
на языке оригинала. Как, например, переводчику передать значение слова 
океан представителям племени, живущего в горах? 

Концептуальная эквивалентность. Еще одна трудность при перево
де - соединение разных концепций. Они бывают общекультурными (эти
ческими) и специфично-культурными (эмическими). Очевидно, что по
следние по определению не поддаются эквивалентному переводу. Напри
мер, в русском языке нет одного слова, обозначающего родных братьев и 
сестер (англ. - siblings). Поэтому выделенная часть в предложении «Не had 
six siblings, and only one of them chose to live in the country.» без более ши
рокого контекста перевести затруднительно {один или одна из них?). 

Изложенное выше позволяет сделать вывод об актуальности такого 
требования к мастерству переводчика, как знание и уважение чужой куль
туры. Это необходимо для достижения эквивалентного и точного перево
да, а также для эффективности процесса межкультурной коммуникации. 

Рысы рамантызму у "Трэщм Фаусце" Ё.В. Гётэ 

Супранкова Т. С, ФМА БДУ 

"Трэщ Фауст" славутага нямецкага шсменшка Ё. В. Гётэ - Л1брэта да 
оперы выхадца з Беларуси князя Антошя Генрыка Радз!вша - прадукт меж-
культурнага узаемакантакту i узаемадзеяння эпох. У 1808 годзе з друку 
выйшла першая частка гётэускага "Фауста" ("Другога Фауста"у адрозненш 
ад першага варыянта - "Пра-Фауста", нашсанага яшчэ маладым тале-
нав1тым аутарам i iM жа зшшчанага), а з 1814 гешяльны паэт згаджаецца 
супрацоушчаць з кампазггарам у якасщ л1брэтыста. Творчы шлях музы-
канта А. Радз1вша вельм1 плённы, пра што адзначат яшчэ яго сучаснш, 
але вяршыняй яго творчасщ, як i у выпадку Ё. В. Гётэ, стау музычны 
"Фауст". Час творчасщ князя Радз1вша прыпау на першую трэць XIX ста-
годдзя, кал1 эпоха класщызма перадавала эстафету сентымешитзму i ра
мантызму. Усе гэтыя мастацюя напрамю знайпип свае адлюстраванне у 
оперы А. Радз1вша. 

Даследчык музычнага "Фауста" i рэжысёр-пастаноушчык оперы 
Вштар Скорабагатау у ceaiM артыкуле "Лес падарыу Гётэ музыку 
Радавша" адзначае, што "Фауст" А. Г. Радз1вша з'яуляецца тэатральна-
музычным здабыткам 3noxi еурапейскага рамантызму. Улюбёным1 музыч-
ным1 жанрам1 кампаз1тарау таго часу, што стварат у русле рамантызму, 
быш опера, амфон1я i балет. Вялшая увага у творах надавалася гера!чнаму 
м1нуламу, народным песням, баладам i легендам, а цэнтральным1 персана-
жам1 бьип асобы надзвычайныя, шдывцгуальныя, арыпнальныя, яюя дзей-
шчаюць у выключных абставшах. Увагу рамантыкау прыцягвае свет щэ-
альны, яю так адрозшвауся ад зямнога чалавечага быцця i супрацьстаяу 
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яму. Таму паустае пытанне аб тым, щ можна л1чыць л1брэта мастацюм 
творам эпох1 рамантызму. Цяжка даць на тэта адназначны станоучы адказ, 
таму што сам Гётэ пры yciM сва!м ушверсал1зме не змог цалкам прыняць 
рамантычную культуру. Што тычыцца музыю оперы, то яе кампаз1тар Ан
тоши Радз1вш не проста рэагавау на новыя павевы у мастацтве, а вырас у 
1нтанацыйным пол1 рамантызму, i тэта значна пауплывала на музычную 
стылктыку твора. Цэласны анал1з л1брэта дае магчымасць вылучыць нека-
торыя рысы паэтыю л1таратурнага рамантызму. 

У оперы можна зауважыць шэраг сцэн, як!я дэманструюць за-
щкауленасць аутара народным жыццём. Тэта "Bettler-Lied" - "Песня Жаб-
рака", "Geschwind-Marsch" - "1мктвы марш", "Bauern unter der Linde" -
"Сяляне пад лшай", "Arie von Gretchen" - "Арыя Грэтхен" i шш. 
3 щкавасцю Гётэ звяртаецца i да свету 1рацыянальнага, трансцэндэнтнага, 
свету духау, яюя спрабуюць уздзейшчаць на чалавечы лес, пра што свед-
чаць сцэны "Chor der Engel" - "Хор Анёлау", "Geister-Chor" - "Хор Ду
хау", "Kerker" - "У цямнщы" i шш. Галоуныя repoi твора - Фауст, Грэтхен, 
Мефктофель - персанажы выключныя па cine духу i характару. 3 вял1кай 
мастацкай выразнасцю паказаны сцэны кахання Фауста i Грэтхен. У ас-
ноуным сюжэтнае ядро л!брэта anipaeuna на "Urfaust" ("Пра-Фауста"), яю 
быу нап1саны маладым Гётэ яшчэ у шцюрмерсю перыяд. Таму уплыу 
шцюрмерства-прадвесшка рамантызму на нямецюх землях - таксама 
вщавочны. Матыу грэхападзення i апраудання, на яюм грунтавал1ся творы 
гейдэльбергсюх рамантыка^, у Ё. В. Гётэ таксама з'яуляецца генеральным. 
У фшальнай сцэне уратавання гучыць адна з галоуных щэяу аутара - щэя 
выратавання праз пакаянне, праз смерць, звязаная з канцэпцыяй "stirb und 
werde" - "памры i адрадз1ся", "памры i стань", "памры i вечна будзь"; гэтая 
канцэпцыя будзе пазней сфармулявана Гётэ у заключнай сцэне другой ча
с т "Фауста" як духоунае адраджэнне чалавека, як icuiHa i мэта ycix яго 
зямшлх пошукау - Царства Нябеснае. 

Цяжка сказаць, у якой ступеш паэтыка рамантызму пауплывала на Гё
тэ, але без сумнення можна адзначыць, што вялш паэт робщь спробу 
с!нтэзаваць некаторыя яе рысы у сваей творчасщ, у тым л1ку у "Трэщм 
Фаусце". 

Корпусная лингвистика в исследовании межъязыковой коммуникации 

Тарасевич Л.А., БГЭУ 

Исследования межъязыковой коммуникации предполагает, в первую 
очередь, сопоставительные исследования функционирования единиц язы
ка-цели, которые направлены не только и не столько на фиксацию общно
стей и различий в сопоставляемых языковых системах, сколько на выявле-

251 


