-Мжалаеуская царква, але у пэуных выпадках гэта 
складана ажыццявщь (толькi касцёл Адшукання Святога Крыжа, але 
Крыжауздзвiжанская царква). На англшскай мове назвы храмау таксама 
можна перадаць згодна з дзвюма мадэлямй

а) church/cathedral/monastery/cloister + o f + N (noun group) (Cathedral of 
Sts Peter and Paul) [Там жа, р. 229];

б) N (noun group) + church (etc.) (Assumption Church) [Там жа, р. 215].



У даведшку «Belarus» выкарыстоувалася пераважна першая мадэль 
(70 % выпадкау).

5. Назвы храмау, дзе есць iмёны двух святых, перадаюцца у даведшку 
паводле трох мадэляу:

а) Sts + N + and + N (Cathedral o f Sts Peter & Paul) [2, р. 225];
б) St + N + and + St + N (Kolozhskaya Church o f St Boris and 

St Hleb) [Там жа, р. 181];
в) St + N + and + N (Church o f St Simeon and Helena) [Там жа, р. 110].

Найбольш карэктнай з iх нам падаецца самая частотная мадэль 2.
6. Трэба зауважыць, што адпаведна з камушкатыуным заданнем тэксту 

даведшка i яго будучым рэцытентам, аутар актыуна карыстаецца экспль 
катыунымi прыёмамi перадачы рэалiй. Можна вызначыць два дапаможныя 
прыёмы перадачы рэалiй -  элемент ашсання (ужыванне дэскрыптыунага 
прыметшка) (напр. the brick-built Orthodox Church o f the Resurrection) 
[Там жа, р. 185], а таксама элемент тлумачэння (каментар, я к  уваходзщь 
у структуру рэали i не можа быць апушчаны) (напр. Каплща-пахавалъня 
nacKeeiuay -  ‘Mausoleum in the gardens of Rumantsev’s Palace in Gomel’) 
[Там жа, р. II].

Таюм чынам, можна зрабщь вывад, што на сённяшш момант нi замеж- 
наму, нi айчыннаму перакладчыку немагчыма прытрымлiвацца паслядоу- 
насцi i абгрунтаванасщ пры перадачы беларускiх рэалiй на англшскую мову, 
бо дагэтуль яшчэ не iснуе дастаткова поунага слоушка для пары моу 
беларуская-англiйская, у яшм былi б замацаваныя формы перадачы бела- 
рускiх рэалiй. Для паспяховага развщця мiжнароднага турызму у Рэспублiцы 
Беларусь было б карысна распрацаваць беларуска-англiйскi слоУнiк туры- 
стычных (краiназнаучых) рэалiй, якi б ушфщыравау перадачу беларускiх 
рэалiй з ушкам iнтралiнгвiстычных фактарау -  фанетычных, лекЫчных i грама- 
тычных адметнасцей беларускай мовы, а таксама экстралiнгвiстычных, 
звязаных са складанай гiсторыяй беларускага народу, бшнгазму, наяунасцi 
розных алгарытмау для перадачы беларусюх тэкстау лацiнiцай, што 
тлумачыцца гiстарычнай i культуралагiчнай спецыфжай айчынных рэалiй.
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Т. Г. Г уцева (Минск)

НЕОБХОДИМОСТЬ КОМПАРАТИВИСТСКОГО ИЗУЧЕНИЯ РЕЛИГИЙ 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО МИРА

В условиях современных реалий все острее ставится вопрос о готов
ности людей к жизни в новых условиях, и все более важными становятся 
вопросы формирования межкультурной компетентности, то есть развития 
определенных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно кон
тактировать представителям разных культур. Обострилась необходимость 
отойти от сугубого академизма и максимально усилить практический аспект 
в преподавании гуманитарного знания, в том числе и религиоведения, знания 
не как самоцели, а знания как инструмента для ориентации в жизни и работе 
современного специалиста, востребованного на рынке.

В современных мультикультурных и мультирелигиозных обществах 
все более актуальной задачей становится гармонизация этноконфессиональ- 
ных отношений посредством изучения верований других традиций и разви
тия взаимопонимания, доверия и уважения. Как отмечает К. Армстронг: 
«Религия снова стала той внушительной силой, с которой пришлось 
считаться любым властям... и, без сомнения, будет играть важную роль во 
внутренней и внешней политике будущего».

В рамках цивилизационного подхода религия оценивается в качестве 
одного из главных системообразующих элементов цивилизации, под которой 
понимается культурная преемственность и духовное единство человечества, 
являющееся высшим результатом исторического развития. Религиоведение, 
являясь комплексной дисциплиной, использует самые разнообразные методы 
познания. Изучение религии находилось в русле общего интереса к культуре, 
расширяло знания европейцев об иных культурах, человеческой истории 
в целом.
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