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У Станислава Владиславовича имеются ордена и награды. Он был 
награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг», «За взятие Берлина», «Заслуженным на 
поле Славы», юбилейными медалями. Они до сих пор хранятся в семье. 

Люди, как и деревья, не могут жить без своих корней. Подвиги 
прадедов – это крылья для нас, внуков и правнуков ветеранов Великой 
Отечественной войны, источник нашей жизнестойкости.

И нам, молодому подрастающему поколению, надо стараться быть 
достойными памяти своих дедов и прадедов, отдавая дань уважения ветеранам 
Великой Отечественной войны.

МАДЭЛІ І ПРЫЁМЫ ПЕРАКЛАДУ.  
ТЫПОВЫЯ ПАМЫЛКІ ПЕРАКЛАДУ 

Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы

Ташматава К. 
студэнтка 1 курса педагагічнага факультэта 

Навуковы кіраўнік – к. п. н., старшы выкладчык Бэкман А. В.

Пераклад меню з беларускай мовы на іншыя часта суправаджаецца 
складанасцямі, якія могуць паўплываць на ўспрыманне тэксту. Загаловак, 
часцей за ўсё, выдзяляецца з асноўнага тэксту і з’яўляецца кароткім зместам 
рэцэпта. Назва стравы павінна валодаць тым жа інфармацыйным, эстэтычным 
накірункам, што і арыгінал. Гэты аспект таксама адлюстроўвае быт і 
нацыянальны каларыт. Часта такія варыянты амаль не магчыма перакласці, 
таму ў такіх выпадках выкарыстоўваюць запазычаныя словы, словы – калькі, 
неалагізмы і г.д. 

Праз год пасля ўвядзення бязвізавага рэжыму паводле Указу № 300 ад 
7 жніўня 2019 г. “Аб устанаўленні бязвізавага парадку ўезду і выезду замежных 
грамадзян” мы вырашылі пазнаёміцца з тым, наколькі мясцовыя кафэ і 
рэстараны адаптаваліся да абслугоўвання замежных турыстаў. Нагадаем, што 
яшчэ ў 2014 годзе перад правядзеннем чэмпіяната свету па хакею Міністэрства 
гандлю рэкамендавала аб’ектам грамадскага харчавання:

уключыць у меню не менш 10 страў нацыянальнай кухні;
транскрыбіраваць на лацініцу назвы беларускіх страў, якія не маюць 
аналагаў на замежных мовах.

Мы прааналізавалі мову меню 12 рэстаранаў і кафэ Гродзенскай вобласці, 
колькасць прапанаваных страў беларускай нацыянальнай кухні, наяўнасць 
апісання і пераліку інгрэдыентаў.
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Параўноўваючы пераклады традыцыйных нацыянальных страў, якія не 
маюць аналагаў за мяжой, прыйшлі да высновы, што найбольш 
распаўсюджанымі з’явіліся наступныя прыёмы:

Транскрыпцыя ці транслітэрацыя (спосабы перакладу лексічнай адзінкі 
арыгінала шляхам аднаўлення яе формы з дапамогай літар перакладнай мовы. 
Пры транскрыпцыі ўжываецца гукавая форма іншамоўнага слова, а пры 
транслітарацыі – графічная форма (літарны склад): draniki, rybnik, pyzy, bulba,
griby, kaўbaski.

Калька (спосаб перакладу лексічнай адзінкі арыгінала шляхам замены яе 
складовых частак – марфем або слоў (у выпадку ўстойлівых словазлучэнняў) –
іх лексічнымі адпаведнасцямі): щи из кислой капусты (рус.) – капуста кіслая 
(бел.) – cabbage soup (англ.) – kapuśniak kwaśny (пол.); халаднік (бел.) – сold 
beetroot soup (англ.)

Апісанне з тлумачэннем ці эксплікацыя ( спосаб перакладу, калі адзінка 
зыходнай мовы замяняецца словазлучэннем, якое дае больш ці менш поўнае 
тлумачэнне гэтага значэння на мове, на якую перакладаюць): Machanka – meat 
stewed in sour cream sauce, served with potato pancakes; 

Адаптацыя (спосаб перакладу, у якім перадача, тлумачэнне, пранікненне 
ў аўтэнтычную сітуацыю ажыццяўляецца з дапамогай раскрыцця сутнасці 
рэалій, імёнаў уласных, гістарычных падзей, тапанімічных назваў): Borodinsky 
bread, Duck breast on–Radzivillovski; Beef with cherries on Michael Svjatopolk-
Mirsky’s recipe. 

Дадзеныя прыклады (табліца 1) з’яўляюцца толькі часткай з 
разгледжаных намі меню, але нават яны наводзяць на думку, што перакладамі
займаліся не прафесіяналы, а супрацоўнікі рэстарана. Жаданне вылучыцца 
сярод канкурэнтаў мудрагелістымі назвамі прывяло да таго, што назвы страў не 
ўспрымаюцца турыстамі, для якіх адзінай падказкай можа быць толькі якасны 
фотаздымак пры яго наяўнасці.

Табліца 1. Стравы беларускай кухні і іх пераклад на Гродзеншчыне

Назва стравы/ 
інгрэдыентаў
Беларуская 

мова

Руская 
мова

Польская 
мова

Англійская 
мова

Літоўская 
мова

Нямецкая 
мова

Дранікі з 
тварагом

Драники с 
творогом

Dranik z
Twrage

недакладны 
пераклад  
twarożek

Dranik with a 
Twrage

недакладны 
пераклад 
cottage 
cheese

Draniki su
padaru

недакладны 
пераклад 
varškės

Draniki mit
der Kreatur
недакладны 
пераклад  

Hüttenkäse

Прааналізаваўшы дастатковую колькасць перакладаў розных страў 
рэстаранаў Гродзенскай вобласці, мы заўважылі, што ў большасці выпадкаў 
выкарыстана транскрыпцыя, і не заўсёды яна з’яўляецца апраўданай. 
У некаторых выпадках дадзеныя стравы маюць сінанімічныя назвы. 
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В фольклоре практически всех народов мира существуют предания о 
змееподобных существах, с которыми у людей складываются самые разные 
отношения.

Дракон – это собирательное название, объединяющее ряд 
мифологических и фантастических существ. Дракон связан с христианским 
культом святого Георгия и получил широкое распространение в европейской 
культуре. Традиции Востока также содержат немало драконообразных 
персонажей (японский рю, китайский лун, вьетнамский лонг, корейский ен), 
которые являются символом мудрости и жизненной энергии. 

В последнее время кино и литература активно используют образ дракона, 
хотя взаимосвязь дракона и мифического змея вызывает много вопросов, в 
результате чего эти понятия нередко подменяют друг друга, а в научной среде 
нет единого мнения по этому вопросу. 

Цмок, Смок, Чмок – это змей или дракон, персонаж белорусской 
мифологии, в русской мифологии ему соответствует Змей Горыныч. 
В белорусской мифологической картине мира Цмок относится к 
фантастическим существам, таким, как Хапун, Опивень, Железная Баба, 
Хихитун, Варгин. На возникновение образа Цмока, несомненно, повлияла 
христианская легенда о борьбе святого Георгия с ужасным драконом, который 
жил в болоте и каждый день требовал на съедение юношей и девушек. Данный 
сюжет имеет дохристианское происхождение и в разных вариантах встречается 
в легендах, волшебных сказках и балладах. Возможно, что изначально образ 
Цмока не имел резко отрицательной коннотации и выступал как объект 
поклонения, что отражено в белорусских песнях. Многие белорусские легенды 
показывают, что Цмок не всегда враждебен человеку [1, c. 543].

Белорусские и польские фольклористы конца XIX века описывали Цмока 
как огнедышащего дракона огромного размера, с размашистыми крыльями и 
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