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Сувязь такіх лінгвістычных дысцыплін, як перакладазнаўства і 

супастаўляльнае мовазнаўства па сѐнняшні дзень знаходзіцца пад пільным 

назіраннем з боку даследчыкаў і “працягвае заставацца прадметам спрэчак” 

[3, с. 10]. Аднак важнасць і карысць, якую яны складаюць адна для адной 

сумневу не выклікаюць. Тэарэтычнае значэнне супастаўляльнай лінгвістыкі 

заключаецца ў аналізе структурных асаблівасцей сістэм моў параўнання і 

вызначэння характарыстык моўных адзінак ў плане выяўлення і плане 

зместу. З  практычнага боку кампаратыўны аналіз дапамагае ўдакладніць 

адпаведнасць перакладу міжмоўных адзінак і рашыць пэўныя 

лінгвадыдактычныя задачы.  

Часам у адзінцы мовы арыгіналу і яе адпаведніках на мове перакладу, 

якія выступаюць слоўнікавымі эквівалентамі, утрымліваецца розны набор 

семаў – мінімальных значэнняў слова. Дзеля вызначэння рэлевантнасці 

варыянтаў, прапанаваных слоўнікам і прыкладамі з фактычнага матэрыялу, 

неабходна звярнуцца да семнай структуры аналізуемай лексічнай адзінкі і 

прасачыць, як рэалізуюцца яе семантычныя кампаненты ў перакладчыцкіх 

рашэннях. 

Матэрыялам для даследавання паслужыў лексічны 
кампанент функцыянальна-семантычнага поля апататыўнасці 
англійскай мовы desire і яго адпаведнікі на беларускай мове.  

Для атрымання неабходных дадзеных намі былі праведзены семантычны 

аналіз, у ходзе якога былі вылучаныя дыферэнцыйныя і інтэграцыйныя семы 

даследуемых адзінак, і дыстрыбутыўны аналіз, на падставе якога было 

ахарактарызавана семантычнае атачэнне аналізуемай лексемы і вылучаныя 

класы з‟яў, дзеянняў і прадметаў, якія ўжываюцца з адзінкай desire і 

выступаюць у якасці аб‟екта жадання. Так, desire можа абазначаць:  

1. Жаданні звязаныя з фізіялагічнымі патрэбамі: харчаванне, сэксуальнае 

задавальненне. When it grew worse he thought only of the pain itself, and of his 

desire for food (J. Orwell). They passed through a brief blossoming – period of 

beauty and sexual desire (J. Orwell). 

2. Жаданні звязаныя з чалавечай экзістэнцыяй: смерці, жыцця, адзіноты. Then 

the memory of her face came back, and with it a ranging, intolerable desire to be 

alone (J. Orwell). At the sight of the words I LOVE YOU the desire to stay alive 

had welled up in him (J. Orwell). 

3. Жаданні афарбаваныя адмоўнымі намерамі, або нізкімі пачуццямі: 

эгаістычнае, шалѐнае, забіць, катаваць. It was all table manners, not derived 

from any sense of kindness or decency or humanity, but originally from an egoistic 



desire to look like gentlemen and ladies (R.M. Pirsig). A hideous ecstasy of fear 

and vindictiveness, a desire to kill, to torture, to smash faces in with hammer 

seemed to flow through the whole group of people (J. Orwell). 

Ужыванне пэўных дзеясловаў і прыметнікаў, якія абазначаюць жаданне 

(desire) малюе карціну, пры якой яно выступае як нешта вонкавае, або тое, 

што знаходзіцца ў пасіве, што можна  запрасіць (invite),  ўзняць, абудзіць 

(arouse), ці якое можа супакоіцца і паменшыцца (slow down).  Жаданне можна 

адчуваць (feel) ці мець (have), задавальняць (satisfaction of desire), або быць 

пад яго ціскам (pressure of desire) ці праследавацца ім (desire obsesses); яно 

можа быць неадольным, ашаламляльным (overwhelming), зменлівым (shifting, 

wandering). Усе гэта сведчыць пра пэўную персаніфікацыю жадання ў 

свядомасці чалавека і спробу матэрыялізаваць яго хаця б у мове, што з 

кагнітыўнага пункту гледжання тлумачыцца неабходнасцю трымаць пад 

кантролем феномены, якія цяжка ці амаль не паддаюцца вытлумачэнню.  

Слоўнік “The Random House College Dictionary” заўважае, што DESIRE – 

“моцнае пачуццѐ, вартае ці нявартае, якое заахвочвае да дасягнення ці 

валодання чаго-н.” [4, с. 360]. Калі ступень інтэнсіўнасці або патрэбы не грае 

сэнсавараспазнавальнай ролі, desire выступае як больш афіцыйнае і ўзнѐслае 

ў параўнанні з wish „жадаць‟ і want „хацець‟. Desire можа ўжывацца да 

любога патэнцыйнага жадання, якое ўзбуджае эмацыйна, незалежна ад таго 

мае яно фізічны ці духоўны характар, нармальнае і натуральнае, ці 

вычварэнскае: the desire for food, the desire for peace. Можа выкарыстоўвацца 

спецыяльна для абазначэння сэксуальнага жадання, аднак не заўсѐды перадае 

ўніжальныя канатацыі, калі абмежавана гэтым значэннем. Desire імпліцытна 

кантрастуе з will і volition „валявы акт, воля‟, так як не нясе ў сабе імплікацыі 

рашучасці, або намагання валодаць ці здабываць [5, c.232].  

Падсумоўваючы вышэйпрыведзеныя факты, можна зрабіць выснову, 

што desire можа пазначаць любое жаданне (духоўнае ці фізіялагічнае), 

з‟яўлецца стылістычна больш афіцыйным і ўзнѐслым, аднак не мае яскрава 

выражанага валявога кампаненту. Згодна з праведзеным намі семным 

аналізам на падставе слоўнікавых дэфініцый, дыферэнцыйнымі семамі 

адзінкі выступаюць 1) „інтэнсіўнасць‟, 2) афіцыйны (узнѐслы) стыль 3) 

„сэксуальнае жаданне‟, 4) „загадны характар‟,  а інтэграцыйнай семай – 

„наяўнасць жадання‟. 
Англа-беларускі слоўнік пад рэд. В. Пашкевіч прапануе наступныя варыянты перакладу: – v. 1. 

жадаць, хацець; прагнуць. 2. патрабаваць. – n. 1. жаданне; прага. 2. прадмет жадання. 3. пажадлівасць (у 

сэксуальным сэнсе), жадоба [2, с. 293].  

Фактычны матэрыял утрымлівае 18 прыкладаў з адзінкай desire, якія 

атрымалі такія перакладчыцкія рашэнні, як: → жаданне (11) 1 Then the memory 

of her face came back, and with it a raging, intolerable desire to be alone (J. 

Orewll). Тады яму зноў прыгадаўся яе твар, і разам з гэтым з’явілася 

шалѐнае, амаль нясцерпнае жаданне пабыць аднаму (пер. С. Шупа); → прага 
                                                           
1
 У дужках пазначана колькасць выпадкаў 



(1) At the sight of the words I LOVE YOU the desire to stay alive had welled up in 

him, and the taking of minor risks suddenly seemed stupid (J. Orwell). Словы “Я 

цябе кахаю” зноў абудзілі ў ім прагу да жыцця, і яму здалося бессэнсоўным 

дзеля дробязяў падстаўляць сваѐ жаццѐ небяспецы (пер. С. Шупа); → 

хацецца (1) Silence for the time being she desired more than anything else (G. 

Greene). Крышку памаўчаць – вось чаго ѐй зараз хацелася болей за ўсѐ на 

свеце (пер. В. Небышынец); → пахацімства (1) Not merely the love of one 

person but the animal instinct, the simple undifferentiated desire: that was the 

force that would tear the Party to pieces (J. Orwell). Не проста каханне, 

скіраванае на адну асобу, але жывѐльны інстынкт, простае сляпое 

пахацімства – вось сіла, якая разарве Партыю на шматкі (пер. С. Шупа); 

→ каханне (1) But his quick mind saw that in all this he was merely trying to 

conceal from himself the desire which obsessed hum (S. Maugham). Але вельмі 

хутка ѐн зразумеў, што ўсімі гэтымі планамі імкнецца схаваць сваѐ моцнае 

каханне, што цалкам ім авалодала (пер. В. Валынскі); → генералізацыя (1); 

→ сэнсавае разгортванне (2). 

Прасочым семны склад найбольш актыўнага беларускага адпаведніка 

адзінкі desire. На аснове слоўнікавых дэфініцый для лексемы жадаць 

вылучаецца інтэгральная сема: „мець жаданне‟; і дыферэнцыйныя семы: 1) 

„сіла, інтэнсіўнасць жадання‟, 2) „нецярплівасць‟, „прагавітасць‟, 

„неўтаймаванасць жадання‟, 3) „зычыць што-н. каму-н.‟. Як бачна, 

міжмоўныя адзінкі супадаюць па інтэгральнай семе „мець жаданне‟, што 

тычыцца дыферэнцыйных семаў, то супадзенне ідзе па семе „сіла, 

інтэнсіўнасць жадання‟. Так як  лексема жадаць не ўтрымлівае выключна ўсе 

семы, што належаць desire, пры перакладзе выкарыстоўваюцца іншыя 

адзінкі, якія здатныя перадаць адсутныя семантычныя кампаненты. Так, сема 

„сексуальнае жаданне‟ актуалізуецца праз лексемы пахацімства і часткова 

каханне, прага, пра што сведчаць прыклады з фактычнага матэрыялу.  

Пры перакладзе на беларускую мову выкарыстоўваліся перакладчыцкія 

трансфармацыі (ПТ). Згодна з В. Камісаравым, перакладчыцкія, або 

міжмоўныя трансфармацыі – гэта пераўтварэнні, пры дапамозе якіх можна 

ажыццяўляць пераход ад адзінак арыгіналу да адзінак перакладу [1, с. 172]. 

Зварот да ПТ абумоўлены адсутнасцю слоўнікавага адпаведніка, або 

немагчымасцю яго выкарыстання праз умовы кантэксту. Прыкладам 

генералізацыі служыць наступны выраз:  

During the month that he had known her the nature of his desire for her had 

changed (J. Orwell).  

За гэты месяц, што яны сустракаліся, яго пачуццё да як змянілася (пер. 

С. Шупа). 

Генералізацыя – гэта лексіка-семантычная замена адзінкі мовы 

арыгіналу з вузкім значэннем адзінкай мовы перакладу з больш шырокім 

значэннем [1, с. 246]. У нашым выпадку лексема desire перадаецца больш 

шырокім па сэнсе словам пачуццѐ, што апраўдана кантэкстам фразы і 

дазваляе перакладчыку звярнуцца да гэтага віду ПТ. 



Сэнсавае разгортванне або мадуляцыя – прыѐм, калі значэнне адзінкі 

перакладу выводзіцца на аснове лагічнага развіцця падзеі, апісваемай 

адзінкай зыходнай мовы, і мае звычайна прычынна-выніковы характар [1, 

с.177]. Прыкладам сэнсавага разгортавання выступае наступная пара сказаў:  

Is there anything else that you desire to know? (A. Christie).  

Вас цікавіць што-небудзь яшчэ? (пер. П. Марціновіч).  

Фраза desire to know „жадаеце ведаць‟ пераасэнсоўваецца перакладчыкам 

і лагічна выводзіцца ў сінанімічнае ў дадзеным выпадку цікавіць.  

Такім чынам, несупадзенне семнага складу адзінкі мовы арыгінала і яе 

іншамоўнага адпаведніка прыводзіць да неабходнасці ўжывання падчас 

перакладу не толькі звыклых слоўнікавых варыянтаў, але і тых лексем, што 

ўтрымліваюць дыферэнцыйныя семы, якія могуць адсутнічаць у 

адпаведніках, прапанаваных слоўнікамі. Таксама карыснымі выступаюць 

перакладчыцкія трансфармацыі, які дазваляюць перадаць дэнататыўную і 

канататыўную інфармацыю фразы, не ўжываючы літаральнага перакладу і 

захоўваючы пры гэтым яе камунікатыўную функцыю.  

  

Літаратура: 

1. Комиссаров, В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): учебник для 

ин-тов и фак. иностр. яз. М., 1990. –  253 с. 

2. Пашкевіч В. Ангельска-беларускі слоўнік: каля 30 000 слоў / пад рэд. С. 

Шупы. – Мінск, 2006. – 1028 с. 
3. Швейцер А.Д. Теория перевода (статус, проблемы, аспекты). М., 1988. – 213 с. 

4.The Random House College Dictionary. – Revised ed. – N.Y. Random House. 

1988. – 1567 p. 

5.Webster's Desk Dictionary of the English Language: Based on the Classic 

Edition of the Random House Dictionary. – N.Y.: Portland House, 1990. – 1078 p. 
 

 


