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Пытанне граматычный інтэрферэнцыі ў перакладзе знаходзіцца на 
стыку тэорыі перакладу і тэорыі моўных кантактаў.  У сваю чаргу, моўны 
кантакт патрабуе комплекснага падыходу, што ўключае  псіхалагічны, 
сацыяльны і ўласна лінгвістычны аспекты.  Аб’ектам даследавання 
з’яўляецца граматычная інтэрферэнцыя. Выбраны менавіта граматычны 
ўзровень  мовы як найменш  даследаваны і найбольш аб’ектыўны з пункту 
гледжання дакладнасці\недакладнасці перакладу. 

Актуальнасць даследавання вызначаецца тым, что аб’ёмы 
перакладаў з кожным днём павялічваюцца, а недаацэнка самой з’явы 
інтэрферэнцыі пры перакладзе вядзе да шэрагу памылак альбо нават да 
зрыву камунікацыі. Граматычная інтэрферэнцыя да гэтага часу застаецца 
найменш даследаванай (у параўнанні з фанетычнай і лексічнай). Наколькі 
нам вядома, інтэрферэнцыя на матэрыяле перакладаў аўдыё-медыяльных 
тэкстаў раней таксама не разглядалася пры тым, што ў нашай краіне 
перакладу такога тыпу тэкстаў перакладчыкі спецыяльна не навучаюцца. 
Спецыфіка перакладу засвойваецца непасрэдна ў працэсе працы над ім, 
што тлумачыць памылкі, якія рэгулярна ўзнікаюць, асабліва на першых 
этапах засваення. Таму хочацца спадзявацца, што дадзенае даследаванне 
будзе карысным у практычным плане, нягледзячы на тое, што ў ім 
разглядаецца толькі адзін моўны ўзровень (граматычны). Акрамя таго, 
руска-французскія і французска-рускія спісы лексічных інтэрферэнтаў (так 
званых “ілжывых сяброў перакладчыка”) былі складзены ўжо даўно і 
актыўна выкарыстоўваюцца перакладчыкамі пры падрыхтоўцы, што ж 
датычыцца граматычнага ўзроўню, то такія спісы (граматычных 
інтэрферэнтаў) яшчэ неабходна скласці.  

Вывучэнне граматычнай інтэрферэнцыі можа быць карысным не 
толькі для кантакталогіі і перакладазнаўства, але і для тыпалогіі моў. Нават 
калі адна і тая ж граматычная катэгорыя прысутнічае ў абедзвюх мовах, 
спосабы яе выражэння бываюць рознымі. Аналіз інтэрферэнцыі дае 
магчымасць выявіць тую ці іншую катэгорыю, вызначыць кампаненты яе 
значэнняў і дыферэнцыяльныя прызнакі, а таксама асаблівасці форм яе 
выражэння.  

Аднак мэта нашага даследавання заключаецца не ў фармальным 
канстатаванні памылкі (вынік граматычнай інтэрферэнцыі – парушэнне  
нормы), а ў аналізе яе прычын і механізмаў, бо, кажучы словамі Анры 
Фрэя, “памылкі робяцца не дзеля задавальнення. Іх з’яўленне вызначана, 
больш ці менш несвядома, тымі функцыямі, якія яны павінны выконваць” 



(тут і далей пераклад наш  -  М.У.) [14]. І хоць у межах гэтага 
даследавання разглядаецца тое, што Л.У. Шчэрба называў “адмоўным 
моўным матэрыялам” [15], наш падыход – не пазіцыя законніка з 
граматычным кодэксам у руках, які займаецца кадыфікацыяй і дыктуе, як 
правільна казаць і пісаць, а хутчэй следчага, што спрабуе высветліць, якім 
чынам і чаму норма была парушана.  

В.В. Алімаў звяртае ўвагу на той факт, што доўгі час інтэрферэнцыя 
разглядалася толькі як вынік непасрэднага моўнага кантакту, ва ўмовах жа 
пасрэдніцкай моўнай дзейнасці інтэрферэнцыя не вывучалася [1]. Аднак 
неабходна заўважыць, што ідэя пра мажлівасць такога падыходу 
выказвалася ў працах У. Вайнрайха, А. Марцінэ, Х. Шухардта, Ж. Мунэна. 
Але даследчыкі даволі скептычна адносіліся да такога падыходу, 
мяркуючы, што “пераклад, калі яго разглядаць як моўны кантакт у 
выпадку спецыфічнага білінгвізму, можа даць лінгвісту толькі 
абмежаваную колькасць прыкладаў інтэрферэнцыі ў параўнанні з тым, што 
можа даць непасрэднае назіранне любога двухмоўнага народу”  [11]. 

Цяжка аспрэчыць такое сцвярджэнне, аднак нельга адмаўляць і той 
факт, што інтэрферэнцыя ў перакладзе звязана са спецыфікай 
перакладчыцкай дзейнасці, такім чынам мы можам назіраць “збоі” пры 
“прафесійным білінгвізме” (А. Марцінэ), білінгвізме, узведзеным у ранг 
прафесіі, пры якім механізмы “селектара” і “катролера” (тэрміналогія Я.М. 
Верашчагіна [4]) павінны працаваць эфектыўней, г. зн., у перакладчыка 
ступень кантролю інфармацыі на выхадзе павінна быць значна вышэйшай, 
чым у звычайнага білінгва пры пераключэнні коду. Узнікае пытанне: чаму, 
нягледзячы на свядомую ўстаноўку пазбягаць уплыву зыходнай мовы на 
мову перакладу, перакладчык усе ж такі застаецца пад уплывам зыходнай 
мовы, нават калі гэта датычыцца перакладу на родную дамінантную мову?  

Магчыма, перакладчык, як і кожны білінгв, схільны атаясамляць 
сістэмы тых моў, якімі ён карыстаецца. А паколькі мова – гэта сістэма 
апазіцый, то натуральнае атаясненне моў пры білінгвізме, якое ляжыць у 
аснове многіх форм інтэрферэнцыі, як лічыць У. Вайнрайх, “з’яўляецца 
для індывіда тым, што палягчае яго лінгвістычную ношу” [3].  Такім 
чынам, у якасці асноўнай спружыны механізму інтэрферэнцыі можна 
разглядаць фактар эканоміі працоўнай энергіі, ці, кажучы словамі  
Я.Дз.Паліванава, проста “чалавечую ляноту” [12]. Менавіта таму 
перакладчыку так цяжка зламаць структуры зыходнай мовы, знайсці для іх 
адэкватныя формы ў мове перакладу, і нават свядомай устаноўкі пазбягаць 
інтэрферэнцыі для гэтага не хапае, што сведчыць альбо пра недастатковую 
суаднесенасць сістэм дзвюх моў (калі ідэальнае валоданне кожнай з моў 
паасобку не забяспечвае магчымасці паспяховага перакадавання 
інфармацыі), альбо, наадварот, пра залішняе іх атаясненне (калі межы 
моўных сістэм пачынаюць сцірацца).          

   Сутнасць перакладу (як працэсу) заключаецца ў бесперапынным 
пераключэнні з мовы на мову. А што ўяўляе сабой механізм 
пераключэння? Што забяспечвае поспех такога пераходу?  Пошук адказаў 



на гэтыя пытанні вядзе нас глыбей у сферу псіхалогіі і фізіялогіі чалавека, 
дзе, у сваю чаргу,  пытанняў бывае болей, чым адказаў. Так, 
псіхафізіялагічныя асновы лінгвістычнай інтэрферэнцыі вызначаюцца 
даследчыкамі па-рознаму, у першую чаргу, у залежнасці ад таго, як яны 
вырашаюць для сябе праблему лакалізацыі (сумеснай ці паасобнай) 
маўленчых механізмаў першаснай і другаснай моў. Апошняе патрабуе 
больш глыбокага аналізу і вымушае эксперыментыльных пацверджанняў, 
што выходзіць за межы нашага даследавання.  

На дадзеным этапе працы нас цікавяць уласна факты граматычнай 
інтэрферэнцыі ў перакладзе і механізмы яе ўзнікнення. Пераклад 
вызначаецца намі як спецыфічны від маўленчай дзейнасці, магчымы толькі 
пры змяшаным тыпе прадуктыўнага двухмоўя, што ўключае здольнасць 
перакладчыка ўспрымаць інфармацыю, якая дадзена яму ў межах аднаго 
коду (зыходнай мовы), і перадаваць яе сродкамі іншага коду (мовы 
перакладу), намагаючыся дасягнуць максімальнай эквівалентнасці 
арыгінала і перакладу, якая закранае ўсе аспекты тэксту як знакавай 
сутнасці. Мэта кожнага перакладчыка – давесці ступень валодання мовамі 
да аўтаномнага двухмоўя, калі носьбіт ясна адрознівае моўныя сістэмы і 
паспяхова пераключаецца з адной сістэмы на другую. Абапіраючыся на  
думку У. Вайнрайха аб тым, што моўны кантакт адбываецца ў свядомасці 
білінгва [3], можна казаць пра пераклад як пра ідэальнае поле для моўнага 
кантакту, што дае магчымасць падыходіць да яго вывучэння з пункту 
гледжання тэорыі моўных кантактаў.     

Матэрыялам для даследавання паслужылі пераклады аўдыё-
медыяльных тэкстаў (тэрміналогія К. Райс) [13]. Дадзены тып уключае 
тэксты, якія не могуць абыходзіцца без пазамоўнага асяроддзя і аптычных, 
акустычных альбо графічных форм выяўлення, у першую чаргу, гэта – 
радыёкаментары і паведамленні, радыёп’есы і іншыя тэксты, што 
распаўсюджваюцца радыё і тэлебачаннем. Пры перакладзе такіх тэкстаў 
неабходна не толькі захоўваць інварыянтнасць зместу, але і прыстасоўваць 
маўленчы сінтаксіс да мовы перакладу. Неабходна адаптаваць рытміку, а 
таксама ўлічваць працягласць гучання кожнай фразы.  “Метад перакладу 
аўдыё-медыяльных тэкстаў, - піша К. Райс,-  павінен забяспечваць такое ж 
уздзеянне на таго, хто слухае тэкст перакладу, якое арыгінал аказвае на 
слухача зыходнага тэксту. У некаторых выпадках гэта можа служыць 
падставай для больш значнага адыходу ад формы і зместу арыгінала”[13]. 
Відавочна, такі тып перакладу, з аднаго боку, дае большую свабоду , але, з 
іншага боку, задае пэўныя абмежаванні. Перакладчыкі па-рознаму 
карыстаюцца гэтай свабодай, што адлюстроўваецца і на выніках 
перакладу.  

Выбар дадзенага тыпу тэкстаў абумоўлены ўласным перакладніцкім 
досведам аўтара. Усяго было прааналізавана 46 тэкстаў перакладу і іх 
французскіх арыгіналаў. Тэкстам уласціва адносная жанравая 
аднароднасць (дакументальныя, навукова-папулярныя фільмы). Вывучаўся 
ўплыў сістэмы французскай (другаснай) мовы на сістэму рускай 



(першаснай) мовы. Неабходна адзначыць таксама, што тэксты не прайшлі 
рэдактуру, г.зн., мы маем справу з так званым “сырым” матэрыялам - 
непасрэдным прадуктам перакладніцкай дзейнасці.  

Даследаванне будавалася ў асноўным на аналізе атрыманага пры 
перакладзе тэксту з мэтай выявіць ступень яго адпаведнасці нормам рускай 
мовы. У шэрагу выпадкаў быў адзначаны ўплыў граматычных структур 
зыходнай мовы (французскай) на сістэму мовы перакладу (рускай). 
Менавіта гэтыя выпадкі разглядаюцца намі як прыклады граматычнай 
інтэрферэнцыі, што праяўляецца ў выглядзе парушэння граматычных норм 
альбо нерэалізаваных магчымасцяў сістэмы рускай мовы. Мы адрозніваем 
два віды граматычнай інтэрферэнцыі: марфалагічную (1) і сінтаксічную 
(2). 

1. Марфалагічная інтэрферэнцыя 

У цэлым даследаванні паказваюць, што марфалагічная (або 
парадыгматычная) інтэрферэнцыя выяўляецца на ўзроўні марфем і часцін 
мовы. Намі былі адзначаны выпадкі інтэрферэнцыі толькі на ўзроўні 
часцін мовы і іх граматычных катэгорый. 

1.1 Інтэрферэнцыя роду назоўнікаў 

Марфалагічная інтэрферэнцыя часта абумоўлена катэгарыяльнымі 
адрозненнямі часцін мовы, так, для назоўнікаў у французскай і рускай 
мовах характэрнымі з’яўляюцца адрозненні катэгорый роду і ліку (калі 
казать толькі пра тыя катэгорыі назоўніка, што прысутнічаюць у абедзвюх 
мовах). Гэтыя адрозненні становяцца чыннікамі інтэрферэнцыі. 

 Ex.: Фрегата «Флора» подплывает к берегам острова Пасхи. La 
Frégate « La Flore» mouille au large de l’île de Pâques [Другой музей на 
набережной Бранли]. 

 La frégate (ж.р.) + фрегат (м.р.) � фрегата (ж.р.), дзе назоўнік 
фрегат атрымлівае канчатак  -а  у якасці марфалагічнага паказчыка 
жаночага роду.  

Ex.: Вино Брют Империаль Розэ производится из винограда разных 
сортов. Но в общем, он похож на обыкновенный Брют Империаль. Brut 
Impérial Rosé est un assemblage de différents vins semblable au Brut Impérial. 
C’est un vin blanc mais auquel l’apport de vin rouge donne une belle couleur 
rosée [Шампанского!]. 

Un vin (м.р.) + вино (н.р.) �вино (м.р.)  

1.2 Адсутнасць дыферэнцыяцыі прыналежных і зваротна-
прыналежных займеннікаў 

У рускай мове сістэма пасэсіву заснавана на апазіцыі форм 
прыналежных (мой, твой, его) і зваротна-прыналежных (свой) 
займеннікаў, дзе агульным прызнакам з’яўляецца значэнне прыналежнасці, 
а дыферэнцыяльным – значэнне прыналежнасці суб’екту дзеяння. У 



французскай мове такога супрацьпастаўлення няма, тут існуе іншая 
апазіцыя: прыналежны дэтэрмінатыў (son, sa, ses) супрацьпастаўляецца 
прыналежнаму займенніку (le sien, la sienne, les siens/ les siennes) 
функцыянальна (г.зн. па функцыі - азначэнне/субстытут).  Прыналежныя 
дэтэрмінатывы выконваюць у сказе шэраг важных функцый і ўжываюцца ў 
паўтара разы часцей, чым, напрыклад, неазначальны артыкль [6].  
Магчыма, такі ўзровень частотнасці іграе не апошнюю ролю ў тым, 
наколькі стабільнымі аказваюцца дыферэнцыяльныя прызнакі зыходнай 
мовы ў свядомасці перакладчыка, калі прызнак прыналежнасці суб’екту 
дзеяння становіцца неактуальным у тэксце перакладу і апазіцыя 
прыналежны/зваротна-прыналежны пасэсіў нейтралізуецца. 

Ex.: С одной стороны, она считала это её долгом, а с другой, она 
осознавала, что способна повлиять на ход событий… Cette femme-là, d’une 
part pense que c’est son devoir de soutenir la population de sa ville dans des 
circonstances très difficiles, d’autre part, elle pense, qu’elle peut y faire quelque 
chose, qu’elle en est capable…[Святая Женевьева, покровительница 
Парижа].  

Ex.: Для его [караля, г.зн. своей] коронации король получил сотни 
литров этого напитка. Le breuvage fait dès lors son entrée dans les mœurs 
royales et Louis XIV, qui en reçoit des centaines de pintes pour son 
couronnement…[ Шампанского!]. 

1.3 Невыражанасць катэгорыі азначальнасці/неазначальнасці 

Катэгорыя азначальнасці/неазначальнасці (дэтэрмінацыя) з’яўляецца 
семантыка-сінтаксічнай, гэта прыватны выпадак працэсу актуалізацыі – 
“пераводу мовы ў маўленне” [2].  У французскай мове катэгорыя 
азначальнасці/неазначальнасці мае спецыяльны граматычны сродак 
выяўлення – артыкль (неабходна заўважыць, што гэта асноўны, але не 
адзіны сродак). У рускай мове аналагічная граматычная катэгорыя 
адсутнічае  і значэнні, што перадаюцца формамі французскага артыкля, 
выражаюцца з дапамогай лексіка-граматычных сродкаў, найважнейшымі з 
якіх з’яўляюцца прадак слоў, некаторыя разрады займеннікаў і 
прыметнікаў. З наступнага прыкладу бачна, што перакладчык захоўвае ў 
сказе зыходны (прамы) парадак слоў, такім чынам значэнне 
неазначальнасці ў тэксце перакладу аказваецца невыражаным: 

Arthur frappa  à la porte. Une femme lui ouvrit. Артюр постучал. 
Женщина открыла дверь (замест: Дверь открыла женщина) [Артюр 
Рембо].  

Вядома, што для розных граматычных катэгорый характэрна розная 
ступень “абавязковасці” выражэння, бо “мовы адрозніваюццы паміж сабой 
галоўным чынам тым, што ў іх не можа не быць выражана, а не тым, што 
можа выражацца” [16]. Для французскай мовы катэгорыя  
азначальнасці/неазначальнасці абавязковая, а для рускай  - не. Таму 
прыведзены намі прыклад здаецца граматычна правільным на ўзроўні 
сказа, але на ўзроўні тэксту яго можна назваць квазі-правільным. Кінга 



Клаўдзі вылучае два тыпы інтэрферэнцыі: прамую (характэрную для 
перакладу з роднай мовы на замежную, калі перакладчык пераносіць 
лексічныя адзінкі і граматычныя структуры роднай мовы ў тэкст 
перакладу) і ўскосную (характэрную для перакладу з замежнай мовы на 
родную). У апошнім выпадку “кожны сказ састаўлены па правілах  роднай 
мовы і ўспрымаецца яе носьбітамі як граматычна правільны, але ўвесь 
тэкст цалкам не прымаецца, бо не адпавядае іх інтуітыўным уяўленням аб 
правільна складзеных тэкстах” [9].  Прыведзены вышэй прыклад і 
аналагічныя яму выпадкі невыражанасці ў тэкстах перакладу катэгорыі 
азначальнасць/неазначальнасці можна называць ускоснай інтэрферэнцыяй. 

1.4 Аналітызацыя форм ступеняў параўнання прыметнікаў і 
прыслоўяў 

Аналіз тэкстаў паказаў, што перакладчыкі пры ўтварэнні ступеняў 
параўнання прыметнікаў і прыслоўяў у выпадках, калі ёсць альтэрнатыва 
выбару паміж простай (сінтэтычнай) і складанай (аналітычнай) формамі, 
аддаюць перавагу апошняй, што можна тлумачыць уплывам французскай 
мовы, дзе ступені параўнання выражаюцца аналітычна. Тут неабходна 
ўлічваць таксама і спецыфіку перакладаў, бо асноўная праблема, якая 
паўстае перад кожным перакладчыкам аўдыё-медыяльнага тэксту, - гэта 
несуразмернасць французскіх фраз і іх перакладаў на рускую мову.   
Перакладчык часта вымушаны ахвяраваць зместам выказвання дзеля таго, 
каб патрапіць у адпушчаны сцэнарыям час. Менавіта таму аналітызацыя 
форм (напрыклад, “более разнообразные”  замест разнообразнее [Тайная 
жизнь парижского сада растений] ) падаецца нам немэтазгоднай, нават 
калі яна не з’яўляецца парушэннем нормы рускай мовы, і, безумоўна, 
недапушчальнай, калі такое парушэнне ёсць. 

Ex.: С того момента, как была подтверждена связь между 
мезотелиомой и асбестом, стало более легко выявлять случаи этой 
болезни, а также составлять правдивую статистику профессиональных 
заболеваний.   A partir du moment où on a eu la confirmation du lien entre 
mésothéliome et amiante, il nous a été plus facile de mettre en évidence des cas 
de cette maladie et donc d’établir de véritables statistiques de maladies 
professionnelles [Асбест]. 

Ex.: Так  ему было гораздо более удобно  создавать   особенные 
вещи, имея влиятельного  мецената, чем, если бы у него его  не было. - Il 
était beaucoup plus à l’aise pour réaliser des pièces exceptionnelles, que s’il 
n’avait pas eu un mécénat important [Лалик, человек  стекла]. 

2. Сінтаксічная інтэрферэнцыя 

Відавочна, сінтаксічны ўзровень мовы з’яўляецца самым устойлівым 
да знешняга ўплыву. Кожная мова мае свой шэраг камунікатыўна-
мысленчых структур, з дапамогай якіх адбываецца фармаванне і 
паведамленне думкі. Выпрацаваная мовай устойлівая структура па-свойму 



падае тую сітуацыю ці падзею, пра якую ідзе гаворка, г.зн., носьбіты 
розных моў па-рознаму будуюць (фармулююць) і паведамляюць свае 
думкі, таму, каб замяніць структуру выказвання на іншамоўную, носьбіт 
пэўнай мовы павінен “змяніць” структуру ўласнай думкі. Магчыма, 
усталёўваючы сінтаксічныя сувязі паміж словамі, чалавек, такім чынам, 
фармуе для сябе пэўную карціну свету, усталёўвае адносіны паміж 
прадметамі. Менавіта таму носьбіт рускай мовы “смеется над кем-л.”, а 
носьбіт беларускай “смяецца з каго-н.”, для рускага “птицы находятся на 
дереве”, а для француза «les oiseaux sont dans* l’arbre» (у*). Тут 
актуалізуецца ідэя А.Я. Міхневіча пра нацыянальную сінтаксічную 
ідыяматыку як сукупнасць усіх сінтаксічных характарыстых сінтаксічнага 
складу пэўнай мовы, ігнараванне якой можа прывесці да дэканструкцыі 
мовы [17].  

Сінтаксічная (або сінтагматычная) інтэрферэнцыя, безумоўна, 
прысутнічае ў перакладах, хоць і выяўляецца не так часта, як, напрыклад, 
лексічная. Прычыну яе трэба шукаць у тым, што пры падабенстве зместу 
сінтаксічныя адзінкі маюць значныя разыходжанні ў фармальнам аспекце. 
Такая адносная ўніверсальнасць плана зместу ў сінтаксісе тлумачыцца 
агульнасцю сінтаксічных адносін і сувязяў, асноўных сінтаксічных 
мадэляў і іх складнікаў – сінтаксічных пазіцый. Што датычыцца плана 
выяўлення, тут французская і руская мовы маюць шэраг структурных 
разыходжанняў як у рэалізацыі прыслоўных сувязяў, так і на ўзроўні сказа. 
Праведзены аналіз паказаў, што парушэнні нормы рускай мовы назіраюцца 
часцей на ўзроўні прыслоўных сувязяў і складаюць амаль 1/3 ад агульнай 
колькасці выяўленых фактаў граматычнай інтэрферэнцыі. На наш погляд 
гэта можна тлумачыць тым, што выбар сродкаў рэалізацыі, напрыклад, 
дзеяслоўнага кіравання з’яўляецца ў пэўнай ступені фармальным і носіць 
імавернасны характар. Так, французскі дзеясловы commencer ‘пачынаць’, 
continuer ‘працягваць’ ажыццяўляюць кіраванне з дапамогай 
прыназоўнікаў à альбо de, і выбар прыназоўніка не нясе ніякіх 
семантычных змен. 

2.1. Сінтаксічная інтэрферэнцыя пры рэалізацыі прыслоўных 
сувязяў 

Дзеяслоўнае кіраванне, часавыя, прасторавыя і іншыя адносіны 
афармляюцца ў французскай і рускай мовах па-рознаму. Пад уплывам 
французскай мовы адбываецца іх пераафармленне ў тэкстах перакладу. 

Ex.: (…) сосчитать на пальцах одной руки. - (…) se compter sur les 
doigts de la main  [Архитектурные шедевры, серия 10]. 

Ex.: Разве что, жалею о том, что не довольствовался быть 
просто слугой Кокто. Mais, j’ai quand même un regret, c’est de ne pas m’être 
contenté d’être le serviteur de Cocteau [Жан Маре – полубог].  

Ex.: Став специалистом монументальных произведений, он 
создает два фонтана для Рон-Пуэн на Елисейских полях в Париже. Devenu 



le spécialiste des œuvres monumentales, il crée deux fontaines pour le Rond-
Point des Champs- Elysées à Paris  [Лалик, человек стекла]. 

2.2. Калькаванне канструкцый са значэннем каўзатыўнасці 

Французская мова – аналітычная, руская – сінтэтычная. Пры аналізе 
перакладу французскіх аналітычных канструкцый са значэннем 
каўзатыўнасці (прымушэнне да дзеяння альбо стварэнне пэўнага стану 
аб’екта) на рускую мову былі адзначаны выпадкі іх калькавання. 

Ex.: Но уклон железнодорожной колеи сделал бы сложным 
торможение и разгон локомотивов. – Une pente a l’approche de la gare 
rendrait difficile le freinage et le démarrage des trains [Архитектурные 
шедевры, серия 11]. 

Ex.: Два лестничных марша обступают восьмиугольник зимнего 
сада и позволяют дойти до бельэтажа. – Deux voléees de marches 
enveloppent l’octogone du jardin d’hiver et permettent d’accéder au niveau du 
bel étage [Архитектурные шедевры, серия 3]. 

Перакладчыкі ігнаруюць магчымасць выкарыстання аднаслоўных 
форм (напрыклад,  усложнил замест “ сделал бы сложным”  альбо ведут 
замест “ позволяют дойти”  ), хоць гэта памяншае колькасць кампанентаў у 
сказе, што зноў-такі дапамагае вырашыць праблему працягласці гучання 
французскага і рускага тэкстаў.  

2.3. Сегментацыя сказа 

Адзін з падводных камянёў перакладу з французскай мовы – 
калькаванне канструкцый, што з’яўляюцца прыкладам “сегментаванага 
сінтаксісу” (Ш. Балі) – спецыфічнай рысы французскай мовы ў параўнанні 
з рускай. 

Ex.: Для большого музея, ему не хватало места для экспозиций. – 
Pour un grand musée, il  manque cruellement de surfaces d’exposition 
[Архитектурные шедевры, серия 1]. 

Гэта прыватны выпадак так званых “фразавый дапаўненняў” [6], што 
не ўваходзяць у асноўную структурную схему сказа, застаюцца па-за 
валентнасцю дзеяслоўнага ядра, знаходзяцца ў абсалютным пачатку сказа 
і, звычайна, выяўляюць тэму выказвання.  

Ex.: С Гимаром во главе,  художники и  архитекторы увлекаются 
новыми материалами, такими как стекло и железо. Guimard en tête, 
artistes et architectes s’emballent pour de nouveaux matériaux comme le verre 
ou le fer [Лалик. Человек стекла]. 

Ex.: Более дешевые, духи могли  отныне завоевывать более 
широкую клиентуру.  Moins cher, le parfum peut désormais conquérir une 
clientèle plus vaste [Лалик, человек стекла].  

Фразавыя дапаўненні патрабуюць значных граматычных 
трансфармацый пры перакладзе, звычайна яны перадаюцца як даданыя 
часткі складаназалежных сказаў. 



2.4. Сінтаксічны анімізм 

У.Г. Гак, супастаўляючы французскую і рускую мовы, прыйшоў да 
высновы, што французская мова больш метафарычная. Тут гаворка ідзе 
пра такую сінтаксічна-стылістычную з’яву, як “сінтаксічны анімізм” – 
ужыванне пры пераходным дзеяслове неадушаўлёнага назоўніка ў функцыі 
адушаўлёнага [7]. Дзейнік пры пераходным дзеяслове звычайна ўказвае на 
актыўны суб’ект, такім чынам адбываецца метафарызацыя. Сюды можна 
аднесці выпадкі, калі актыўнасць суб’екта, што выяўляецца 
неадушаўлёным назоўнікам, заключаецца ў семантыцы дзеяслова 
(пераходнага альбо непераходнага).    

Ex.: Все эти редкие виды дерева прибыли из Конго. - Tous ces bois 
rares viennent bien entendu du Congo [Архитектурные шедевры, серия 12]. 

“Хоць “анімізм” вядомы ўсім мовам, у французскай мове ён 
сустракаецца часцей, чым, напрыклад, у нямецкай, англійскай і рускай, і 
можа разглядацца як спецыфічная рыса французскай граматыкі і 
стылістыкі” [7]. У.Г. Гак прапануе выкарыстоўваць пасіўныя альбо 
бессуб’ектныя канструкцыі ў якасці аднаго з магчымых варыянтаў 
перакладу такіх сказаў. Даслоўны пераклад у гэтым выпадку таксама 
магчымы, калі перакладчык імкнецца захаваць вобразнасць зыходнага 
тэксту. Такім чынам, прыведзены вышэй прыклад можна разглядаць як 
інтэрферэнцыю, але ўжо не дэструктыўную, а, наадварот, канструктыўную.  

Аднак не заўсёды “вобразнасць” бывае граматычна правільнай. Так, 
наступныя сказы, на наш поглад, патрабуюць актантных альбо лексічных 
трансфармацый: 

Взрывы, ответственность за которые предписывается двум 
подпольным организациям под названием Стерн и Иргун, вслепую нанесли 
удары по всем интересам короны.  Les  attentats  sont  signés  de  deux  
organisations clandestines, Stern et Irgoun, et frappent aveuglément tous les 
intérêts de la couronne [История терроризма].  

Начиная с семидесятых годов Израиль втянулся в похожую 
операцию, решение о проведении которой было принято на 
государственном уровне. A partir des années 70, Israël s’est lancée dans une 
opération un peu similaire décidée au plus au niveau de l’état [История 
терроризма]. 

2.5. Празмерная пранаміналізацыя 

У цэлым для французскай мовы характэрна больш частае ўжыванне 
займеннікаў у параўнанні з рускай. “Нормы французскай мовы дазваляюць 
паўтор займеннікаў у значных адрэзках тэксту, для рускай мовы бясконцае 
паўтарэнне займеннікаў непажадана, таму ім адпавядаюць назоўнікі” [7]. 
Аднак у перакладах рэгулярна назіраецца празмерная пранаміналізацыя, 
якую можна назваць адметнай рысай перакладных тэкстаў у параўнанні з 
арыгінальнымі (рускімі) тэкстамі. 



Ex.: Он уже построил несколько совершенно оригинальных 
особняков для богатых просвещенных буржуа. Он популярен, и о нем 
говорит пресса. Он строит и украшает (…) – Il  a déjà construit  quelques 
hotels particuliers de conception totalement originale pour de riches bourgeois 
éclairés. Il est à la mode, la presse en parle. Il  construit et décore (…) 
[Архитектурные шедевры, серия 3] 

У сваю чаргу,  французская мова пазбягае паўтарэння назоўнікаў, 
для гэтага яна мае шэраг сродкаў, якія выконваюць функцыю субстытутаў. 
Пры перакладзе на рускую мову ўзнікаюць памылкі, абумоўленыя 
адсутнасцю ў рускіх канструкцыях пэўных элементаў, што ў французскай 
мове з’яўляецца нарматыўнам альбо мае спецыфічны спосаб выяўлення. 

Ex.: На кону была его кредитоспособность и его архитектора. – Sa 
crédibilité comme celle de son architecte est en jeu [Архитектурные шедевры, 
серия 13] (ролю субстытута выконвае указальны займеннік celle). 

2.6. Захаванне парадку кампанентаў зыходнай мовы ў структурах 
мовы перакладу 

Вынікам інтэрферэнцыі можна лічыць захаванне зыходнага парадку 
слоў у наступным сказе: 

Оно [здание] мне нравится, оно им нравится. - Il me plait, il leur 
plait [Архитектурные шедевры, серия 13]. 

Французскай мове ўласцівы адносна фіксаваны парадак слоў, дзе, 
напрыклад, строга вызначана месца несамастойных прыдзеяслоўных 
займеннікаў. Лагічнае выдзяленне дапаўнення, неабходнае ў прыведзеным 
сказе, у французскай мове можа быць аформлена інтанацыйна альбо з 
дапамогай спецыфічных вылучальных канструкцый, а ў рускай мове – 
інтанацыйна і парадкам слоў, прычым інтанацыя – гэта хутчэй дапаможны 
сродак. Такім чынам застаюцца нерэалізаванымі магчымасці сістэмы 
рускай мовы. 

Французская мова характарызуецца прагрэсіўным (задавальняе 
патрабаванням лінейнасці) парадак кампанентаў, бо антыцыпацыя (такая 
паслядоўнасць, дзе азначальнае папярэднічае азначанаму) па сваёй 
сутнасці “з’яўляецца эгацэнтрычнай і патрабуе ад слухача пэўных 
намаганняў пры тлумачэнні выказвання”, а французская мова, як вядома, 
“зарыентавана на слухача” [2]. Аднак прагрэсіўная паслядоўнасць не 
заўсёды пераважае, што дае падставы Ш.Балі казать пра канфлікт паміж 
прагрэсіяй і атыцыпацыяй у французскай мове. У наступным сказе пад 
уплывам зыходнай мовы захоўваецца рэгрэсіўны парадак, што з’яўляецца 
немэтазгодным для дадзенага тыпу тэкстаў, якія разлічаны на слыхавое 
ўспрыманне.  

Ex.: Прежде чем я увлекся их костюмами, я сначала 
заинтересовался людьми. Avant de m’intéresser à leur  textile, je 
m’intéressais d’abord aux gens [Другой музей на набережной Бранли]. 

 



Атрыманыя вынікі сведчаць пра тое, што граматычная 
інтэрферэнцыя выяўляецца, калі правілы  расстаноўкі, дапасавання, 
выбару граматычных адзінак зыходнай мовы як крыніцы інтэрферэнцыі 
прымяняюцца да такіх жа ланцужкоў элементаў мовы перакладу альбо калі 
правілы, неабходныя ў межах мовы перакладу, не актуалізуюцца з 
прычыны іх адсутнасці ў зыходнай мове.  

Само сабою ўзнікае пытынне: ці можна наогул пазбавіцца ад 
інтэрферэнцыі ў перакладзе? Тут мы схільны згадзіцца з В.Н. 
Камісаравым, які лічыць, што тэксты, перакладзеныя з іншых моў, 
складаюць асаблівы тып тэкстаў і “непазбежна маюць некаторую моўную 
спецыфіку” [8]. Пэўныя элементы інтэрферэнцыі прысутнічаюць у кожным 
перакладзе, менавіта таму, магчыма, носьбіты той ці іншай мовы лёгка 
знаходзяць перакладзеныя тэксты сярод арыгінальных. Пераклады нясуць 
на сабе пячатку іншамоўнасці, і  галоўная задача кожнага перакладчыка - 
звесці іншамоўнасць да мінімуму, дабіваючыся пры гэтым максімальнай 
эквівалентнасці перакладу і арыгінала. Аднак, абапіраючыся ў тым ліку і 
на ўласны перакладніцкі досвед, можам сцвярджаць, што пагоня за 
эквівалентнасцю – адзін з фактараў з’яўлення інтэрферэнцыі. Апошняе 
падцвярджаецца тым фактам, што ў прааналізаваных тэкстах колькасць 
выпадкаў граматычнай інтэрферэнцыі залежыць ад ступені “вольнасці” 
перакладу, г.зн., чым далей адыходзіць перакладчык ад арыгінальнага 
тэксту (у фармальным плане), тым меней фактаў інтэрферэнцыі 
адзначаецца ў мове перакладу. Апошняе відавочна як пры супастўленні 
тэкстаў, што належаць розным перакладчыкам, так і тэкстаў, якія 
адрозніваюцца ступенню эквівалентнасці, але належаць аднаму 
перакладчыку.     

Разгледжаныя намі факты інтэрферэнцыі ўказваюць на тыя аспекты 
граматыкі французскай мовы, якія выклікаюць найбольшыя цяжкасці пры 
перакладе на рускую мову. Спецыфіка моўных сістэм, адсутнасць прамых 
граматычных эквівалентаў, празмерная альбо недастатковая суаднесенасць 
граматычных структур з’яўляюцца чыннікамі граматычнай інтэрферэнцыі, 
што выяўляецца як парушэнне граматычных норм рускай мовы. Такім 
чынам, вывучэнне граматычнай інтэрферэнцыі мае сваю практычную 
вартасць: ведаючы, што з’яўляецца найбольш складаным пры перакладзе, 
менавіта на гэтым неабходна засяродзіць увагу пры падрыхтоўцы (і 
самападрыхтоўцы) перакладчыкаў. Адсюль вынікае, што вывучэнне 
інтэрферэнцыі – гэта першы крок да яе пераадолення.  

Аўтар выказвае шчырую падзяку свайму навуковаму кіраўніку, 
доктару філалагічных навук, прафесару Б.Ю. Норману за дапамогу і 
каштоўныя парады падчас выканання працы. Аўтар таксама ўдзячны 
аддзелу дубляжу ліцэнзійных праграм Белтэлерадыёкампаніі за 
прадстаўленыя матэрыялы.  
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Грамматическая интерференция в переводе (на материале переводов 
аудио-медиальных текстов с французского языка на русский) 

 
Статья посвящена исследованию грамматической интерференции в 
переводах аудио-медиальных текстов с французского языка на русский. 
Языковая интерференция изучается в тесной связи с проблемами 
билингвизма и психолингвистики, переводческая деятельность 
рассматривается с точки зрения теории языковых контактов. В ходе 
сопоставительного анализа текстов перевода и их французских оригиналов 
выявляется ряд фактов грамматической (морфологической и 
синтаксической) интерференции, исследуются возможные причины и 
механизмы ее возникновения. 
Табл. 0. Ил. 0. Библиогр. – 17  
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Grammatical interference in translation (based on translations of audio-medial 
texts from French to Russian) 

 
The only way to escape interference in translation is to study the conditions 
under which it is more likely to appear. The grammatical (morphological and 
syntactical) interference, its factors and mechanisms are the subject to analyze.  
Translation as a process is described in terms of theory of language contacts. 
The principle reason behind this assumption is that code-switching, interference 
and translation are unique to bilingualism. Translation is defined as a process of 
permanent code-switching in the translator’s consciousness, and interference as 
a failure of this process.  
  

 
 


