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УВОДЗІНЫ 

 

Узнікненне арыгінальных наватвораў адбываецца няспынна, таму 

лінгвістычнае асэнсаванне іх як феномена маўлення ў значнай ступені 

праводзіцца паступова, як і лексікаграфічная апрацоўка такіх адзінак. У 

абсалютнай большасці выпадкаў даследаванне аўтарскай словатворчасці 

абмяжоўваецца аналізам індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаў у межах адной 

мовы. Патэнцыял захавання арыгінальнасці новаўтварэнняў пры перакладзе з 

адной мовы на другую даследаваны зусім недастаткова; у навуковых 

публікацыях, прысвечаным пытанням перакладу індывідуальна-аўтарскіх 

неалагізмаў, аналізуюцца і апісваюцца разнастайныя спосабы перадачы 

аказіянальных лексем на іншую мову. У сучасным беларускім мовазнаўстве 

падобныя працы адсутнічаюць. 

Актуальнасць праведзенага даследавання вызначаецца як неабходнасцю 

тэарэтычнага асэнсавання феномена індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаў  у 

межах мастацкага кантэксту таго ці іншага творцы, так і ў сувязі з агульнымі 

праблемамі развіцця і ўдасканалення лексічнага саставу мовы, папаўнення яго 

новымі адзінкамі, у тым ліку і за кошт слоў аказіянальнага ўтварэння. 

Актуальнасць даследавання абумоўлена і тым, што яно выканана ў 

рэчышчы новай галіны мовазнаўства – неалогіі, асноўнай задачай якой 

выступае рознааспектнае вывучэнне тыпаў і характарыстык неалагізмаў, 

магчымасць іх лексікаграфічнай фіксацыі, а таксама здольнасць такіх слоў 

набываць агульналітаратурны ўжытак. Перспектыўным напрамкам сучаснай 

лінгвістыкі з’яўляецца супастаўляльнае вывучэнне індывідуальна-аўтарскіх 

неалагізмаў у беларуска-рускамоўным кантэксце. 
 

АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ 
 

Сувязь работы з навуковымі праграмамі (праектамі), тэмамі. 

Дысертацыйнае даследаванне выканана на кафедры беларускага мовазнаўства 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта ў межах навукова-даследчых тэм 

Структура і функцыі беларускай мовы на розных этапах яе гістарычнага 

развіцця: традыцыі і пераемнасць» (2011 – 2015 гг., нумар дзяржрэгістрацыі 

20113058), «Структура і функцыі беларускай мовы ў XX ст: сінхронны і 

дыяхронны аспекты» (2016 – 2020 гг., нумар дзяржрэгістрацыі 20162480). 

Мэта і задачы даследавання.  
Мэта даследавання – вызначыць структурна-тыпалагічнае 

падабенства / адрозненне і спецыфіку семантыка-стылістычнага выкарыстання 

індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаў у арыгінальных і іх перакладных 

рускамоўных творах беларускай паэзіі XX – XXI стст. (на матэрыяле творчасці 

Я. Купалы, Я. Коласа, Р. Барадуліна, Н. Гілевіча, Л. Дранько-Майсюка, 

У. Дубоўкі, В. Зуѐнка, П. Панчанкі). 
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У адпаведнасці з мэтай у дысертацыі ставяцца і вырашаюцца наступныя 

задачы: 

– канкрэтызаваць моўны статус і спецыфіку індывідуальна-аўтарскіх 

неалагізмаў шляхам аналізу крытэрыяў іх вылучэння; 

– акрэсліць сутнасць мастацкага перакладу ў кантэксце пошукаў 

адпаведнікаў для індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаў; 

– класіфікаваць індывідуальна-аўтарскія неалагізмы паводле іх 

часцінамоўнай прыналежнасці і характару словаўтваральнай мадэлі; 

– вызначыць частотнасць спосабаў перадачы беларускамоўных 

індывідуальна-аўтарскіх наватвораў на блізкароднасную мову з улікам 

захаванасці / незахаванасці структурна-граматычнай адпаведнасці; 

– устанавіць спецыфіку функцыянавання і тыпы лексіка-стылістычных 

мадыфікацый аўтарскіх неалагізмаў і іх карэлятаў у рускамоўных перакладах. 

Аб’ектам даследавання з’яўляюцца індывідуальна-аўтарскія неалагізмы ў 

творах беларускіх пісьменнікаў XX – пачатку XXI ст. і іх карэляты ў 

рускамоўных перакладах. 

Прадмет даследавання – структурна-граматычныя і семантыка-

стылістычныя асаблівасці аўтарскіх неалагізмаў у арыгінальным тэксце і іх 

карэлятаў у рускамоўных перакладах. 

Метады даследавання  

Для дасягнення мэты і вырашэння пастаўленых задач у дысертацыі 

выкарыстоўваюцца параўнальны, супастаўляльны, апісальны метады, метад 

семантыка-стылістычнага аналізу тэксту, прыѐмы статыстычнай апрацоўкі 

матэрыялу. 

Крыніцамі фактычнага матэрыялу сталі арыгінальныя зборнікі паэзіі 

Янкі Купалы, Якуба Коласа, Рыгора Барадуліна, Ніла Гілевіча, Пімена 

Панчанкі, Уладзіміра Дубоўкі, Васіля Зуѐнка, Леаніда Дранько-Майсюка ў 

перакладзе на рускую мову В. Арцѐмава, С. Гарадзецкага, М. Ісакоўскага, 

Д. Кавалѐва, М. Камісаравай, Н. Кісліка, Я. Мазалькова, В. Нікіфаровіча, 

У. Раждзественскага, В. Салаўѐва, В. Тараса, Я. Хелемскага і інш. Усяго ў 

рабоце прааналізавана 702 беларускамоўныя аўтарскія неалагізмы і іх 

рускамоўныя адпаведнікі. 

Навуковая навізна і значнасць атрыманых вынікаў даследавання 

заключаецца ў тым, што ўпершыню ў беларускай лінгвістыцы супастаўляюцца 

аўтарскія новаўтварэнні і іх рускамоўныя адпаведнікі, вызначаецца ступень іх 

семантычнай тоеснасці і адэкватнасці паводле структурна-граматычных і 

семантыка-стылістычных параметраў, што дазваляе ацаніць не толькі ступень 

моўнага ўзаемапранікнення, але і прадвызначыць далейшы лѐс індывідуальна-

аўтарскіх слоў, іх патэнцыяльныя магчымасці ва ўзбагачэнні 

агульналітаратурнага слоўніка кантактуючых моў. Тэарэтычныя абагульненні і 

фактычны матэрыял паспрыяюць далейшаму вывучэнню феномена аўтарскага 

неалагізма, стварэнню практыкаарыентаваных лексікаграфічных даведнікаў. 
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Палажэнні, якія выносяцца на абарону: 

1. Аўтарскі неалагізм як факт арыгінальнага літаратурнага маўлення 

належыць да ліку адных з важнейшых вобразна-выяўленчых сродкаў 

мастацкага твора. Выбар раўназначнага перакладнога карэлята да 

індывідуальна-аўтарскага неалагізма садзейнічае дакладнай перадачы 

семантыкі і стылявой арганізацыі апошняга. 

Аказіянальным словам, як і узуальным, уласцівы ўсе асноўныя рысы 

агульналітаратурных лексічных адзінак, галоўнай сярод якіх з’яўляецца 

здольнасць мець выразнае лексічнае значэнне, якое фарміруецца шляхам 

спалучэння розных сэнсавых кампанентаў: семантыкі лексічных першаасноў, 

словаўтваральных афіксаў, кантэкстуальнага акружэння. Увогуле кантэкст не 

толькі абмяжоўвае колькасць патэнцыяльных інтэрпрэтацый, але і дапамагае 

перакладчыку зрабіць выбар на карысць таго або іншага варыянта значэння 

аказіяналізма, адпаведна спосабу і сродкаў перадачы гэтага варыянта на іншую 

мову.  

2. У працэсе ўспрымання і адэкватнай інтэрпрэтацыі перакладчыкам 

аўтарскага неалагізма вядучую ролю адыгрывае словаўтваральны спосаб, 

згодна з якім ствараецца аказіянальная лексема. Найбольш прадуктыўнымі 

спосабамі ўтварэння аўтарскіх неалагізмаў выступаюць суфіксацыя, аснова- і 

словаскладанне. Пры гэтым актуалізуецца нестандартнасць спалучэння моўных 

кампанентаў, пашыраецца іх словаўтваральная валентнасць.  

У працэсе карэлятыўнай пабудовы  аказіянальнага слова важнае значэнне 

мае семантычная аснова, дзякуючы якой і праецыруецца аказіянальная 

структура эквіваленту, адбываецца яго словаўтваральнае афармленне і 

семантычнае напаўненне.   

3. Перакладныя рускамоўныя адпаведнікі паводле семантыкі пераважна 

адпавядаюць аўтарскім неалагізмам беларускіх пісьменнікаў, пры гэтым 

большасць складаюць поўныя і частковыя эквіваленты (51,4 %). Рускамоўныя 

поўныя перакладныя эквіваленты сведчаць аб значнай ступені семантычнай, 

структурна-граматычнай і стылістычнай блізкасці паміж дзвюма 

ўсходнеславянскімі мовамі, у якіх выпрацаваліся механізмы 

ўзаемазамяняльнасці нават на ўзроўні індывідуальна-аўтарскай неалагізацыі. 

На ўзроўні тэкставай эквівалентнасці дамінуе сінанімічная замена – 

замена арыгінальнага аўтарскага неалагізма рускамоўным блізказначным 

словам або словазлучэннем, што інтэрпрэтуюцца не толькі паводле сэнсавай 

адпаведнасці, але і з улікам стылістычных прымет. 

4. Пры перакладзе індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаў з беларускай 

мовы на рускую выкарыстоўваюцца лексіка-стылістычныя трансфармацыі. 

Стылістычныя трансфармацыі як «адхіленне» ад стылістычна адпаведнага 

кантэксту выяўляюцца на ўзроўні тэкставай эквівалентнасці арыгінала і 

перакладу. Мэта стылістычных мадыфікацый – адэкватная перадача аўтарскага 

кантэксту ва ўмовах іншай сістэмы (тэкст перакладу). 
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5. Індывідуальна-аўтарскія неалагізмы пры перакладзе з беларускай мовы 

на рускую ў многіх выпадках страчваюць адценне арыгінальнасці і 

самабытнасці, замяняюцца ўзуальным словам або словазлучэннем, могуць 

увогуле апускацца, што звязана з уплывам розных фактараў як унутрымоўнага, 

так і пазамоўнага характару, у тым ліку і асобасных характарыстык 

перакладчыкаў (ступені валодання мовай арыгінала, узроўнем перакладчыцкага 

вопыту, вызначанымі крытэрыямі перакладчыцкіх трансфармацый і інш.). 

Асабісты ўклад саіскальніка вучонай ступені 
Дысертацыя з’яўляецца самастойным даследаваннем, выкананым на 

падставе сістэматызацыі і аналізу фактычнага матэрыялу, сабранага асабіста 
аўтарам. Артыкулы, у якіх апублікаваны вынікі дысертацыі, напісаны без 
суаўтараў. 

Апрабацыя дысертацыі і інфармацыя аб выкарыстанні яе вынікаў  
Асноўныя палажэнні і вынікі дысертацыйнага даследавання прайшлі 

апрабацыю на Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Святло Скарынавых 
ідэй», прысвечанай 90-годдзю з дня нараджэння прафесара У. В. Анічэнкі 
(Гомель, 14 лістапада 2014 г.); 72-й навуковай канферэнцыі студэнтаў і 
аспірантаў філалагічнага факультэта БДУ (Мінск, 28 красавіка 2015 г.); 
навуковых чытаннях, прысвечаных 75-годдзю з дня нараджэння прафесара 
Б. А. Плотнікава (Мінск, 15 снежня 2015 г.); VIII Міжнароднай навуковай 
канферэнцыі «Мова – Літаратура – Культура», прысвечанай 90-годдзю з дня 
нараджэння прафесара Л. М. Шакуна (Мінск, 15 – 16 верасня 2016 г.), 
навуковых чытаннях, прысвечаных 80-годдзю з дня нараджэння прафесара 
В. П. Краснея (Мінск, 27 снежня 2017 г.); IV Міжнароднай навукова-
практычнай канферэнцыі, прысвечанай 90-годдзю з дня нараджэння прафесара 
А. І. Наркевіча (Мінск, 14 – 15 сакавіка 2019 г.); V Рэспубліканскай навукова-
практычнай канферэнцыі маладых навукоўцаў «Мова і літаратура» (Мінск, 
22 сакавіка 2019 г.), навуковых чытаннях, прысвечаных 70-годдзю з дня 
нараджэння прафесара Л. А. Антанюк (Мінск, 26 красавіка 2019 г.); 
VI Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Актуальныя праблемы 
інавацыйнага развіцця і кадравага забеспячэння АПК» (Мінск, 6 – 7 чэрвеня 
2019 г.); Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Руская і беларуская 
мовы ў кантэксце глабалізацыі» (Масква, 30 мая 2019 г.). 

Апублікаванне вынікаў дысертацыі 
Вынікі дысертацыі адлюстраваны ў 14 навуковых працах (агульны 

аб’ѐм – 13, 4 аўт. арк.), з іх 4 – артыкулы у рэцэнзаваных перыядычных 
выданнях (4, 8 аўт. арк.), 3 – у зборніках навуковых прац (1, 4 аўт. арк.), 7 – у 
матэрыялах рэспубліканскіх і міжнародных канферэнцый (7, 2 аўт. арк.). 

Структура і аб’ѐм дысертацыі 
Дысертацыя складаецца з уводзінаў, агульнай характарыстыкі работы, 

трох глаў, заключэння, бібліяграфічнага спіса, які ўключае спіс выкарыстаных 
крыніц (201 пазіцыя), спіс публікацый саіскальніка (14 пазіцый). Дысертацыя 
мае пяць дадаткаў: дадатак А «Індывідуальна-аўтарскія назоўнікі ў арыгінале і 
ў перакладзе», дадатак Б «Індывідуальна-аўтарскія прыметнікі і дзеепрыметнікі 
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ў арыгінале і ў перакладзе», дадатак В «Індывідуальна-аўтарскія дзеясловы ў 
арыгінале і ў перакладзе», дадатак Г «Індывідуальна-аўтарскія прыслоўі ў 
арыгінале і ў перакладзе», дадатак Д «Колькасная характарыстыка спосабаў 
перакладу індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаў», дадатак Е «Лексіка-
стылістычныя мадыфікацыі індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаў». 

Агульны аб’ѐм даследавання складае 237 старонак, у тым ліку, асноўны 
тэкст – 108 старонак, бібліяграфічны спіс – 17 старонак. Дадаткі, 
прадстаўленыя ў выглядзе 4 дыяграм (2 старонкі) і 5 табліц (104 старонкі), 
займаюць 106 старонак. 

 

АСНОЎНЫ ЗМЕСТ ДЫСЕРТАЦЫІ 

 

У першай главе дысертацыі «Індывідуальна-аўтарскія неалагізмы ў 

лексіка-семантычнай сістэме мовы» праведзены аналітычны агляд навуковай 

літаратуры па тэме дысертацыі, вызначана ступень вывучанасці праблемы. 

Арыгінальныя новаўтварэнні разглядаюцца ў словаўтваральным, 

лексікалагічным, лексікаграфічным, стылістычным аспектах даследавання. 

Глава складаецца з чатырох раздзелаў. 

У раздзеле 1.1 «Асноўныя крытэрыі вылучэння індывідуальна-

аўтарскіх неалагізмаў» аналізуюцца працы беларускіх (Г. І. Басава, 

М. С. Васілеўскі, В. А. Зразікава, М. Р. Прыгодзіч, М. В. Шабовіч, Л. М. Шакун 

і інш.) і рускіх даследчыкаў (А. Г. Лыкаў, Л. П. Цярэнцьева, Н. І. Фельдман і 

інш.). Пры гэтым адзначаюцца праблемы азначэння новаўтварэнняў, 

акрэсліваюцца крытэрыі індывідуальна-аўтарскай неалагізацыі, разглядаюцца 

словаўтваральныя тыпы аказіянальных слоў. Лексікаграфічны паказчык, на 

думку большасці лінгвістаў, з’яўляецца найважнейшым крытэрыем выдзялення 

індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаў. 

У раздзеле 1.2 «Беларуская лінгвістыка аб аўтарскіх неалагізмах» 

прааналізаваны матэрыял з навуковых крыніц, які сведчыць аб неадназначных 

адносінах даследчыкаў да індывідуальна-аўтарскіх новаўтварэнняў. У 

прыватнасці, у 1920-я гады насцярожана адносіліся да лексічных наватвораў 

Т. Глыбоцкі, П. Глебка, К. Крапіва і інш. Толькі ў другой палове XX ст. пад 

уплывам поглядаў і прац рускіх даследчыкаў у беларускім мовазнаўстве сталі 

з’яўляцца першыя арыгінальныя працы, прысвечаныя вызначэнню статуса 

аўтарскіх неалагізмаў у лексічнай сістэме мовы, найперш пры аналізе 

індывідуальнага стылю асобных беларускіх пісьменнікаў. Пры гэтым перавага 

аддавалася менавіта словаўтварэнню такіх адзінак (Г. І. Басава, 

М. С. Васілеўскі, М. Р. Прыгодзіч, М. В. Шабовіч), пазней – семантыцы і 

стылістычнаму выкарыстанню аказіяналізмаў (В. А. Зразікава, 

Н. І. Чарнаброўкіна). У кандыдацкай дысертацыі У. А. Бобрыка, прысвечанай 

новаўтварэнням Янкі Купалы, даецца ўсебаковая словаўтваральная 

характарыстыка аказіянальных слоў, вызначаюцца шляхі іх узнікнення і 

стылістычныя функцыі. Комплексны аналіз беларускамоўных наватвораў 60–80 
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гг. XX ст. прадстаўлены ў навуковай рабоце І. П. Казейкі. Аўтар прапаноўвае і 

ўдакладняе ў беларускім мовазнаўстве класіфікацыю беларускіх 

новаўтварэнняў (сацыяльныя неалагізмы, патэнцыяльныя словы, 

аказіяналізмы), пераканаўча даказвае перавагу паўкалькавання над 

калькаваннем. 

У раздзеле 1.3 «Аўтарскія неалагізмы ў сістэме іншых лексічных 

адзінак мовы» зроблена спроба вызначэння іх месца ў корпусе разнастайных 

лексічных новаўтварэнняў. Аналіз літаратуры апошніх гадоў паказвае, што 

сфарміраваліся два супрацьлеглыя пункты погляду на суадносіны паміж 

паняццямі «новае слова» – «аказіянальнае слова». Найбольш распаўсюджаным 

з’яўляецца пункт погляду, згодна з якім аказіянальныя словы прызнаюцца 

асобым тыпам новых слоў, г. зн. неалагізмамі (Б. А. Бялова, А. А. Земская, 

В. М. Хахлачова і інш.). З другога боку, даследчыкі А. А. Аржаноў, 

У. У. Лапацін, А. Г. Лыкаў і інш. прапануюць разглядаць аказіянальныя словы 

па-за межамі неалагізмаў. 

У лінгвістычных даследаваннях апошніх гадоў за індывідуальнымі 

ўтварэннямі замацоўваюцца розныя назвы. Найбольш ужывальнымі з’яўляюцца 

тэрміны аказіянальнае слова і аказіяналізм (Г. І. Басава, І. Л. Загрузная, 

А. Г. Лыкаў, М. В. Шабовіч), патэнцыяльнае слова (Р. В. Вінакур, І. П. Казейка, 

І. З. Манолі), неалагізм (А. А. Габінская, У. П. Грыгор’еў), аўтарскі неалагізм, 

індывідуалізм (Р. Ю. Намітокава), індывідуальна-стылістычны неалагізм 

(І. В Агаранян), наватвор (В. П. Рагойша), аўтарскі наватвор, аўтарскі 

неалагізм, аказіянальнае слова (М. Р. Прыгодзіч), індывідуальна-аўтарскі 

неалагізм (В. А. Зразікава), эгалагізм (А. А. Аржаноў) і інш. Кожны з гэтых 

тэрмінаў па-свойму раскрывае сутнасць аналізаванай інавацыйнай з’явы. 

Для абазначэння аўтарскіх лексем мы выкарыстоўваем тэрмін 

«індывідуальна-аўтарскі неалагізм». Такія лексічныя адзінкі належаць мове 

асобнага літаратара, звычайна замацоўваюцца ў пэўным мастацкім творы. 

У раздзеле 1.4 «Праблема перакладу індывідуальна-аўтарскіх 

неалагізмаў» аналізуецца класіфікацыя перакладчыцкіх мадэлей 

І. Э. Клюканава, сутнасць якой зводзіцца да трох пазіцый. 1) Пераклад як логас. 

Пераклад – маўленчая дзейнасць, у працэсе якой адзінкі мовы перакладу 

выбіраюцца ў пэўнай залежнасці ад моўных адзінак, выкарыстаных у 

арыгінале. 2) Пераклад як лінгва менталіс. Пераклад разглядаецца як разумовы 

працэс, як набор пэўных перакладчыцкіх стратэгій, гульнявых, кагнітыўных і 

псіхалінгвістычных. 3) Пераклад як скопас, пры якім сутнасць перакладу 

зводзіцца да вызначэння мэты перастварэння арыгінала. 

У другой главе дысертацыі «Сродкі і спосабы эквівалентнай 

перадачы індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаў» даследуюцца асаблівасці 

адэкватнай перадачы аказіянальных слоў на рускую мову, вызначаецца ступень 

поўнай адпаведнасці рускіх лексічных адзінак арыгінальным новаўтварэнням. 
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У раздзеле 2.1 «Асаблівасці словаўтварэння індывідуальна-аўтарскіх 

неалагізмаў» прааналізаваны асноўныя спосабы ўтварэння аўтарскіх 

неалагізмаў. Дамінуючымі сярод іх з’яўляюцца афіксацыя (азѐрна, 

брыльянцісты, верасны, замятунчык, цямрысты і інш.), аснова- і 

словаскладанне (бульбакопы, дажджы-грыбасеі, лістабой, цемратворац, 

шапка-самагляд і інш.). Невялікай колькасцю прыкладаў прадстаўлена ўласна 

аказіянальнае словаўтварэнне (бязгутарнасць, змоўкласць, красагуліцца і інш.). 

Асэнсаванне спосабу словаўтварэння істотна ўплывае на інтэрпрэтацыю 

індывідуальна-аўтарскага неалагізма і дазваляе больш дакладна перадаць яго 

значэнне. 

У раздзеле 2.2 «Поўныя эквіваленты індывідуальна-аўтарскіх 

неалагізмаў» разглядаюцца сродкі дасягнення адэкватнай перадачы 

арыгінальных новаўтварэнняў. Перакладныя рускамоўныя адпаведнікі ў 

большасці выпадкаў адпавядаюць па змесце аўтарскім неалагізмам. 

У раздзеле 2.2.1 «Індывідуальна-аўтарскія неалагізмы-назоўнікі і іх 

эквіваленты ў перакладах на рускую мову» аналізуюцца спосабы 

эквівалентнай перадачы аўтарскіх неалагізмаў-назоўнікаў на блізкароднасную 

мову. У цэлым пераважае эквівалентны пераклад, пры якім большасць 

складаюць поўныя і частковыя эквіваленты (55,9 %).  

Поўныя эквіваленты (36,9 %) выяўляюць супадзенне структурных і 

семантычных адпаведнікаў аўтарскіх неалагізмаў: антыскептык – 

антискептик, грызапѐр – грызопѐр, немец-кураед – немец-куроед, 

сатырапісец – сатирописец і інш. Параўн.: 

Добры дзень, / Антыскептык Андрэй – / Рускай мовы вялікі прыгонны ! 

(Р. Барадулін). – Добрый день, / Антискептик Андрей – / Русской речи 

невольник великий! (Пер. Б. Спрынчана). 

Часта ходзіць / Раскідач. / Нежаданы / Гэты госць / Раскідае ўсѐ / Як 

ѐсць (Р. Барадулін). 

Привязался / Раскидач. / У него три пары рук – / Разбросает всѐ вокруг 

(Пер. І. Бурсава). 

Выкарыстоўваюцца і частковыя эквіваленты (19,0 %) – лексемы, блізкія 

паводле семантыкі і марфалагічнай структуры: гарапад – несчастье, драніна – 

грабѐж, мінуласць – древность, сонцавей – солнце і інш. Параўн.:  

Быў гадзіннік тэлемальцам, / Знаў праграму як два пальцы: / Перакуліцца 

на бок – / Пяць гадзін – кіно ды бокс (В. Зуѐнак). / – Звали тут часы Петра: / 

«К телевизору пора!» / От экрана / Часов пять / Было их не оторвать (Пер. 

І. Бурсава). 

Нешматлікія групы (4,9 %) прадстаўлены граматычнымі эквівалентамі, 

якія ў рознай ступені адлюстроўваюць змест арыгінальнага твора.  

Пры граматычных адпаведніках лексічнае значэнне аказіянальнай адзінкі 

захоўваецца і перадаецца словамі іншай марфалагічнай структуры: суфіксальны 

назоўнік зялѐнасць (жывы шацѐр зялѐнасці) замяняецца прыметнікам зелѐный 

(зеленый свой шатѐр); суфіксальны назоўнік разбойшчына (шалѐна-дзікая) – на 
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прыметнік разбойничья (сила дикая); суфіксальны назоўнік хвалебства 

замяняецца прыставачна-суфіксальным дзеясловам похвалить і інш. Параўн.: 

І маладзечанцаў сардэчна / Прашу прабачыць, што Адам / З майго 

дазволу Маладзечну / Ярлык заштатнасці надаў (Л. Дранько-Майсюк). / – У 

молодеченцев сердечно / Прошу прощенья, что герой / Назвал заштатным 

Молодечно, / Послушно следуя за мной (Пер. В. Тараса). 

Прааналізаваны матэрыял сведчыць аб свядомым выкарыстанні поўных 

эквівалентаў перакладчыкамі ў рускамоўных творах (36,8%; 98 адзінак) пры 

перадачы неалагізмаў-назоўнікаў арыгінала, пераважную большасць сярод якіх 

і складаюць поўныя і частковыя эквіваленты. 

У раздзеле 2.2.2 «Індывідуальна-аўтарскія неалагізмы-прыметнікі і іх 

эквіваленты ў перакладах на рускую мову» аналізуюцца спосабы перакладу 

аказіянальных прыметнікаў на блізкароднасную мову. 

Ужыванне поўных эквівалентаў (22,3 %) у адносінах да неалагізмаў-

прыметнікаў у рускамоўных вершаваных творах можна патлумачыць найперш 

блізкароднасцю дзвюх моў: бульбападобная (планета) – бульбоподобная 

(планета), вечнашумныя (сосны) – вечношумные (сосны), мільѐнарукі 

(рыбалоў) – миллионорукий (рыболов), снежнарутая (Дзятлінка) – 

снежнорутая (Дятлинка) і інш. Параўн.: 

А яны, берагі-беражыстыя / не стрымаюць асенні напеў. / І ліецца, 

віецца сукрысты ѐн / і разгортваецца каля дрэў (У. Дубоўка).  

А они, берега, – бережистые, / Подхватили осенний напев. / Льѐтся, 

льѐтся мелодия чистая / Среди жѐлтых осенних дерев (Пер Г. Пагірава). 

Адпаведнікі з’яўляюцца частковымі эквівалентамі (27,9 %), калі 

аўтарскія неалагізмы-прыметнікі перадаюцца лексемамі з сумежнымі 

паняццямі, словамі адной лексіка-семантычнай групы або рода-відавымі 

заменамі, калі адрозненні паміж лексемамі-карэлятамі нерэлевантныя: 

звугалелы – обугленный, палюча-горкі – горький, плюгаваморды (мужык) – 

плюгавый (мужик), хлебадайны (дзень) – хлебный (хлебная нива) і інш. Параўн.: 

Адгуло, / адплыло маѐ лета вазамі – / звонкарэхае, я не збярог 

(Р. Барадулін). 

Отпело лето моѐ, / Отплыло возами, / Многоголосое, / Я не сберѐг 

(Пераклад Г. Бубнова). 

Сярод спосабаў перадачы арыгінальных аўтарскіх лексем адзначаюцца 

граматычныя адпаведнікі (6,5%), пры гэтым неалагізмы-прыметнікі 

перадаюцца іншымі паводле марфолага-граматычнай прыналежнасці словамі, 

напрыклад: прыметнік ярны замяняецца на назоўнік ярь. Параўн.: 

Пасыпалiся дробныя зярняты / У раллю, як пацеркi янтарны, / На наш 

загон, сахою ўзараны, / На мой шнурок – палетак ярны (Я. Купала). 

И добрый дождик зернушек-янтарин / Посыпался струей тугою / На наш 

надел, на поле ранней яри, / Что вспахано моей сохою (Пер. Н. Кісліка). 
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Зрэдку ў перакладах замест адной арыгінальнай аўтарскай лексемы 

ўжываюцца словазлучэнні розных тыпаў, сярод якіх сустракаюцца спалучэнні 

назоўніка з прыназоўнікам. Параўн.: 

У вясѐлках купайся цвятлівых, / Ласкай сэрца, душу супакой (Я. Купала). 

В цвете радуг весѐлых купайся, / Лаской наши сердца успокой (Пер. 

М. Камісаравай). 

Раздзел 2.2.3 «Індывідуальна-аўтарскія неалагізмы-дзеясловы і іх 

эквіваленты ў перакладах на рускую мову» прысвечаны аналізу 

адпаведнікаў аказіяналізмаў-дзеясловаў пры перакладзе на рускую мову. 

Ужыванне індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаў-дзеясловаў у мастацкіх творах 

дазваляе сэнсава ѐміста перадаць дынамізм, разнастайныя змены жыццѐвых 

падзей, з’яў. 

Перакладчыкі імкнуцца захаваць аўтарскія новаўтварэнні, 

выкарыстоўваючы поўныя эквіваленты (15,7 %) – адпаведнікі з поўным 

супадзеннем семантыкі і марфалагічнай структуры ў перакладах на рускую 

мову: арліць (ураган) – орлить (ураган), зацымбаліць (цымбалы) – зацимбалить 

(цимбалы), нізіцца (сонца) – низится (солнце), туманіць (сны) – туманить 

(сны) і інш. Параўн.: 

Павыдаюць або пажэняць / Дарослых дочак і сыноў, / Старыя мошчы 

паджэньшэняць / І самі жэняцца наноў (Н. Гілевіч). 

Повыдают или поженят / Детей и, чтобы не скучать, – / Худые мощи 

подженьшенят / И сами женятся опять (Пер. В. Арцѐмава). 

У некаторых выпадках перакладчыкі ўжываюць частковыя эквіваленты 

(37,9 %) – адпаведнікі, якія перадаюць толькі прыблізнае значэнне і 

марфалагічную структуру аўтарскага наватвора. Да частковых эквівалентаў 

адносяцца пары слоў: зорыць (вочкі зораць) – сиять (взор сияет); паплячэць 

(паплячэў юнак) – повзрослеть (повзрослел юноша); уснежыць (снег) – мести 

(снег метѐт) і інш. Варта адзначыць, што ўжыванне частковых эквівалентаў 

прыводзіць да пэўных семантычных страт. Параўн.: 

І ўсеўся я на троне – / На карчы яловым, / А падданыя падданяць, – / Не 

буркнуць ні слова (Я. Купала). 

Как усядусь я на троне, / На пеньке еловом, / Мне все подданые служат, / 

Не промолвят слова (Пераклад Н. Кісліка). 

Аказіяналізм перадаецца рускамоўным адпаведнікам, блізкім па 

семантыцы, які ў цэлым адпавядае думцы аўтара і валодае тоеснай канатацыяй: 

падданіць /служыць – падпарадкоўвацца каму-небудзь. 

Ужыванне пры перакладзе граматычных (6,4 %) адпаведнікаў 

(абнядоліцца – обездолено, дабрыць – удобрять, перагарбець – горбятся і 

інш.) – прыводзіць да страты пэўнай часткі інфармацыі. 

У трэцяй главе дысертацыі «Перакладчыцкія мадыфікацыі 

індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаў» вызначаны прыярытэтныя віды 

лексічных і стылістычных мадыфікацый аказіяналізмаў, выяўленых у 

перакладзе. 
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У раздзеле 3.1 «Індывідуальна-аўтарскія неалагізмы як вынік 

перакладчыцкай словатворчасці» робіцца аналіз індыідуальна-аўтарскіх 

неалагізмаў як неперакладальных элементаў.  

Пры перакладзе неабходна звяртацца да неперакладальнага толькі тады, 

калі можна па-сапраўднаму спасцігнуць чужую мову. Аднак найбольш 

неперакладальнымі з’яўляюцца менавіта індывідуальна-аўтарскія адзінкі. 

Прычына адсутнасці міжмоўных адпаведнікаў-эквівалентаў заключаецца ў тым, 

што мовы па-рознаму выражаюць адно і тое ж паняцце, пашыраючы або 

звужаючы семантыку слова, якое з’яўляецца намінацыяй паняцця ў той або 

іншай мове. 

Праецыраванне аказіяналізма на свядомасць перакладчыка будуецца на 

мностве патэнцыяльных інтэрпрэтацый, якія ўзнікаюць у сувязі з яго 

фанетычнай або граматычнай структурай і кантэкстуальным асяроддзем. 

Значную ролю пры пераадоленні мяжы неперакладальнасці аказіяналізмаў 

адыгрывае кантэкст, які дапамагае перакладчыку зрабіць выбар на карысць 

канкрэтнага варыянта інтэрпрэтацыі індывідуальна-аўтарскага неалагізма. 

У раздзеле 3.2 «Перакладчыцкія трансфармацыі як спосаб 

дасягнення адэкватнасці ў перакладзе» аналізуюцца прычыны неабходнасці 

ўжывання перакладчыцкіх пераўтварэнняў. Па-першае, у любой мове 

адсутнічаюць адназначныя адпаведнікі паміж формай і значэннем адзінак. Па-

другое, усе мовы характарызуюцца тым, што ў раўназначных пераўтварэннях 

удзельнічаюць адны і тыя ж моўныя сродкі, а іменна сінонімы, антонімы і 

канверсівы, але іх функцыянаванне вар’іруецца ад мовы да мовы. 

Неабходнасць у пэўных перакладчыцкіх пераўтварэннях можна 

патлумачыць і лінгвістычнымі прычынамі, а менавіта: несупадзеннем мовы 

арыгінала і мовы перакладу на ўзроўні сістэмы, нормы, узусу. Гэта значыць, 

што ў мове арыгінала і мове перакладу не супадаюць сродкі адлюстравання 

эквівалентных значэнняў або сродкі апісання аналагічных сітуацый. 

Часцей за ўсѐ розныя прычыны, якія абумоўліваюць неабходнасць у тых 

або іншых перакладчыцкіх пераўтварэннях, узаемадзейнічаюць, і самі па сабе 

пераўтварэнні ў «чыстым» выглядзе сустракаюцца рэдка, так што тэкст на мове 

перакладу з’яўляецца вынікам шматлікіх перакладчыцкіх пераўтварэнняў. 

У раздзеле 3.3 «Стылістычная інтэрпрэтацыя эквівалентнасці ў 

перакладзе» разглядаецца стылістычны аспект перадачы аказіянальных адзінак 

на рускую мову.  

Пры ўспрыманні ўрыўка паэтычнага твора перакладчык робіць 

ідэнтыфікацыю наступных стылістычных уласцівасцей: 

1) арыентацыя выразных сродкаў на пабудову тэмы і яе адлюстраванне; 

2) мастацка-вобразная канкрэтызацыя аўтарскай задумы (сістэма 

мастацкіх вобразаў) – імкненне развіваць у перакладзе вобразнае ўяўленне, 

характарызаваць лірычных герояў, выкарыстоўваючы параўнанні, метафары, 

аказіянальныя адзінкі, ужытыя аўтарам у арыгінале; 
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3) эмацыянальнасць і экспрэсіўнасць – выкарыстанне эмацыянальна-

экспрэсіўных лексічных адзінак, асноўнай функцыяй якіх з’яўляецца перадача 

думак і пачуццяў аўтара з мэтай выклікаць у чытача адпаведны эмацыянальны 

настрой; 

4) праяўленне творчай індывідуальнасці аўтара, аўтарскага стылю. 

Імкненне да рэалізацыі гэтых стылістычных уласцівасцей неабходна 

перакладчыку ў мове перакладу. Калі ступень вышэй адзначаных катэгорый 

супадае ў арыгінале і ў перакладзе, пераклад можна лічыць адэкватным. 

Раздзел 3.4 «Лексіка-стылістычныя мадыфікацыі індывідуальна-

аўтарскіх неалагізмаў у перакладзе на рускую мову» прысвечаны аналізу 

лексіка-стылістычных мадыфікацый аказіяналізмаў. 

Аказіянальныя адзінкі – частка лексічнай сістэмы мовы. Сэнсавая або 

семантычная структура такіх адзінак унікальная, а таму можа не супадаць у 

семантычным плане ў мове перакладу. Тут на першым плане – лексічныя 

мадыфікацыі (трансфармацыі), якія можна вызначыць, як «адхіленне ад 

слоўнікавых адпаведнікаў» (Л. Н. Латышаў). 

Мы акцэнтуем увагу на аналізе стылістычных трансфармацый 

В. В. Карабанавай, якая вылучае тры асноўныя групы стылістычных 

трансфармацый у залежнасці ад прычын, якія прымушаюць перакладчыка да 

ўжывання мадыфікацый такога тыпу. Да першай групы адносяцца 

стылістычныя трансфармацыі змешанага характару, г. зн. стылістычныя 

змены, якія абумоўлены глыбокімі сістэмнымі разыходжаннямі мовы арыгінала 

і перакладу. Да другой групы адносяцца стылістычныя мадыфікацыі, звязаныя 

са з’явай кампенсацыі, г. зн. кампенсаванне стылістычных сродкаў, страчаных у 

адным урыўку тэксту, раўназначнымі сродкамі ў другім. Да трэцяй групы 

стылістычных пераўтварэнняў адносяцца трансфармацыі, неабходнасць 

ужывання якіх звязана з паняццем частотнага узусу. Разыходжанні паміж мовай 

арыгінала і мовай перакладу, звязаныя з гэтай галіной узусу, сталі прычынай 

для ажыццяўлення стылістычных трансфармацый у працэсе перакладу. 

Аналіз класіфікацый перакладчыцкіх трансфармацый сведчыць аб іх 

няпоўным характары ў сучасным перакладазнаўстве. Пераклад аказіянальнай 

лексікі, якая не мае адпаведнікаў-эквівалентаў у іншай мове, выклікае пэўныя 

цяжкасці, але іх магчыма пераадолець. Прааналізаваны намі матэрыял дазваляе 

выдзеліць наступныя тыпы лексічных мадыфікацый пры перадачы 

індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаў. 

1. Генералізацыя – замена перакладнога слова, якое мае вузкае, 

канкрэтнае значэнне, эквівалентам з больш шырокім абагуленым значэннем. 

Параўн.: 

Артур Мікітаў за партнѐршу / Мар’яну вывеў твіставаць (Н. Гілевіч). 

Артур партнѐршею – Марьяну / Избрал и вывел танцевать 

(Пер. В. Арцѐмава). 

Дзеяслову твіставаць перакладчык падабраў эквівалент танцевать, які 

прыблізна нагадвае аўтарскі неалагізм: твіставаць ужываецца ў значэнні 
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‘танцаваць твіст, рытмічны парны танец’, а танцевать г. зн. ‘выконваць які-

небудзь танец’. Мы бачым, што ў тэксце арыгінала гаворка ідзе пра канкрэтны 

танец, а ў перакладзе рускамоўным эквівалентам рэалізуецца агульнае 

значэнне. 

2. На ўзроўні тэкставай эквівалентнасці выкарыстоўваецца сінанімічная 

замена – замена ў сэнсавых адносінах арыгінальнага аўтарскага неалагізма 

рускамоўным сінанімічным словам або словазлучэннем, што інтэрпрэтуюцца 

паводле стылістычных прымет: адлюстровак (цешыцца адлюстроўкам) – 

отраженье (отраженьем любуется); гарапад (валіў) – несчастье (на глазах); 

знабажыць (верай) – верить (вселенной); імклівіць (змрок імклівіў) – 

стремиться (мрак стремился); падданіць (падданыя падданяць) – служить 

(подданные служат) і інш. Параўн.: 

Але ясна адно: / Як бы доля не секла, / Ні валіў гарапад – / Над вясною, 

над векам / Будзе праўда зярнят! (В. Зуѐнак). 

Хоть знали: хата на ветрах – / Пусть даже с хлебам хата – / У всех 

несчастий на глазах, / Но жить ведь как-то надо (Пер. І. Бурсава). 

3. Антанімічны пераклад – лексічная мадыфікацыя, у выніку якой 

адбываецца замена сцвярджальнай формы ў арыгінале на адмоўную форму ў 

перакладзе або наадварот. Параўн.: 

Палыны пасівелі на ўзгорку, / запрыгоршчыць і кіне іх вецер. / Мо таму 

так на свеце горка, / мо таму часам горка на свеце? (У. Дубоўка). 

Поседела полынь на пригорке, / разметѐт еѐ вольный ветер. / Не с того 

ли порою так горько, / не того ли так горько на свете (Пер. І. Грыгор’ева). 

4. Функцыянальная замена. Ужытыя перакладчыкам адпаведнікі 

абазначаюць адрозныя паняцці, і, такім чынам, назіраецца выкарыстанне зусім 

іншых лексічных адзінак, якія не маюць з арыгінальным наватворам ніякага 

падабенства, ні сэнсавага, ні марфалагічнага: агнявісты – крылатый; гойна – 

горно; людства – сегодня; мірганка (і шэпты каханка) – улыбка (их, шѐпоты); 

небакрай (увысь за звыклы небакрай) – суета (взлетать над суетою); сябрынны 

(круг) – знакомо (весьма); цямрысты (пакутаю цямрыстай) – хотеть гнаться 

(за счастьем) і інш. Параўн.: 

Далей пакруцім круг сябрынны! / Чаго, напрыклад, хмурыць лоб / Ля боку 

ўласнай палавіны / Пляменнік Сохвіі Пракоп? (Н. Гілевіч). 

Всѐ это нам весьма знакомо. / А вот с чего там хмурит лоб / Возле жены 

своей законной / Племянник Софии – Прокоп? (Пер. В. Арцѐмава). 

5. Пропускі (апушчэнні) аўтарскіх неалагізмаў у рускамоўным 

перакладзе. Пропускі аўтарскіх неалагізмаў можна патлумачыць немагчымасцю 

падабраць дакладны эквівалент да аўтарскага наватвора. Так, напрыклад, 

перакладчыкі не здолелі знайсці адпаведных аналагаў да такіх аўтарскіх 

неалагізмаў, як збадзяны (дух), ззалелы (ліст), досвіткавая (цішыня), каліноўцы, 

краплісты (пот), мудрамыслы (чалавек), пакрэплыя (рукі), ніўны (ніўныя 

сялібы), счужэлая (Радзіма), форміць, ярлычнік-біркач і інш.: Параўн.: 
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І з ім – дзяўчына. Хто такая? / З радні? Прыезджая? Адкуль? / Але ж і 

пекная дзяўчына! / Які жывы і ўдумны твар! (Н. Гілевіч). 

И с ним девчонка. Кто такая? / И почему уселась с ним? / А хороша! 

Вечорка замер. (Пер. В. Арцѐмава). 

6. Апісальны пераклад. Перадача аўтарскага неалагізма пры гэтым 

ажыццяўляецца шляхам апісання, тлумачэння пры дапамозе словазлучэнняў 

розных тыпаў. Параўн.: 
Маладыя загаворы / У ход пусці, сатвары; / Яснаглядам долы, горы / 

Асвянці, прыбяры (Я. Купала). 
Молодые заговоры / В ход пусти, сотвори, / Ясным взором долы, горы / 

Освети, убери (Пер. М. Браўна). 
Пры аналізе рускамоўных перакладаў можна заўважыць і больш 

складаныя трансфармацыі, якія павялічваюць колькасць лексем, працягласць 

сказаў. Параўн.: 

Абдзіртус з віцебскай глыбінкі! / Калі паштэт я ем усмак – / Ён, здыхля, 

душыцца ад слінкі, / Глядзіць у рот мне, як жабрак! (Н. Гілевіч). 

По всем статьям он мне не ровня! / Когда рубаю я паштет – / Слюною 

давится деревня, / Рублѐвки нету на обед (Пер. В. Арцѐмава).  

У вершаваным перакладзе адбылося семантычна-кантэкстуальнае 

нарашчэнне, якое ўзмацніла і пашырыла аўтарскі кантэкст. Пашыраючы 

кантэкст, перакладчык імкнецца больш дакладней данесці да рускага чытача 

думкі аўтара. 

Трансфармацыі пры перадачы аказіянальных адзінак на лексічным 

узроўні адбываюцца з захаваннем іх семантычнай асновы. Падабраныя 

эквівалентныя адпаведнікі да аўтарскіх неалагізмаў перадаюць іх агульны сэнс, 

таму лексічныя трансфармацыі – адзін з найважнейшых сродкаў дасягнення 

адэкватнага перакладу наватвораў. 

Важнае месца ў сістэме перакладчыцкіх прыѐмаў маюць стылістычныя 

мадыфікацыі – змяненне стылістычнай афарбоўкі перакладальнай моўнай 

адзінкі, калі, напрыклад, замест экспрэсіўна-афарбаваных аказіянальных 

адзінак у перакладзе ўжываецца нейтральны ў экспрэсіўным плане эквівалент. 

У рабоце вылучаюцца наступныя віды стылістычных мадыфікацый. 

1. Стылістычны адпаведнік. Перадача аўтарскага наватвора 

ажыццяўляецца праз падабраны перакладчыкам адпаведнік, які можа 

адрознівацца марфемнай структурай, але абазначаць тоеснае лексічнае 

значэнне, паняцце (апрыгожыцца – приукраситься, безграхоўны – безгрешный, 

прадаўнія – седые, суцемак – сумрак; сяміцвет – радуга, тамашаняты – 

ребята і інш). Параўн.:  

Не пакідай мяне, мой светлы сум, / З табой мне хораша на адвячорку / 

Хадзіць і слухаць лесу ціхі шум, / Пакуль суцемак не запаліць зорку (Н. Гілевіч). 

О грусть-печаль моя, побудь со мной, – / Так на закате хорошо с тобою / 

Ходить и слушать тихий шум лесной, / Покуда сумрак не блеснѐт звездою 

(Пер. А. Чапурава). 
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Перакладны рускамоўны адпаведнік сумрак адпавядае па змесце 

аўтарскаму неалагізму. Перадача арыгінальнай аўтарскай лексемы у тэксце 

перакладу адбываецца з захаваннем семантыкі: суцемак / сумрак – прыцемак, 

няпоўная цемната, калі яшчэ можна разглядзець прадметы.  

2. Стылістычная нейтралізацыя – апушчэнне, «прыглушэнне» 

экспрэсіўнага, эмацыянальна-ацэначнага або функцыянальна-стылістычнага 

кампанента значэння арыгінальнай аўтарскай лексемы з заменай у перакладзе 

на менш моцную, нават нейтральную: зламоўны (сталіся зламоўнай 

перашкодай) – как прежде (всѐ останется); прысмерціць (сэрца) – смириться 

(душою); трупяжоўты (трупяжоўтае лісце) – жѐлтый (жѐлтые листья); 

цуднець (цуд цуднее) – виться (явилось чудо) і інш. Параўн.: 

Абняўшы рунь, ляжыць, як сноп, / Жывых і мѐртвых вызваў у сведкі, / 

Прысмерціў сэрца, зморшчыў лоб… / І чуе руні шопат гэткі (Я. Купала). 

Лежал недвижимо, как сноп, / Живых и мѐртвых помня опыт, / Смирясь 

душою, сморщив лоб… / И вот – услышав всходов шѐпот 

(Пер. С. Гарадзецкага). 

Новаўтварэнне прысмерціць было заменена лексемай смирясь, што 

знізіла экспрэсіўнасць аўтарскага слова ў перакладзе. Эквівалент падабраны з 

улікам кантэксту, пры гэтым характар арыгінальнага твора не парушаны 

перакладчыкам, захаваны ўсе асноўныя рысы яго зместавай і стылістычнай 

будовы. 

3. Стылістычная замена. Для дасягнення стылістычнага падабенства 

перакладчык мае магчымасць перастаўляць моўныя элементы з аднаго верша ў 

другі без страты ў семантыцы і стылістыцы перакладу: адродак (адродкі Белай 

Русі) – молчать (молчите белорусы); выаздабіць (у пот) – жадно пьѐт 

(крестьянский пот); непаспешна (ѐн узышоў) – сам с собою (Степан взошѐл); 

школьнік-вачапор (спазнелы) – как гриб (я вырос) і інш. Параўн.: 

Час брыльянцісты, залацісты / Нястрымана імкнецца ўдаль. / А мы на 

ім – убор квяцісты (У. Дубоўка). 

День голосистый, золотистый / Безудержно стремится вдаль. / А мы на 

нѐм – узор цветистый (Пер. А. Пракоф’ева). 

У гэтым перакладзе асобныя моўныя сродкі пераносяцца такім чынам, 

каб ім можна было ўдзельнічаць у стварэнні новага тэксту і ў аднаўленні стылю 

арыгінальнага вершаванага ўрыўка., сэнсавая будова твора падпарадкоўваецца 

найбольш важным патрабаванням арганізацыі верша. 

4. Стылістычная кампенсацыя – спосаб перакладу, пры якім страчаныя 

пры перадачы элементы сэнсу перадаюцца ў тэксце іншымі нятоеснымі 

сродкамі. Параўн.: 

Тугой спавіты небакрай / Наземяцца няспынна слѐзы (У. Дубоўка). 

Повитый грустью покоем / На землю всюду льются слѐзы…(Пер. 

А. Пракоф’ева). 

Аналагічна суадносяцца: азярняціць – кинуть зѐрна, заільсніць – 

посыпать искрами, стогалосна – дружный хор, палатнець – лицом белеть і 



15 

інш. Ва ўсіх гэтых і іншых выпадках падбіраюцца моўныя сродкі, якія могуць 

нівеліраваць страчаную інфарматыўнасць. 

5. Стылістычнае ўзмацненне. Узмацненне выразнасці ў перакладзе 

ўзнікае дзякуючы наўмыснаму падкрэсліванню перакладчыкам пэўных моўных 

адзінак праз падбор лексем з больш моцнай экспрэсіяй, выкарыстоўваюцца 

адпаведныя стылістычныя прыѐмы: грайкі (грайкія струны) – скорбный 

(скорбные струны); мінуласць (Беларусі) – седая древность (Беларуси); 

пустасейна (доля) – ой вы слѐзы (ой ты доля); суравей (ты) – злей (ты) і інш. 

Параўн.: 

То не музыка – натхненне, / Сэрца жар, агонь душы, / Златаіскрае 

імкненне, / Песня зорнае вышы (Я. Колас). 

То не музыка – горенье, / Пламень сердца, жар живой, / Голос страсти, 

вдохновенье, / Песня звѐзд во тьме ночной (Пер. П. Сямыніна). 

6. Стылістычная страта – выключэнне стылістычна афарбаванай 

арыгінальнай лексічнай адзінкі з зыходнай мовы ў мове перакладу: бязлетны 

(бязлетнае жыццѐ) – одинокий (одинокая жизнь); драпежыць (зямлю) – губить 

(землю); златаблескі (златаблескія адежы) – парчѐвый (парчѐвые одежды); 

ніштожыць (уладанне) – разбить (оковы); праменіць (шчасце) – таить 

(счастье) і інш. Параўн.: 

Даляведныя вочы праменілі шчасце і гордасць: / у нязмерных глыбінях 

нязмерныя высі (У Дубоўка). 

Восхищѐнные очи таили и счастье, и гордость / И в безмерных глубинах 

безмерные выси (Пер. І. Грыгор’ева). 

Аўтарскім неалагізмам праменіць (г. зн. ‘вылучаць, свяціцца’) паэт 

У. Дубоўка падкрэслівае пачуццѐ шчасця, якое можна заўважыць (параўн.: 

таіць – г. зн. ‘захоўваць у сабе, не паказваючы другім свае пачуцці’) у знешнім 

выглядзе чалавека. У перакладзе такая магчымасць выражэння эмацыянальнага 

гучання на лексічным узроўні страчана. 

Прадстаўленая намі класіфікацыя лексіка-стылістычных мадыфікацый 

пры канкрэтнай інтэрпрэтацыі індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаў у тэксце 

мае абстрактны і дэдуктыўны характар, таму яе выкарыстанне павінна 

адбывацца з улікам кантэксту адпаведнай стылістычнай тэндэнцыі.  

У раздзеле 3.5 «Вобразнасць і спосабы яе перадачы ў перакладных 

тэкстах» увага засяроджана на захаванні мастацкай каштоўнасці твора, якая 

датычыцца не толькі яго агульнага сэнсу, але і вобразнай сістэмы, асаблівасцей 

мовы і індывідуальнага стылю аўтара. 

Спецыфіка мастацкага перакладу заключаецца ў тым, што ў літаратурным 

творы моўныя і аказіянальныя адзінкі выконваюць не толькі камунікатыўную 

функцыю, але і эстэтычную. У створаны вобраз пісьменнік укладвае дадатковы 

эфект, больш актуальную, на яго погляд, інфармацыю.  

На наш погляд, пры перастварэнні аўтарскага вобраза, як і пры 

перакладзе мастацкага твора ў цэлым, нельга забываць пра агульнамоўныя і 

індывідуальна-аўтарскія адзінкі. Іх пераклад – праца творчая. Мастацкі вобраз 
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пры перадачы на іншую мову павінен быць максімальна набліжаным да вобраза 

арыгінальнага. 

У раздзеле 3.6 «Стылістычная пазіцыя перакладчыка» аналізуюцца 

стылістычныя пазіцыі перакладчыка ў адносінах да арыгінальнага твора і да 

перадачы стылістычнага кода ў мове перакладу. Адзін пераклад таго або іншага 

твора замяняецца другім перакладам, а разам з ім і вопыт успрымальнага боку, 

змяняецца як адрасат, так і спосаб канкрэтызацыі. 

Раздзел 3.7 «Варыятыўнасць мастацкіх перакладаў» прысвечаны 

аналізу некалькіх перакладаў індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаў на 

блізкароднасную мову. 

У пераважнай большасці перадача аўтарскіх адзінак у перакладзе 

адбываецца з захаваннем іх семантыкі, рускамоўныя эквіваленты часцей 

адпавядаюць па змесце аўтарскім неалагізмам. Параўн.: 

Скурганіў бы душу чырвонцам тваім я; / Гуслям, княжа, не пішуць 

законаў (Я. Купала). 

Думу-песню сгубил бы червонцами я, / Гуслям, князь, не напишешь закона! 

(Пер. М. Браўна).  

Омертвил бы свой дух твоим золотом я; / Гуслям, княже, не пишут 

закона (Пер. Н. Кісліка). 

Падабраныя адпаведнікі (сгубил, омертвил) у перакладах можна лічыць 

эквівалентнымі, таму што яны перадаюць тоеснае лексічнае значэнне разам з 

аўтарскім новаўтварэннем скурганіў (‘зрабіць мѐртвым’). 

Пераклады М. Браўна і Н. Кісліка захоўваюць усе асноўныя рысы 

змястоўнай і стылістычнай будовы арыгінала. Яны ўзнаўляюць творы Янкі 

Купалы ў мастацкай цэласнасці і нацыянальнай самабытнасці, сведчаць аб 

беражлівым стаўленні да арыгінала, да аўтарскага ўспрымання і адлюстравання 

рэчаіснасці. 

Такім чынам, праведзены параўнальны аналіз спосабаў перадачы 

індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаў дазваляе сцвярджаць, што нават 

таленавіты пераклад не можа поўнасцю ўзнавіць арыгінальны твор, што можна 

патлумачыць суб’ектыўнасцю ўспрымання. Аналізуючы змест літаратурнага 

твора, перакладчык не толькі «разумее» яго, але і дапаўняе, зыходзячы з 

уласнага ведання рэальнай сітуацыі, жыццѐвага вопыту, філалагічнага 

адчування. 
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ЗАКЛЮЧЭННЕ 

 

Асноўныя навуковыя вынікі дысертацыі 

Праведзены аналіз індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаў і іх перакладных 

рускамоўных карэлятаў дазваляе зрабіць наступныя вывады. 

1. Для тэорыі перакладу аўтарскія неалагізмы ўяўляюць надзвычай 

багаты матэрыял, паколькі патрабуюць ад перакладчыка высокага прафесійнага 

майстэрства пры перадачы наватвораў на іншую мову. Спецыфіка мастацкага 

перакладу заключаецца ў тым, што ў літаратурным творы аказіянальныя адзінкі 

выконваюць не толькі камунікатыўную функцыю, але і галоўным чынам і 

эстэтычную. Праз ужытыя новаўтварэнні аўтар перадае свой светапогляд, 

настрой, думкі і пачуцці, дзеліцца з чытачом сваімі асабістымі перажываннямі. 

Мастацкія вобразы ствараюцца праз лексічныя і аўтарскія неалагізмы, 

нараджаецца мастацкая рэчаіснасць, таму пераклад павінен адлюстроўваць не 

толькі перадачу зместу арыгінала на іншую мову, але і яго мастацка-

эстэтычныя і стылістычныя якасці, увасобленыя ў аказіянальных адзінках. 

Паколькі аўтарскія неалагізмы не маюць і не могуць мець гатовых адпаведнікаў 

у мове перакладу, іх перадача адбываецца ў выніку непасрэднага запазычвання 

арыгінальных адзінак [3; 6; 12]. 

2. Сярод індывідуальна-аўтарскіх новаўтварэнняў прадуктыўнымі 

з’яўляюцца неалагізмы-назоўнікі (38%), неалагізмы-прыметнікі (30,7%) і 

неалагізмы-дзеясловы (20%). Пры іх перастварэнні пераважае эквівалентны 

пераклад. 

Значную ролю ў працэсе ўспрымання індывідуальна-аўтарскага 

неалагізма адыгрывае словаўтваральная мадэль, паводле якой ствараецца 

арыгінальная аўтарская лексема. Асэнсаванне спосабу словаўтварэння істотна 

ўплывае на інтэрпрэтацыю наватвора, што дазваляе больш дакладна перадаваць 

яго лексічнае значэнне. 

Індывідуальна-аўтарскія неалагізмы найчасцей узнікаюць у адпаведнасці 

з ужо існуючымі ў мове словаўтваральнымі тыпамі (пры гэтым адзначаецца 

нестандартнасць спалучэнняў моўных кампанентаў): аэраполе, авіябальшак, 

антысвет, замятунчык, мазольнік (марфалагічны спосаб словаўтварэння). 

Другая група прадстаўлена аказіяналізмамі, створанымі з парушэннем 

агульнапрынятай моўнай нормы: бязгутарнасць, гушчай, красагагуліцца 

(словаўтваральная кантамінацыя, апасродкаваная матывацыя). Аснова- 

словаскладанне і афіксацыя – адны з самых распаўсюджаных спосабаў 

аказіянальнага ўтварэння [2; 3; 11; 14]. 

3. Перадача індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаў пры перакладзе звязана 

з праблемай захавання семантыкі і стылістычнай арганізацыі тэксту, 

індывідуальнасці, непаўторнасці арыгінальнага твора. Ужыванне пісьменнікам 

таго ці іншага слова ў мастацкім творы не можа быць выпадковым, яно заўсѐды 

мэтанакіраванае, тлумачыцца імкненнем стварыць яркі вобраз. Як правіла, 



18 

аўтарскія новаўтварэнні маюць мноства найтанчэйшых семантычных, 

фанетычных, словаўтваральных і іншых асацыяцый. 

Пры перадачы аўтарскай словатворчасці дамінуючую функцыю выконвае 

кантэкст, які абмяжоўвае колькасць патэнцыяльных інтэрпрэтацый і праецыруе 

выбар на карысць пэўнага варыянта значэння аказіяналізма, а затым – і спосаб 

перадачы гэтага варыянта на іншую мову. 

Прааналізаваны матэрыял сведчыць аб свядомым выкарыстанні пры 

перадачы індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаў у рускамоўным творы поўных і 

частковых эквівалентаў (51,4%). 

Сярод аўтарскіх неалагізмаў у перакладах на рускую мову вылучаюцца 

наступныя асноўныя групы семантычных адпаведнікаў, абумоўленыя 

семантычным супадзеннем або несупадзеннем аўтарскай лексемы з 

перакладным адпаведнікам. 

А. Поўныя эквіваленты. Іх ужыванне, як правіла, абумоўлена пошукамі 

адпаведных эквівалентаў з улікам іх лексіка-фанетычнага і марфалалагічнага 

напаўнення (антыскептык – антискептик; авіябальшак – авиабольшак; 

атаманіць – атаманить; аэраполе – аэрополе;. лістабой – листобой; 

нацарыцца – нацариться; светлапад – светлопад і інш.). У даследаваных 

тэкстах такія словы складаюць 25,8%. 

Б. Частковыя эквіваленты – найбольш частотныя адпаведнікі пры 

перакладзе (25,6%). Пры гэтым, адной і той жа лексеме могуць адпавядаць 

некалькі семантычных эквівалентаў у мове перакладу. Гэта тлумачыцца 

мнагазначнасцю адзінак, а таксама несупадзеннем сістэмы значэнняў слова 

нават у кантактуючых мовах: борна – лесно; гарапад – несчастье; 

люстравацца – отразиться; небазвон – небосклон; паплячэць – повзрослеть; 

уснежыць – мести і інш.). У большасці выпадках адэкватны выбар адпаведніка 

забяспечваецца кантэкстам – вузкім або шырокім. 

В. Пропускі (5,8%). Пры супастаўляльным аналізе тэкстаў арыгінала і яго 

перакладу выяўляюцца выпадкі поўнай адсутнасці адпаведніка да той або 

іншай аказіянальнай лексемы, што можна патлумачыць немагчымасцю 

падабраць дакладны эквівалент да аўтарскага наватвора: звабна, звідна, знаѐма, 

досвіткавая, каліноўцы, лосьна, мудрамыслы, пакрэплы, парыўна, 

плюгаваморды, пухла, счужэлая, форміць і інш. [1; 2; 3; 4; 9; 11; 12; 14]. 

4. Лексіка-стылістычныя мадыфікацыі пры перакладзе індывідуальна-

аўтарскіх неалагізмаў выяўляюцца на фоне стылістычна адпаведнага кантэксту, 

на ўзроўні тэкставай эквівалентнасці арыгінала і перакладу. Мэта 

стылістычных мадыфікацый – адэкватная перадача аўтарскага кантэксту ва 

ўмовах іншай сістэмы (тэкст перакладу). 

На ўзроўні тэкставай эквівалентнасці выкарыстоўваецца сінанімічная 

замена – замена ў сэнсавых адносінах арыгінальнага аўтарскага неалагізма 

рускамоўным сінанімічным словам або словазлучэннем, што інтэрпрэтуюцца 

паводле стылістычных прымет: астарэць (ты астарэў) – одряхлеть (ты 

одряхлел); бесхацінец (прытулі бесхацінца) – бездомный (бездомному дай); 
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зорыць (вочкі зораць) – сиять (взор сияет); ускрыліцца (арол) – улететь (орѐл 

улети) і інш. 

Аналіз фактычнага матэрыялу дазваляе акрэсліць наступныя дамінуючыя 

выпадкі стылістычных мадыфікацый. 

1) Падбор стылістычных адпаведнікаў. Пры гэтым перадача аўтарскага 

наватвора ажыццяўляецца праз адпаведнік, які можа адрознівацца марфемнай 

структурай, але абазначаць тоеснае лексіка-семантычнае значэнне, паняцце. 

Пераклад можна лічыць раўназначным, калі да індывідуальна-аўтарскага 

неалагізма ў мове перакладу падабраны эквівалент, які валодае блізкім 

асацыятыўным полем: жвірысты (бераг) – песчаный (берег); заістужыць 

(вянок) – сплести (венок); крышталіць (будуць вочы) – искриться (будут 

глаза); фотавочы (нацэлены) – объективы (нацелены) і інш. 

2) Стылістычная нейтралізацыя як «прыглушэнне» экспрэсіўнага, 

эмацыянальна-ацэначнага або функцыянальна-стылістычнага кампанента 

аўтарскай лексемы са стылістычнымі мэтамі: абыдлець (душа абыдлела) – 

оскудеть (душа оскудела); драніна (паноў трымала) – грабѐж (панство стояло); 

зласмех (аклікнуўся зласмехам) – смех (спросил со смехом); палюча-горкі 

(палын) – горький (запах) і інш. 

3) Стылістычная замена. Для дасягнення адэкватных стылістычных 

задач перакладчык ажыццяўляе замены без страты ў семантычным і 

стылістычным плане: булькутун (гаманлівы) – озорной (какой я); зледаваціць 

(сонца) – затмить (солнце); іглініць (пырскі) – бросать (брызги)  і інш. 

4) Стылістычная кампенсацыя – спосаб перакладу, пры якім страчаныя 

пры перадачы элементы сэнсу перадаюцца ў тэксце іншымі нятоеснымі 

сродкамі: азярняціць – кинуть зѐрна; бясхацце – доля бездомная; збедаваці – 

миновать беду; крынічыць – бить ключом; сухазелле – сухие бурьяны і інш. 

5) Стылістычнае ўзмацненне выразнасці ў перакладзе развіваецца праз 

падбор лексем з адпаведнай экспрэсіяй: непатрэб’е (банкетавала) – отребье 

(пировало); неразвейны (гора неразвейнае) – беспросветный (горе 

беспросветное); цемравіца (лезе на дно) – чертовщина (лезет в душу); знячуць 

(у сытасці) – черстветь (в сытости) і інш. 

Для стылістычных мадыфікацый характэрна страта пэўных сэнсавых 

кампанентаў зыходнага аўтарскага новаўтварэння: драпежыць – губить, 

златаіскры – голос страсти, твіставаць – танцевать і інш. [3; 10; 12; 13]. 

5. Пры перакладзе індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаў з беларускай 

мовы на рускую выкарыстоўваюцца замены, дабаўленні, якія прыводзяць да 

змен членаў сказа і іншых часткак сказа, пашыраюць або звужаюць структуру 

сказа, а таксама аказваюць уплыў на семантычную напоўненасць моўных 

адзінак: абдзіртус (з глыбінкі) – он мне не ровня; выгнанец  – и потянет душу 

нестерпимо; лівень-жыццядар – дарит ливни май; шумлівазвонны (волат 

Нарач) – грозно кати волны (Нарочь) і інш. [2; 3; 9; 12; 14]. 

 

 



20 

Рэкамендацыі па практычным выкарыстанні вынікаў 

 

Асноўныя палажэнні і вывады даследавання могуць садзейнічаць 

далейшай распрацоўцы тэарэтычных пытанняў мастацкага перакладу ў межах 

блізкароднасных моў, паспрыяюць удасканаленню практычных пытанняў 

перакладу з беларускай мовы на рускую. Матэрыял дысертацыі і атрыманыя 

вынікі будуць запатрабаваныя пры выкладанні ва ўстановах вышэйшай 

адукацыі вучэбных курсаў па лексікалогіі, лексікаграфіі, стылістыцы, культуры 

маўлення. Фактычны матэрыял дазваляе стварыць слоўнік перакладных 

эквівалентаў да беларускіх індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаў, а таксама 

стаць асновай для распрацоўкі спецыяльных курсаў «Сродкі перакладу 

аўтарскіх неалагізмаў», «Лексікаграфічная практыка падачы індывідуальна-

аўтарскіх неалагізмаў». 
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Індывідуальна-аўтарскія неалагізмы ў беларускамоўных паэтычных 

творах і іх карэляты ў рускамоўных перакладах 

 

Ключавыя словы: індывідуальна-аўтарскі неалагізм, перакладчыцкія 

мадыфікацыі, карэляты, поўны эквівалент, частковы эквівалент, ступень 

адэкватнасці арыгіналу, транслітарацыя, вобразнасць, лексіка-стылістычныя 

мадыфікацыі, стылістычная пазіцыя перакладчыка, функцыянальныя замены. 

Мэта даследавання – вызначыць структурна-тыпалагічнае 

падабенства / адрозненне і спецыфіку семантыка-стылістычнага выкарыстання 

індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаў у арыгінальных і іх перакладных 

рускамоўных творах беларускай паэзіі XX – XXI стст. (на матэрыяле творчасці 

Я. Купалы, Я. Коласа, Р. Барадуліна, Н. Гілевіча, Л. Дранько-Майсюка, 

У. Дубоўкі, В. Зуѐнка, П. Панчанкі). 

Метады даследавання: параўнальны, супастаўляльны, апісальны, 

элементы статыстычнага метаду, семантыка-стылістычны аналіз тэксту, прыѐм 

суцэльнай выбаркі матэрыялу з арыгінальных і перакладных тэкстаў. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Упершыню супастаўляюцца аўтарскія 

новаўтварэнні і іх рускамоўныя карэляты, вызначаецца ступень іх семантычнай 

тоеснасці і адэкватнасці паводле структурна-граматычных і семантыка-

стылістычных параметраў, што дазваляе ацаніць не толькі ступень моўнага 

ўзаемапранікнення, але і прадвызначыць далейшы лѐс гэтых слоў, іх 

патэнцыяльныя магчымасці ва ўзбагачэнні агульналітаратурнага слоўніка 

кантактуючых моў.  

Рэкамендацыі па выкарыстанні атрыманых вынікаў. Палажэнні і 

вывады даследавання могуць садзейнічаць далейшай распрацоўцы тэарэтычных 

пытанняў мастацкага перакладу ў межах блізкароднасных моў, паспрыяюць 

удасканаленню перакладу з беларускай мовы на рускую. Матэрыял дысертацыі 

і атрыманыя вынікі будуць запатрабаваныя пры выкладанні вучэбных курсаў па 

лексікалогіі, лексікаграфіі, стылістыцы, культуры маўлення. Фактычны 

матэрыял дазваляе стварыць слоўнік перакладных эквівалентаў да беларускіх 

індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаў, а таксама стаць асновай для распрацоўкі 

спецыяльных курсаў «Сродкі перакладу аўтарскіх неалагізмаў», 

«Лексікаграфічная практыка падачы індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаў». 

Галіна выкарыстання: лексікалогія, лексікаграфія, стылістыка, 

культура маўлення. 
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Индивидуально-авторские неологизмы в белорусскоязычных поэтических 

произведениях и их корреляты в русскоязычных переводах 

 

Ключевые слова: индивидуально-авторский неологизм, переводческие 

модификации, корреляты, полный эквивалент, частичный эквивалент, степень 

адекватности оригинала, транслитерация, образность, лексико-стилистические 

модификации, стилистическая позиция переводчика, функциональные замены. 

Цель исследования – определить структурно-типологическое сходство / 

различие и специфику семантико-стилистического использования 

индивидуально-авторских неологизмов в оригинальных и переводных 

русскоязычных произведениях белорусской поэзии XX – XXI вв. (на материале 

творчества Я. Купалы, Я. Коласа, Р. Бородулина, Н. Гилевича, Л. Дранько-

Майсюка, В. Дубовки, В. Зуѐнка, П. Панченко). 

Методы исследования: сравнительный, сопоставительный, 

описательный, элементы статистического метода, семантико-стилистический 

анализ текста, приѐм сплошной выборки материала из оригинальных и 

переводных текстов. 

Полученные результаты и их новизна. Впервые сопоставляются 

авторские лексемы и русскоязычные корреляты, определяется степень их 

семантического тождества и адекватности по структурно-грамматическим и 

семантико-стилистическим параметрам, что позволяет оценить не только 

степень языкового взаимопроникновения, но и предопределить дальнейшую 

судьбу этих слов, их потенциальные возможности по обогащению 

общелитературного словаря контактирующих языков. 

Рекомендации по использованию полученных результатов. 

Положения и выводы исследования могут быть использованы в дальнейшей 

разработке теоретических вопросов художественного перевода в рамках 

близкородственных языков, будут содействовать совершенствованию перевода 

с белорусского языка на русский. Материал диссертации и полученные 

результаты будут востребованы при преподавании учебных курсов по 

лексикологии, лексикографии, стилистике, культуре речи. Фактический 

материал позволяет создать словарь переводных эквивалентов белорусских 

индивидуально-авторских неологизмов, а также стать основой для разработки 

специальных курсов «Средства перевода авторских неологизмов», 

«Лексикографическая практика подачи индивидуально-авторских 

неологизмов». 

Область использования: лексикология, лексикография, стилистика, 

культура речи. 
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Keywords: the author's individual neologism, translation modifications, 

correlates, precise equivalent, partial equivalent, adequacy of the original, 

transliteration, imagery, lexical and stylistic modifications, stylistic position of the 

translator, functional substitutions. 

Purpose of research: to determine the structural and typological similarity / 

difference and the specifics of the semantic and stylistic use of the author's individual 

neologisms in the original and translated russian works of Belarusian poetry of the 

XX – XXI centuries. (based on the works of Y. Kupala, Y. Kolas, R. Borodulin, 

N. Gilevich, L. Dranko-Maysyuk, V. Dubovka, V. Zuenok, P. Panchenko). 

Research methods: comparative method, contrastive method, descriptive 

method, elements of the statistical method, semantic and stylistic analysis of the text, 

the samples of the material from original and translated texts. 

Obtained results and their novelty: the author's neologisms and Russian 

correlates were compared for the first time; the degree of their semantic identity and 

adequacy according to their structural-grammatical and semantic-stylistic parameters 

is determined, which makes it possible to evaluate not only the degree of linguistic 

interpretration, but also to determine the future fate of these words, their potential for 

enriching the literary vocabulary of the contacting languages. 

Recommendations on the use. The main theses and conclusions of the study 

can be used in further development of theoretical issues of literary translation in 

related languages. They will contribute to the improvement of translation from 

Belarusian into Russian. The dissertation material and the obtained results will be 

demanded while teaching lexicology, lexicography, stylistics, and speech culture. The 

actual material allows you to create a vocabulary of translated equivalents of 

Belarusian author’s neologisms, as well as to become the basis for the development 

of special courses «Means of translating the author’s neologisms», «Lexicographic 

practice of author’s individual neologisms». 

Application field: lexicology, lexicography, stylistics, speech culture. 

 

 


