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ПРАБЛЕМА МАСТАЦКАГА ПЕРАКЛАДУ БЛІЗКАРОДНАСНЫХ МОЎ 

(НА МАТЭРЫЯЛЕ ЎКРАІНСКАГА ПЕРАКЛАДУ АПОВЕСЦІ «ДЗІКАЕ 

ПАЛЯВАННЕ КАРАЛЯ СТАХА» І РАМАНА «ЧОРНЫ ЗАМАК 

АЛЬШАНСКІ» У. КАРАТКЕВІЧА) 

Артыкул прысвечаны мастацкаму перакладу і праблемам, якія ўзнікаюць 

пры перакладзе з блізкароднасных моў (з беларускай на ўкраінскую). Аналіз 

праблематыкі выкананы на матэрыяле аповесці «Дзікае паляванне караля 

Стаха» і рамана «Чорны замак Альшанскі» У  Караткевіча. 
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беларуская мова, украінская мова.  

Актуальнасць артыкула заключаецца ў тым, што ў сучаснай лінгвістыцы 

існуе недахоп тэарэтычнай базы ў галіне мастацкага перакладу з 

блізкароднасных моў. Калі здаецца, што гэты від перакладу з’яўляецца самым 

лёгкім, то на практыцы адбываецца падмена паняццяў, выкарыстанне агульнай 

лексікі, але ўжо з іншага стылю, міжмоўная паранімія і аманімія. 

Па сваёй сацыяльнай функцыі мастацкі пераклад з’яўляецца найбольш 

дзейснай формай міжнацыянальных культурных сувязяў, сродкам духоўнага 

ўзаемаабагачэння і збліжэння розных народаў. Значэнне перакладу ў гісторыі 

культуры ў тым, што ён рознабакова развівае яе, дае магчымасць спазнаваць 

культуры розных народаў і прадстаўляць сваю. Гістарычная пераемнасць 

культур, іх узаемаўплыў, узаемаразуменне народаў і іх супрацоўніцтва былі і 

ёсць мажлівыя толькі праз пераклад. Без магчымасці перакладу чалавецтва 

ўяўляла б сабой не арганічнае адзінства, а хаатычную раздробленасць. Мастацкі 

пераклад бярэ пачатак з тае ж крыніцы, што і арыгінальнае мастацтва, ён развівае 

мову, пашырае паняційны матэрыял; перакладаючы твор, пісьменнік шукае 

рознабаковыя шляхі і варыянты. Маючы перад сабой аўтарскі вобраз, 

перакладчык выкарыстоўвае новыя пераносныя значэнні, крылатыя выразы, 

фразеалагізмы, характэрныя для мовы народа, якую ён перакладае. 

На сёння мастацкі пераклад разглядаюць як спецыфічную філалагічную 

з’яву, якая ўваходзіць у відавую сістэму перакладазнаўства, заснаваную асновах 

мовазнаўства і літаратуразнаўства. Перакладазнаўства як навука мае свой аб’ект 

– пераклад як творчая дзейнасць, прадмет – ідэйна-вобразная структура 

арыгінала, перакладны матэрыял з пункту гледжання яго зместавай, 

пазнавальнай і мастацкай каштоўнасці, і адзінку вывучэння – транслятэму. 

Існуюць некалькі відаў мастацкага перакладу, якія дзеляцца па форме: 



54 

 

празаічны, паэтычны, драматургія, дзіцячая літаратура; па адмысловым 

прызначэнні: падрадковы, скарочаны, фрагментарны. Мастацкі пераклад 

непасрэдна звязаны з гісторыяй перакладу, крытыкай перакладу, лінгвістыкай і 

літаратуразнаўствам. Значна дапамагаюць пры мастацкім перакладзе 

перакладацкі аналіз і структурнае даследаванне мастацкіх тэкстаў. 

Мастацкі пераклад з блізкароднасных моў мае свае асаблівасці, 

складанасці і перавагі. Для аналізу мы бралі тэксты, рэалізаваныя ў дзвюх 

моўных сістэмах – беларускай і ўкраінскай. 

Беларускі і ўкраінскі народы маюць свае ўнікальныя ўзаемасувязі ў галіне 

мастацкага перакладу. Падабенства гістарычнага і мастацкага развіцця, 

братэрства робяць гэтыя сувязі і ўзаемаўплывы непадобнымі на камунікацыю 

паміж іншымі нацыямі. Дзеячы мастацтва цэняць мову адзін аднаго, паважаюць 

і ахоўваюць яе, таму што разумеюць, якую цану кожная нацыя заплаціла, каб гэта 

мова ў яе была. У гісторыі мастацкага перакладу паміж беларускім і ўкраінскім 

народамі гучыць шмат вядомых імёнаў для кожнай з культур. На ўкраінскую 

мову перакладалі Янку Купалу, Якуба Коласа, Уладзіміра Караткевіча, Максіма 

Танка, Максіма Багдановіча, Рыгора Барадуліна і інш. Выбітнымі ўкраінскімі 

перакладчыкамі, якія ажыццяўлялі пераклад твораў беларускай літаратуры, 

з’яўляюцца Максім Рыльскі, Андрэй Малышка, Дзмітрый Павлычка, Барыс 

Олійнык, Іван Драч, Міхаіл Драй-Хмара, Мікалай Нагныбіда, Павел Тычына, 

Мікалай Бажан, Уладзімір Сасюра і інш. Гэта не поўны пералік мастакоў, якія 

працавалі ў сферы ўстанаўлення сувязяў у напрамку перакладу. Самым 

знамянальным фактам сённяшняга беларуска-ўкраінскага творчага братэрства 

з'яўляецца выданне двухтомнай анталогіі «Беларуская савецкая паэзія» кіеўскім 

выдавецтвам «Днепр» у 1971 г. Празаічны мастацкі пераклад – мала даследаваны 

кірунак перакладазнаўства. У даступных нам крыніцах не знайшлося ніводнай 

працы па аналізе ці крытыцы гэтага віду перакладу паміж беларускай і 

ўкраінскай мовамі. Таму, на нашу думку, было важным узяць у якасці прадмета 

даследавання менавіта празаічныя творы.  

Для аналізу праблем, якія ўзнікаюць пры мастацкім перакладзе, мы абралі 

адны з самых вядомых у свеце беларускіх твораў, перакладзеных на многія мовы 

свету, у тым ліку і ўкраінскую, – аповесць «Дзікае паляванне караля Стаха» і 

раман «Чорны замак Альшанскі» Уладзіміра Караткевіча. У гэтых творах мы 

сустракаем шмат выпрабаванняў для перакладчыка, выкліканых падабенствам і 

адрозненнем моў. Па-першае, праблемы мовазнаўчага характару: няправільны 

пераклад лексем, які заключаецца ў недакладным выкарыстанні моўнай адзінкі: 

ужыванне іншага віду дзеяслова, ужыванне слова з перыферыі сінанімічных 

радоў, выкарыстанне лексемы з іншага стылю: бел. Увесь час высокае 

становішча. Падмацоўвалі тым, што каралям гарады дарылі, укр. Увесь час 

високе становище. Міцніли з того, що королям міста дарували, бел. 

падмацоўваць – укр. підкріплювати, бел. мацнець – укр. міцніти; міжмоўная 

аманімія і паранімія; пропуск сказаў, купюры, напрыклад: бел. Нічога, што так 

тужліва калоцяцца аблепленныя снегам дрэвы і так бяздонна блішчыць пад 

рэдкімі ліхтарамі асфальт, ва ўкраінскім тэксце гэтага сказа няма; 
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калькаванне; змена стылістычнай афарбоўкі сказаў або ўрыўкаў пасля 

перакладу, бел. у той брыдкі сакавіцкі вечар, укр. того поганого березневого 

вечора, бел. брыдкі  – укр. бридкий, бел. дрэнны – укр. поганий; дадатковыя 

словы, словазлучэнні, сказы, напрыклад: бел. Уяўляеш, не ў аднаго мяне ўсё гэта 

такое пачуццё выклікае, укр. Уявляєш, не в одного мене вся ця споруда таке 

почуття викликає. У гэтым сказе праз тое, што перекладчык дадаў лексему, 

якой няма ў беларускага пісьменніка, змяніўся сэнсавы акцэнт з агульнага на 

канкрэтнае Па-другое, праблемы літаратуразнаўчага характару: змяненне 

рыфмы і рытмікі пасля перакладу вершаў або рыфмаваных урыўкаў; змена 

вобразнасці.  

Варта адзначыць і агульнае ўражанне ад працы перакладчыка на аснове 

параўнальнага аналізу аповесці «Дзікае паляванне караля Стаха» і рамана 

«Чорны замак Альшанскі» Уладзіміра Караткевіча. На нашую думку, як у 

першым, так і ў другім з перакладзеных твораў адчуваецца агульнае імкненне да 

нейтралізацыі стылю, што пацвярджаецца вялікай колькасцю нейтральна 

афарбаваных лексем у перакладным варыянце на месцы стылістычна 

афарбаваных лексем у беларускім тэксце. Аўтар пры дапамозе лексічнага 

напаўнення стварае эмацыйную афарбоўку, характар персанажаў і іх характар, 

але перакладчык у некаторых выпадках ігнаруе такія заўвагі. На нашую думку, 

гэта можа быць звязана з тым, што значна прасцей перадаць тэкст беспамылкова 

нейтральна афарбаванымі лексемамі, чым адшукаць больш дакладны адпаведнік 

моўнай адзінкі з розных стыляў мовы, у такім выпадку верагоднасць памылкі 

значна вышэй. Можам адзначыць кампетэнтнасць перакладчыка ў фразеалогіі і 

агульную абазнанасць у сацыяльных і гістарычных рэаліях беларускага народа. 

Такім чынам, становіцца зразумела, што мастацкі пераклад – складанае 

літаратуразнаўчая і мовазнаўчая з’ява, асабліва калі гаворка ідзе пра пераклад з 

блізкароднасных моў, што стварае сваю ўнікальную сферу сувязі дзвюх 

падобных паміж сабой моўных сістэм. Даследаванні такога тыпу перакладу 

развіваліся паступова, на працягу доўгага перыяду ў гістарычным кантэксце. 

Многія пісьменнікі і навукоўцы, як беларускія так і ўкраінскія, працавалі ў гэтым 

напрамку, каб развіць гэтую галіну філалогіі. Прадстаўнікі перакладазнаўства 

павінны быць адказнымі за лёс твора і за якасць успрымання яго чытачамі. Яны 

не маюць права на памылку, паколькі праз прызму іх таленту прадстаўнікі іншай 

культурнай прасторы ўспрымаюць каштоўнасць іншамоўнага твора і ўзровень 

таленту яго аўтара. 

  


