
Неабходна засцерагаць ад наступных зрушфшаваных штучных кан- 
струкцый i выразау:

Ён выбрау спартыуны касцюм па свайму росту. Правшьна -  пад свой 
рост;

Гэты касцюм аказауся вялт па памеры. Правшьна -  вя лк  памерам;
Пятро Iванавiч з ’яуляеца загадчыкам кафедрай. Правшьна -  загадчы- 

кам кафедры;
Яна велbмi глядзела за сабой. Правшьна -  глядзела сябе;
Мы атрымалi чатырохпакаёвую кватэру. Правшьна -  кватэру на ча- 

тыры пакоГ;
Мжола падрос i станавiуся гаспадаром. Правшьна -  брауся на 

гаспадара;
Каця правучылася ва унiверсiтэце больш трох гадоу, але не закончыла 

яго. Правшьна -  больш за тры гады;
Сцяпан быу разумней усЫ у групе. Правшьна -  разумнейшы за усщ
Мы набъш неабходныя падручнж па новаму прадмету. Правшьна -  па 

новым прадмеце i шш. (з вуснага маулення студэнтау).
Памылковымi будуць у беларускай мове, напрыклад, i таюя словазлу- 

чэнш, як хварэць грыпам, хворы тыфам, захварэць адзёрам i шш. Дзеясловы 
хварэць, захварэць, а таксама прыметшк хворы у беларускай мове патрабу- 
юць формы вшавальнага склону назоушка з прыназоушкам на: хворы на 
сухоты, захварэць на шкарлятыну, хворы на адзёр, захварэць на грып.

Акрэсленыя намi штэрферэнцыйныя памылю -  толью нязначная частка 
найбольш тыповых i устойлiвых парушэнняу, яюя хоць i не зацямняюць 
сэнсу пачутага, аднак з’яуляюцца устойлiвымi i скажаюць нормы лтаратур- 
най мовы на уЫх узроунях i спараджаюць устойлiвасць трасяню.

Н. Ю. Паулоуская

ШНГВАКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦЫЯ ФОРМУЛ 
МАУЛЕНЧАГА ЭТЫКЕТУ

Адной са значных задач лiнгвiстыкi выступае вывучэнне сродкау мау- 
ленчага этыкету i iх выкарыстанне у розных камушкатыуных сiтуацыях. 
Асаблiвую важнасць набывае кантрастыунае даследаванне гэтых адзiнак, 
паколькi яны, выконваючы рэгулятыуную функцыю у метакамушкацьй, 
садзейнiчаюць паляпшэнню мiжасобасных адносiн, выражаюць добразычль 
васць, сiмпатыю, маюць, безумоуна, свае этнакультурныя адрозненнi, рэаль 
зуючы нацыянальна-спецыфiчныя стэрэатыпы. Гэтыя мiнi-дыскурсы утрым- 
лiваюць глыбiнныя сэнсы, сфармiраваныя у старажытнасцi i захаваныя 
у свядомасщ этнасау генетычна.

У аснове выразау мауленчага этыкету ляжаць прадстауленнi чалавека 
пра «сацыяльна ухваленыя мауленчыя паводзшы, вынiкам якiх з’яуляецца 
агульнасць спосабау гарманiзацыi зносiн у розных лшгвакультурах» 
(С. А. Рисинзон, 2010). Нягледзячы на абсалютную прагматычнасць гэтых



структур i неабходнасць мак^мальнага улжу пры ix анал1зе кагштыуна-каму- 
шкатыунай парадыгмы навуковых ведау, гэтыя сэнсы часта тран^руюць 
найважнейшыя этнiчныя коды, захоуваюць гiстарычныя асаблiвасцi развiцця 
народау, машфестуюць глыбiнную рэферэнцыю да сваёй першакрынщы, 
якая абавязкова пакщае пэуны адбтак у семантыцы моунай адзiнкi. I задача 
даследчыка высветлiць яго, паколью, адлюстроуваючы рэферэнцыю да пэу- 
нага дэнатату i увасабляючы ментальныя вобразы прадметау i з яу, моуныя 
сродк тым самым змяшчаюць пэуны тып светауспрымання чалавека у гюта- 
рычным развiццi.

Значэнне, адлюстроуваючы сутнасць прадмета, з’явы, працэсу, фармiру- 
ецца вельмi працяглым часам у складанае мазаiчнае спалучэнне, якое спа- 
раджае моуную адзiнку са сваёй семантычнай парадыгмай -  гiстарычна 
Устойлiвым комплексам, што на розных этапах мае «розныя мадэлi спалу- 
чальнасцi, дзе колькаснае павелiчэнне прыметы вядзе да стварэння новай 
адзшю у межах пэунага якаснага поля» (И. Г. Кошевая, 2012). Адпаведна 
прадстауленым тэарэтычным палажэнням быу праведзены кантрастыуны 
аналiз формул мауленчага этыкету з семантыкай развтання у рускай, бела- 
рускай, англшскай мовах. Мы паспрабавалi паказаць, як глыбшныя, генетыч- 
ныя значэннi моуных эксплiкатарау, занатаваныя у этымалагiчныx i гютарыч- 
ных слоУнiкаx, уплываюць на ix сучасныя прагматычныя сэнсы i адаптуюцца 
з iмi. У лшгвютычных даследаваннях тлумачацца галоуным чынам адварот- 
ныя працэсы: як прагматыка мяняе значэнне моунага знака.

Матэрыялам для аналiзу паслужыла назва мастацкага фшьма на англш- 
скай мове, якая утрымлiвае формулу мауленчага этыкету i яго пераклады на 
рускую i беларускую мовы. ЗагалоУкi як мауленчыя акты «пацверджаных 
ведау» (Н. М. Вахтэль), што становяцца зместам наступнага за iм твора, 
прагназуюць ix сэнс, эксплжуюць аутарскiя iнтэнцыi, уздзейшчаюць на 
адрасата, з’яуляючыся квiнтэсенцыяй любога сачынення. Таму вельмi важны 
ix адэкватны пераклад -  «перакадзiраванне» з адной мовы на шшыя з улжам 
мiжкультурныx, гiстарычныx, сацыяльных, мiжмоУныx адрозненняу, тыпау 
творау, iндывiдуальнасцi перакладчыка.

Падзеi фiльма «Goodbye, Mr. Chips» (ЗША, 1969) аxоплiваюць перыяд 
з 1870 да Першай сусветнай вайны i адбываюцца у адным з гарадкоу вжтары- 
янскай Англii, дзе жыве цixi настаунiк мiстар Чытнг, якi некалькi дзесяцi- 
годдзяу адпрацавау у школе-1нтэрнаце для хлопчыкау. Ён вывучыу некалькi 
пакаленняу дзетак, што сталi для яго сапрауднай сям’ёй. Незалежна ад моды 
i грамадсюх настрояу, лагодны, старамодны i цудоуна нязграбны галоуны 
герой застаецца увасабленнем добрай старой Англii.

Англiйская структура Goodbye значыць ‘salutation in parting’ -  ‘вгганне 
пры расстаннi’ (Cambridge Dictionary); узыходзщь да «Godbwye -  
‘a contraction of God be with ye... , influenced by good day, good evening; 
include God b e .  you’ ^карачэнне Хай Бог будзе з eaMi пад уплывам 
харошага дня, харошага вечара’» (Online etymology dictionary). У адсылцы да



сакральных сэнсау good bye акцэнтуе семантыку разлук у якасщ рытуальнага 
абраду, тым самым уносщь у назву фшьма дадатковую ноту разв1тання з цэ- 
лай эпохай, увасобленай у адным чалавеку.

Руск адпаведшк «Прощайте, мистер Чипс» занатоувае этымалогш, звя- 
заную з праславянскай словаформай «*prostiti, прости! ть прощу, загадны 
просты,; ст.-рус. простити ‘вылечыць’, славен. prostiti, prostim ‘дараваць’, 
чэш. prostiti ‘вызвалщь’ ад *рrоstь» (М. Фасмер. Этимологический словарь 
русского языка). У сваю чаргу, праславянскае «*рrоstь -  ‘просты’, ст.-рус. 
простъ ‘прамы’, ‘адкрыты’, ‘свабодны’, ‘шчодры’, ‘багаты’; сербахарв. 
прост -  ‘прастадушны’, ‘просты’, ‘дараваны’, славен. prost, prosta ‘нязмуша- 
ны’, ‘свабодны’, ‘звычайны’, ‘просты’; параун. з лгг. apstas ‘багацце’, apstus 
‘багаты’, ‘шчодры’, ‘шырок’, atstus ‘аддалены’, ст.-шд. susthu. -  ‘той, хто 
знаходзщца у добрым стане’» (Там жа).

Глыбшная рэферэнцыя лексемы прощай выяуляе этшчны стэрэатып 
у выглядзе штэнцьй ‘будзь адкрытым, свабодным, шчырым, жыццярадасным, 
нястомным’ i дадае у назву фшьма семантыку аптым1зму i станоучага 
настрою, якая убудоуваецца у сучаснае значэнне гэтай этыкетнай формулы -  
‘воклiч пры расставаннi на працяглы час щ назаусёды, зняць вiну з кагосьщ, 
вызваленне ад абавязкау, доугу’ (Большой толковый словарь русского языка, 
под ред. С. А. Кузнецова).

Магчымы пераклад назвы фiльма на беларускую мову -  «Бывай, мiстар 
Чыпс» -  уносiць свае лiнгвакультурныя фарбы у адпаведнасцi з семантыкай 
i этымалогiяй лексемы бывай.

Беларускае бывай ^мператыу дзеяслова быць) утворана ад «праслав. 
*byti, з якога пайшлй ст.-рус., ст.-слав. быти, рус. быть, укр. бути, сербахарв. 
бита, славен. brti, чэш. byt, пол. bye; в.-луж. bye, н.-луж. bys. Роднаснае лгг. 
buti ‘быць’, ст.-шд. bhutis, bhutis ‘быццё, добры стан, поспех’, Грл. buith 
‘быццё’, далей, ст.-шд. bhavati ‘ёсць, маецца, паходзщь’, грэч. фйо^аг ‘ста- 
наулюся’, лац. fui ‘я быу’, futurus ‘будучы’, гоц. bauan ‘жыць’, д.-в.-н. bfian; 
гл. Бернекер 1, 114 i шттт.» (М. Фасмер. Этимологический словарь русского 
языка).

Семантычная iнфармацыя, закадзiраваная у гэтай паусядзённай фор
муле, апелюе да суразмоуцы i яго жыцця як дастатку, росквпу, пазiтыунага 
успрымання усяго iснага. Гэта этыкетная формула мае больш абстрактнае 
значэнне за рускую прощай i у сваёй усеабдымнасщ больш суадносiцца 
з англшскм выразам Goodbye, але пазбаулена сакральнага сэнсу.

Пры перакладзе адбываюцца не проста замены слоу адной мовы на 
другую, а сутыкаюцца розныя эпохГ, культуры, традыцыi, склады мыслення, 
асобы. Таму значэнне нават самага маленькага выказвання не абмяжоуваецца 
яго моуным i камунiкатыуным зместам, а уключае не менш значныя для 
суразмоуцау глыбшныя, Гмплщытныя сэнсы, ямя вельмi часта бяруць пача- 
так у псторьй моунай адзшкг Лiнгвакультурная адаптацыя моуных адзiнак 
як спосаб дасягнення раунавап камунiкатыунага эфекту у тэксце арыгiнала 
i тэксце перакладу прадугледжвае iнтэгратыуны падыход -  сукупнасць



структурна-семантычных, кагнпыуных, камушкатыуна-прагматычных ведау 
у сшхранй i у дыяхранii. Падобная мульцшарадыгмальнасць дапаможа пабу- 
даваць тэорыю перакладчыцкай эквiвалентнасцi як асновы камушкатыунай 
раунацэннасщ, стварыць агульную тэорыю мiжмоунай камушкацьй, вылу- 
чыць i апiсаць нацыянальныя духоуна-культурныя коды -  «ключы для разу- 
мення разнастайных лiнгвакультур у ix сацыяльнай i нацыянальнай дэтэрмь 
наванасщ» (У. I. Карасiк).

Л. В. Первушина

ТВОРЧЕСТВО Н. АРСЕНЬЕВОЙ В КОНТЕКСТЕ 
ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ БЕЛОРУССКОЙ ДИАСПОРЫ США

Белорусско-американская литература (творчество авторов белорусской 
диаспоры) является одним из компонентов многонационального и мульти
культурного художественного пространства США. Оно сформировалось как 
относительно самостоятельное явление лишь в 1950-х гг. и было связано 
с приездом в Северную Америку ряда писателей, уже известных на родине, 
а их творческие поиски определили вектор развития белорусской литературы 
в США. Среди авторов -  Н. Арсеньева, А. Адамович, К. Акула (Канада), 
А. Березка, Ю. Витьбич, А. Галина, А. Змагар, Я. Золак, М. Кавыль, В. Кли- 
шевич, Р. Крушина, А. Сакович, М. Седнёв, В. Седуро, Я. Юхновец, С. Ясень 
и др.

Творчество Натальи Арсеньевой -  талантливой писательницы белорус
ской эмиграции в США ХХ в. -  уже стало «золотой частью духовного насле
дия национального творчества» (Л. Савик) и «неотъемлемым компонентом 
общенациональной письменности Беларуси» (А. Пашкевич). Как и в творче
стве других писателей белорусско-американской литературы, в поэзии 
Н. Арсеньевой освещаются характерные для эмиграции вопросы родины 
и чужбины, дома и бездомья, жизни и смерти, добра и зла, изгнания и одино
чества, печали и любви в ее различных проявлениях. Подобно другим авто
рам, писательница воспевает и прославляет покинутую отчизну, постоянно 
возвращается к ней в своих мыслях, чувствах и в поэтических произведениях 
большой художественной силы. Как и многие белорусско-американские 
писатели, Н. Арсеньева наполняет свое творческое наследие ностальгиче
скими мотивами, раскрывает глубину тоски по родине через моральную 
рефлексию, через воссоздание конкретно-чувственных ностальгических об
разов и вторичное их переживание.

Однако творчество Н. Арсеньевой является сложным явлением эстетиче
ского порядка и характеризуется особой многослойностью, многопланово
стью, многоуровневостью и многорегистровостью. Ее произведения включа
ют множественность поэтических смыслов, сочетание разноплановых обра
зов, богатство оттенков настроения, присутствие субъективного лирического 
и философского подтекста. Многомерность и многосоставность, а также 
интеллектуальная утонченность и глубина произведений объясняются силой


