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русской письменной деловой речи эвфемизмы более характерны, чем для 

устной. 
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У апошнія гады беларуска-кітайскія адносіны развіваюцца вельмі 

імкліва, супрацоўніцтва паміж дзвюма краінамі ажыццяўляецца як у 

галіне палітыкі і эканомікі, так і ў сферы адукацыі і культуры. Беларусаў 

цікавіць культурная спадчына і сучасная культура гэтай старажытнай 

краіны, таму на беларускую мову перакладаецца кітайская мастацкая 

літаратура. Выйшлі з друку два зборнікі паэзіі «Пад крыламі дракона. 

Сто паэтаў Кітая», «Пялёсткі лотаса і хрызантэмы» ў перакладзе 

М. Мятліцкага, кніга «Стагоддзе на знаёмства», пад вокладкай якой 

сабраны пераклады твораў з кітайскай мовы, апублікаваныя на 

беларускай мове ў розныя гістарычныя перыяды; друкуецца паэтычная 

серыя «Светлыя знакі: паэты Кітая», з якой выйшла ўжо 12 зборнікаў; а 

на старонках розных выданняў з’яўляюцца новыя пераклады як 

класічных, так і сучасных твораў кітайскіх аўтараў.  

Працуючы з перакладамі мастацкіх твораў, перакладчыкі 

сутыкаюцца з праблемай перадачы па-беларуску кітайскіх геаграфічных 

https://www.syl.ru/article/300597/pismo-prosba-obraztsyi-i-primeryi-pravila-sostavleniya
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назваў. Складанасць перадачы тапонімаў абумоўлена ў першую чаргу 

тым, што яны ўтрымліваюць інфармацыю, якую ў большасці выпадкаў 

нельга проста перакласці, а таксама з тым, што кітайская мова адносіцца 

да моў з іншай графічнай сістэмай і мае свой спецыфічны характар. У 

кітайскай мове для запісу слоў ужываецца іерагліфічнае пісьмо, што 

робіць немагчымым выкарыстанне метаду транслітарацыі для перадачы 

тапонімаў на беларускую мову. Разам з тым перавагай іерагліфічнага 

пісьма з’яўляецца тое, што яно спрыяе поўнаму захаванню старажытных 

тапонімаў, бо іерогліф вельмі рэдка змяняе форму, а таму кітайскія 

геаграфічныя назвы практычна не зазнаюць трансфармацыі на працягу 

стагоддзяў.  

Прычынай цяжкасці перадачы тапонімаў у мастацкім тэксце 

з’яўляецца яшчэ і аўтарскі ідыястыль, паколькі аўтары нярэдка 

абыгрываюць геаграфічныя найменні ў сваіх творах: «У кітайскай 

літаратуры пашыраны рознага роду вобразныя, паэтычныя назвы 

геаграфічных аб’ектаў, якія ляглі ў аснову рэальных тапонімаў і якія 

сустракаюцца на картах» [1, с 84]. 

Да моўных асаблівасцей кітайскіх тапонімаў адносяць наступнае: 

(1) У склад тапоніма часта ўваходзіць лексема, якая называе 

прасторавае становішча аб’екта адносна бакоў свету, напр.: 

Пекін 北京 beijing – ‘паўночная сталіца’, Нанкін 南京 nanjing – 

‘паўднёвая сталіца’, Сіху 西湖 xihu – ‘заходняе возера’, Дунху

东 湖 donghu – ‘усходняе возера’; або лексема, якая дае 

характарыстыку самога аб’екта, як: Цінхайху 青 海 湖

qinghaihu – ‘возера спакойнай вады’, Янцзы 长江 changjiang – 

‘доўгая рака’, Уцзян 乌江 wujiang – ‘чорная рака’, Ляохэ 辽河

liaohe – ‘далёкая рака’ і пад.  

(2) У склад тапоніма заўсёды ўваходзіць кампанент, які паказвае 

яго прыналежнасць да геаграфічнага аб’екта [2, с. 14-15], у 

якасці такіх кампанентаў выступаюць лексемы: правінцыя 省

sheng, павет 县 xian, вёска 村 cun, рака 江 jiang, 河 he або 水 shui, 

возера 池 chi або 湖 hu, гара 山 shan, пік 峰 feng і інш.  

Аб’ектам прапанаванага даследавання стала кніга перакладаў 

кітайскай паэзіі «Пад крыламі дракона. Сто паэтаў Кітая» (2012), якая 

ахоплівае творчасць кітайскіх аўтараў некалькіх стагоддзяў – ад 

старажытнасці да сучаснасці. Прадмет даследавання – граматычнае 

асваенне кітайскіх геаграфічных назваў у структуры паэтычнага тэксту 

па-беларуску. Матэрыялам для даследавання стала картатэка, укладзеная 

на аснове суцэльнай выбаркі тапонімаў з названай кнігі. Сумарная 
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колькасць выбраных адзінак (181) дазваляе зрабіць абагульняльныя 

высновы па граматычным асваенні кітайскіх геаграфічных назваў у 

перакладах пэўнага аўтара. 

Аналіз фактычнага матэрыялу сведчыць, што пры перадачы 

тапонімаў на беларускую мову перакладчыкам былі скарыстаныя 

некалькі спосабаў, якія матываваны названымі вышэй асаблівасцямі 

кітайскай мовы. 

1. Перадача шляхам поўнага перакладу геаграфічнай назвы, напр.: 

• І вось стаім над Жоўтаю ракой (с. 721) – кіт. 黄河 huanghe 

даслоўна ‘жоўтая рака’ = рака Хуанхэ;  

• Смяюся і абдымаю у Чыстай Рацэ твар поўні (с. 98) – кіт. 

清溪 qingxi даслоўна ‘чыстая рака’ = рака Цінсі;  

• Захаду фарбы па-над Цэнтральнай раўнінай (с. 222) – кіт. 

中原 zhongyuan даслоўна ‘цэнтральная раўніна’ = раўніна 

Чжун’юань;  

• Боб тугі пасадзіў я пад Паўднёвай гарою на схіле (с. 43) – 

кіт. 西山 xishan даслоўна ‘паўднёвая гара’ = гара Сішань. 

2. Перадача шляхам транскрыпцыі геаграфічных назваў, напр.: 

• Ранкам прыплыў у Сіньян (c. 85) – гарадская акруга Сіньян

信阳 xinyang;  

• І асабліва Ханчжоў ўспамінаю (с. 110) – горад Ханчжоў 杭

州 hangzhou;  

• Павернуты варотамі к Наньшань (с. 92) – гара Наньшань

南山 nanshan;  

• Чужынцаў плямёны вакол Хуанхэ (с. 168) – рака Хуанхэ 黄

河 huanghe. 

3. Пераўтварэнне геаграфічнай назвы ў прыметнік і пераклад 

геаграфічнага тэрміна, напр.:  

• Не сядзеў бы я тут, на вяршыні Тайшаньскай гары (с. 252) – 

гара Тайшань 泰山 taishan;  

• Песня аб узыходжанні на Юйчжаўскую вежу (с. 78) – вежа ў 

горадзе Юйчжоў 禹州塔 yuzhouta; 

• Цюняньская тут пераправа з Тайняньскім мастом над ракою 

(с. 206) – пераправа Цюнянь і мост Тайнянь; 

 
1 Тут і далей ілюстрацыйны матэрыяла з захаваннем аўтарскага правапісу даецца з 

выдання: Пад крыламі Дракона: Сто паэтаў Кітая / уклад. і пер. на беларус. мову 

Міколы Мятліцкага. – Мінск: Выдавецкі дом «Звязда», 2012. – 280 с. 
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• Гор Ушаньскіх сінеча ў акне і чэньсяна заваблівы пах 

(с. 120) – гара Ушань 巫山 wushan. 

Кітайскія тапонімы, перададзеныя па-беларуску, 

падпарадкоўваюцца марфалагічным асаблівасцям беларускай мовы, таму 

пэўная частка такіх адзінак «набывае» граматычныя катэгорыі роду і ліку, 

якіх у кітайскай мове няма. Адпаведна, у тэксце кітайскія тапонімы 

могуць скланяцца на ўзор беларускіх тапонімаў або заставацца 

нязменнымі. Аднак адсутнасць названых граматычных катэгорый у мове 

арыгінала стварае дадатковыя цяжкасці пры перадачы тапонімаў па-

беларуску. 

Калі звярнуцца да «Беларускай граматыкі» (1985), то там адносна 

вызначэння роду іншамоўных геаграфічных назваў сказана, што паводле 

значэння да мужчынскага роду адносяцца нязменныя назвы гарадоў: 

Батумі, Дэлі, Сочы, Чыкага і г.д.; да жаночага роду адносяцца назвы 

дзяржаў, рэк, гор, пустынь: Чылі, Нікарагуа, Місісіпі, Ай-Петры, 

Кіліманджара, Гобі; да ніякага роду адносяцца нязменныя назвы азёр: 

Антарыё, Ківу, Чад і пад [3, с. 58]. Аднак не ўсё так проста з 

малавядомымі назвамі, тым больш з геаграфічнымі кітайскімі 

найменнямі.  

З прычыны фанетычных асаблівасцей кітайскай мовы кітайскія 

словы могуць заканчвацца толькі на: (а) галосныя гукі або спалучэнні 

галосных гукаў, якія перадаюцца на беларускую мову адпаведнымі 

літарамі беларускага алфавіта або іх спалучэннямі, а таксама 

спалучэннямі галосных з -й і -ў; (б) эрызаваны гук, які перадаецца на 

беларускую мову літарай -р; (в) насавыя гукі, якія перадаюцца на 

беларускую мову як -н або -нь. Як правіла, запазычаныя словы, якія 

канчаюцца на галосны, не змяняюцца ў беларускай мове. Што 

датычыцца вызначэння роду кітайскіх тапонімаў, якія заканчваюцца на -

й, -р, -н або -нь, то тут варта прыняць пад увагу напрацоўкі савецкіх і 

расійскіх усходазнаўцаў. Так, Л. Р. Канцэвіч адносна рускай мовы 

канстатуе, што геаграфічныя назвы на -н, -й, -р адносяцца да 

мужчынскага роду, а геаграфічныя назвы, якія заканчваюцца на -нь 

могуць мець розны род. Іх прыналежнасць да таго ці іншага роду 

вызначаецца па наменклатурным тэрміне, які пры ім ужываецца або 

падразумяваецца [1, с. 90-91]. У беларускай мове назоўнікі з асновай на 

цвёрдыя зычныя, у тым ліку і зацвярдзелыя, да якіх адносяцца -н і -р, а 

таксама назоўнікі з асновай на мяккі зычны, у тым ліку і на -й, могуць 

быць як мужчынскага, так і жаночага ці ніякага роду [3, с. 57-58], 

параўн.: Сібір (ж. р.), Свір (н. р., калі возера) і Свір (м. р. калі гарадскі 
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пасёлак). Зразумела, што род уласнай назвы ў такіх выпадках 

вызначаецца выключна па агульным слове, якое намінуе рэальны аб’ект. 

Ілюстрацыйны матэрыял укладзенай картатэкі пацвярджае 

няпростасць граматычнай адаптацыі кітайскіх тапонімаў у 

беларускамоўным тэксце. На гэта ўказвае не толькі словазмяненне саміх 

тапонімаў, калі яны скланяюцца, але і іх сінтаксічная спалучальнасць 

пры нязменных словах, найперш граматычная форма пэўных часцін 

мовы (прыметнікаў, займеннікаў, дзеясловаў), выкарыстаных у 

спалучэннях з імі. Так, напр., у радку Гліна ўсю Ханьгу заляпіла густа 

(с. 76) – раён Ханьгу ўжываецца ў жаночым родзе, пра што сведчыць 

вінавальны склон займенніка ўся, нягледзячы на тое, что назоўнік раён у 

беларускай мове мужчынскага роду, а сам тапонім Ханьгу нязменнае 

слова, бо заканчваецца на галосны гук.  

Тапонімаў, якія канчаюцца на -й, у картатэцы няшмат, і ў 

большасці выпадкаў яны ўжываюцца ў назоўным склоне, прычым ім 

надаецца як мужчынскі, так і жаночы род: 

• Сяляне Хэбэя, сяляне Хэбэя! Як цяжка вам жыць (с. 150) – 

правінцыя Хэбэй скланяецца аўтарам на ўзор скаланення 

назоўнікаў мужчынскага роду з асновай на -й; і тут няма 

пярэчання з прынятымі заканамернасцямі. 

Аднак у іншым выпадку аналагічны паводле граматычнай формы 

тапонім ужо аднесены да жаночага роду, параўн.: 

• Пралегла Цзыгай далёка, пакуль да Цяньчжу не прыпала (с. 108) 

– горнаму піку Цзыгай надаецца жаночы род, які вызначаецца 

па форме дзеяслова прошлага часу пралегла. 

Тапонімаў, якія заканчваюцца на -р, у кітайскай мове вельмі мала, і 

ў прааналізаваных намі адзінках яны не сустрэліся. 

Тапонімы, якія заканчваюцца на -н, незалежна ад іх агульнага 

слова, паслядоўна адносяцца да мужчынскага роду і маюць адпаведную 

парадыгму словазмянення, напр.: 

• Стрэнеш ранкам яе ля Чанцзяна імклівай вады (с. 18) – рака 

Чанцзян; 

•  Ранняя вясна ў Лінліне (с. 116) – горад Лінлін;  

• Іх справы ўсё ж не каштавалі болей за прах з палёў 

свяшчэннага Чайсана (с. 193) – павет Чайсан;  

Зусім па-іншаму выглядае словазмяненне кітайскіх тапонімаў, якія 

заканчваюцца -нь: тут няма адзінства і паслядоўнасці ў вызначэнні 

родавай прыналежнасці такіх адзінак, што, у сваю чаргу, уплывае на іх 

сінтаксічную спалучальнасць, параўн.:  
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• Шылінь з вышыні вадаспада плынь Чжуаюн скаланула 

(с. 108) – Каменны лес Шылінь атрымлівае жаночы род, 

паколькі ўжыты з дзеясловам прошлага часу жаночага роду 

скаланула; 

• Ты прыгажуня, любая Цзяннань (с. 110) – гістарычнай 

вобласці Цзяннань нададзены жаночы род, што адпавядае роду 

назоўніка вобласць у беларускай мове;  

• Быў пахаваны каля манастыра Чыстая Крыніца пад 

Чан’юанью (с. 258) – уезд Чан’юань змяняецца на ўзор ІІІ 

скланення назоўнікаў жаночага роду, якія заканчваюцца на 

мяккі зычны, хаця, з аднаго боку, слова ўезд мае мужчынскі род; 

а з другога боку, калі ўжо змяняць яго на ўзор назоўнікаў ІІІ 

скланення, то ў творным склонне павінна была б быць форма 

пад Чан’юанню, у якой адбываецца падаўжэнне мяккага 

зычнага ў аснове;  

• К Цяньшаню я зараз імкнуся душой (с. 187) – гара Цяньшань 

скланяецца як назоўнік мужчынскага роду, а не на ўзор ІІІ 

скланення назоўнікаў жаночага роду з мяккай асновай.  

• Пражываю ў Яньшане цяпер (с. 210) – гара Яньшань таксама 

скланяецца на ўзор назоўнікаў мужчынскага роду, аднак ужо з 

асновай на цвёрды зычны.  

Падсумоўваючы аналіз выбранага фактычнага матэрыялу, можна 

зрабіць наступныя высновы адносна ўжывання тапонімаў у 

прааналізаваных перакладных тэкстах. 

1. Не скланяюцца кітайскія геаграфічныя назвы, якія 

заканчваюцца на галосныя гукі або на -ў: 

• Жыву ў выгнанні на поўдні Гуйчжоў (с. 159) – правінцыя 

Гуйчжоў; 

• На Тайхуа, гару, хачу ўзысці (с. 24) – гара Хайхуа; 

• Драхлею ў Цанчжао – мінаюць гады (с. 187) – горад Цанчжао; 

• Чужынцаў плямёны вакол Хуанхэ (с. 168) – рака Хуанхэ; 

• Над яньскімі далямі вецер і дождж, у палоне ўладання я Чу 

(с. 204) – княства Чу. 

2. Кітайскія тапонімы на -н скланяюцца на ўзор назоўнікаў 

мужчынскага роду з асновай на цвёрды зычны: 

• Чуў, што ў Цзіньліне дракон і тыгр – Дрогнуў варожы зброд 

(с. 168) – горад Цзіньлін ужываецца ў мужчынскім родзе; 

• А ля вод Сяосяна аб дрэвах згалелых зноў гусіныя плачуць 

уранку чароды (с. 213) – рака Сяосян ужываецца ў мужчынскім 

родзе. 
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Але сустракаюцца тапонімы на -н, якія не скланяюцца аўтарам, 

напр.:  

• Я на Чанцзян жыву (с. 164) – рака Чанцзян;  

• На лодцы плыву па Уцзян (с. 206) – рака Уцзян. 

3. Геаграфічныя назвы на -нь скланяюцца на ўзор назоўнікаў 

мужчынскага роду з мяккай асновай:  

• Ясная ў Лэююані ўсталявалася восень (с. 88) – горад Лэйюань;  

• Ў Чан’ані б’юцца, кажуць нам… (с. 90) – горад Чан’ань; 

• К Цяньшаню я зараз імкнуся душой (с. 187) – гара Цяньшань. 

Сустракаюцца таксама выпадкі, у якіх тапонімы на -нь не 

скланяюцца:  

• Сам палац Пэнлай – Павернуты варотамі к Наньшань (с. 92) – 

гара Наньшань;  

• Пішу гэты радкі Лі з Іньчуань і Чыну са штата міністэрства 

Лю (с. 97) – гарадская акруга Іньчуань. 

4. Тапонімы на -й змяняюцца на ўзор назоўнікаў мужчынскага 

роду на мяккі зычны і -й. 

• Сяляне Хэбэя, сяляне Хэбэя! Як цяжка вам жыць (с. 150) – 

правінцыя Хэбэй 

Можна канстатаваць, што ў выбраным намі матэрыяле скланенню 

падлягаюць толькі геаграфічныя назвы, якія канчаюцца на -й, -н або -нь, 

але не ва ўсіх выпадках.  

Пра граматычнае асваенне геаграфічных назваў сведчыць і 

ўтварэнне новых лексічных адзінак ад кітайскіх тапонімаў, напр. з 

суфіксам -ск-. Пры яго дапамозе ў беларускай мове ўтвараюцца 

адносныя прыметнікі з агульным значэннем ‘які адносіцца да таго або 

ўласцівы таму, што названа ўтваральным словам’. Утваральнымі словамі 

з’яўляюцца групы назоўнікаў, у лік якіх уваходзяць і ўласныя 

геаграфічныя назвы. Прыметнікі, утвораныя ад такіх назоўнікаў, 

абазначаюць прымету па адносінах да месца, абазначанага ўтваральным 

словам [3, с. 304], напр.:  

• Я ўпершыню на тайханскай дарозе (с. 113) – гара Тайхан; 

• Ранкам начэрпаў сянскай вады і распаліў касцёр (с. 116) – рака 

Сян; 

• І чускага неба блакіт у сэрцы нясу (с. 117) – княства Чу; 

• Над яньскімі далямі вецер і дождж (с. 204) – княства Янь. 

Акрамя таго, ад кітайскіх тапонімаў па аналогіі з беларускай мовай 

утвараюцца найменні гарадскіх жыхароў, напр., лаянец: ад назвы горада 

Лаян пры дапамозе суфікса -ец (на ўзор кітаец): 

• Вясна сышла, лаянцу ўслед – бывай! (с. 115). 
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Такім чынам, аналіз выбранай кнігі перакладаў паказвае, што 

граматычнае асваенне кітайскіх тапонімаў у беларускай мове працэс 

даволі складаны і на дадзены момант яшчэ няма адзінства і 

паслядоўнасці як у вызначэнні родавай прыналежнасці кітайскіх 

геаграфічных назваў, так і ў іх скланенні. Аднак трэба адзначыць, што 

ўтварэнне прыметнікаў на аснове кітайскіх тапонімаў пры перакладзе 

паэтычных твораў доволі частая з’ява.  
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Тысячелетия тому назад по Шелковому пути драгоценная ткань, 

названная потом шелком, проникает в Европу. Европейцев поразили 

великолепные яркие шелковые одежды, веера, палантины и 

галантерейные изделия. Именно китайский шелк выступил 

«посланником» древневосточной цивилизации в Европе, проложив путь 

и другим товарам. С тех пор шелк называют распространителем и 

символом культуры Древнего Китая во всем мире. 

«Из неведомой страны, находящейся на восточной оконечности 

мира, к сердцу Азиатского плоскогорья шли караваны с драгоценнейшим 

грузом – они везли товар, казавшийся произведением божественным до 

того восхитительно нежна на ощупь эта ткань! «Сера» – такое имя дают 

ей греки, и от этого названия пошли слова для обозначения шелка едва 

ли не во всех европейских языках. Стало быть, страна происхождения – 


