ствительности того далекого времени. Создательница текста, конечно, не
учитывала тот факт, что ее книга будет переведена на русский язык и
предложена современной отечественной аудитории в качестве объекта для
чтения. Пусть не все наши читатели в полной мере владеют исторически
ми фактами и познаниями бытописания XVI в., но досадные мелочи слиш
ком уж явно «режут ухо» даже непросвещенным, ведь они воспитывались
на образцах великой русской классики, а увлекаются низкопробными об
разцами массовой культуры, которая снижает эстетический вкус.

СПОСАБЫ ПЕРАКЛАДУ СКЛАДАНЫХ СЛОУ НА НЯМЕЦКУЮ МОВУ
(на м а т э р ы я л е аповесц1 У. Караткев1ча
«Дз1кае п а л я в а н н е к а р а л я Стаха»)
Кавалёва I. Я., Беларуст дзяржауны

утверстэт

Складаныя словы або кампазггы — з'ява, характэрная як для беларускай, так i для нямецкай мовы. Безумоуна, па колькасщ складанняу беларуская мова уступае нямецкай. Аднак парауноуваючы арыгшальны мастацкi твор (у дадзеным выпадку аповесць У. Kараткевiча «Дзшае паляван
не караля Стаха») i яго пераклад на нямецкую мову («Kdnig Stacks Wilde
Jagd»), выяуляецца, што беларусюм кампазиам адпавядаюць розныя вщы
э^валентау: уласна складаныя словы, свабодныя i усто&пвыя словазлучэнш, сказы рознай пабудовы, цэласныя структурныя пераутварэнш.
Для адэкватнай перадачы значэння кампазгта перакладчык выкарыстоувае розныя спосабы (прыёмы) перакладу. У нашай рабоце прыводзяцца
найбольш тыповыя для гэтага твора.
Адным з перакладчыцюх прыёмау амаль трэцi уих складаных слоу у
аповесцi з'яуляецца адэкватная замена лекмчных адзiнак. У структурнасемантычным плане кампазiты уяуляюць сабой як поуныя, так i частковыя
супадзеннi. 3 пункту гледжання семантычнага зместу такiя супадзеннi прынята называць мiжмоУнымi сiнонiмамi. Пры гэтым вучоныя адрознiваюць
абсалютную i адносную сiнанiмiю. МЖмаунъя абсалютныя стотмы — гэта
лекичныя адзiнкi дзвюх (щ больш) моу, якiя суадносяцца у адным са сваiх
значэнняу i не маюць экспрэиунай цi стылявой афарбоУкi. Параун.:
1) складаныя словы: вальнадумец — Freidenker, высокаадукаваны —
kockgebildet; наваяулены — neuersckienen; сше-зялёны — blaugriin;
2) свабодныя словазлучэнт: мышка-малютка — die kleine Maus; штомесячна — im Monat; грабльтрайчатю — die dreizackige Forke; там-сям — kier
und dort/kier und da; ручю-ножю — Hande und Fifi e;
3) устойлюъя словазлучэнж раз-пораз — ab und zu; у вокамгненне — im Nu.
Друп тып мiжмоУных сшошмау — адносныя сгнотмы, у яюх супадае сэнсавы змест, але адрознiваецца эмац^Iянальна-экспрэсiуная, ст^]^вая або шшая
iнфармац^Iя. Сярод перакладзеных складаных слоу з аповесщ У. Kараткевiча
вылучаюцца лексiчн^Iя адзiнкi (складан^гя i простыя словы), якiя наз^1ваюць
адзiн дэнатат, але iх карэляты адрознiваюцца афарбоУкамi значэнняу або ацэначн^Iмi щ ст^]^iст^Iчнымi канатац^Iямi: кнiгалюб 'любгцель i знавец ктг' —
Buckernarr (разм. бгблгяман); лiхаманкавы 'ят быюае пры лЬсаманцы/ вельмг
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усхваляваны, нервовы, празмерна паспешжюы' — schweratmend (лгтар. якг задыхаецца); воцатна-юслы (твар) (аказшнатзм) — sauerlich 'кгслы' (нейтральнае слова); малаадукаваны — ungebildet 'неадукаваны'.
Часта перакладчык звяртаецца да гша-гшерашм1чнага спосабу перакладу, для якога характэрна замена назвы вщавога паняцця родавым i наадварот. Часцей за усё гэтым спосабам перадаюцца кампазiты, якiм у мове пераклада адпавядаюць простыя словы: дом-палац — Schloss 'палац'; каралеуна-лебядзь — Kónigin 'каралеуна'; прыхожая-гасцшая — Diele 'пръжожая'.
Некаторым кампазiтам беларускага арыгiналу адпавядаюць атсальныя
звароты (атсальны пераклад), якiя раскрываюць сэнс кампазiта мовы-арыгiнала: мiжгор'е — eine enge Schlucht zwischen Bergen (лгтар. 'вузкая цяснгна
памгж гарамг'); краявщ — die Natur ringsum (лтар. 'акаляючая прырода);
старажытны — alt wie die Welt (лгтар. 'стары як свет'). Выбар дадзенага
прыёму тут абумоулены хутчэй за усё стылiстычнымi асаблiвасцямi або
правам перакладчыка на выбар гэтай магчымасц! Аднак у большасцi выпадкау такi прыём выкарыстоуваецца, калi гаворка iдзе пра канкрэтныя рэалп:
салавей-разбойнiк — Er kann pfeifen, dass dir Hóren und Sehen vergeht (лгтар.
'Ён можа так свгснуць, што ты перастаеш чуць г бачыць.).
Радзей у тэксце пераклада сустракаюцца цэласныя структурныя пераутварэнш, калi адбываецца карэнная змена спосаба ашсання сiтуацыi,
замена вобраза, якая уключае у сябе некалью трансфармацый, якiя з цяжкасцю размяжоуваюцца: У-ух, прыгажунечкi-красулечкi! — Ach, wie schmuck
undfein sie alle sind! ('Ах, якгя яны усе прыгожыя г цудоуныя.'); Высокароднасць! — Das nenn ich fair! (Тэта я называю прыстойным, чэсным.'); Ён
ледзь-ледзь не плакау. — Er war nahe Weinen ('Ён быу блгзка да плачу.').
Нягледзячы на багатую палиру выбраных спосабау перакладу нельга
не звярнуць увагу на той факт, што мнопя складаныя словы зуим не
маюць адпаведшкау у перакладзеным тэксце, хоць некаторыя з iх маюць
адэкватныя слоунiкавыя эквiваленты. Магчыма, апушчэнне лекс1чных
адз1нак выклiкана як асаблiвасцямi мовы, на якую перакладаецца тэкст,
стылем перакладу (белазубы, продю-паэты), так i адрозненнямi у нацыянальна-этнiчных i культурных традыцыях (панска-шляхецю, ногi-шынкi).
3 улiкам прааналiзаванага матэрыялу можна адзначыць, што выбар
таго або шшага спосабу перакладу залежыць не толькi ад майстэрства пе
ракладчыка, але i ад асаблiвасцей супастауляльных моу, адрозненняу у
сацыякультурным асяроддзi, а таксама, магчыма у большай ступенi, ад
iмкненя як мага пауней узнавiць змястоуную, эмацыянальна-экспрэмуную i эстэт^гчную каштоунасць тэкста-арыгшала.
П Р О Б Л Е М Ы ПЕРЕВОДА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
В ДЕЛОВОМ АНГЛИЙСКОМ
Колесникович Л. И., Полесский государственный университет
Современный мир быстро меняется, что находит свое актуальное отра
жение и в языке. Культурные и экономические отношения связывают во
едино все страны земли. Бизнес оказывает все возрастающее влияние на
97

