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НАВУКОВА-ДЫДАКТЫЧНАЕ АПІСАННЕ 
РУСКАИ БЕЗЭКВІВАЛЕНТНАЙ ЛЕКСІКІ МАТЭРЫЯЛЬНАЙ КУЛЬТУРЫ 

(У ДАЧЫНЕННІ ДА АНГЛІЙСКАЙ МОВЫ)

Анализируется проблема усвоения безэк
вивалентной лексики русского языка ино
странными учащимися. Она имеет практиче
ское значение и способствует более успеш
ному усвоению материала с дидактической 
точки зрения.

The article is devoted to mastering by for
eign students the words of the Russain lan
guage. The investigation and description of the 
above mentioned vocabulary is of practical im
portance and contributes to its successful acqui
sition by foreing students.

Безэквівалентная лексіка можа разглядацца з шырокага пункта гле- 
джання, калі пад яе паняцце падводзяцца намінацыі, з вузкага пункта гле- 
джання склад якіх утвараюць неаднаслоўныя назвы рэалій, што адсутні- 
чаюць у жыцці носьбітаў той ці іншай мовы (у нашым выпадку англійскай). 
Пры вывучэнні і засваенні замежнымі навучэнцамі безэквівалентнай лексікі 
рускай мовы неабходна прытрымлівацца, з аднаго боку, агульнадыдактыч- 
ных правілаў выкпадання, сутнасць якіх змяшчаецца ў выданні вучэбнага 
матзрыялу з паслядоўнасцю ад простата да складанага, ад больш зразуме- 
лага да менш зразумелага; з другога боку, трэба ўлічваць спецыфіку кан- 
крэтнай тэмы, у прыватнасці, неаднаслоўныя англійскія намінацыі, што ад- 
павядаюць рускім аднаслоўным.

3 улікам таго, што словы ў памяці кожнага носьбіта мовы захоўваюцца не 
ізалявана, а ўтвараюць разнастайныя групоўкі (дэрывацыйныя, сінаніміч- 
ныя, антанімічныя, гіпоніма-гіперанімічныя, тэматычныя, граматычныя, сін- 
тагматычныя і інш.), пра што сведчаць структуры артыкулаў асацыятыўных 
слоўнікаў, якія складзены для многіх моў (у тым ліку для рускай і англій- 
скай), пры засваенні безэквівалентнай рускай лексікі неабходна най-перш
звяртаць увагу на яе размеркаванне па гэтых групоўках, найбольш істотнымі 
з якіх уяўляюцца тэматычныя, або семантычныя, палі.

Безэквівалентная лексіка, як правіла, звязваецца з рэаліямі, што маюць 
нацыянальна-культурную спецыфіку і не сустракаюцца ў іншых народаў, і 
вывучаецца спецыяльнай дысцыплінай -  лінгвакраязнаўствам. (Верещагин 
1980, 196). Пры вывучэнні безэквівалентнай лексікі асабліва важным 
з'яўляецца ўлік дадзеных менавіта гэтай дысцыпліны, бо толькі ўласна 
лінгвістычны ці толькі краязнаўчы падыход, што выкарыстоўваецца ў су- 
часнай лінгвадыдактыцы, не забяспечыць аптымальнае засваенне адпавед- 
нага лексічнага матэрыялу (Верещагин 1977, 3).

Засвоіць безэквівалентнае слова — тэта, па-першае, зразумець яго зна- 
чэнне і правілы ўжывання, па-другое, трывала запомніць слова, па-трэцяе, 
навучыцца хутка і беспамылкова выкарыстоўваць яго ва ўласнай размове,' 
адэкватна ўспрымаць у маўленні іншых людзей. Пры гэтым апазнанне лек-
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січнага значэння безэквівалентнага слова ажыццяўляецца праз кантэкст яго 
ўжывання. 3 дапамогай кантэксту здзяйсняецца выбар аднаго з сэнсаў полі- 
семічнага слова, канкрэтызуецца значэнне апошняга, ствараецца пэўнае ко
ла лексічных асацыяцый, што спрыяюць устойліваму запамінанню дадзена- 
га слова праз сістэмныя сувязі з іншымі словамі (Агамджанов 1977, 118).

Словы ў мове існуюць не ізалявана, яны звязаны граматычнымі, семан- 
тычнымі і прэсупазітыўнымі адносінамі, таму задача авалодання лексікай 
пры вывучэнні замежнай мовы -  тэта не столькі запамінанне вялікай 
колькасці асобных лексічных адзінак, колькі засваенне слоў у іх сістэмных 
сувязях з іншымі словамі. Акрамя таго, у практыцы выкладання замежнай 
мовы неабходна спалучаць яе вывучэнне з вывучэннем культуры краіны 
гзтай мовы, што і патрабуе сучасная метадычная навука, бо мова і культура 
народа непарыўна звязаны паміж сабой, прычым кожная мова здольна 
адлюстроўваць спецыфічныя асаблівасці жыццядзейнасці пэўнага соцыуму, 
выступаць у ролі захавальніка інфармацыі аб ім (Флорин 1983, 70-76).

Краязнаўчую інфармацыю, як вядома, змяшчае не толькі тэкст, але і сло
ва. Як лексічная адзінка слова цесна звязана з культурай народа і ўтрым- 
лівае ў сабе краязнаўчыя звесткі, паколькі ў структуру значзння слова ўва- 
ходзяць элементы, здольныя да назапашвання пазамоўнай інфармацыі 
(Лйнгвострановеденйе 1974, 158). Асаблівасць семантызацыі намінатыўных 
адзінак з нацыянальна-культурнай спецыфікай значэння і скпадае так зва
ная безэквівалентная лексіка, да якой, як ужо згадвалася, адносяцца словы, 
што не маюць у іншай супастаўляльнай мове аднаслоўных адпаведнікаў і 
перакладаюцца ў двухмоўных слоўніках або словазлучэннямі, або апісаль- 
нымі канструкцыямі. У адносінах да пэўных рэалій (у нашым выпадку да 
прадметаў матэрыяльнай культуры) гэта азначае, што яны (рэаліі) адна- 
слоўна не выкарыстоўваюцца ў лексіцы пэўнай мовы, з якой робіцца пера- 
клад, або, прасцей кажучы, не выдзяляюцца як асобныя прадметы матэры
яльнай культуры або з-за іх адсутнасці, або з-за іх аднясення да іншых, 
блізкіх па ўласцівасцях прадметаў.

Л.У. Шчэрба шматразова і настойліва падкрэсліваў, што пры вывучэнні 
замежнай мовы навучэнцы засвойваюць не толькі новую гукавую форму 
слоў, але і новую сістэму паняццяў, якая ляжыць у іх аснове (цыт. па: Линг
вострановедческий аспект 1974,158). Слова можа адлюстроўваць з’яву, для 
якой няма адпаведнасці ў роднай мове для таго, хто яе вывучае, напры- 
кпад: калгас ‘collective farm’ 'калеюыўная ферма’, цяплушка ‘heated goods 
van’ 'нагрэты таварны фургон’ і да т. п.

Курс мовы, прынцыпова звязаны з курсам культуры, мэтазгодна практы- 
каваць толькі з навучэнцамі, якія валодаюць пэўнымі інтэлектуальнымі маг- 
чымасцямі і здольны ўспрыняць тэты курс без пастаянных перакладаў i 
тлумачэнняў. Але, як мы ведаем з практыкі, вельмі часта заняткі запаўня- 
юцца засваеннем парадыгмаў “нейтролексики”, што працуюць толькі на 
граматычнае правіла. Лінгвакраязнаўчы падыход дазваляе выкпадчыку 
значна павысіць цікавасць да мовы, да больш поўнага, глыбокага разумения 
зместу слоў, выразаў, тэкстаў. Зразумела, аб’ём (колькасць) безэквівалент- 
най лексікі залежыць ад таго, з якой (якімі) мовай (мовамі) праводзіцца су- 
пастаўленне. У мовах народаў з блізкароднаснай культурай, і ў прыватнасці 
з матэрыяльнай, безэквівалентнай лексікі менш, чым у мовах народаў з 
больш адрознымі культурамі. Акрамя таго, з лексікаграфічнага пункта гле- 
джання характар і колькасць безэквівалентнай лексікі залежыць ад тылу i 
аб'ёму адпаведнага двухмоўнага слоўніка.

У нашым артыкуле ўлічаны дадзеныя “Оксфардскага руска-англійскага 
слоўніка на 70 000 слоў”, з якога шляхам суцэльнай выбаркі выяўлены ўсе 
адпаведныя рускія лексемы, перакладзеныя на англійскую мову больш чым 
адным словам (Оксфордский русско-английский словарь... 2000, 4-919).
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Непасрэдна да прадметаў матэрыяльнай культуры адносяцца так званыя 
“артэфакты”, ці усе рукатворныя вырабы (ад прадуктаў харчавання тылу 
каша, самогон, винегрет, холодец да складаных тэхнічных збудаванняў i 
прадметаў тылу мясохладобойня, стереодальномер i да т. п.). Лексіка матэ
рыяльнай культуры, па-першае, канкрэтная, па-другое, уключае ў сябе эле
менты духоўнай (інтэлектуальнай) культуры (параўн.: лечебник ‘book of 
home cures’, справочник ‘reference book’ i інш.).

Безэквівалентная лексіка матэрыяльнай культуры рускай мовы падзяля- 
ецца на розныя колькасна неаднолькавыя тэматычныя трупы, сярод якіх пе- 
раважаюць назвы алзення (параўн.: кольчуга ‘shirt of mail’, кепка ‘cloth cap’, 
портянка ‘foot binding’, чепец ‘(woman’s) cap’, тулуп ‘sheepskin (or hareskin) 
coat’ i інш.; noaavKrav хаочавання (параўн.: компот ‘stewed fruit’, первач 
‘first-guality goods’, рябиновка ‘rowanberry vodka’, каравай ‘cottoge loaf’, све
кольник ‘beetroot soup’, буженина ‘boailed salted pork’ i інш.; поалметаў хат- 
няга v>KbiTKv (параўн.: ухват ‘oven fork’, керогаз ‘kerosene stove’, аптечка 
‘medicine chest’, ‘first-aid set’, стопка ‘stall drinking vessel’, ходики ‘grandfather 
clock’, шумовка ‘straining spoon' i інш.; тэхнічных вьюабаў i збулаванняу (па- 
раўн.: кинопередвижка ‘portable (motion picture) projector’, колошник ‘furnace 
throat’, ветроуловитель ‘rudder air scoap’, верстак ‘joiner’s or locksmith’s 
bench’, подфарник ‘fender lamp’ i інш.; пралметаў булаЎнічага поызначэння 
(параўн.: барак ‘wooden barrack’, брус ‘squared beam’, трущоба ‘overgrown 
place’, теплушка ‘heated goods van’ i інш.

Паспяховаму засваенню прыведзенай безэквівалентнай лексікі на англій- 
скай мове садзейнічае прадстаўленне яе менавіта ў скпадзе адпаведных 
тэматычных груп, таму што праз родавыя назвы лягчэй і эфектыўней успры- 
маецца незнаёмае відавое слова-найменне, што з'яўляецца арганічнай 
часткай зместу той тэмы, у якую яно ўваходзіць.

Неабходна таксама ўлічваць і марфалагічную структуру безэквівалент- 
най лексікі, таму што цяжкасць яе засваення ўзрастае па меры ўскпаднення 
марфемнага саставу вывучаемых слоў. 3 улікам гэтага безэквівалентная 
лексіка можа быць размеркавана ў наступным парадку: 1) безасЬіксальная 
(нулявая): балахон 'loose overall’; кисет 'tobacco pouch’, тулуп 'sheepskin 
(or hareskin) coat’, ветошь ‘old clothes rags’ i інш.; 2) з кооанем i канчаткам: 
бурка ‘feld cloak’, кепка ‘cloth cap’, кольчуга ‘shirt of mail', халупа ‘peasant 
house’ i інш.; 3) сусЬіксальная: матроска ‘sailor’s jacket’, стёганка ‘guilted 
jacket’, времянка ‘small stove’, банник 'cleaning rod’ i інш.; 4) поэсЬіксальная: 
подворье ‘town house’, ухват 'oven fork’ i інш.; 5) сусЬіксальна-поэсЬіксальная: 
обноски ‘old clothes', подворотня 'space between gate and ground’, зажигалка 
‘incendiary (bomb)’, прирезок 'additional piece’ i інш.; 6) двухкаранёвая: 
босоножка ‘barefoot dancer’, самогон ‘home distilled vodka’ i інш.

Многія прадметы рускай матэрыяльнай культуры ўсіх тэматычных груп 
адсутнічаюць у англамоўных краінах, таму адпаведныя рускія назвы пера- 
кладаюцца на англійскую мову рознымі словазлучэннямі, дзе апорным сло
вам звычайна з'яўляецца назоўнік, які абазначае вядомую носьбітам англій- 
скай мовы рэч, выраб, але тэты назоўнік азначаецца, удакладняецца, тлума- 
чыцца часцей за ўсё прыметнікам, а таксама кантэкстам іншых слоў, у вы- 
ніку чаго ствараецца ўяўленне пра рускую рэалію (параўн.: полушубок 
'sheepskin coat', кубанка ’round fur hat', пряник 'spice cake’ i інш.

Для тлумачэння (перакладу) рускай безэквівалентнай лексікі выкарыс- 
тоўваюцца розныя тылы словазлучэнняў англійскай мовы, сярод якіх пера- 
важаюць мадэлі поыметнік + назоунік: шаровары ‘wide trousers’, барахло ‘old 
clothes’ i інш.; назоЎнік + назоунік: лежак ‘deck chair’, бурка ‘felt cloak’; на- 
зоўнік + лзеяслоЎ: половица ‘floor board’ i інш.; лзеяслоў + назоЎнік: компот 
‘stewed fruit’, яичница ‘fried eggs’ i інш.; прыметнік + прыметнік + назоўнік: 
буженина ‘boiled salted pork’ i інш.; лзеепоыметнік + назоўнік: кибитка ‘co
vered wagon’ і інш.; назоЎнік + назоунік + назоўнік: плоскодонка ‘flat bottomed
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boat’, шлёпанцы ‘bed -  room slippers’ i інш.; ппымйтнік + няэпўнік + гтына- 
зоўнік + назоЎнік: крупеник ‘buckwheat pudding with curd’, уголёк ‘small piece 
of coal’ i інш.; назоЎнік + злучнік + назпўнік + ппыназоўнік + назоўнік: холодец 
‘meat or fish in jelly’ i інш.; прыметнік + назоЎнік + назоўнік: фужер ‘fall wine 
glass’ i інш.; лзеяслоў + злучальнае слова + лзеепоыметнік + назоўнік + на- 
зоўнік: поджарка ‘grilled or fried piece of beef i інш.; дзеяслоў + назоў- 
нік + злучнік + назоўнік: взвар ‘stewed fruit and berries’ i інш.; назоЎнік + злуч- 
нік + назоўнік + прыназоўнік + назоЎнік + злучнік + назоўнік: наличник ‘jambs 
and lintel of door or window’ i інш.; назоунік + ппыназоўнік + аты кль + назоў- 
нік + поыназоЎнік + назоЎнік: обмылок ‘remnant of a cake of soap’ i інш.; na- 
палкаяы пічэбнік + назоўнік + назоўнік + назоЎнік: барахолка ‘second-hand 
goods market’ i інш.; указапычы займеннік + назоўнік + поыназоЎнік + плымет- 
нік + злучнік: курилка ‘there's life in the old yef i інш.; назоўнік + назоўнік + на- 
зоўнік + злучнік + назоўнік: подворотня ‘space between gate and ground’
І ІНШ.

Пры засваенні рускай беззквівалентнай лексікі неабходна таксама ўліч- 
ваць слйўны склад англійскіх перакладаў, у які ўваходзіць ад адной да сямі 
лексічных адзінак: степь ‘steppe’, каравай ‘cottage loaf, буженина ‘boiled 
salted pork’, первач ‘first-quality goods’, краюха ‘thick slice of bread’, холодец 
‘meat or fish in jelly’, подворотня ‘space between gate and ground’, мясохла
добойня ‘combined slaughter-house and meat store’, наличник ‘jambs and lintel 
of a door or window’.

Такім чынам, вывучэнне безэквівалентнай лексікі рускай мовы падпарад- 
кавана агульнадыдаюычным правілам: ад больш простага да больш скла- 
данага, у нашым выпадку ад аднаслоўных перакладаў да перакпадаў, што 
складаюцца з дзвюх і больш лексем, якія ўтвараюць розныя тыпы словазлу- 
чэнняў, з наступным размеркаваннем безэквівалентнай лексікі ўнутры кож- 
най сінтаксічнай канструкцыі.

У заключэнне важна падкрэсліць, што нацыянальна-культурны каларыт 
мовы праяўляецца найперш у семантыцы, якая непасрэдна звязана з са- 
цыяльна-эканамічнымі і культурнымі асаблівасцямі жыцця носьбітаў мовы, 
дэтэрмінуецца грамадскай практыкай, тымі рэаліямі, што выкарыстоўваюц- 
ца ў жыцці носьбітаў дадзенай мовы, і ў прыватнасці рэаліямі матэрыяльнай 
культуры, артэфактамі. У многіх з іх фіксуюцца і элементы духоўнай культу
ры, бо ў кожны выраб укпадзена не толькі фізічная, але і інтэлектуальная 
праца чалавека.

Даследаванне і апісанне безэквівалентнай рускай лексікі, звязанай з раз- 
настайнымі матзрыяльнымі культурнымі рэаліямі, у прапанаванай пасля- 
доўнасці апрабіраваны на праюыцы яе выкладання англамоўным навучэн- 
цам і маюць не толькі навуковы інтарэс, але і садзейнічаюць паспяховаму 
засваенню матэрыялу з дыдактычнага пункта погляду.
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