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Для арганізацый, якія актыўна працуюць або плануюць супрацоўніцтва з замежнымі партнѐ-

рамі, абавязковай умовай паспяховай знешнеэканамічнай дзейнасці з‘яўляюцца не толькі граматна 

складзеныя фінансавыя дакументы, але і іх якасны пераклад. Памылка ў перакладзе мытных дэк-

ларацый, суправаджальнай дакументацыі, банкаўскіх дакументаў можа выклікаць зрыў тэрмінаў 

пастаўкі, затрымкі ў атрыманні валютнай выручкі. У выніку кампанія будзе несці значныя 

фінансавыя страты, несупастаўляльныя з выдаткамі на якасны пераклад. 

Лінгвістычны падыход да вывучэння перакладу мае на ўвазе пытанне пра характар суадносін 

дзвюх моў і іх стылістычных сродкаў і аналіз моўных сродкаў выразу, якія выкарыстоўваюцца 

пры перакладзе. Але, паводле А.В.Фѐдарава, лінгвістычны шлях вывучэння не з'яўляецца дастат-

ковым для пастаноўкі і рашэння ўсіх праблем перакладу. Неабходны ўлік псіхалагічных, эт-

награфічных, гістарычных, сацыякультурных, краіназнаўчых аспектаў [1; 21–23]. 

Пераклад – гэта комплексная і шматгранная дзейнасць, падчас якой адбываецца не проста за-

мена адной мовы іншай. У перакладзе ўзаемадзейнічаюць розныя культуры, розныя асобы, розныя 

традыцыі. Пераклад з'яўляецца каштоўнай крыніцай інфармацыі пра мовы, якія ўдзельнічаюць 

падчас перакладу, і пра культуры, якім гэтыя мовы належаць. Сучасная тэорыя перакладу зы-

ходзіць з таго, што пераклад, як і мова, з'яўляецца сродкам зносін. Таму мэта лінгвістычнага і ка-

мунікацыйнага даследавання перакладу – стварэнне камунікатыўнай мадэлі перакладу. 

Камунікатыўная канцэпцыя перакладу ўлічвае асаблівасці перакладу як акту міжмоўнай ка-

мунікацыі. Такі падыход закладзены ў працах расійскіх навукоўцаў В.Н. Камісарава і А.Д. Швей-

цара. Асновай для супастаўлення ў перакладзе з'яўляюцца элементы камунікатыўнага працэсу, у 

прыватнасці мэты зносін. Ключавымі паняццямі ў камунікатыўнай тэорыі перакладу з'яўляюцца 

паняцці камунікатыўнага намеру і камунікатыўнага эфекту. 

Камунікатыўны намер – гэта мэта, якую ставіць перад сабой адпраўнік паведамлення падчас 

камунікацыі: паведамленне атрымальніку інфармацыі пра навакольны свет, імкненне адпраўніка 

выказаць сваѐ стаўленне да інфармацыі, якую паведамляе, падахвочванне атрымальніка да 

здзяйснення дзеянняў. Камунікатыўны эфект – гэта ступень, у якой адпраўніку атрымалася 

данесці да атрымальніка свае камунікатыўныя намеры. Ступень камунікатыўнага эфекту залежыць 

ад дзейснасці (эфектыўнасці) абраных адпраўніком моўных сродкаў і ад фонавых ведаў атрымаль-

ніка (ступені яго інфармаванасці пра прадмет зносін). 

Камунікатыўныя намеры адпраўніка зыходнага тэксту ўтвораюць аснову, на якой адбываецца 

супастаўленне зыходнай мовы і мовы перакладной. У зыходнай мове мэты зносін выяўляюцца 

пры дапамозе сваіх спецыфічных моўных сродкаў, перакладчык павінен знайсці ім адпаведнасці ў 

мове, на якую перакладаецца тэкст, каб выразіць тыя ж самыя мэты зносін, г.зн. набор лексічных і 

граматычных адзінак, праводзячы неабходныя пераўтварэнні (трансфармацыі). 

Перакладчыцкія трансфармацыі – спецыяльны від міжмоўнага перафразавання, які выяўляецца 

ў змене фармальных (лексічныя ці граматычныя трансфармацыі) ці семантычных (семантычныя 

трансфармацыі) кампанентаў зыходнага тэксту пры захаванні інфармацыі, прызначанай для пера-

дачы. Тыпалагічна яны падпадзяляюцца на стылістычныя, марфалагічныя сінтаксічныя, семан-

тычныя, лексічныя і граматычныя трансфармацыі [2, 29]. 

Стылістычныя трансфармацыі заключаюцца  ў змене стылістычнай афарбоўкі перакладнай 

адзінкі. Марфалагічныя трансфармацыі маюць на ўвазе замену адной часціны мовы іншай ці не-

калькімі часцінамі мовы. Сінтаксічныя трансфармацыі – змена сінтаксічных функцый слоў і сло-
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вазлучэнняў, якія суправаджаюцца перабудовай сінтаксічных канструкцый. Семантычныя транс-

фармацыі заснаваны на разнастайных прычынна–следчых сувязях, якія існуюць паміж элементамі 

апісаных сітуацый. Лексічныя трансфармацыі ўяўляюць сабою адхіленні ад прамых слоўнікавых 

адпаведнасцяў, звычайна з–за таго, што аб'ѐм значэнняў лексічных адзінак зыходнай мовы і мовы 

на якую перакладаецца тэкст не супадае.  Граматычныя трансфармацыі – гэта ў  першую чаргу 

перабудова сказа (змяненне яго структуры) і магчымыя замены – як сінтаксічнага, так і марфа-

лагічнага парадку. Яны абумоўліваюцца рознымі прычынамі – як чыста граматычнага, так і 

лексічнага  характару, хоць асноўную ролю іграюць граматычныя фактары. 

У рэальнай практыцы перакладу трансфармацыі звычайна бываюць змешанага тыпу і сустра-

каюцца ў розных камбінацыях [3, 12]. 

Праца над перакладам патрабуе строгай паслядоўнасці, што абумоўлена цяжкасцямі моўнага, 

тэкставага характару: ад працы са словам, словазлучэннямі, фразеалагізмамі, сказамі – да тэкстаў. 
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Так вот, как-то так. Чакаем усех на нашым свяце… 

Некто из группы «Леприконсы» в телеанонсе  

еѐ выступления в Барановичах (ноябрь 2012, БТ) 

Точно следуя научным рекомендациям, получен «АЛФАВИТ». 

Из рекламы БАДов 

 

В книге Евгения Платоновича Иванова «Меткое московское слово» есть глава «Курьѐзные тек-

сты вывесок». Материал для неѐ автор собирал в 1909 – 1915 годах. Как и вся книга, данная глава 

сохраняет для потомков историю Москвы, России, дух, колорит эпохи. А ещѐ даѐт представление 

о характерах, о социальных, культурных особенностях и субъектов хозяйственной деятельности, и 

тех, кто помогал еѐ осуществлять, создавая рекламу. Поэтому к исследовательскому интересу 

примешивается какое-то понимающее, сочувствующее умиление, когда читаешь сохранѐнные 

Е.П.Ивановым тексты таких, например, вывесок: «Шашлычный мастер из молодого карачаевского 

барашка с кахетинским вином»; «Трактир Свидание друзей с арганом и от дельными кабинетами»; 

«Парижский парикмахир Пьер Мусатов из Лондона. Стрижка, брижка и завивка»; «Кролики, бел-

ки, куры и прочия певчия птицы»; «Кислощевое заведение с газировкой»; «Партниха и ажурная 

строчка»…  

Когда сталкиваешься с отдельными (отнюдь не малочисленными) курьѐзами современной ре-

кламы, что-то не хочется умиляться: научно-технический прогресс, почти всеобщее высшее обра-

зование, редакторы-корректоры, специалисты по рекламе, рекламные агентства – разве это всѐ не 

должно ограждать нас от бесконечно мультиплицируемых в рекламных текстах орфографических, 

орфоэпических, лексических, грамматических ошибок? Конечно, с авторов магазинных ценников 

типа «алюминевая кофеварка», «мясная консерва», «щербет», «аккамулятор» и т.п. спрос неболь-

шой. Но ведь современному бытописателю, последователю Е.П.Иванова, очень много материала 

предлагают и СМИ, и придорожные растяжки…  

Начнѐм с орфографических «шалостей» современной рекламы.  

В Пинске, в окне одного павильона, на внутренней стороне стекла размещена следующая ре-

клама, изготовленная фирмой «Пина-принт»: «Ремонт мобильных телефонов на ул. В. Коржа, 8. 

Прошивка. РУССИФИКАЦИЯ. Раскодировка…» Две буквы С (размером с ладонь каждая) в под-

чѐркнутом слове видны даже с противоположной стороны улицы.  
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