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многих лет. Многие журналы можно получить через городские киоски или 
по подписке. Достоинством этих журналов является их доступность широ-
кому кругу читателей, интересующихся развитием литературы не только в 
стране, но и за рубежом. Сегодня литературно-художественные СМИ 
стремятся, с одной стороны, сохранить древнюю иранскую культурную 
традицию, а с другой – способствовать всестороннему развитию современ-
ной персидской литературы. Они постоянно знакомят читателей с лучши-
ми достижениями иранской и зарубежной литературы, помогают массово-
му читателю познакомиться с творчеством современных писателей и по-
следними достижениями мировой литературы. 

Таким образом, литературно-художественных СМИ послереволюцион-
ного Ирана значительно отличаются по своей тематике и содержанию в за-
висимости от того или иного исторического этапа, оперативно откликаются 
на актуальные для народа религиозные и общественные темы. Изучение их 
помогает приблизиться к пониманию общественного сознания Ирана, оце-
нить направление государственной политики в формировании народного 
мнения во время переломных общественно-политических событий. 
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АПОВЕСЦЬ ЯНКІ МАЎРА 
«ПАЛЕСКІЯ РАБІНЗОНЫ» ПА-РУСКУ: РЭДАКТАРСКІ АСПЕКТ 

М. А. Дарашкевіч 

У 1930 г. выйшла з друку прыгодніцкая аповесць Янкі Маўра 
«Палескія рабінзоны». Як адзначае В. Міцкевіч, пісьменнік пераконваў 
тых чытачоў, якія марылі пра далёкія падарожжы, што ў Беларусі «шмат 
куткоў, не горшых ад заморскіх. Ёсць пушчы не менш цікавыя, чымся 
далёкія трапічныя лясы. Ёсць азёры і балоты, якія ўвесну робяцца 
морамі. Ёсць звяры, якія радзей сустракаюцца на свеце, чым сланы і 
тыгры» [2, с. 11–12]. Аповесць вучыла дзяцей быць мужнымі і смелымі, 
знаходзіць выйсце з самых складаных сітуацый, пераадольваць 
цяжкасці, любіць родны край. 

Сам Янка Маўр лічыў аповесць «Палескія рабінзоны» найлепшым 
сваім творам. Кніга шмат разоў перавыдавалася на Беларусі, пазней 
была перакладзена на іншыя мовы. У 1971 г. А. Міронаў пераклаў 
аповесць «Палескія рабінзоны» на рускую мову. Разгляду гэтага 
перакладу і прысвечана наша даследаванне. 
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Аналіз перакладу аўтарскага плана. Аповесць «Палескія 
рабінзоны» складаецца з дваццаці чатырох раздзелаў. Прыцягвае ўвагу 
незвычайны аўтарскі план, змешчаны перад кожным з раздзелаў кнігі. 
Напрыклад: Адважныя падарожнікі. – У моры. – Крушэнне карабля. – 
Падарожжа ў вадзе. – Невядомы бераг. – Падлік маёмасці. Такі план 
характэрны для многіх маўраўскіх твораў і з’яўляецца адной з 
адметнасцей стылю беларускага пісьменніка. Такі падыход аўтар 
пераняў у замежных пісьменнікаў прыгодніцкага жанру. 

На наш погляд, аналіз перакладчыцкіх трансфармацый у аўтарскім 
плане вельмі істотны для ацэнкі эквівалентнасці перакладу. 
Падарожжа ў вадзе [2, с. 301] – Путешествие по воде [1, с. 4] 
Прыназоўнік у, ужыты Я. Маўрам, паказвае, што пасля таго як хлоп-

цы аказаліся ў вадзе і човен аднесла цячэннем, сябры вымушаны былі 
доўга плыць, каб адшукаць бераг. То бок іх падарожжа працягвалася ў 
вадзе. А прыназоўнік па ў перакладзе дае чытачу недакладную 
інфармацыю, сведчыць пра тое, што хлопцы не знаходзіліся ў вадзе, а на 
чымсьці плылі. А гэта не адпавядае зместу.   
Начная дужанка [2, с. 312] – Борьба в темноте [1, с. 17] 
Азначэнне «начная» ў аўтара прынцыповае. Яно ўказвае на тое, што 

хлопцы дужаліся не проста ў цемры, а ўначы. Менавіта ноччу яшчэ 
больш халадае, і героі павінны былі нешта зрабіць, каб сагрэцца без аг-
ню. Таму ў перакладзе павінна захоўвацца «Ночная борьба». 
Вожыкава булава [2, с. 338] – Булава из ёжика [1, с. 47] 
Перакладчык меў рацыю, калі зрабіў гэту замену. Я. Маўр 

выкарыстоўвае прыналежны прыметнік, таму чытач думае, што булава 
належыць вожыку. Але гэта зусім не так. Хлопцы забілі вожыка і зрабілі 
з яго своеасаблівую зброю. Варыянт «булава з вожыка» больш удалы. 
Паселішча баброў [2, с. 367] – Колония бобров [1, с. 80] 
Дакладная змена, бо сапраўды сукупнасць баброў называецца калоніяй. 
Ваенныя аперацыі [2, с. 407] – Военная операция [1, с. 122] 
Змена ліку назоўніка апраўданая. У гэтым раздзеле гаворка ідзе 

толькі пра адну ваенную аперацыю. 
Аналіз перакладу асноўнага тэксту. Звернемся да параўнання 

перакладнога тэксту з зыходным, каб выявіць перакладчыцкія 
падстаноўкі і трансфармацыі і ацаніць эквівалентнасць перакладу. 

«Палескія рабінзоны» 
Раптам ён падняў рукі, 

паказаў на лес і нават крыху 
прыўстаў [2, с. 301]. 

 «Полесские робинзоны» 
Показывая на лес, он вдруг 

поднял руку и даже привстал 
немного [1, с. 4]. 

У перакладзе з-за выкарыстання дзеепрыслоўнага звароту 
атрымоўваецца, што Мірон паказваў і пры гэтым не падымаў рукі. 
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Зразумела, што гэта бязглуздзіца, і такі пераклад можа спарадзіць у 
чытача адмоўныя адносіны і да арыгінала. 

«Палескія рабінзоны» 
Віктар, які стаяў і кіраваў 

чоўнам, не паспеў скончыць і 
паваліўся на дно [2, с. 301]. 

 

 «Полесские робинзоны» 
Виктор, стоя управлявший 

челноком, не успел договорить – 
потеряв равновесие, он неловко 
растянулся в лодке [1, с. 4]. 

Перакладчык слушна замяняе даданы сказ паралельнай 
канструкцыяй. А новыя дэталі, што ўключае ў тэкст А. Міронаў, робяць 
твор больш дынамічным, цікавым для чытача. 

«Палескія рабінзоны» 
Човен, які і без таго мала 

высоўваўся з вады, цяпер яшчэ 
больш апусціўся. І яшчэ больш 
небяспечным быў кожны рух 
[2, с. 302].  

 

 «Полесские робинзоны» 
Борта челнока, и без того 

невысоко поднимавшиеся над 
водой, осели еще больше. И еще 
более опасным стало теперь 
каждое движение путешест-
венников [1, с. 5]. 

Перакладчык зрабіў удалыя дабаўленні. Не ўвесь човен мала 
высоўваўся з вады, а менавіта яго барты. А ў сказе «І яшчэ больш 
небяспечным быў кожны рух» сапраўды было незразумела, чый рух 
(лодкі альбо хлопцаў). 

«Палескія рабінзоны» 
Прыроду, лес, вёску хлопцы 

ведалі толькі з тых экскурсій, 
якія рабілі, калі вучыліся ў 
сямігодцы [2, с. 303]. 
Мусіць, дома цешацца цяпер 

добрым веснавым надвор’ем, а 
яны...[2, с. 312]. 

 «Полесские робинзоны» 
Природу, лес, деревню 

друзья знали только по 
экскурсиям, в которых 
участвовали, когда учились в 
семилетке [1, с. 6]. 
Дома небось любуются чу-

десной весенней погодой, а 
они... [1, с. 18]. 

Недакладны пераклад лексем. Рабіць экскурсіі і браць удзел у 
экскурсіях, цешыцца надвор’ем і «любоваться погодой» – гэта не тое ж 
самае. Таму можна сцвярджаць, што ў гэтых прыкладах перакладчык 
няправільна зразумеў аўтара. 

«Палескія рабінзоны» 
Гэта была іхняя дзесятая 

ноч на востраве… 
А ў сне яны бачылі кожны 

па-свойму свае хаты, сям’ю. Ім 
было так добра, утульна, 
цёпла, толькі з акна ці дзвярэй 
дзьмуў халодны вецер [2, с. 363].

 «Полесские робинзоны» 
Это была их десятая ночь 

на острове…[1, с. 75]. 
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А. Міронаў прыбірае з твора важныя сказы. Яны паказваюць чытачу, 
як хлопцы нудзяцца, як прагнуць вярнуцца дадому. Аднак разгледжаны 
намі пераклад мастацкі, і перакладчык стварае ўласны твор, 
абапіраючыся на зыходны тэкст. 

Такім чынам, пераклад А. Міронавым аповесці «Палескія рабінзоны» 
Я. Маўра можна лічыць эквівалентным. Перакладны тэкст у асноўным 
валодае тымі ж камунікатыўна-функцыянальнымі якасцямі, што і 
зыходны тэкст. Пераклад набліжаны да арыгінала і ў семантыка-
структурных адносінах. Аднак нельга не зважаць на хібы, што часта 
сустракаюцца ў перакладным тэксце. Да асноўных недахопаў перакладу 
адносяцца: недакладнае выкарыстанне моўных адзінак, беспадстаўнае 
павелічэнне колькасці слоў, зрушэнне сэнсавага акцэнту, змена 
эмацыянальна-экспрэсіўнай афарбоўкі слоў, неапраўданыя апушчэнні. 
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕСТОВ 
В БЕЛОРУССКИХ ИНТЕРНЕТ-СМИ 

И. А. Королев 

Тестирование (от англ. test – опыт, проба) используется в психологии 
и педагогике для выявления знаний, навыков, социально-
психологических характеристик испытуемого. Также, по мнению 
И. И. Волковой, «с помощью тестов люди с удовольствием снова и снова 
познают и проверяют себя, даже если полученные результаты для них не 
слишком приятны» [1]. 

 В нынешнем белорусском сегменте сети мы выделим два типа тес-
тов, один из которых имеет два подтипа.  

Самый распространенный тип тестов в белорусских СМИ – интеллек-
туальные тесты, целью которых является проверка знаний пользовате-
лей, их просвещение.  

Тесты данного типа содержат заглавную страницу с заголовком и ли-
дом. Далее следует 8–12 слайдов с вопросами, каждый из которых имеет 
в среднем 2–4 варианта ответа и часто комментарий. 

Комментарий появляется после того, как пользователь ответил на во-
прос, и служит для добавления новой информации, которую нельзя было 
раскрыть до ответа. В конце теста выводится результат, часто однослож-
ный вроде «хорошо», «отлично», «плохо» либо же в виде числовой оцен-
ки, вместе с которой также дается и комментарий. 

Информационными поводами для тестов служат как важные общест-
венные события, например проведение деноминации – «Тест: Готовы ли 


