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друзьям, членам семьи следует мотивировать курящих юношей и девушек 
к отказу от табака, предлагать психологическую помощь и поддержку при 
попытке бросить курить.
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Антанімічны пераклад пры перадачы 
англійскіх аналітычных форм на беларускую мову
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У шырокім сэнсе антанімічны пераклад (АП) — гэта перадача адмоўных 
сказаў сцвярджальнымі і наадварот з мэтай стварэння граматычнай кан-
струкцыі, якая ў большай ступені адпавядае нормам беларускай мовы. Гэта 
адзін з найбольш частотных лексіка-граматычных перакладчыцкіх прыё-
маў, які можа быць ужыты ў адносінах як да асобных лексем, так і да цэлых 
сінтаксічных канструкцый. Канцэптуальныя асаблівасці гэтага метаду і яго 
класіфікацыя знайшлі адлюстраванне ў перакладазнаўчых даследаваннях 
шматлікіх лінгвістаў, сярод якіх І. С. Аляксеева, Л. С. Бархурадаў, М. К. Гар-
боўскі, Т. А. Казакова, В. Н. Камісараў, А. І. Клішын, Р. К. Мін’яр-Беларучаў, 
Л. Л. Нялюбін, Я. І. Рэцкер, А. В. Фёдараў, А. Д. Швейцар і інш. Даследчыкі 
адзначаюць розныя прычыны актыўнага ўжывання АП, сярод якіх моўныя 
адрозненні лексіка-граматычных сістэм абедзвюх моў, кантэкст і стылістыч-
ная характарыстыка твора. Як правіла, АП суправаджаецца ўжываннем ін-
шых лексіка-семантычных, граматычных і сінтаксічных трансфармацый: 
канкрэтызацыі, генералізацыі, апушчэння, дабаўлення, канверсіі і г. д.

Услед за Л. С. Бархурадавым мы будзем разглядаць антанімічны пера-
клад як лексіка-граматычную трансфармацыю, у цэнтры якой — замена ад-
моўных сказаў сцвярджальнымі (пазітывацыя “-”→“+”) і наадварот, сцвяр-
джаль ных — адмоўнымі (негатывацыя “+”→“-”). Пры гэтым трансфарма-
цыя суправаджаецца заменай зыходных канцэптаў антанімічнымі ў мове 
перакладу [1;  215–216]. Як асобны тып АП Л. С. Бархурадаў вылучае замену 
прыметнікаў (прыслоўяў) у вышэйшай і найвышэйшай ступенях параўнання 
прыметнікамі (прыслоўямі) у звычайнай ступені або наадварот, якая супра-
ваджаецца заменай сцвярджальных сказаў адмоўнымі або адмоўных сцвяр-
джальнымі.
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Матэрыялам даследавання з’ўляюцца прыклады антанімічнага перакла-
ду дзеяслоўных аналітычных форм (АФ) часу, працяглага трывання, залеж-
нага стану і ад’ектыўных АФ, выбраных са зборніка апавяданняў А. К. Дой-
ла «The Adventures of Sherlock Holmes» [2] і іх беларускамоўных перакла-
даў Г. Янкуты, К. Маціеўскай, А. Казловай, А. Пятровіч, А. Арцёмава [3]. 
Агульны корпус матэрыялу складае 82 англійскія АФ, перададзеныя на бе-
ларускую мову праз ужыванне АП.

Падчас даследавання выяўлена:
• з 46 выпадкаў перадачы англійскіх АФ часу з дапамогай АП 24 сказы 

былі перададзены на беларускую мову праз пазітывацыю, напрыклад: I have 
not treated her ungenerously [2] — «Я паводзіўся з ёй як належыць» [3; 257], 
22 сказы — праз негатывацыю: Did you observe anything very peculiar about 
that bed? [2] — «А як наконт ложка? Не заўважылі нічога асаблівага?» 
[3; 212];

• усе 4 выпадкі антанімічнага перакладу АФ працяглага трывання супра-
ваджаліся негатывацыяй зыходных сказаў: I snatched it up and examined it. 
One of the gold corners, with three of the beryls in it, was missing [2] — «Я сха-
піў дыядэму і агледзеў яе — не хапала аднаго залатога элемента з трыма 
берыламі» [3; 281];

• з 18 выпадкаў перадачы англійскіх АФ залежнага стану з дапамогай АП 
15 сказаў былі перададзены на беларускую мову праз негатывацыю: …even if 
they believe me, the clews which I can give them are so vague that it is a question 
whether justice will be done [2] — «Нават калі мне павераць, факты такія ня-
пэўныя, што на справядлівасць асаблівай надзеі няма» [3; 223], 3 сказы — 
праз пазітывацыю: My morning’s work has not been wasted... [2] — «У такім 
выпадку сённяшні ранак прайшоў недарэмна…» [3; 204];

• усе 14 выпадкаў перадачы англійскіх ад’ектыўных АФ на беларускую 
мову праз ужыванне АП суправаджаліся негатывацыяй зыходных сказаў: 
It was the most preposterous position in which I ever found myself in my life, and 
it was the thought of it that started me laughing just now [2] — «Ніколі яшчэ не 
аказваўся я ў такой недарэчнай сітуацыі і цяпер не магу ўспамінаць яе без 
смеху» [3; 22].

Такім чынам, прыём АП актыўна ўжываецца ў сучасных англа-беларус-
кіх мастацкіх перакладах. Пры гэтым АП можа быць як адзіным магчымым 
спосабам перакладу, так і найбольш адпаведным для перадачы лексіка-се-
мантычнага, граматычнага і стылістычнага значэння зыходнай лексічнай 
або сінтаксічнай адзінкі. З дапамогай гэтай перакладчыцкай трансфарма-
цыі забяспечваецца адэкватная перадача сэнсу зыходнай лексіка-граматыч-
най формы або цэлага выразу. Падчас перадачы англійскіх дзеяслоўных і 
ад’ектыўных АФ на беларускую мову з дапамогай АП часцей за ўсё (у 67% 
выпадкаў) ужываецца негатывацыя зыходных сказаў — замена сцвярджаль-
ных англійскіх АФ адмоўнымі.
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На сучасным этапе існуе шэраг грунтоўных даследаванняў, прысвечаных 
метафары і метаніміі ў беларускай мове [1, 2, 3], асаблівую актуальнасць як 
у айчынным, так і сучасным мовазнаўстве набываюць даследаванні, прысве-
чаныя з’яве ўзаемадзеяння метафары і метаніміі — метафтаніміі.

Л. Гусенс вызначае два базавыя тыпы метафтаніміі: свабодная 
(cumulative metaphtonymy) і аб’яднаная (integrated metaphtonymy). Свабод-
ная метафтанімія існуе ў форме метафары, вытворнай ад метаніміі (metaphor 
from metonymy), або, наадварот, метаніміі — ад метафары (metonymy from 
metaphor). Аб’яднаная метафтанімія выяўляецца ў выпадках, калі ў межах 
адной моўнай адзінкі аб’яднаны і метафара, і метанімія: метанімія ў межах 
метафары (metonymy within metaphor), метафара ў межах метаніміі (metaphor 
within metonymy). Асобна вылучаецца дэметанімізацыя ў межах метафары 
(demetonymization inside a metaphor, demetonymization in a metaphorical 
context) [4; 338]. Сярод найбольш прадуктыўных тыпаў навуковец вылучае 
метанімію ў межах метафары і метафару ад метаніміі. Свабоднай метафта-
німіі і аб’яднанай метафтаніміі Л. Гусенса ўмоўна адпавядаюць паслядоўнае 
ўзаемадзеянне (consecutive interaction) і паралельная прысутнасць (parallel 
presence) Д. Герарца [5; 455–456].

Ф. Руіс дэ Мендоса і A. Галера-Масегоса, разгледзеўшы прыклады да 
чатырох тыпаў метафтанімій Л. Гусенса, аб’ядноўваюць іх у адзін — метані-
мічнае развіццё метафарычнай крыніцы [6; 9–10]. Між тым, Ф. Руіс дэ Мен-
доса і O. Дыез вылучаюць чатыры мадэлі ўзаемадзеяння метафары і метані-
міі: метанімічнае пашырэнне метафарычнай крыніцы (metonymic expansion 
of a metaphoric source), метанімічнае скарачэнне метафарычнай крыніцы 
(metonymic reduction of a metaphoric source), метанімічнае пашырэнне мета-
фарычнай мішэні (metonymic expansion of a metaphoric target), метанімічнае 
скарачэнне метафарычнай мішэні (metonymic reduction of a metaphoric target) 
[6, c. 10].


