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Ю.М. Кардубан (Мінск,  МДЛУ) 

ПРАБЛЕМА МІЖМОЎНАЙ ЭКВІВАЛЕНТНАСЦІ 

ПРЫ ЛЕКСІКАГРАФІЧНЫМ АПІСАННІ АБРЭВІЯТУР 

(на матэрыяле англійскай і беларускай моў) 

Нягледзячы на наяўнасць шматлікіх грунтоўных супастаўляльных прац, 

пытанне міжмоўнай эквівалентнасці працягвае заставацца найменш 

распрацаваным у межах сучаснай кантрастыўнай лексікалогіі. Аднак 

менавіта паняцце міжмоўнай эквівалентнасці можна назваць крытэрыем 

супастаўляльнага аналізу, паколькі выяўленне падабенства і адрозненняў 

паміж адзінкамі мовы — асноўную задачу супастаўляльнай лінгвістыкі — 

можна таксама абазначыць як даследаванне фактараў, якія ствараюць або 

парушаюць эквівалентныя адносіны. 

Заўважым, што праблема міжмоўнай эквівалентнасці, якая вырашаецца 

ў межах супастаўляльнай лінгвістыкі, абавязкова закранае і даследаванні 

лексікаграфічнага характару, накіраваныя на выпрацоўку тэарэтычнай базы 

для падрыхтоўкі і ўкладання двухмоўных і шматмоўных слоўнікаў. У нашым 

даследаванні абрэвіятуры англійскай і беларускай моў разглядаюцца ў 

супастаўляльным аспекце, таму мы закранаем праблему міжмоўнай 

эквівалентнасці на сістэмным узроўні. Напрамак даследавання — ад 

англійскай мовы да беларускай — абумоўлены міжнародным статусам 

англійскай мовы і звязаны з патрэбамі лексікаграфічнага апісання лексікона ў 

перакладных англійска-беларускіх слоўніках. Мэта дадзенага артыкула — 

вызначэнне ўплыву пэўных структурна-дэрывацыйных і лексіка-

семантычных уласцівасцей абрэвіятур на ступень іх міжмоўнай 

эквівалентнасці і магчымасці семантызацыі ў перакладным слоўніку. 

Супастаўляльны аналіз абрэвіятур англійскай і беларускай моў, 

праведзены ў аспекце міжмоўнай эквівалентнасці, сведчыць пра наяўнасць 

значнай колькасці безэквівалентных лексічных адзінак сярод абрэвіятур 

англійскай мовы. Адпаведна ў беларускай мове назіраем з’яву лакунарнасці, 

якая праяўляецца ў адсутнасці пэўнай суцэльнааформленай лексічнай адзінкі 

ў мове супастаўлення. 

Варта адзначыць, што ў дачыненні да англійскіх складовых абрэвіятур 

больш мэтазгодным з’яўляецца разгляд не лексічных, а стылістычных лакун. 

Так, мы вылучаем стылістычнае маркіраванне як адметную рысу, уласцівую 

складовым абрэвіятурам у супастаўленых мовах. Менавіта таму пераважнай 

большасці складовых абрэвіятур англійскай мовы адпавядаюць 

стылістычныя лакуны ў беларускай мове. Выключэнне складаюць толькі 

пары карэлятыўных абрэвіятур складовага тыпу англійскай і беларускай моў, 

накшталт psycho (psychopath) і псіх (псіхапат); pro (professional) і профі 

(прафесіянал). 

Для ілюстрацыі стылістычных лакун ў беларускай мове (у супастаўленні 

з англійскай) можна прывесці наступныя адзінкі: abo (aborigine) разм. 
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зневаж. абарыген, тубылец; carny (carnival) разм. карнавал, фестываль; aristo 

(aristocrat) разм. арыстакрат; Catho (Catholic) разм. каталік, каталічка; para 

(paragraph) разм. параграф, абзац; incog (incognito) разм. інкогніта; op 

(operation) разм. аперацыя; expat (expatriate) разм. экспатрыянт.  

Адсутнасць стылістычнай тоеснасці ў разгледжаных вышэй прыкладах 

праяўляецца, як правіла, у напрамку ад стылістычна афарбаванага слова да 

стылістычна нейтральнага адпаведніка. Разыходжанне ў стылістычнай 

афарбоўцы ў асноўным складае адну ступень, у пераважнай большасці 

выпадкаў у напрамку «ад размоўнага». Памета стылістычнага маркіравання 

падчас лексікаграфічнага апісання з’яўляецца найбольш аптымальным 

спосабам кампенсацыі падобных стылістычных лакун. 

Складанаскладовыя абрэвіятуры англійскай мовы, паводле нашых 

назіранняў, належаць да безэквівалентнай лексікі ў найбольшай ступені (у 

супастаўленні з беларускай мовай). Паказальна, што большасць 

складанаскладовых абрэвіятур англійскай мовы нашай выбаркі не маюць 

адпаведных словазлучэнняў, а ўтвараюцца на аснове ўстанаўлення 

асацыятыўных сувязяў паміж двума сінтаксічна адасобленымі словамі. 

Даследаванне семантыкі складанаскладовых абрэвіятур англійскай мовы дае 

магчымасць вылучыць тры асноўныя групы такіх абрэвіятур паводле 

суаднесенасці значэння вытворных адзінак значэнню ўтваральных асноў. 

1. Складанаскладовыя абрэвіятуры са значэннем, якое адпавядае 

спалучэнню значэнняў кампанентаў, напрыклад: Oxbridge (Oxford + 

Cambridge) Оксбрыдж, Аксфордскі і Кембрыджскі ўніверсітэты; plumcot 

(plum + apricot) гібрыд слівы з абрыкосам; smaze (smoke + haze) дымная 

імгла, туман з дымам; chromel (chromium + metal) хроманікелевы сплаў; 

glutose (glucose + fructose) сумесь глюкозы з фруктозай; Indo-Pak (Indian + 

Pakistani) інда-пакістанскі; magalogue (magazine + catalogue) часопіс-

каталог. 

2. Складанаскладовыя абрэвіятуры са значэннем, якое не адпавядае суме 

значэнняў кампанентаў, аднак складваецца на іх аснове. Значэнне такіх 

скарочаных адзінак з’яўляецца больш складаным і звычайна перадае новую 

інфармацыю пра прадмет або з’яву аб’ектыўнай рэчаіснасці, напрыклад: 

bluesnarfing (Bluetooth + snarfing) узлом чужога ўстройства бесправоднай 

сувязі з мэтай атрымання інфармацыі; listserv (list + service) спіс рассылкі (у 

электроннай пошце); edutainment (education + entertainment) гульнѐвае 

навучанне; deskfast (desk + breakfast) снеданне за рабочым сталом; advertorial 

(advert + editorial) рэкламны артыкул, пададзены як рэдакцыйны матэрыял; 

acupressure (acupuncture + pressure) акупрэсура (масаж або абколванне 

біялагічна актыўных кропак скуры); spamouflage (spam + camouflage) 

навязванне карыстальнікам інтэрнэту рэкламнай інфармацыі. 

3. Складанаскладовыя абрэвіятуры з такой структурай значэння, калі 

адзін кампанент з’яўляецца азначальным у адносінах да другога, дапаўняе 

або ўдакладняе значэнне базавага кампанента: choc-ice (chocolate + ice-
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cream) марожанае ў шакаладзе; seaquake (sea + earthquake) падводны 

землятрус; webcast (web + broadcast) веб-вяшчанне; twindow (twin + window) 

двайны шклопакет; fanfic (fan + fiction) фан-літаратура, фан-проза 

(аматарскія літаратурныя сачыненні па матывах папулярных твораў); heliport 

(helicopter + port) вертадром, верталѐтная станцыя. 

У разгледжаных прыкладах скарочаным лексічным адзінкам англійскай 

мовы ўласціва высокая ступень ідыяматычнасці, пра якую сведчыць 

адсутнасць абедзвюх утваральных асноў у слоўнікавай дэфініцыі значнай 

колькасці складанаскладовых абрэвіятур. Зразумела, што такая высокая 

ступень ідыяматычнасці абрэвіятур гэтага тыпу ўплывае на іх семантызацыю 

ў перакладных слоўніках. Як вядома, у адносінах да адзінак мовы-крыніцы з 

дзвюма ўтваральнымі асновамі магчымасць іх аднаслоўнай іншамоўнай 

перадачы абмежавана сродкамі транскрыпцыі і транслітарацыі. Таму 

значэнні пераважнай большасці складанаскладовых абрэвіятур англійскай 

мовы перадаюцца ў беларускай мове апісальна, напрыклад: brunch 

(breakfast + lunch) ‘сумешчаныя снеданне і абед’; mockney (mock + cockney) 

‘вымаўленне, якое імітуе мову ўраджэнцаў Лондана’.  

Такім чынам, у беларускай мове сродкі кампенсацыі лексічных лакун 

экспліцытна рэпрэзентуюць сему, яўна не выражаную састаўнымі часткамі 

скарочаных лексічных адзінак англійскай мовы. Сапраўды, семантыка 

абрэвіятур у значнай ступені імпліцытная, у той час як семантыка іх 

аналітычных адпаведнікаў экспліцытная: weblish (web + English) разм. 

сеткавая мова, мова Інтэрнет-камунікацыі; deskfast (desk + breakfast) 

снеданне за рабочым сталом; flexitarian (flexible + vegetarian) вегетарыянец, 

які зрэдку парушае дыету; shamateur (sham + amateur) спартсмен-

прафесіянал, які выдае сябе за аматара; decaf (decaffeinated coffee) разм. кава 

без кафеіну; op-ed (opposite editorial page) старонка, размешчаная насупраць 

паласы рэдактара.  

Асобнае месца сярод безэквівалентных абрэвіятур англійскай мовы 

займаюць скарочаныя лексічныя адзінкі з нацыянальна-культурным 

кампанентам значэння. Асноўным сродкам кампенсацыі адпаведных лакун у 

беларускай мове выступаюць разгорнутыя спалучэнні слоў і апісальныя 

звароты, што маюць у сваім складзе хаця б адзін кампанент, суадносны адной 

з матывавальных асноў абрэвіятуры ў англійскай мове.  

Адну з найбольш шматлікіх груп падобнай лексікі складаюць назвы 

асоб: EOE (equal opportunity employer) наймальнік, які гарантуе роўныя 

магчымасці незалежна ад расы, полу і пад.; CO (conscientious objector) 

адмоўнік па перакананнях (асоба, якая адмаўляецца ад вайсковай службы па 

ідэйных матывах); SSC (Solicitor to the Supreme Court) павераны, які мае 

права выступаць у Вярхоўным судзе; buppie (Black yuppie) заможны малады 

чалавек афраамерыканскага паходжання; chugger (charity + mugger) разм. 

вулічны зборшчык ахвяраванняў на карысць якога-небудзь дабрачыннага 

фонду.  
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У асобную групу варта аб’яднаць скарочаныя лексічныя адзінкі 

англійскай мовы (і адпаведныя запаўняльнікі лакун у беларускай мове), якія 

з’яўляюцца назвамі страў, прадметаў побыту, будынкаў, памяшканняў, 

архітэктурных стыляў і пад: jube (jujube) разм. жавальная цукерка са 

смакам ююбы; banoffee (таксама banoffi) (banana + toffee) бананава-

карамельная начынка; fro-yo (frozen yogurt) амер. разм. замарожаны ѐгурт; 

alegar (ale + vinegar) кіслы эль (від моцнага англійскага піва, прыгатаванага 

з ячнага соладу); condo (condominium) кааператыўны жылы дом, у якім 

кватэры належаць гаспадарам як прыватная ўласнасць; Tudorbethan (Tudor + 

Elizabethan) які імітуе архітэктурны стыль эпохі Цюдора І і каралевы 

Елізаветы І. 

Назвы музычных кірункаў, відаў творчасці і забаў таксама 

аб’ядноўваюцца ў асобную групу, прадстаўленую скарочанымі лексічнымі 

адзінкамі англійскай мовы (і адпаведнымі запаўняльнікамі лакун у 

беларускай мове): C & W (country and western) музыка кантры, (папулярная 

музыка ў стылі, які характэрны для паўднѐвых і заходніх раѐнаў ЗША); trip-

hop (trip + hip-hop) музычны стыль, які аб’ядноўвае элементы хіп-хопа і 

джаза; soca (soul + calypso) музычны стыль, які аб’ядноўвае традыцыйную 

карыбскую карнавальную музыку і афраамерыканскія песняспевы; 

Blaxploitation (Black + еxploitation) жанр нізкабюджэтных фільмаў, якія 

адлюстроўваюць афраамерыканскія стэрэатыпы. 

Англійская мова, як вядома, стала крыніцай запазычання ў беларускую 

мову шматлікіх назваў відаў спорту і спартыўных гульняў. Сярод 

прааналізаваных намі англійскіх скарочаных лексічных адзінак — назваў 

відаў спорту — адзначаюцца і такія, што характарызуюцца нацыянальна-

культурным кампанентам значэння і адпаведна (пакуль) не маюць 

суцэльнааформленых адпаведнікаў у беларускай мове, таму іх змест 

перадаецца апісальна: coasteering (coast + mountaineering) від спорту, які 

спалучае плаванне, скалалажанне, дайвінг і хадзьбу; polocrosse (polo + 

lacrosse) від спорту, які аб’ядноўвае пола і лакрос; parasailing (parachute + 

sailing) палѐт на парашуце, які буксіруецца катэрам (від спорту); heliskiing 

(helicopter + skiing) пад’ѐм на цяжкадаступны горны схіл на верталѐце і спуск 

з яго на лыжах (як разнавіднасць лыжнага спорту).  

Асобную групу назваў-рэалій утвараюць скарочаныя лексічныя адзінкі, 

што абазначаюць нацыянальныя палітычныя і грамадскія ўстановы і 

групы, грамадскія з’явы і пад. Зразумела, што ў шэраг такіх намінатыўных 

адзінак англійскай мовы трапляюць абрэвіятуры, у складзе матывавальных 

слоў якіх прысутнічаюць словы national, state, federal, royal, British, American, 

Australian, Canadian і пад. Аднак існаванне нацыянальна-культурнага 

кампанента значэння ў скарочаных словах гэтай групы не абумоўлена 

згаданымі вышэй лексічнымі адзінкамі ў складзе ўтваральных асноў. Так, 

абрэвіятурамі-рэаліямі гэтай групы ў англійскай мове (у супастаўленні з 

беларускай) выступаюць наступныя намінатыўныя адзінкі: palimony (pal + 
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alimony) амер. аліменты былому партнѐру па незарэгістраваным шлюбе 

(назначаюцца судом); ASBO (anti-social behaviour order) брыт. загад аб 

абмежаванні антыграмадскіх паводзін (выносіцца судом); AM (Albert Medal) 

брыт. медаль Альберта (узнагарода за выратаванне жыцця); HND (Higher 

National Diploma) брыт. дыплом аб вышэйшай тэхнічнай адукацыі; HJR 

(House joint resolution) амер. супольная рэзалюцыя абедзвюх палат 

(Кангрэса); FFV (first families of Virginia) амер. першыя сем’і Вірджыніі (з 

радаводам ад першых пасяленцаў). 

У асобную групу мы аб’ядноўваем скарочаныя лексічныя адзінкі 

англійскай мовы (і адпаведныя запаўняльнікі лакун у беларускай мове), якія 

з’яўляюцца назвамі прадпрыемстваў, відаў паслуг і пад.: BYO (bring your 

own) аўстрал., новазел. рэстаран, які не мае ліцэнзіі на продаж спіртнога 

(дазваляецца ўжываць прынесеныя напіткі); gastro-pub (gastronome + pub) 

гастранамічны паб (меню якога ўключае стравы, звычайныя для 

рэстаранаў); op-shop (opportunity shop) аўстрал., новазел. разм. крама, якая 

належыць дабрачынным арганізацыям; gorillagram (gorilla + telegram) разм. 

жартоўнае віншаванне, зробленае камусьці чалавекам, апранутым у касцюм 

гарылы. 

Такім чынам, паняцце міжмоўнай эквівалентнасці выкарыстоўваецца 

найперш у супастаўляльных даследаваннях, якія накіраваны на тэарэтычнае 

абгрунтаванне лексікаграфічнага апісання моў.  

У залежнасці ад асаблівасцей структурна-дэрывацыйнай будовы і 

лексіка-семантычнай арганізацыі скарочаныя лексічныя адзінкі валодаюць 

рознай ступенню міжмоўнай эквівалентнасці. Складовым абрэвіятурам 

англійскай мовы, якія характарызуюцца выразна маркіраванай 

эмацыянальнай афарбоўкай, у беларускай мове адпавядаюць стылістычныя 

лакуны. У найбольшай ступені належаць да безэквівалентнай лексікі 

складанаскладовыя абрэвіятуры англійскай мовы (у супастаўленні з 

беларускай). 

Семантызацыя англійскіх абрэвіятур з нацыянальна-культурным 

кампанентам значэння ў перакладных слоўніках адбываецца шляхам 

эксплікацыі. Асноўным сродкам кампенсацыі падобных лакун у беларускай 

мове выступаюць разгорнутыя спалучэнні слоў і апісальныя звароты, якія 

маюць у сваім складзе хаця б адзін кампанент, адпаведны ўтваральнай аснове 

абрэвіятуры ў англійскай мове.  

 
 


