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МЕТАФТАНІМІЯ ЭМОЦЫІ СМУТКУ Ў БЕЛАРУСКАЙ ФРАЗЕАЛОГІІ

Гардзей В. В., Белорусский государственный университет

«Гора ды бяда з кім не была» — кажа народная мудрасць. Гора прыносіць душэўны 
боль і пакуты. Невыпадкова слова «гора» паходзіць ад дзеяслова «гарэць» — тое, што 
«пячэ, мучыць». Большасць навукоўцаў — сферы як тэарэтычнага, так і прыкладно-
га мовазнаўства — згодныя з тым, што пераважнай эмоцыяй ў гора з’яўляецца смутак.

Смутак — гэта эмоцыя, якая характарызуецца пачуццём недахопу нечага важнага, стра-
ты і бездапаможнасці. Калі асобе сумна, рухі яе запаволенны, сама яна робіцца самотнай. 

Слова «смутак» мае мноства сінонімаў, такіх, як гора, адчай, роспач, маркота, жур-
ба, пакута, меланхолія, засмучэнне, дэпрэсія, прыгнечанасць, трывога, няўцешнасць і г. д.

У мове замест дакладных абазначэнняў змен твару пры адчуванні гора адлюстрава-
лася абазначэнне агульнага выразу твару, а таксама плачу, які часта суправаджае гора. 
Паводле факта ўмовы, у гэткім стане беларус пачынае: брацца за галаву, развешваць 
губы, вешаць / апускаць / спускаць нос, вешаць нос на квінту, пускаць слязу, разводзіць 
сырасць, распускаць нюні, выціскаць слязу, глытаць слёзы, бярозаюліцца, ліць слёзы, 
аблівацца слязамі, ламаць сабе рукі, рваць на сабе валасы і г.д.

Нягледзячы на тое, што фізіялагічныя праявы смутку нешматлікія, канцэптуальныя 
метафары смутку ўяўляюць складаную сістэму. Дзеля сістэматычнага вывучэння ме-
тафар смутку, яны адсартаваны па катэгорыях у адпаведнасці з асноўнай канцэптуаль-
най структурай.

СМУТАК НАКІРАВАНЫ ЎНІЗ: хоць скрозь зямлю праваліся, развешваць губы, ве-
шаць/апускаць/спускаць нос, вешаць нос на квінту. Паніклая постаць асобы звычайна 
суадносіцца з самотай ды дэпрэсіяй, тады як выпрастаная — са спрыяльным настроем. 

СМУТАК — ГЭТА ХВАРОБА: брацца за галаву.
СМУТАК — ГЭТА НЕДАХОП ЖЫЦЦЕВАЙ МОЦЫ: пасыпаць галаву попелам.
СМУТАК — ГЭТА ВАДКАСЦЬ У ЁМІШЧЫ: пускаць слязу, разводзіць сырасць, рас-

пускаць нюні, выціскаць слязу, глытаць слёзы, бярозаю ліцца, ліць слёзы, аблівацца слязамі.
Разгледзім апошнюю групу, дзе цела чалавека з’яўляецца ёмішчам. Не заўсёды цела 

здольна ўтрымліваць смутак унутры, тады эмоцыя перасягае межы і «выліваецца». Ме-
тафара СМУТАК — РЭЧЫВА Ў ЁМІШЧЫ, адлюстроўваецца ў такіх пераносах, як, на-
прыклад, аблівацца слязамі, што сведчыць пра сэнсавае аб’яднанне гэтай адзінкі з ме-
тафарай СЛЕЗЫ І ПЛАЧ ВЫЗНАЧАЮЦЬ СМУТАК.

Відавочна, што першапачаткова СМУТАК — РЭЧЫВА Ў ЁМІШЧЫ паходзіць ад 
больш агульнах метафар эмоцый ЧАЛАВЕЧАЕ ЦЕЛА — ЁМІШЧА і ЭМОЦЫЯ — РЭ-
ЧЫВА Ў ЁМІШЧЫ. У разглядаемым тыпе матафар вочы ўяўляюцца як ёмішча, якое 
поўнае вады. Што тычыцца метанімічай асновы, калі чалавек самотны, яго вочы мо-
гуць быць поўныя слёз, што абумоўлена агульным метанімічным прынцыпам: ПРАЯ-
ВА ЭМОЦЫІ ВЫЗНАЧАЕ ЭМОЦЫЮ. Такім чынам, метанімію на аснове метафары 
можна разглядзець ніжэй. 

Мал. 1. Узаемадзеянне канцэптуальнай метафары СМУТАК — ГЭТА ВАДКАСЦЬ  
У ЁМІШЧЫ і метаніміі пры адлюстраванні эмоцыі СМУТАК

СМУТАК ГЭТА ВАР’ЯЦТВА: ламаць сабе рукі, рваць на сабе валасы.
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Малюнак 2 — Узаемадзеянне канцэптуальнай метафары 
СМУТАК— ГЭТА ВАР’ЯЦТВА і метаніміі  

пры адлюстраванні эмоцыі СМУТАК.

Такім чынам, можна канстатаваць дзеянне механізма метафтанімічнай праекцыі пры 
адлюстраванні эмоцыі смутку сродкамі невербальнай камунікацыі ў беларускай мове. 
Да вызначанай групыметафар найбольш характэрныя канцептуальныямадэлі:смутак 
накіраваны ўніз, смутак— гэта вадкасць у ёмішчы, смутак — гэта недахоп жыццевай 
моцы, смутак — гэта вар’яцтва.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ФЕНОМЕНОВ
(на примере романа Дж. Барнса «Англия, Англия»)

 Данилевич Д. И., Белорусский государственный университет

Перевод художественного текста — трудоемкая и творческая работа. Многие мыс-
лители, а также практикующие переводчики высказывались о том, что идеальный пе-
ревод недостижим. Однако не переводить нельзя, ведь в таком случае нарушится обще-
мировая коммуникация. 

Наличие в тексте прецедентных феноменов усложняет процесс перевода. Особенно, 
если эти феномены являются не универсальными, а национальными, и принадлежат ког-
нитивной базе только определенного социума. При буквальном переводе, с большой до-
лей вероятности, прецедентность исчезнет. Среди особых трудностей при переводе пре-
цедентных феноменов также можно отметить, во-первых, отсутствие предмета или явле-
ния в языке перевода, и, во-вторых, необходимость сохранения специфики переводимо-
го понятия. 

Разные переводческие школы разработали различные подходы. Так, например, есть 
сторонники прагматических адаптаций (А. Нойберт), а есть приверженцы минимиза-
ции изменений путем использования комментариев (Ю. Найда). При переводе рома-
на «Англия, Англия» современного прозаика Джулиана Барнса Светлана Силакова ис-
пользовала методологию обоих подходов. 

Само название романа представляет определенную трудность. В русском перево-
де оно звучит как обыкновенная редупликация, но содержит в себе указание на госу-
дарство в государстве. По сюжету персонажи романа построили парк развлечений на 
одном из островов, и он вытеснил настоящую Англию с мировой политической арены. 
Переводчик подчеркнула фрактальность следующей расшифровкой: «Адм. обл. — Ан-
глия, страна — Англия».

Другой нюанс заключается в том, что фраза «England, England» должна напоминать 
песню из мюзикла «Волосы». Однако для широкой русскоязычной аудитории эта ком-
позиция прецедентом не является, поэтому фрагмент романа, объясняющий название 
(«England, England.Cueforsong»), был трансформирован переводчиком в «Нашим чита-
телям непременно вспомнятся слова "Америка, Америка…"».


