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ідэаграфічным апісанні лексікі розных моў. Матэрыялам для даследавання паслужылі беларускія і англійскія некадыфікаваныя ад’ектыўныя кампазіты (НАК), сабраныя метадам скразной выбаркі  з раўназначных па аб’ёме мастацкіх празаічных тэкстаў 20-30-х гадоў ХХ стагоддзя 17 беларускіх (Міхась Зарэцкі, Мікола Нікановіч, Змітрок Бядуля, Якуб Колас, Максім Гарэцкі, Ян Скрыган, Эдуард Самуйлёнак і інш.) і 15 англійскіх (Дэвід Герберт Лоўрэнс, Вірджынія Вульф, Джон Галсуорсі, Рычард Олдынгтан, Гільберт Кійт Чэстэртан, Герберт Уэлс, Уільям Сомерсет Моэм і інш.) пісьменнікаў. Структураваныя праз НАК фрагменты дзвюх моўных карцін свету ўяўляюць сабой метафарычна абазначаныя Н. Ю. Шведавай «моўныя “карцінкі жыцця”, што займаюць сваё месца на канчатковых ступенях моўных карцін свету» [4, с. 5]. Ажыццяўленне семантычнай катэгарызацыі ад’ектыўных кампазітаў прэтэндуе на адно з найбольш спрэчных і складаных пытанняў у сучаснай лінгвістыцы. Нерэферэнтнасць і дыскурсіўная залежнасць ад’ектываў абумовілі неабходнасць адштурхоўвацца ад семантычнай сферы распаўсюджання (накладання) прыметы пры катэгарызацыі пэўнага НАК. Такі варыянт семантычнага дэкадзіравання Ю. М. Каравулаў назваў спосабам няяўнага дэфінавання [1, с. 54-55], прадстаўленым у ідэаграфічных слоўніках. Вядомы лінгвіст В. В. Маркоўкін адзначаў, што “змяшчэнне слова ў пэўныя класы іерархічнай класіфікацыі таксама прыводзіць да яго семантызацыі” [2, с. 47]. ТСП (тэкставае семантычнае поле) прыметавага катэгарыяльнага тыпу “Чалавек” уключае ў сябе 1102 беларускія і 1112 англійскіх НАК, размеркаваных па трох ЛСГ (лексіка-семантычных групах): “Чалавек як жывы арганізм” (23,8% беларускіх і 39% англійскіх НАК), “Псіхалагічны свет чалавека” (50,1 % беларускіх і 11,8% англійскіх НАК), “Жыццядзейнасць чалавека як асобы і паўсядзённае жыццё чалавека” (26,1% беларускіх і 49,2% англійскіх НАК). Субкатэгарызацыя НАК унутры ТСП ілюструе агульнае і спецыфічнае ў семантычных прыярытэтах дзвюх моўных карцін свету. Улічваючы абмежаваны аб'ём артыкула, разгледзім больш падрабязна структураванне беларускіх і англійскіх НАК у межах адной ЛСГ – “Жыццядзейнасць чалавека як асобы і паўсядзённае жыццё чалавека”, якая прадстаўлена 288 (26,1%) беларускімі і 547 (49,2%) англійскімі НАК, што служаць для апісання “знешняга” жыцця, і ўключае ў сябе 39 падгруп: 1. жыццё чалавека ўвогуле, лад жыцця: вяліка-радаснае жыццё, магутна-бурлівая моц маладога жыцця, пярэста-кіпучая штодзёншчына; ill-led life, steadily-lived life; 
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2. часавыя прамежкі і рубяжы жыцця чалавека: гарэзна-светлыя вясёлыя дзянькі, напружана-сціслая хвіліна, нясцерпна-пакутныя гадзіны, чароўна-смутная восень чалавечага жыцця; deep-breathed last, even-flowing time, fine-fleshed youth; 3. падзеі ў жыцці чалавека: аднастайна-цягучая гісторыя Аксентавых прыгод, жудасна-крывавае здарэнне; highly-coloured affair, soul-racking experience; 4. ідэнтыфікацыя чалавека: зварушліва-пяшчотнае імя; dark-plumed name, half-obliterated name; 5. узрост чалавека: no-longer-young Jolyon; 6. сямейнае становішча, сямейныя ролі, адносіны прыналежнасці паміж людзьмі: сямейна-бяздзетны чалавек; once-owned woman; 7. месца пахавання чалавека: snow-happed grave; 8. месца жыхарства чалавека ў геаграфічным аспекце: бязладна-бурлівыя вуліцы, дробна-сумятлівы горад, шэра-нудная вёска; lamp-starred street, thinly-wooded country, thrice-dead little Spanish town; 9. нацыянальнасць, паходжанне: battered-looking Italian, hairy-decorated squaw, highly-coloured Swiss; 10. адносіны паміж людзьмі, узаемадзеянне, стасункі; стыль зносін паміж людзьмі: наўмысна-раздуты сарказм, няўкорна-чыстыя адносіны паміж маладымі, салодка-цёплыя струны блізкасці; half-crouching atti-tude, half-jeering manner; 11. групоўкі людзей: жалезна-злучаная маса (людзей), жандарска-капіталістычная зграя, шчытна-шэры людскі натоўп; all-questioning generation, hurray-for-our-dear-Fatherland people, season-ticket holders, wind-loved world of men; 12. сацыяльна-палітычнае жыццё грамадства, дзяржаўны лад, вайна і мір: жыдоўска-беларускія адносіны, магутна-дзейны поступ эпохі, стыхійна-магутнае руйнаванне, узмыўна-бурлівае народнае абурэнне; fir-darkened haughs of history, grey-green carabinieri, night-bombing at-tacks; 13. класавая прыналежнасць, класавая няроўнасць: акрэслена-варожая група кулакоў, белаарловыя панкі; British-conferred title, long-teethed gentry, lower-cast people; 14. грошы і грашовыя адносіны, узровень жыцця: казачна-вялікія цэны, неспадзявана-адкрыты вобраз свайго дабрабыту, пачварна-маленькі вобраз дабрабыту; best-invested Forsytes, half-beaten pockets of gentility; 15. адукацыя: навучанне і выхаванне: непрытульна-халодная камяніца сямігодкі, семінарска-папоўскае выхаванне; countrybred chaw-bacon, wide-ranging education, wide-thinking education; 
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16. працоўная дзейнасць, стыль выканання працы: бязлітасна-напорная занятасць, дзіка-бясплодная работа, шчыра-патрыятычная праца; domestic-secretarial business, mind-striking work; 17. прафесія, род заняткаў: багінепадобныя балерыны, зашкурапела-тлусты бухгалтар, нахабна-свавольны афіцэр; black-bearded haber-dasher, bottle-brushed demi-generals, draft-conducting officer; 18. прамысловасць, вытворчасць: betel-leaf industry, gas-loading plant, long-abandoned mine, now-abandoned mine; 19. медыцынская тэхніка і лекі: таемна-бліскучыя шэрагі аптэчных прыладаў; blood-surrogate pump, queer-shaped crutch; 20. творчасць чалавека, культурная спадчына народа: гулліва-пабедная музыка, лілова-смутны напеў купальскае песні, салодка-спакусныя гукі танга, ядрана-звонкія жніўныя песні; closely-written documents, ill-digested Freud, smudged-looking poems, tear-blotched letters, wildly-yearning Neapolitan songs; 21. рэлігія, міфалогія: тужліва-жалобныя звоны “косцела”, фанта-стычна-смешны поп, чорна-замызганыя “багі”; blood-dusky Thing, ever-gentle gods, gas-lit Paradise, guaranteed-pure water-nymph, motionless-white moon-goodness; 22. спорт: ill-kept tennis-court; 23. транспарт: скрыпуча-жаласная песня калёсаў, сярдзіта-паспешнае гурчанне аўтамабіля, утульна-брызентавыя накрыўкі кабін і матораў, шумнабежны воз; spider-thin boats, sun-warmed carriage, wood-seated carriage, yellow-funneled boats; 24. зброя: блішчаста-чорная дубальтоўка; gold-hilted sword, gold-hilted rapier, wood-enclosed rifles; 25. выгляд будынкаў звонку, агульная характарыстыка будынкаў, будаўніцтва: аднатонна-шэрыя стрэхі будынкаў, мутна-зялёныя шыбы, нова-белыя будынкі, прыветна-чысценькі домік; ball-topped gables, dog-toothed porches, stone-silled buildings, sun-soaked wall, warm-dark cliff of the building, yellow-brick villas; 26. інтэр’ер: пакоі і іх убранства: доўга-круглая печ, імшыста-мяккі дыван, непарушна-чыстая пасцель, халодна-высокі пакой, цёпла-мяккі ложак, шчасліва-бліскучыя вокны; beautifully-panelled hall, book-lined library, broad-seated Empire chair, glass-fronted bookcases, half-tirred rooms, white-tiled bathroom; 27. асвятленне: акругла-кубічныя абажуры, жоўта-смяглае хваравітае святло, чырвона-агнёвы свет; carefully-shaded dim lamps, electric red-shaded candles, thick-wicked tallow candles; 28. дарога: абыкла-новыя калдобіны дарожкі, гарэзна-крутлявыя дарожкі, сіва-сіні абрус дарогі, сыпка-жоўтая дарога; blue-white road, 
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flower-strewn path, ill-kept drive, pearl-white road, ruby-splashed pavement, weed-covered drive; 29. ежа і напоі: душна-горкая самагонка, сінявата-белае малако, цёмна-ружовае сала, чорна-шурпаты акраец; brick-dry bread, fine-shaped cakes, oil-seed cake, stone-bottle ginger-beer; 30. посуд: бляда-залацістая бутэлька, тысячагаршковы стаж таўкача; broad-bladed knives, silver-fitted glasses; 31. адзенне, бялізна, тканіны: зрэбна-суровыя майты, зямліста-шэры кажух, мякка-блакітная пастэрка; brown-silk frock, periwinkle-blue pullover, yellow-and-brown tie; 32. абутак: жаўтавата-брудныя бацінкі-амерыканкі, шырокахаля-выя заднікі; flat-soled boots, thick-soled shoes; 33. упрыгожанні: крывава-прыгожы бант, нечувана-вялізны бант; exquisite-pink jewels, straight-ribbed white ribbon; 34. прыродныя і штучныя матэрыялы: дзіўна-рухавае бярвенне, ха-лодна-гладкае жалеза, чырвона-бураватая цэгла; gold-threatened gauze, greenish-coloured fur, nigger-grey velvet, periwinkle-blue velvet; 35. паўсядзённы свет рэчаў чалавека: аднастайна-рыпучы крык дзеркача, дванаццацізвонная музыка гадзінніка; butter-smooth watch, gold-handled cane, green-lined sunshade, neatly-rolled umbrella, turnip-faced watch; 36. прыстасаванні для пісьма, пісьмовыя прылады, працэс пісьма і яго вынік: зялёна-настольная папера, чырвона-сіні аловак; oil-sketching paper, sea-stained, travel-stained roll of paper; 37. музычныя інструменты: брудна-драўляныя клавішы, глуха-настойлівы бой барабана; boudoir-grand piano, wire-drawn nerve-torturer (violin); 38. прыстасаванні для рукадзелля: ціха-пявучае верацяно; pale-blue hat-pins; 39. сельскагаспадарчая тэхніка і прылады працы: ваяўніча-задорная пыха трактара, сіпла-прыдушаны голас касы; ill-kept sump, silver-mud refuse. Найбольшая колькасць беларускіх НАК гэтай ЛСГ служыць для характарызацыі сацыяльна-палітычнага жыцця, дзяржаўнага ладу (11,5%), што можна патлумачыць як гістарычнымі абставінамі, што суправаджалі беларускую літаратуру 20-30-х гадоў ХХ стагоддзя, так і шчырай заглыбленасцю беларускіх пісьменнікаў у лёс Бацькаўшчыны. Англійскія “сацыяльна-палітычныя” НАК складаюць 1,6% і ілюструюць апісанае Дж. Оруэлам англійскае раўнадушша да палітыкі, воінскай славы, рэвалюцыйных пераўтварэнняў [3]. З дапамогай НАК прадстаўлены творчасць (як працэс і вынік) – індывідуальная і 
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калектыўная (8,3% беларускіх НАК і 4,6% англійскіх НАК), агульны выгляд будынкаў звонку (5,6% беларускіх НАК і 8% англійскіх НАК). Зафіксаваны толькі ў АМТ (англійскія мастацкія тэксты) НАК наступ-ных падгруп: “Нацыянальнасць, паходжанне”, “Месца пахавання”, “Прамысловасць, вытворчасць”, “Спорт”. Англійскія НАК шматпланава характарызуюць адзенне – розныя элементы адзення і яго колер, кірункі моды, катэгарызацыю адзення па сезонах, мадэлях (20,1%), інтэр’ер жылых і нежылых памяшканняў (16,6%), у той час як беларускія НАК значна менш скіраваны на такія аспекты жыццядзейнасці чалавека, што звязана і з аб’ектыўнай побытавай сціпласцю жыцця тыповага беларуса даследуемага перыяду, і з меншай сканцэнтраванасцю пісьменніцкай увагі на ўбранстве пакояў, гаваркіх дэталях адзення персанажаў. Беларускія НАК заарыентаваны на такія важкія для інтэрпрэтацыі асаблівасцей лінгвакультур падгрупы, як “Жыццё чалавека ўвогуле” (8 % і 0,5% беларускіх і англійскіх НАК адпаведна) і “Часавыя прамежкі і рубяжы жыцця чалавека” (7,6% і 0,7% беларускіх і англійскіх НАК адпаведна), якія з’яўляюцца адлюстраваннем не толькі сацыяльнага кампанента асобы чалавека, але і духоўнага. Большая семантычная раз-настайнасць, разнапланаванасць англійскіх НАК абумоўлена характэр-най для англа-саксонскай культуры схільнасцю да дэталізацыі ў апісаннях, насцярожанымі адносінамі да абагульненняў [5, с. 293-294]. БІБЛІЯГРАФІЧНЫЯ СПАСЫЛКІ 1. Караулов, Ю.Н. Лингвистическое конструирование и тезаурус литературного языка / Ю.Н. Караулов. – М.: Наука, 1981. – 367 с. 2. Морковкин, В.В. Идеографические словари / В.В. Морковкин. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1970. – 71 с. 3. Оруэлл, Дж. Англичане / Дж. Оруэлл // «1984» и эссе разных лет: роман и художеств. публицистика: пер. с англ. / Дж. Оруэлл; авт. предисл. А.М. Зверев; коммент. В.А. Чаликовой. – М., 1989. – С. 309-341. 4. Шведова, Н.Ю. Теоретические результаты, полученные в работе над «Русским семантическим словарем» / Н.Ю. Шведова // Вопр. языкознания. – 1999. – № 1. – С. 3-16. 5. Hewitt, K. Understanding Britain today / K. Hewitt. – Oxford: Perspective Publ., 2009. – 307 p. 


