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Подводя некоторый итог, отметим, что обучение устному последовательному пере-
воду должно осуществляться в общей системе языковой профессионально ориентиро-
ванной подготовки студента. Применение описанного выше приема эффективно лишь 
тогда, когда оно носит системный характер. Это сложный вид учебной деятельности, 
который требует большой концентрации внимания, как от студентов, так и от препода-
вателя. Но результат стоит наших усилий.

ПАРАЎНАЛЬНА-СУПАСТАЎЛЯЛЬНЫ АСПЕКТ ДАСЛЕДАВАННЯ 
ФРАЗЕАЛАГІЧНЫХ АДЗІНАК РОДНАСНЫХ МОЎ 

Праконіна В. У., Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

Фразеалогія той ці іншай мовы мае выразны антрапацэнтрычны характар, раз-
глядаецца як транслятар культурнай інфармацыі і суадносіцца з найважнейшымі 
фрагментамі моўнай карціны свету. У сувязі з гэтым актуальным і надзённым падаецца 
даследаванне канцэптаў «душа», «сэрца», «страх», «радасць», «гнеў», «злосць» у бела-
рускай і рускай фразеалогіі, што дапаможа прасачыць разнастайнасць нацыянальнага 
светаўспрымання і светаразумення. 

Аналіз канцэптаў «душа» і «сэрца» ў складзе беларускіх і рускіх фразеалагізмаў дазва-
ляе вылучыць наступныя вобразы, што стаяць за імёнамі сутнасцей: душа (сэрца) — ‘змяш-
чальня, сасуд’, ‘каштоўнасць’, ‘гарызантальная паверхня’, ‘тканіна’, ‘паветра’, ‘вадкасць’, 
‘сілы, струны, фібры ці жылы’, ‘расліна’, ‘агонь’, ‘ацэнка чалавека’, ‘маленькая істота’.

Канцэпты «страх», «радасць», «гнеў», «злосць» рэалізуюць свае значэнні ў 
беларускіх і рускіх фразеалагізмах па-рознаму. Канцэпт «страх» у складзе рускіх 
фразеалагічных адзінак выступае ў шматлікіх значэннях: ‘смерць’, ‘прычына’, 
‘пакорлівасць’, ‘агрэсіўны чалавек’. Беларускія фраземы дазваляюць кваліфікаваць 
«страх» як прыхаваную форму перажывання.

І ў беларускай, і ў рускай мове канцэпт «радасць» найперш выражае станоўчую эмо-
цыю. Рускія фразеалагічныя адзінкі выяўляюць таксама значэнне радасць — ‘агонь’, а 
ў складзе беларускіх фразеалагізмаў «радасць» служыць для ацэнкі дзеянняў чалавека.

Пералік значэнняў канцэпту «гнеў» у рускай мове шырэйшы, чым у беларускай. 
«Рускі гнеў» асацыіруецца з ‘агнём’, ‘вадой’, ‘прадметам’. А ў беларускай фразеалогіі 
канцэпт «гнеў» мае ўнікальнае значэнне гнеў — ‘свойская жывёла’.

Канцэпт «злосць» у рускай фразеалогіі выступае як каўзуатар дзеяння. У беларускай 
мове «злосць» падаецца найперш як негатыўная эмоцыя, якая перашкаджае людзям за-
ймацца пэўнай дзейнасцю.

Аналіз беларускіх і рускіх фразеалагізмаў з кампанентамі-назоўнікамі «душа», «сэр-
ца», «страх», «радасць», «гнеў» і «злосць» дазваляе вылучыць наступныя іх значэнні: 
«знаходжанне ў пэўным эмацыянальным стане»; «пераход з аднаго стану ў іншы»; 
«інтэнсіўнасць эмацыянальнага стану»; «дзейнасць чалавека»; «парада, тое, што адра-
савана чалавеку»; «уваходжанне ў пэўны эмацыянальны стан»; «суб’ект»; «характары-
стыка асобы»; «найменне».

Як адзначае В. А. Маслава, пры параўнанні нацыянальнага характару розных 
народаў заўсёды спрацоўваюць пэўныя «этнічныя стэрэатыпы», г.зн. абагульненае 
ўяўленне пра тыповыя рысы, што характарызуюць той або іншы народ» Такога кштал-
ту «этнічным стэрэатыпам» з’яўляецца талерантнасць беларусаў. Так, аўтар манаграфіі 
«Менталитет современных белорусов» В. В. Кірэенка звяртае ўвагу на тое, што па 
талерантнасці беларусы ўсё ж саступаюць рускім, але перамагаюць у гэтай якасці 
над палякамі і немцамі. Цікавым падаецца і аналіз такой якасці беларусаў і рускіх, 
як духоўнасць (дамінаванне духоўных якасцей над матэрыяльнымі). «Ва ўяўленні 
беларусаў бліжэй за ўсіх да нарматыўнага ўзроўню духоўнасці знаходзяцца рускія і бе-
ларусы. Іх узровень ад нарматыўнага складае 76,1 % і 73,9 %...». І калі да выразных рыс 
нацыянальнага характару рускіх адносяць вынослівасць, цярпенне, слабавольнасць, па-
корнасць, умеранае працалюбства, любоў да рызыкі, любоў да волі, калектывізм і па-
чуццё сяброўства, брацтва, то для беларусаў больш характэрны «сум, стрыманасць, 
замкнёнасць і асцярожнасць».
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Прычыны фарміравання такіх рыс нацыянальнага характару беларусаў 
А. П. Мельнікаў бачыць у цяжкім жыцці прыгонных сялян, бясконцых спусташаль-
ных войнах. У сувязі з гэтым беларусы больш стрыманыя, не ўмеюць выстаўляць напа-
каз свае эмоцыі, душэўны стан. «Можа быць, адсюль нам і падаецца, што беларусы зам-
кнёныя. Аднак, гэта не асаблівасць іх нацыянальнага характару. Беларусы ў цэлым ад-
крытыя, бясхітрасныя і добразычлівыя».

Праведзены аналіз фразеалагічных адзінак з кампанентамі «душа», «сэрца», 
«страх», «радасць», «гнеў», «злосць» паказаў, што вар’іраванне і інтэніўнасць ба-
завых эмоцый у беларусаў і рускіх адрозніваецца. Беларускія і рускія фразеалагізмы 
адлюстоўваюць як станоўчыя, так і адмоўныя якасці народаў. Сярод іх можна вылу-
чыць такія рысы, як дабрыню (бел. вялікае сэрца — рус. большое сердце) і працавітасць 
(бел. не за страх, а за сумленне — рус. не за страх, а за совесть) , гасціннасць (бел. 
ад (усёй душы) — рус. от (всей) души, бел. ад шчырага сэрца) і талерантнасць (бел. з 
адкрытым сэрцам — рус. с открытым сердцем, бел. з усёй душой), патрыятызм (бел. 
усімі фібрамі (сіламі) душы — рус. всеми фибрами (силами) души) і шчырасць (бел. 
душа раскрываецца, бел. паклаўшы руку на сэрца —рус. положа руку на сердце, бел. 
душы паслухаючы), адкрытасць (бел. у радасць — рус. в радость, бел. вялікага сэр-
ца — рус. большого сердца) і разважлівасць (бел. чытаць у душы — рус. читать в 
душе), так і баязлівасць (бел. заячая (заечая) душа — рус. заячья душа, бел. душа ў пят-
ках), п’янства (бел. душу заткнуць, рус. на пропой души), бесхарактарнасць (бел. ні гне-
ву ні ласкі). 

Такім чынам, рускага чалавека можна ахарактарызаваць праз яго эмоцыі, а белару-
са — праз стаўленне да працы, праз яго дзейнасць.

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕДАЧИ  
ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКОГО КОНТЕКСТА ПРИ ПЕРЕВОДЕ

Селезнев Ю. В., Виршиц Н. И., Белорусский государственный экономический университет

Экстралингвистический контекст — аспект теории перевода, которому уделяется 
мало внимания. Учебники рассматривают идиомы, реалии, лингвострановедческиево-
просы, оставляя за скобками место перевода, время, уровень подготовленности говоря-
щих, статуспереводчика. Опущение смысловой нагрузки экстралингвистического контек-
ста может привести в лучшем случае к затягиванию процесса понимания переговорщи-
ками друг друга, в худшем — к неполной передаче информации или искажению смысла. 

В некоторых профессиональных кругах это понимают лучше. В рамках АТЭС ди-
пломаты официально рекомендуют переводчикамиспользовать: meeting, а не summit 
для встречи на высшем уровне; leader, а не headofstate для главыгосударства; economy, 
а не country для страны. Свои профессиональные и ситуативные трудности, о которых 
обычно заранее сообщают переводчику, есть в каждой профессии. Хорошо, если про-
фессиональная подготовка, общая эрудиция и наличие приемлемого вариантного соот-
ветствия в словарных статьях позволяют специалисту и переводчику решить пробле-
музаранее. 

Гораздо труднее в случаях, когда слово, которое, казалось бы, представляет собой 
абсолютный эквивалент, несет в себе совершенно разные коннотации. Грех у право-
славных — испорченность человеческой природы, у католиков — юридический про-
ступок, в буддизме, понятия грех, как и Бог, в смысле бессмертной трансцендентной 
ипостаси, не существует вовсе. 

Особую неприятность как для письменного, так и для устного перевода представ-
ляют собой интернациональные слова с противоположными коннотациями, так как они 
графически и на слух легко воспринимаются людьми, владеющими только одним язы-
коми вызывают у них определенные ожидания от перевода («пропаганда»).

Сейчас переводчик сталкивается с трудностями перевода полит-корректной лекси-
ки, где также много интернациональных слов, но употребляемых в необычных значе-
ниях. В этом разделе английский вполне отражает то, что специалисты называют дех-
ристианизация Европы, и дай Бог, чтобы в русском всегда было меньше «кальки». Раз-


