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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].
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Найбольш складаную класіфікацыю прапаноўвае Р. І. Устарханаў, які 
апісвае пяць асобных тыпаў узаемадзеяння. У выніку супастаўлення назва-
ных класіфікацый можна канстатаваць, што метафара на базе метаніміі з 
блакаваннем метанімічнага складніка Р. І. Устарханава адпавядае дэметані-
мізацыі ў межах метафары Л. Гусенса, метафара на базе метаніміі з захаван-
нем метанімічнага складніка Р. І. Устарханава — амаль тое, што метафара ад 
метаніміі Л. Гусенса. Таксама Р. І. Устарханаў вылучае прапарцыянальную 
метафтанімію са свабодым спалучэннем метафарычнага і метанімічнага 
складнікаў, шматплоскасную інтэграцыю канцэптуальных элементаў, мета-
німію на базе метафары з захаваннем метафарычнага складніка [7; 19].

А. С. Шарманава прапануе формулу мадэлі метафтаніміі: 
(А замест B) + (А ёсць B) = X, дзе (А замест B) — формула канцэпту-

альных метанімічных сувязей, (А ёсць B) — формула канцэптуальных ме-
тафарычных сувязей. Такім чынам, метафтанімія «Х» узнікае з прычыны 
канцэптуальных метанімічных сувязей, калі адна сутнасць замяшчаецца ін-
шай і адначасова ўступае ў асацыятыўныя сувязі па прынцыпе падабенства з 
трэцяй сутнасцю» [8, c. 197].

Нярэдка ў падтрымку ўласных высноў даследчыкі наноў трактуюць 
прыклады калег. Так, Д. Герарц цытуе і па-іншаму тлумачыць прыклады 
Л. Гусенса, Р. І. Устарханаў аналізуе прыклады Л. Гусенса і Б. Уорэн. Л. Гу-
сенс лічыць bite one’s tongue off  метаніміяй у межах метафары, а Р. І. Устар-
ханаў — метафарай на базе метаніміі з захаваннем метанімічнага складніка, 
have a word in someone’s ear Л. Гусенса — метанімія ў межах метафары, а ў 
Р. І. Устарханава — метафара на базе метаніміі з захаваннем метанімічнага 
складніка.
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Бьюти-блоги как альтернатива журнальным статьям 
о моде

Давыдик А. С., студ. VI к. БГУ, 
науч. рук. Кузьминова А. Ю., канд. филол. наук

Бьюти-блоги в последние несколько лет активно завоевывают популяр-
ность среди пользователей интернета. Тем не менее стремительная скорость 
развития модной индустрии позволяет выделить два направления работы 
блогеров в этом сегменте: блоги о моде (fashion blog) и блоги о красоте (beauty 
blog). Как утверждает О. Б. Вайнштейн, разница между ними заключается в 
визуальном ряде [1; 226]. Бьюти-блогеры акцентируют внимание на отдель-
ные элементы образа, конкретные детали, в то время как авторы каналов 
про моду, так же, как и авторы тематических журнальных статей, презенту-
ют красоту целостно, облик человека в «полный рост». Например, белорус-
ский визажист и создатель собственной школы макияжа Алеся Островская 
на своей странице в Инстаграм (https://www.instagram.com/ostrovskaya_alisa) 
рассказывает о фломастере, который позволяет подчеркнуть ресницы и уве-
личить пространство между ними (09.02.2018). Материал дополняет фото-
графия: портрет девушки в черно-белых тонах и сам фломастер. Ресницы 
на портрете прорисованы крупно, а дополнительный эффект фокусировки 
внимания дает крупный план съемки именно этой части лица (ресниц). Ана-
логичный прием можно увидеть в публикациях другого белорусского бьюти-
блогера Анастасии Клименко (https://www.instagram.com/beautymania_by). 
В публикации про новую тушь марки essence cosmetics (19.03.2018) мы ви-
дим фотографию в ярких тонах, на ней изображен открытый флакон туши, 
кисточка, футбольный мяч и бусы из жемчуга. Флакон расположен по цен-
тру композиции, а все остальное декорации, призванные украсить картинку 
и уйти от эффекта пустоты. Таким образом, автор блога создает иллюзию 
повседневности. Мяч наталкивает на мысль, что косметический продукт по-
дойдет для людей, которые ведут активный образ жизни, а бусы из жемчуга, 


