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Даследаванне спецыфiкi моунай адметнасцi кожнага народа, яго
светапогляду, светауспрымання, рэканструкцыя моунай карцiны све-
ту – актуальная праблема сучаснага мовазнауства, у тым лiку i бела-
рускага. Назвы прадуктау харчавання i страу, назвы танцау, песен,
свят i гульняу – усе гэтыя моуныя адзiнкi адлюстроуваюць адмет-
насць кожнага народа, яго нацыянальны каларыт i складаюць асаб-
лiвы лексiчны пласт кожнай мовы – этнамаркiраваную лексiку, або
словы-рэалii. Этнамаркiраваная лексiка з’яуляецца выразнiкам этнiч-
най спадчыны народа i пэуным чынам раскрывае адносiны чалавека
да яго асяроддзя, умоу пражывання i гiсторыi, што у сваю чаргу знач-
на павялiчвае яе стылiстычную нагрузку. Пераклад этнамаркiраванай
лексiкi з адной мовы на iншую з’яуляецца складанай задачай, паколькi
патрабуе захавання паняцiйнага зместу такiх лексiчных адзiнак. Таму
звычайна словы этнамаркiраванай лексiкi адносяцца да безэквiвалент-
ных, перакладчык вымушаны выкарыстоуваць розныя перакладчыц-
кiя спосабы i прыëмы перадачы з ужываннем дадатковых ведау па
гiсторыi, культуры, этнаграфii таго народа i яго мовы, з якой робiцца
пераклад.

Беларуская аповесць “Дзiкае паляванне караля Стаха” У. Карат-
кевiча – гiстарычна-прыгоднiцкi твор, якi насычаны словамi этнамар-
кiраванай лексiкi, што адлюстроуваюць нацыянальныя адметнасцi бе-
ларускага ладу жыцця, i выяуляюць нацыянальную спецыфiку, якая
з’яуляецца далëкай для замежных чытачоу. Таму для англамоунага
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мастацкага перакладу такая этнамаркiраваная лексiка выступае як но-
вая, што утвараецца рознымi стылëвымi сродкамi мастацкага перак-
ладу, паколькi для арыгiнальнага тэксту, для носьбiтау мовы, на якой
быу створаны мастацкi твор, такiя моуныя адзiнкi з’яуляюцца звычай-
нымi, а для носьбiтау мовы-перакладу – знаëмства з новым.

Сярод вызначанай этнамаркiраванай лексiкi з беларускай апо-
весцi “Дзiкае паляванне караля Стаха” У. Караткевiча1 i сродкау
яе англамоуных перакладау, зробленых М. Мiнц (“King Stach’s Wild
Hunt”2) у 1989 годзе i перавыдадзенага К. Стэйн (“King Stakh’s Wild
Hunt”3) у 2012 годзе, намi былi вызначаны чатыры групы такой бе-
ларускай лексiкi i яе розных спосабау перадачы у англамоуных тэкс-
тах: 1) назвы страу, прадуктау харчавання i напояу; 2) назвы адзен-
ня i элементау упрыгожвання; 3) назвы танцау, песен, свят i гульняу;
4) назвы мiфiчных iстот.

1. Найбольш вялiкую групу этнамаркiраванай лексiкi, вызначаную
у беларускай аповесцi, складаюць назвы страу, прадуктау харчавання
i напояу, у якой выяуляюцца асобныя недахопы перакладу, нягледзя-
чы на тое, што перакладчык выкарыстоувае камбiнаваны перак-
лад, пад якiм разумеецца такi спосаб перакладу, як транслiтара-
цыя наймення з пэуным тлумачэннем, што з’яуляецца неабходным
з прычыны унiкальнасцi беларускiх страу для носьбiтау англiйскай
мовы i неабходнасцi дадатковага тлумачэння.

Найперш адзначаюцца прыклады перадачы беларускiх найменняу
страу з аповесцi “Дзiкае паляванне караля Стаха” У. Караткевiча, якiя
пры перакладзе супадаюць у двух англамоуных перакладах 1989 i 2012

гадоу. Так, возьмем сказ Пан Дубатоук, мой сусед, аднойчы прыехау
да бацькi i распавëу анекдот пра тое, як мацi-сялянка прывяла сына

да пана i той пачаставау iх калдунамi з мясам4, якi перакладзе-
ны як Mr. Dubatoǔk, my neighbour, once came to my father and told him
an anecdote about a peasant woman who took her son to the priest and
the priest treated them to “kuldoons”, those delicious baked potato

1 У. Караткев iч, Зямля пад белымi крыламi: Нарыс. Дзiкае паляванне караля
Стаха, Мiнск 1995, с. 183–368.
2 U. Karatkievic, King Stach’s Wild Hunt, [online], http://knihi.com / Uladzimir Ka-
ratkievic / King Stachs Wild Hunt – en.html [доступ: 17.01.2016].
3 U. Karatkievic, King Stakh’s Wild Hunt [online], http://www.kobo.com [доступ:

14.12.2016].
4 У. Караткев iч, Зямля пад белымi крыламi..., с. 301.
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pancakes stuffed with meat and cheese5. Тут выдзеленае найменне
беларускай стравы калдуны з мясам, якое даслоуна азначае “калду-

ны”, смачныя запечаныя бульбяныя блiны, якiя начынены мясам i сы-

рам. Як бачым, камбiнаваны пераклад дазваляе нам зразумець, што,
па-першае, такой стравы у англiчан няма; па-другое, меркаваць, што
аутар не ведае рэцэптуры гэтай стравы i, магчыма, карыстаецца рус-
кiм перакладам аповесцi, дзе у спасылцы да слова калдуны даецца на-
ступнае апiсанне гэтай стравы па-руску: Национальное блюдо из тер-
того картофеля и крутого теста. Наполняются сырым рубленым

мясом с грибами и приправами. Приготовленные, ставятся на лег-

кий дух6. Хутчэй за усë перакладчык дадае свой прадукт харчавання
– сыр, што для яго зблiжаецца з гукавым воблiкам прыметнiка сырым
у рускай спасылцы да лексемы калдуны. Але тут яшчэ узнiкае пытанне
пра дакладнасць рускай iнтэрпрэтацыi беларускiх калдуноу з мясам,
паколькi нацыянальныя беларускiя калдуны – пельменi, а не бульбяныя
дранiкi з начынкай, як iх называюць зараз.

Альбо яшчэ: А у пярэрвах ëн прапаноувау то “блiны з мачан-

каю”, то “надзвычайныя штонiкi з мясам, так i плаваюць у мас-

ле, святыя такiх не елi”7, дзе выдзеленыя найменнi беларускай стра-
вы у англiйскiм варыянце перадаюцца pancakes with a sauce made
of flour, meat, fat, smoked ham and ribs, or else those unusual
“shtoniki” – meat drowning in fat, such as saints had never eaten8.
Даслоуна пераклад успрымаецца як А у перапынках ëн прапаноувау

альбо блiны з падлiукай з мукi, мяса, тлушчу, вэнджанай

шынкi i рэбрау, альбо ж гэтыя незвычайныя “штонiкi” – мяса,

якое тоне у тлушчы, такiя, што i святыя нiколi не елi. З такога
перакладу вiдаць,што англамоуны аутар зноу-такi абапiраецца на рус-
кi пераклад: Мачанка – подливка из муки, сала, мяса, копченой вет-

чины и ребрышек, в которую макают (“мачают”) блины; “Штонi-

кi” – вид лапши, нарезанной квадратиками, надрезанными с одной

стороны. В кипящем масле со специями разбухают и, действитель-

но, напоминают штаны9, дзе найменне “блiны з мачанкаю” перадаец-

5 U. Karatkievic, King Stach’s Wild Hunt, [online], http://knihi.com / Uladzimir Ka-
ratkievic / King Stachs Wild Hunt – en.html [доступ: 17.01.2016].
6 В. Короткевич, Дикая охота короля Стаха, Минск 1983, с. 3–175.
7 У. Караткев iч, Зямля пад белымi крыламi..., с. 296.
8 U. Karatkievic, King Stach’s Wild Hunt, [online], http://knihi.com / Uladzimir Ka-
ratkievic / King Stachs Wild Hunt – en.html [доступ: 17.01.2016].
9 В. Короткевич, Дикая охота..., с. 18.



484 ŚWIATŁANA PADABIEDAWA

ца больш-менш эквiвалентна, а беларускiя “штонiкi з мясам”, хоць
i транслiтараваны, але не адпавядаюць зместу паняцця. Як варыянт
можна прапанаваць наступную перадачу: паколькi найменне “штонi-

кi” утворана ад лексемы штаны, то варта выкарыстаць англiйскi эквi-
валент слова – panties, да якога дадаць адэкватнае тлумачэнне, што
гэта вiд лапшы, якi нагадвае штаны.

У англамоуным перакладзе адзначаецца i падмена паняцця стра-
вы: пампушкi з часнаком – doughnuts and mushrooms with garlic (дасл.
пончыкi i грыбы з часнаком). На першы погляд абедзве стравы
з’яуляюцца вырабам з цеста, але пампушка – невялiкая круглая пыш-

ная булка, а пончык – круглы смажаны у тлушчы пiражок. З тлумачэн-
ня вiдаць, што стравы усë ж такi iстотна адрознiваюцца памiж сабой.
Да таго ж англiйскi перакладчык чамусьцi дадае яшчэ i такi прадукт
харчавання як грыбы, якiя адсутнiчаюць у арыгiнальным тэксце.

Адзначаюцца найменнi страу i прадуктау харчавання, якiя па-роз-
наму перадаюцца у двух англамоуных варыянтах перакладу. Напрык-
лад: Не, браце, ты у мяне адсюль, не пакаштаваушы халодных пi-

рагоу з гусiнай пячонкай, не пойдзеш10 – 1) No, brother, you won’t
leave me without having tasted cold pasties stuffed with goose liver11

(дасл. Не, браце, ты не пакiнеш мяне, не пакаштаваушы халодных
пiрагоу, начыненых гусiнай пячонкай) – 2) No, brother, you won’t leave
me without having tasted cold pasties stuffed with ‘foie gras’12 (дасл.
Не, браце, ты не пакiнеш мяне, не пакаштаваушы халодных пiрагоу

з начынкай «фуа-гра»), дзе пiрог з гусiнай пячонкай у першым перак-
ладзе (1989 г.) перадаецца эквiвалентна (pasties stuffed with goose liver),
а у другiм перакладзе (2012 г.) даецца больш пашыранае ва ужываннi
сëння foie gras.

У ходзе вызначэння i аналiзу перадачы найменняу страу выяуляец-
ца i памылка, дапушчаная М. Мiнц у перакладзе 1989 года: Каханень-
кi ты мой, гэта ласiныя губы у падсалоджаным воцаце13 – That
is salmon lips in sweetened vinegar14 (дасл. Гэта губы ласося у падса-
лоджаным воцаце). Тут перакладчык яуна пераблытала такi далiкатэс

10 У. Караткев iч, Зямля пад белымi крыламi..., с. 318.
11 U. Karatkievic, King Stach’s Wild Hunt, [online], http://knihi.com / Uladzimir Ka-
ratkievic / King Stachs Wild Hunt – en.html [доступ: 17.01.2016].
12 U. Karatkievic, King Stakh’s Wild Hunt, [online], http://www.kobo.com [доступ:
14.12.2016].
13 У. Караткев iч, Зямля пад белымi крыламi..., с. 283.
14 U. Karatkievic, King Stach’s Wild Hunt, [online], http://knihi.com / Uladzimir Ka-
ratkievic / King Stachs Wild Hunt – en.html [доступ: 17.01.2016].
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беларусау, як ласiныя губы (губы лося як ляснога звера), з губамi ла-
сося (вiд прэснаводнай рыбы). У перавыданнi 2012 года гэтая памылка
была выпраулена: My dearly beloved, these are moose’s lips in sweetened
vinegar15 (дасл. Мой даражэнькi, гэта ласiныя губы у падсалоджаным

воцаце).

Вызначана не зусiм дакладная перадача i назвау напояу. Так,
у кантэксце Го! Старку польскую ведаеш, гарэлку ведаеш, хахлац-
кi спатыкач таксама, а нашага “трыс дзiвiнiрыс” не ведаеш.

Гэта, браце, па-лiтоуску “тройчы дзевяць”, гарэлка на дваццацi ся-

мi травах... Пi на здароуечка, пасля я цябе стауным мëдам па-

частую16, дзе У. Караткевiч узгадвае чатыры вiды нацыянальных
напояу Польшчы, Расii, Украiны i Лiтвы, а англiйскi перакладчык пе-
радае толькi тры з iх – “Oho! The Starka, old Polish vodka, even the
Ukrainian vodka Spatykach; but our “Tris Deviniris” you do not know.
In Lithuanian, brother, it is “Thrice Nine” – a vodka made of 27 herbs...
Drink to your heart’s content, then I’ll treat you to some mead17 (дасл.
Ого! Старка, старая польская гарэлка, таксама украiнская гарэл-

ка Спатыкач; а нашага “Трыс Дзiвiнiрыс” не ведаеш. У лiтоуцау,

браце, гэта “тройчы дзевяць”, гарэлка, зробленая з дваццацi сямi

трау... Пi колькi сэрцу пажадана, пасля я цябе медавухай пачастую).

Перакладчык перадае назвы напояу спосабам транслiтарацыi, пры-
чым выдзяляе найменнi з дапамогай заглаунай лiтары, але рускi напой
– звычайную гарэлку, не перадае, мабыць, не зауважыушы яе, з пры-
чыны таго, што усе напоi маюць пэуную назву, акрамя рускай. А вось
такi напой як стауны мëд перадаецца дакладна – mead ‘медавуха’.

Разгледжаныя прыклады перадачы беларускiх найменняу страу,
прадуктау харчавання i напояу на англiйскую мову адлюстроуваюць
недахопы перакладу. Адзначым, што у англамоуным перакладзе ëсць
i эквiвалентная перадача, напрыклад: гусь з бруснiчным варэннем
– goose with cranberry jam, iндыковая ножка з яблыкамi – the leg of
a turkey with apples, салëныя грыбы – pickled mushrooms, кавалак шынкi
– a big piece of ham. Як вынiк таго, дадзеныя найменнi прадуктау хар-
чавання i страу з’яуляюцца мiжнароднымi i агульнавядомымi, а таму
i не выклiкаюць цяжкасцей пры перакладзе.

15 U. Karatkievic, King Stakh’s Wild Hunt, [online], http://www.kobo.com [доступ:
14.12.2016].
16 У. Караткев iч, Зямля пад белымi крыламi..., с. 278.
17 U. Karatkievic, King Stach’s Wild Hunt, [online], http://knihi.com / Uladzimir Ka-
ratkievic / King Stachs Wild Hunt – en.html [доступ: 17.01.2016].
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2. Назвы адзення i элементау упрыгожвання з’яуляюцца пэунымi
кодамi адлюстравання традыцый i культурнага каларыту беларускага
народа, а таму з’яуляюцца неад’емнай групай этнамаркiраванай лексi-
кi. Так, беларускi нацыянальны кажух – доугае верхняе адзенне з вы-
рабленых аучын, якi часта сустракаецца у аповесцi, у англамоуным
перакладзе перадаецца рознымi варыянтамi: a sheepskin coat ‘кажух’ /
leather coat ‘палiто са скуры’ / homespun clothing ‘даматканае адзен-
не’. Як вiдаць з англамоунага перакладу, абсалютным эквiвалентам
з’яуляецца a sheepskin coat, але такая перадача вызначаецца толькi
у трох выпадках з дзесяцi, дзе узгадваецца дадзеная назва вопраткi.

Па-рознаму перадаецца i назва такога адзення, як каптан –

даунейшая двухбортная мужчынская i жаночая верхняя адзежына
з доугiмi поламi i падоужанымi рукавамi18. Напрыклад: срэбнатканы
каптан – a long silver-woven tunic with a girdle (дасл. доугая срэб-
натканая тунiка з поясам) i каптан з шырокiм кауняром – a caftan
with a waist girdle round it, and with a wide collar (дасл. каф-
тан з поясам вакол талii, а таксама з шырокiм кауняром). А вось
жупан – даунейшае верхняе мужчынскае i жаночае адзенне з каля-

ровага сукна у палякау, беларусау i украiнцау19 перадаецца як caftan.
Напрыклад,жупан з вiшнëвага з золатам сукна – the caftan made of
cherrycoloured gold cloth; пан – лазовы жупан – a gentleman all dressed
up in a caftan made of grape vine.

Адным са спосабау перакладу назвы адзення з’яуляецца перак-
лад з дапамогай тлумачэння i апiсання. Так, напрыклад, тройчы
узгаданая беларускiм аутарам магерка – круглая высокая мужчын-

ская шапка з лямцу, якую насiлi раней сяляне; род капелюша20 пера-
даецца з дапамогай апiсання як a white felt hat (дасл. белы фетравы
капелюш). Альбо жанчыны у андараках (саматканая паласатая або
клятчастая спаднiца) перадаецца з дапамогай тлумачэння the women
in their warm, long skirts made of homespun material (дасл. жанчыны
у цëплых, доугiх спаднiцах з даматканага матэрыялу); шлягавы вянок

(дыялектнае абазначэнне галаунога убору) хаця i перадаецца з дапа-
могай тлумачэння – a net, an ancient head-dress, але не зусiм дакладна,
бо англiйскае слова a net – ‘сетка’.

18 Русско-белорусский, белорусско-русский словарь “Скарнiк”, [online], https://www.
skarnik.by [доступ: 25.11.2017].
19 Тамсама.
20 Тамсама.
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Адзначаецца выпадак перадачы назвы адзення камбiнаваным
спосабам (транслiтарацыя з дадатковым тлумачэннем). У прыватна-
сцi, рубок з белага табiну (вопратка з тканiны светлых i серабрыстых
адценняу) – “robok” made of a white and silver tinted cloth (дасл. рубок,
зроблены з белай i серабрыстай танiраванай тканiны).

Паколькi беларускамоуная аповесць “Дзiкае паляванне караля Ста-
ха” У. Караткевiча з’яуляецца гiстарычнай, то у тэксце адзначаюц-
ца выпадкi ужывання старадаунiх назвау адзення, якiя тлумачацца
самiм аутарам. Англамоуныя ж перакладчыкi перадаюць такiя на-
звы транслiтарацыяй, перакладаючы зыходнае тлумачэнне, дадзе-
нае у арыгiнальным тэксце. Напрыклад: Паверх яго [жупана] чалавек
нацягнуу чугу, старажытную беларускую верхнюю вопратку. Чу-

га вiсела вольна, прыгожымi складкамi, уся пералiвалася зялëнымi,

залатымi i чорнымi вiзерункамi i была перавязана амаль пад пахамi

турэцкiм пасам вясëлкавых колерау21 – This giant had pulled over it
a “chuga”, an ancient Belarusian coat. The chuga hung loosely in pretty
folds and the designs in it were green, gold and black, and a bright Turkish
shawl was tied around it almost up to the man’s arm-pits22 (дасл. Паверх
такога гiганта была нацягнута “чуга”, старажытнае беларускае палi-
то. Чуга вiсела прыгожымi складкамi з зялëнымi, залатымi i чорнымi
пералiвамi, а вакол быу завязаны яркi турэцкi пояс амаль пад чалавечы
падпах).

Вось такi прыклад: На чалавеку была вопратка, якую зараз мож-

на пабачыць толькi у музеi: чырвоныя боты на высокiх абцасах

з падкоукамi (такiя празывалiся у нашых продкау кабцямi), абцягну-

тыя порткi з каразеi – тонкага сукна23 – The clothes he was wearing
can be seen today only in a museum: red, high-heeled horseshoed boots (our
ancestors called them “kabci”), tight-fitting trousers made of a thin cloth24

(дасл. На iм была вопратка, якую можна убачыць толькi у музеi: чы-
рвоныя, на высокiх абцасах боты (нашы продкi называлi iх “кабцямi”),

абцягнутыя порткi з тонкай тканiны).

Такая прылада працы як карбач, якую мы адносiм да элемента
адзення, сустракаецца у арыгiнальным тэксце некалькi разоу, а вось
перакладаецца на англiйскую мову па-рознаму. Напрыклад, вызна-

21 У. Караткев iч, Зямля пад белымi крыламi..., с. 326.
22 U. Karatkievic, King Stach’s Wild Hunt, [online], http://knihi.com / Uladzimir Ka-
ratkievic / King Stachs Wild Hunt – en.html [доступ: 17.01.2016].
23 У. Караткев iч, Зямля пад белымi крыламi..., с. 278.
24 U. Karatkievic, King Stach’s Wild Hunt, [online], http://knihi.com / Uladzimir Ka-
ratkievic / King Stachs Wild Hunt – en.html [доступ: 17.01.2016].
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чаецца адзiн выпадак перадачы з дапамогай транслiтарацыi: кар-
бач – плецены кароткi бiзун са срэбным дротам ля канца25 – a “kar-
bač” – a thick, short lash with a silver wire at its end26 – a “karbach”,
a thick, short lash with a silver wire at its end that hung from his left hand27.
У астатнiх жа выпадках англамоуны аутар проста перакладае бела-
рускую лексему або апускае яе. Напрыклад: Не памятаю, што тут
было далей, як апынууся у маëй руцэ нейкi карбач28 – I don’t remem-
ber how a whip came to be in my hand29 (дасл. Я не памятаю, як карбач
апынууся у маëй руцэ); I пасля з маху аперазау яго карбачом па ру-
жова-смаглым твары30 – And with all my might I dealt him a blow on his
dark-pink face31 (дасл. I з усiх сiл я нанëс яму удар па яго цëмна-ружо-
вым твары); Я стукнуу яго яшчэ раз па твары i пасля гiдлiва адкiнуу

карбач32 – Once again I struck him across his face and threw the whip
away in disgust33 (дасл. Яшчэ раз ударыу яго па твары i гiдлiва кiнуу
карбач). Чаму ж у першым i у другiм варыянтах англамоунага перак-
ладу беларуская лексема карбач перадаецца з дапамогай транслiтара-
цыi толькi у тым выпадку, дзе даецца яе тлумачэнне? На нашу думку,
адказ крыецца у тым, што перадача ажыццяулялася з рускага варыян-
та перакладу, паколькi у iм рускi перакладчык В.Шчадрына не толькi
даслоуна перакладае азначэнне лексемы карбач, дадзенае У. Карат-
кевiчам у арыгiнальным тэксце, але i робiць спасылку на старонцы
(Карбач – короткая толстая плеть (бел.)34), тым самым акцэнтую-
чы увагу да дадзенай беларускай лексемы.

3. Назвы танцау, песен, свят i гульняу перадаюцца на англiй-
скую мову таксама рознымi спосабамi. Так, амаль немагчыма пры пе-
ракладзе на англiйскую мову захаваць афарбоуку найменняу беларус-

25 У. Караткев iч, Зямля пад белымi крыламi..., с. 279.
26 U. Karatkievic, King Stach’s Wild Hunt, [online], http://knihi.com / Uladzimir Ka-
ratkievic / King Stachs Wild Hunt – en.html [доступ: 17.01.2016].
27 U. Karatkievic, King Stakh’s Wild Hunt, [online], http://www.kobo.com [доступ:
14.12.2016].
28 У. Караткев iч, Зямля пад белымi крыламi..., с. 283.
29 U. Karatkievic, King Stach’s Wild Hunt, [online], http://knihi.com / Uladzimir Ka-
ratkievic / King Stachs Wild Hunt – en.html [доступ: 17.01.2016].
30 У. Караткев iч, Зямля пад белымi крыламi..., с. 298.
31 U. Karatkievic, King Stakh’s Wild Hunt, [online], http://www.kobo.com [доступ:
14.12.2016].
32 У. Караткев iч, Зямля пад белымi крыламi..., с. 305.
33 U. Karatkievic, King Stakh’s Wild Hunt, [online], http://www.kobo.com [доступ:
14.12.2016].
34 В. Короткевич, Дикая охота..., с. 103.
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кiх свят, якiя узгадваюцца у аповесцi: Пiлiпаука i Пятроука. З гэтай
прычыны яны перадаюцца нiбы спосабам адаптацыi як St. Philip’s
Day, St. Peter’s Day, што з’яуляецца больш зразумелым для заходнiх
чытачоу, паколькi у большую частку назвау англамоуных свят ува-
ходзiць абрэвiятура St. – saint (‘святы’). Але перакладчыкi не пера-
даюць значэння гэтых свят, бо Пiлiпаука i Пятроука – гэта святы
не аднаго дня (як перадаецца у англамоуных варыянтах перакладу),
а календарны час, якi працягвауся некалькi тыдняу: Пiлiпаука працяг-
валася з 27 лiстапада (дня у гонар хрысцiянскага святога Пiлiпа) i да

дня нараджэння Хрыстова35; Пятроука – пост у праваслауных перад

святам апосталау Пятра i Паула, якое святкуецца 12 лiпеня па но-

ваму стылю36. Адсюль атрымлiваецца, што выкарыстаная адаптацыя
не падыходзiць да узгаданых найменняу. Такое “прыстасаванне збяд-
няе мiжкультурную камунiкацыю, нiвелiруе мiжкультурныя адрознен-
нi, стварае памылковае уяуленне аб тым, што усюды усë такое ж37.

А вось перадача найменняу танцау з’яуляецца эквiвалентнай, па-
колькi многiя назвы маюць французскае паходжанне i перадаюцца у бе-
ларускамоунай аповесцi з дапамогай транслiтарацыi. Так, у апо-
весцi пералiчваюцца некалькi iх вiдау: I танцы, якiя дауно выйшлi

з моды паусюль: «Шаконь», «Па-дэ-дэ», нават «Лябедзiк» – гэта

манерная беларуская пародыя на менуэт38 – And dances that had long
gone out of fashion: “Chaqu’un”, “pas-de-deux”, even the Belarusian
mannered parody on “Minuet” – “Labiedzik”39. Так, назвы француз-
скiх танцау сам У. Караткевiч падае з дапамогай транслiтарацыi,
але з французскай мовы, выкарыстоуваючы кiрылiчную графiчную
сiстэму, тым самым адаптаваушы гэтыя назвы. А вось у англамоу-
ных варыянтах перакладу аутары узнауляюць французскiя назвы тан-
цау i перадаюць iх па-французску, акрамя беларускай назвы “Лябе-

дзiк”, якая транслiтаруецца лацiнкай – “Labiedzik”, што i з’яуляецца
лагiчным.
Апiсальным спосабам перакладу перадаецца народная назва пес-

нi: Але мне выпала паехаць толькi у пачатку жнiуня месяца, калi

не да казак, i толькi цягучае наша “жнiво” гучыць над палетка-

35 I.I. Крук, След за сонцам: Бел. нар. каляндар, Мiнск 1998, с. 216.
36 Русско-белорусский, белорусско-русский словарь “Скарнiк” [Электронны рэсурс].
– Рэжым доступу: https://www.skarnik.by. – Data dostupu: 25.11.2017.
37 Н.К. Гарбовский, Теория перевода: Учебник, Москва 2004, с. 404.
38 У. Караткев iч, Зямля пад белымi крыламi..., с. 236.
39 U. Karatkievic, King Stach’s Wild Hunt, [online], http://knihi.com / Uladzimir Ka-
ratkievic / King Stachs Wild Hunt – en.html [доступ: 17.01.2016].
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мi40 – But I had managed to leave only at the beginning of August, not the
time for story-telling. One could hear then only the drawn-out songs of
harvest time resounding through the fields41 (дасл. Але мне удалося па-
ехаць толькi у пачатку жнiуня, калi час не да казак. Тады можна

было пачуць толькi цягучыя песнi падчас ураджаю, якiя гучаць

праз палi). Па-iншаму, але таксама з дапамогай апiсання перадача ад-
бываецца у англамоуным перакладзе 2012 г.: However, I had managed
to arrive only at the beginning of August, which was not the time for sto-
rytelling, but for hard work in the fields. Only drawn out harvesting
hymns were being hummed in the open air42 (дасл. Тым не менш, мне
удалося адправiцца толькi у пачатку жнiуня, калi час не да казак,

а для цяжкай працы у полi. Толькi цягучыя ураджайныя гiмны гу-

дзелi на адкрытым паветры). Тут беларуская лексема жнiво пера-
даецца як harvesting hymns (ураджайныя гiмны) i у параунаннi з пер-
шым варыянтам перакладу 1989 г. такая перадача, на нашу думку,
з’яуляецца больш наблiжанай, паколькi, ужытая перакладчыкам лек-
сема гiмн адлюстроувае нешта урачыстае, абрадавае. На жаль, нi адзiн
з варыянтау перакладу не адлюстроувае этымалагiчнай асновы лексе-
мы жнiво, якая звязана непасрэдна з працэсам дзеяння, што абазначае
лексема.

Альбо яшчэ такi прыклад: Бачыу я цырымонiю з заломам,
крапiуныя святкi, гульню у забытага нават тады “яшчура”43 –

I saw the ceremony, an extraordinarily important one, called in Belarusian
“załom”, that is, if an enemy wished to bewitch somebody’s field,
he tied together a bunch of wheatears into a knot. I saw the sting-
ing nettle yuletide, the game “pangolin” (lizard), a rare one even
for those days44 (дасл. Я бачыу цырымонiю, з надзвычай важным зна-
чэннем, якая называецца па-беларуску “załom”, гэта значыць, калi

вораг жадае закалдаваць чыë-небудзь поле, ëн звязвае калосся пшанi-

цы у вузел. Я бачыу крапiуныя святкi, гульню у “яшчура” (яшчар-

ку), рэдкую нават для тых дзëн). Тут англамоуны аутар перадае на-
зву цырымонii з дапамогай камбiнаванага спосабу перакладу: транс-

40 У. Караткев iч, Зямля пад белымi крыламi..., с. 248.
41 U. Karatkievic, King Stach’s Wild Hunt, [online], http://knihi.com / Uladzimir Ka-
ratkievic / King Stachs Wild Hunt – en.html [доступ: 17.01.2016].
42 U. Karatkievic, King Stakh’s Wild Hunt, [online], http://www.kobo.com [доступ:
14.12.2016].
43 У. Караткев iч, Зямля пад белымi крыламi..., с. 249.
44 U. Karatkievic, King Stach’s Wild Hunt, [online], http://knihi.com / Uladzimir Ka-
ratkievic / King Stachs Wild Hunt – en.html [доступ: 17.01.2016].
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лiтарацыя з дадатковым тлумачэннем, што з’яуляецца карысным для
заходнiх чытачоу, паколькi падчас чытання яны могуць уявiць сабе
гэтую цырымонiю цi нават параунаць са сваiмi звычаямi. Але другая
частка сказа, у якой таксама узгадваюцца, на наш погляд, незвычай-
ныя для заходнiх чытачоу рэчы, чамусьцi застаецца без тлумачэння.
I малаверагодным здаецца нам тое, што заходнееурапейскiя жыхары
могуць быць знаëмыя з крапiунымi святкамi i гульнëй у яшчура, та-
му, безумоуна, варта было б перадаць i значэнне гэтых абрадау. Калi
англамоунаму аутару вядомы сэнс цырымонii з заломам, чаму ëн не
звяртае увагi на наступныя абрады, не выкарыстоувае дадатковы эн-
цыклапедычны матэрыял? Адказ, на нашу думку, крыецца зноу-такi
у рускамоуным перакладзе, дзе даецца тлумачэнне менавiта толькi ад-
ной гэтай цырымонii: Видел я церемонию с заломом, крапивные свят-
ки, редкую даже тогда игру в “ящера” (Залом – желая заколдовать

чужое поле, недруг завязывал на нем узлом пучек колосьев. Борьба

с этим “заломом” была чрезвычайно важным делом (бел.))45.

4. Асноуны спосаб перадачы назвау мiфiчных iстот з беларус-
кай аповесцi адбываецца з дапамогай калькавання: Сiняя Барада
– Bluebeard, Малы Чалавек – Little Man, Блакiтная Жанчына – the
Lady-in-Blue, каралеуна-лебедзь – a Swan Queen. Такая перадача з’яу-
ляецца адэкватнай, паколькi дазваляе уявiць тую цi iншую мiфiчную
iстоту падчас чытання лiтаратурнага твора.

Але не усе мiфiчныя iстоты перадаюцца у тэксце на англiйскую
мову такiм чынам. У прыватнасцi, такая лексема як Баба Яга у англа-
моуным перакладзе перадаецца транслiтарацыяй – Baba Yaga. Вi-
давочна, што дадзеная адзiнка не паддаецца перакладу, але тут англа-
моунаму аутару варта было б дадаць пэунае тлумачэнне традыцый-
наму вобразу Бабы Ягi у казках. Напрыклад: Baba Yaga – a witch in
Russian folk tales, an unmarried old women with a wooden leg, who lives
in a house on chicken legs in the forest and is doomed to solitude46 (дасл.
Баба Яга – ведзьма у народных казках, незамужняя старая жанчы-

на з драулянай нагой, якая жыве у доме на курыных ножках у лесе

i асуджана на адзiноту).

Не зусiм удалым з’яуляецца i наступны пераклад, якi вiдаць з кан-
тэксту: Гэта быу другi Дубатоук, i тут, сам-насам з сабою, вядо-

ма, сапраудны. Куды падзелiся дабрыня, памяркоунасць, ружовы твар

45 В. Короткевич, Дикая охота..., с. 127.
46 Вiкiпедыя, [online], https://wikipedia.org [доступ: 25.11.2017].
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каляднага дзеда47. Вiдавочна, што у сказе фальклорнае iмя каля-
днага дзеда, набыло агульны характар, з дапамогай якога, аутар апi-
свае знешнi выгляд Дубатоука.У англамоуным варыянце перакладчык
выкарыстоувае кантэкстуальную замену, якая з’яуляецца знаëмай
англамоуным чытачам – Santa Claus48. Дадзены пераклад паказвае,
што англамоуны аутар не знаëмы з беларускiм фальклорам, бо вобраз
каляднага дзеда iстотна адрознiваецца ад замежнага Santa Claus. Калi
узяць за увагу тое,што перакладчык мае на увазе спосабтранспазiцыi,
то ëн, на нашу думку, памыляецца, бо вобразу Santa Claus адпавядае
беларускi вобраз Зюзi, а не каляднага дзеда.

Або яшчэ такая перадача: [Хлопец] Свiшча надта ужо добра.

Проста салавей-разбойнiк: конi на каленi падаюць49 – He whistles
very well50 (дасл. Ëн свiшча вельмi добра), дзе найменне такой мi-
фiчнай iстоты як салавей-разбойнiк, якое набыло агульны характар,
у англамоуным перакладзе перадаецца апiсальным спосабам. Хаця,
згодна энцыклапедычным дадзеным, заходнiм чытачам такi вобраз мо-
жа быць знаëмы як Nightingale the Robber / Solovei the Brigand, цi нават
у транслiтараваным выглядзе Solovey-Razboynik51.

Такiм чынам, этнамаркiраваная лексiка беларускай мовы, вызна-
чаная у беларускай аповесцi “Дзiкае паляванне караля Стаха” У. Ка-
раткевiча, адлюстроувае этнаграфiчныя асаблiвасцi беларускага наро-
да, часавы каларыт твора, а таксама стварае спецыфiчную атмасферу
паказу жыцця галоуных герояу. Такiя моуныя адзiнкi з’яуляюцца свое-
асаблiвай складанай i неадназначнай катэгорыяй лексiчнай сiстэмы
любой мовы. З’яуляецца вiдавочным той факт, што такi пласт лексiкi
не можа быць абсалютна поунасцю адлюстраваны у англiйскай мове.
I у любым мастацкiм перакладзе страты з’яуляюцца непазбежнымi: ад-
ны этнакультурныя рэалii перадаюцца з дапамогай транслiтарацыi /
транскрыпцыi, другiя ж падвяргаюцца розным трансфармацыям (кам-
бiнаваны пераклад, апiсальны пераклад, адаптацыя цi iгнараванне), ад
якiх залежыць i узровень эквiвалентнасцi перакладу. Няправiльная пе-
радача або iгнараванне такiх моуных элементау прыводзiць да скажэн-

47 У. Караткев iч, Зямля пад белымi крыламi..., с. 229.
48 U. Karatkievic, King Stach’s Wild Hunt, [online], http://knihi.com / Uladzimir Ka-
ratkievic / King Stachs Wild Hunt – en.html [доступ: 17.01.2016].
49 У. Караткев iч, Зямля пад белымi крыламi..., с. 189.
50 U. Karatkievic, King Stach’s Wild Hunt, [online], http://knihi.com / Uladzimir Ka-
ratkievic / King Stachs Wild Hunt – en.html [доступ: 17.01.2016].
51 Академик (словари и энциклопедии), [online], https://dic.academic.ru [доступ:
25.11.2017].
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ня нацыянальных асаблiвасцей твора, да страты яго каларыту, што
у сваю чаргу можа прывесцi да няправiльнага успрымання беларус-
кай культуры англамоунымi чытачамi.
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ETHNO-MARKED VOCABULARY OF THE BELARUSIAN LANGUAGE
IN ENGLISH TRANSLATIONS

The article discusses the problem of translation of ethno-marked Belarusian
vocabulary into English on the example of the novel by V. Karatkevich “King
Stakh’s Wild Hunt”. Ethno-marked vocabulary is a special layer of the Belarusian
language, which reflects people’s world view and their way of life. The text contains
names of dishes, food and beverages, names of clothes and decorative elements,
names of dances, songs, celebrations and games, and names of mythical creatures.
The author identifies transliteration/transcription, combined translation, descrip-
tive translation, adaptation and dropping which help to establish equivalence of
translation from Belarusian into English.

Key words: translation, ethno-marked vocabulary, equivalence, transliteration,
transcription, combined translation, descriptive translation, adaptation, dropping.

S T R E S Z C Z E N I E

BIAŁORUSKIE SŁOWNICTWO NACECHOWANE ETNICZNIE
W TŁUMACZENIACH NA JĘZYK ANGIELSKI

W artykule omówiono nacechowane etnicznie słownictwo białoruskie w tłuma-
czeniu na język angielski na materiale powieści „Dzikie polowanie króla Stacha”.
Słownictwo to w języku białoruskim odzwierciedla światopogląd narodu, jego spo-
sób życia. Tekst zawiera nazwy dań, pożywienia, napojów, ubrań i elementów de-
koracyjnych, nazwy tańców, piosenek, świąt i zabaw, nazwy postaci mitycznych.
Autorka artykułu określa sposoby przekazywania tej leksyki, takie jak translite-
racja, transkrypcja, transkrypcja łączona, opisowa, adaptacja i opuszczenie, które
służą zachowaniu ekwiwalencji w tłumaczeniu z języka białoruskiego na język an-
gielski.

Słowa kluczowe: tłumaczenie, słownictwo nacechowane etnicznie, ekwiwalencja,
transliteracja, tłumaczenie łączone, tłumaczenie opisowe, adaptacja, opuszczenie.


