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поколение. Чем древнее история народа, тем труднее современникам осваивать его национальные 
достижения. 

Не в меньшей степени сказанное относится к современному английскому языку, насыщенному 
сложными фразеологическими конструкциями. Эти конструкции являются непосредственно 
непереводимыми словосочетаниями и носят название идиоматических выражений, или идиом. 
Употребление идиом широко распространено в английском языке – и не только в художественной 
литературе, но и в научно-технической документации и, конечно, в устной речи, как на бытовом 
уровне, так и на общественно-политическом. Молодые люди, совершенствующиеся в английском 
языке, должны чётко себе представлять, что использование идиом в повседневном общении (every-
day conversation) не является каким-то «пижонством» или данью моде начала XXI века. Напротив, 
понимание и правильное употребление идиом свидетельствует о высоком уровне владения 
английским языком. Закономерный вопрос: «А нельзя ли обойтись без идиом?» Ответ очевиден: 
обойтись можно, но язык ваш, формально грамотный, будет напоминать некое тусклое отражение 
настоящего английского языка. 

Изучая современный английский язык, литературу, историю, культуру Англии, вступая в 
контакт с носителями языка, вы непременно сталкиваетесь с трудностями понимания, толкования и 
перевода на родной язык постоянно встречающихся в английском языке фразеологизмов, сленга, 
языковых парадоксов, сообщающих этому языку известный шарм и превращающих его в предмет 
для забавы. Многое в нем покажется непонятным и даже странным. Некоторые выражения, хотя и 
составлены из вполне понятных слов, вызывают недоумение иностранцев, пытающихся истолковать 
и перевести их на родной язык. Так, мы с удивлением узнаем, что английские сосиски hot dogs, хотя 
и могут быть холодными, в буквальном переводе – «горячие собаки», sweetmeat – это конфета, a 
sweetbread – это вовсе не хлеб, а мясо. Король правит королевством – kingdom, но королева (а queen) 
doesn’t rule a queendom (не управляет queendom). Вегетарианец (а vegetarian) ест овощи vegetables, а 
что же тогда употребляет в пищу a humanitarian? Таких примеров можно привести множество, 
потому что в английском языке смысл слова или целой фразы то и дело становится с ног на голову.  

Стремительное развитие новых технологий, обмен информацией, реклама, культурные обмены 
и торговые отношения, а вместе с этим и многочисленные заимствования из других языков создают 
беспрецедентные возможности для языковой эквилибристики, основанной на иносказательности и 
метафоричности, на игре слов и звуков, на особой ритмике речи. В современный английский язык 
под натиском рыночных отношений и рекламы и им на потребу внедрились многочисленные 
эпонимы – слова, образованные от названий фирм, товарных ярлыков и имен людей: Levi's, Xerox, 
Jeep, Technicolor, Frisbee, Coca-Cola or Cola, Ping-Pong, Walkman, Slim, Jim, Kleenex, heroine, brand,  etc.  

Частным случаем употребления лексики английского языка являются зооморфизмы. В ан-
глийском языке уютно устроились более трехсот различных представителей животного мира и 
помимо своего употребления в прямом значении они образуют еще более многочисленный ряд 
метафор (a silly goose /глупый гусь/ – глупец, простак; a clumsy ox /неуклюжий вол/ – 
неповоротливый человек; a cold fish /холодная рыба/ – неэмоциональный человек, холодный, 
бесчувственный; a scared rabbit /испуганный заяц/ – трус). 

В завершении хотелось бы отметить, что изменения в лексической системе языка проявляются в 
первую очередь в расширении и сужении значения слов, сдвиге первичного значения по линии его 
«ухудшения» или «улучшения», в метафорическом переосмыслении слов. Рассмотренные в статье 
явления свидетельствуют о непрерывном обновлении и обогащении лексической системы 
английского языка. Они объясняются изменениями в общественной, экономической, культурной 
жизни общества, а также особенностями функционирования английского языка в различных странах 
и социальных группах, т.е. влиянием экстралингвистических факторов и действием внутренних законов языка.  
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Пераклады Скарыны, асабліва пражскія выданні, з’яўляюцца чымсьці незвычайным як па 

колькасці змешчаных ў іх ілюстраваных гравюр, так і па якасці афармлення выданняў. Усе 
ранейшыя славянскія выданні былі амаль зусім пазбаўлены гравюр, а тыя нямногія застаўкі, якія ў іх 
знаходзіліся, зроблены па ўзоры царкоўна-візантыйскіх заставак і пазбаўлены арыгінальнасці. 
Даследчыкі лічаць, што скарынаўскія выданні па сваім складанні і мастацкім выкананні не маюць 
нічога агульнага з гравюрамі, якія сустракаюцца ў іншых славянскіх кнігах і пераўзыходзяць нават 
венецыянскія. Папярэднікі Скарыны ў кірылічным кнігадруку – Фіёль, Макарый – у афармленні 

П
ол

ес
ГУ



 129

выданняў яшчэ шмат у чым залежылі ад сярэдневяковых прынцыпаў ілюмінавання рукапісаў. 
Беларускі друкар смела адыходзіў ад гэтых прынцыпаў і праз афармленне кнігі сродкамі «мастацтва 
друкарскага» сцвярджаў прыгажосць тыпаграфскай эстэтыкі. 

Упрыгожанні ў кнігах Скарыны можна раздзяліць на тры віды: гравюры, або, інакш, малюнкі, 
якіх многа ва ўсіх кнігах «Бібліі»; застаўкі, што знаходзяцца ў большасці выпадкаў у пачатку і канцы 
асобных кніг «Бібліі» або іх частак; і, нарэшце, упрыгожаныя вялікія літары. 

Па сваім значэнні на першае месца, безумоўна, трэба паставіць гравюры. У славянскім 
кнігадрукаванні гравюры былі наогул новай з’явай, яны вырабляліся вопытнымі майстрамі-
гравёрамі, вызначаліся вялікімі памерамі і былі змешчаны або ў пачатку кніг «Бібліі», або ў пачатку 
іх частак. Амаль неверагодным з’яўляецца той факт, што ў сакральнай кнізе Скарына змясціў не 
выявы евангелістаў, а ўласны гравюрны партрэт. 

Гравюра – гэта вельмі важная асаблівасць тытульнага ліста. Францішак Скарына у сваіх 
прадмовах гаварыў аб практычным прызнанні гравюр як дапаможнага сродку для лепшага 
разумення тэксту. Трэба адзначыць, што далёка не ўсе гравюры былі прызначаны для такіх чыста 
практычных мэт. Сам жа іх змест не заўсёды знаходзіцца ў непасрэднай сувязі з тэкстам. Гэта 
сведчыць аб умелым мастацкім падыходзе Скарыны да афармлення кніг, дзе апрача зместу 
прымаліся пад увагу самастойнасць і мастацкі сэнс кожнай гравюры і тытула наогул. Яго 
ілюстрацыйны цыкл да Ветхага запавету адрозніваўся шырокім тэматычным дыяпазонам і з’яўляўся 
адным з ранніх ва Усходняй Еўропе. 

Сярод ключавых мастацкіх праблем фундаментальных выданняў Усходняй Еўропы, 
бясспрэчна, з’яўляецца тытульны аркуш. Пачынаючы з «Псалтыра», тытулы ўпрыгожылі амаль усе 
выданні Скарыны. Значэнне тытула ў кнізе – агульнапрызнанае. Ён выконвае важныя 
інфармацыйныя функцыі: знаёміць з аўтарам, назвай кнігі, месцам і годам выдання, друкарняй і г.д. 
Тытул – твар кнігі, яго роля ў агульным кніжным дызайне вельмі вялікая.  

Паколькі тытул кожнай біблейскай кнігі павінен быў па-сутнасці выконваць роль абгорткі, 
майстры Скарыны свядома ўзмацнілі яго «відовішчнасць». Таму на тытулах дзве трэці займае 
сюжэтна-тэматычная гравюра, зробленая выразна, дакладна і дэкаратыўна. Друкар звярнуўся да 
загалоўнага аркуша ўжо ў сваім першым пражскім выданні – «Псалтыры» (1517г.). Але 
своеасаблівае рашэнне тытульных лістоў знайшлося не адразу. У першым выданні «Псалтыра» 
загаловак кнігі дадзены на адваротным баку першага ліста пад гравюрай «Царь Довид» (паўторна 
адціснута на другім лісце кнігі), а на першай старонцы першага ліста знаходзіцца гравюра 
«Генеалогическое древо Иисуса» з подпісам («Сій есть корень Иесеов»). Больш выразна адсочваецца 
далейшая эвалюцыя тытула ў кнізе Іова. Гэта, думаецца, новае дасягненне Скарыны. Варта 
адзначыць, што ў практыцы сусветнага друкарства гэта рэдкі выпадак, калі ў сакральнай кнізе 
хрысціянскай царквы, прычым на тытуле, указана свецкая асоба, яе вучоная ступень. Для пазнейшых 
Скарынавых выданняў такі тытул стаў характэрным.  

Тытул, знойдзены ў кнігах Іова (другі варыянт) і Сірава замацаваўся ў большасці іншых 
пражскіх выданняў Скарыны: кнігах Суддзяў, Руфі, Прамудрасць, Песня песняў і інш. Дзве трэці 
плошчы ліста займае на тытулах шматфігурная тэматычная гравюра, выкананая выразна, энергічна. 
Пад гравюрай дадзены подпіс да яе, а ніжэй прыводзяцца назва кнігі, перакладчык, яго вучоная 
ступень і месца нараджэння. Акрамя тэматычнай гравюры, вялікую ролю на тытулах Скарынавых 
першадрукаў адыгрывае буйны графіраваны ініцыял, які з’явіўся ўжо ў Псалтыры і захаваўся да 
апошняга пражскага выдання. Ён выконвае некалькі функцый: акцэнтуе ўвагу чытача на пачатак 
назвы кнігі, з’яўляецца «пераходнай ступенню» ад фігурнай ілюстрацыі да тэсту і ў той жа час 
узмацняе відовішчнасць, дэкаратыўнасць загалоўных аркушаў. Нельга не адзначыць іх мастацкай 
дасканаласці. Зробленыя ў тэхніцы абразнай гравюры на дрэве ілюстрацыі выдатна гарманіруюць з 
подпісам, набранымі буйным шрыфтам, утвараюць з імі адзінае цэлае.  

У вырашэнні шэрагу складаных і важных мастацкіх праблем кніжнага майстэрства Скарына 
паўстае сапраўдным наватарам. 
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Все переводческие проблемы, связанные непосредственно с особенностями того или иного 

иностранного языка (ИЯ) при передаче на язык перевода (ПЯ), можно разделить на следующие: 1) 
лексические особенности, 2) особенности грамматического строя языка, 3) и жанрово-
стилистические особенности. 
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