
пришельцу безъ неудовольствій (Нас.: 80). М.Грынблат, спасылаючыся на 
Е.Ф. Карскага, таксама лічыць магчымым ўказанне на князя Мсціслава Харобрага 
(Мсціслаў Уладзіміравіч, памёр у 1036 г.), аднак дапускае, што за гэтым імем можа 
стаяць і асоба князя Мсціслава Удалага (памёр у 1228 г.) (Прыказкі, кн. 1: 553). 

Аналіз паказаў, што ступень матываванасці ўласных імёнаў у 
прыказкавых тэкстах можа быць рознай. Матываванасць антрапонімаў у 
парэміях у першую чаргу залежыць ад зместу гэтых сціслых вобразных 
выказванняў, іх паходжання, прамой ці апасродкаванай сувязі з рэальнымі 
жыццёвымі калізіямі. Узровень праяўлення матывацыі антрапоніма таксама 
звязаны са ступенню даўнасці прыказкі або прымаўкі і адпаведна са 
зразумеласцю яе зыходнага сэнсу на сучасным этапе моўнага развіцця.  

У цэлым жа антрапонім, хаця ў многіх выпадках і замяняльны, але не 
выпадковы кампанент парэмій, вельмі важны для выражэння агульнай ідэі і 
рэалізму выслоўя, асаблівасцяў сітуацыі, прадстаўленай у прыказцы ці прымаўцы, 
а таксама яе пазітыўнага, негатыўнага, сатырычнага або іранічнага зместу. 
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Г.С. Спорыш 

Безэквівалентная лексіка як аб’ект даследавання 

Для азначэння лексікі, што не мае рэгулярных адпаведнікаў у іншай мове, 
некаторыя даследчыкі выкарыстоўваюць тэрмін безэквівалентная лексіка, 
іншыя ўжываюць тэрміны варварызмы, экзатызмы, этнаграфізмы. Сярод 
прац, у якіх зроблена дакладнае размежаванне гэтых тэрмінаў, трэба адзначыць 
працу С.Влахава і С.Флорына “Непереводимое в переводе”, дзе даецца 
грунтоўны аналіз тэрміна “безэквівалентная лексіка” і праводзіцца 
адмежаванне яго ад паняцця “рэаліі” [1]. 
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У дапаможніку “Социальная лингвистика” Н.Б. Мячкоўская адзначае, 
што “ў любой мове ёсць словы, якія не маюць аднаслоўнага перакладу ў іншых 
мовах – гэта так званая безэквівалентная лексіка, у асноўным – абазначэнні 
спецыфічных з’яў мясцовай культуры. У выніку запазычвання такіх слоў у 
чужую мову іх называюць экзатызмамі” [6]. 

Ва ўступным артыкуле да слоўніка безэквівалентнай лексікі “Самабытнае 
слова” І.Р. Шкраба падкрэслівае, што “традыцыйны перакладчыцкі прынцып 
«слова праз слова» не здольны з аднолькавым поспехам дзейнічаць на ўсёй 
лексічнай прасторы” [7, с. 4] і адзначае, што “... калі беларускае слова мае 
складаную структуру значэння, з многімі прыватнымі прыкметамі названага 
прадмета, то ўзрастае верагоднасць таго, што ў рускай мове магчымы адзіны 
спосаб яго семантычнага вытлумачэння – апісальны, а само слова ў такім 
выпадку набывае статус безэквівалентнага” [7, с. 6]. 

Сярод безэквівалентнай лексікі І.Р. Шкраба таксама вылучае пласт 
экзатызмаў – тых рэалій, якія, названыя па-беларуску, адсутнічаюць у рускай 
мове, г. зн. сувязь “слова – прадмет” або “выраз – прадмет” не ўзнікае. Гэта тыя 
рэаліі, якія прысутнічаюць у жыцці толькі аднаго народа: васпан, ягамосць, 
заворыны, дзядзькаванне.  

У вывучаных намі навуковых працах безэквівалентная лексіка разглядаецца 
ў двух аспектах: граматычным (словаўтваральным) і культурна-нацыянальным. 

Словаўтваральнаму аспекту вывучэння прысвечаны артыкул 
Н.П. Даўбешкі “Пра некаторыя спецыфічныя словаўтваральныя тыпы 
беларускай мовы (у параўнанні з рускай)”, дзе аўтар разглядае факты 
безэквівалентнасці ў сістэме дзеясловаў, прыметнікаў і назоўнікаў, 
“абумоўленыя адсутнасцю ці меншай прадуктыўнасцю ў рускай мове асобных 
словаўтваральных тыпаў” [5, с. 95-96]. 

Разглядаючы дзеяслоўнае словаўтварэнне, аўтар вылучае ўласцівы 
беларускай мове “дзеяслоўны словаўтваральны тып з агульным значэннем 
дзеяння ці стану прадмета падкрэслена вялікай працягласці, якое перадаецца 
прэфіксальным фармантам папа-” [5, с. 96]. З пазіцый семантыкі названыя 
ўтварэнні з’яўляюцца комплекснымі, паколькі большасць з іх “сумяшчае 
значэнне працяглага дзеяння, якое мае характар суцэльнага, бесперапыннага 
працэсу, са значэннем множнасці, калі працяглае дзеянне складаецца з асобных 
кароткіх або доўгіх актаў, што паўтараюцца: папашукаць 'шукаць доўга' і 
'шукаць неаднаразова'” [5, с. 96]. Аўтар разглядае прыклады перакладу 
рэдуплікаваных двухпрыставачных дзеясловаў.  

Што тычыцца прыметнікаў, то спецыфічнымі ў беларускай мове 
з’яўляюцца за-прэфіксальныя ўтварэнні са значэннем 'такі, які ў значнай 
ступені перавышае меру якасці, названую ўтваральнай асновай' [5, с. 97]. У 
рускай мове гэтае значэнне празмернасці, перавышэння якасці перадаецца 
апісальна: бел. заранні – рус. слишком ранний, бел. замалады – рус. слишком 
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молодой. Прэфікс за- можа таксама надаваць значэнне 'які троху перавышае 
ступень якасці, абазначаную ўтваральгай асновай', і такія прыметнікі маюць у 
рускай мове аднаслоўны эквівалент, але але значэнне непаўнаты якасці 
перадаецца пры дапамозе суфікса: бел. завялікі – рус. великоватый, бел. 
зацесны – рус. тесноватый.  

У сістэме назоўнікаў даследчыца вылучае адсубстантыўныя ўтварэнні на  
-ішч-(а) са значэннем месцазнаходжання прадмета: бавоўнішча 'месца, на якім 
рос бавоўнік'; азярышча 'месца, дзе некалі было возера'. Гэты словаўтваральны 
тып у абедзвюх мовах належыць да малапрадуктыўных, але ў беларускай 
літаратурнай мове ён выкарыстоўваецца часцей.  

Колькасна ў беларускай і рускай мовах адрозніваецца і субстантыўны 
словаўтваральны тып са значэннем віду занятку, якое выражаецца 
суфіксальным фармантам -ств-(а)/-цтв-(а): алейніцтва, грабарства, 
камінарства, каморніцтва, плытніцтва. Такія вытворныя лексічныя адзінкі 
суадносяцца з асабовымі назоўнікамі. У рускай мове падобныя найменні асоб 
не ўтвараюць адпаведных назваў са значэннем віду вытворчай дзейнасці, а пры 
семантызацыі апошніх яны або суадносныя з імі прыметнікі ўваходзяць у склад 
апісальных канструкцый: бел. страхарства – рус. ремесло кровельщика / 
кровельное ремесло, бел. стальмарства – рус. ремесло колесника.  

Такім чынам, супастаўленне фактаў беларускай і рускай моў паказвае, 
што спецыфіка на словаўтваральным узроўні – не такая рэдкая з’ява і можа 
быць звязана з наборам фармантаў, прадуктыўнасцю выражанага імі значэння, 
наяўнасцю ці адсутнасцю пэўных словаўтваральных тыпаў, а факт іх 
генетычнай роднасці тым больш падкрэслівае непаўторнасць, самабытнасць, 
самадастатковасць кожнай.  

У артыкуле А.А. Гіруцкага “«Безэквивалентная лексик»а в свете теории 
номинативной деривации” адзначаецца, што пры паўторнай намінацыі 
(абазначэнне дэнатата сродкамі (ці па мадэлі) іншай мовы) ва ўмовах мастацка-
літаратурнага білінгвізму “безэквівалентная лексіка” можа выкарыстоўвацца ў 
якасці мастацкага выразнага сродку, а перанайменне – у якасці мастацкага 
прыёму, з дапамогай якога можа стварацца моўная характарыстыка персанажа, 
нацыянальны каларыт, дадатковая характарыстыка мастацкага вобраза. У такім 
выпадку трэба казаць пра індывідуальна-аўтарскую намінацыю, якая 
абумоўлена мастацкімі мэтамі. Аднак часам ва ўмовах мастацка-літратурнага 
білінгвізму перанайменне ўяўляе сабой факты інтэрферэнцыі. У такім выпадку 
намінатыўная адзінка адной мовы, выкарыстаная ў маўленні на іншай мове, 
характарызуе не мастацкі стыль аўтара, а яго мову [2, с. 41-42]. 

Пры даследаванні ў культурна-нацыянальным аспекце БЭЛ традыцыйна 
аналізуецца па тэматычнай прыналежнасці, прапануюцца спосабы яе перакладу. 

У артыкуле “Безэквівалентнае слова як носьбіт нацыянальна-культурнай 
семантыкі” Н.П. Даўбешка вылучае тэматычныя групы найменняў, што маюць 
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выразную нацыянальна-культурную семантыку і адзначае, што “нават 
пранікненне беларускай рэаліі ў побыт рускага народа не спрыяе ўзнікненню 
рускамоўнага адпаведніка. Пры неабходнасці абазначэння рэаліі 
выкарыстоўваюцца беларусізмы з паметай этнаграфічнай прынлежнасці” [4, 
с. 67]. Гэта такія лексемы, як бел. дранік – рус. оладья из тёртого картофеля, бел. 
верашчака – рус. жидкое мучное блюдо с мясом, колбасой и разными приправами, 
бел. ваўкалак – рус. мифическое существо, человек, способный принимать облик 
волка, бел. бонда – рус. белорусский народный обычай угощения близких и 
односельчан свежениной, а также овощами и фруктами нового урожая і інш. 

Адносна перакладу БЭЛ даследчыкі выказваюць часам супрацьлеглыя 
меркаванні. Так, Я.М. Верашчагін і В.Р. Кастамараў лічаць, што такія словы ў 
строгім сэнсе неперакладальныя. Гэта значыць, што з’ява лексічнай 
безэквівалентнасці назіраецца ў тым выпадку, калі немагчыма зрабіць пераклад 
па мадэлі “слова-слова” з поўным захаваннем значэня першага з іх. 
А.В. Фёдараў сцвярджае, што няма такога слова, якое нельга было б перакласці 
на іншую мову, хаця б апісальна. На думку Н.П. Даўбешкі, процілегласць 
дадзеных меркаванняў толькі ўяўная, бо кожны з даследчыкаў падразумявае 
немагчымасць перакладу безэквівалентнай лексікі на іншую мову адным 
словам. Даследчыца адзначае, што правільней казаць не пра магчымасць 
узнікнення аднаго або некалькіх эквівалентаў слову, а пра “... спосаб перадачы 
яго семантыкі ў чужой мове” [4, с. 226]. 

В.Г. Сцяпанаў у кнізе “Редакционная подготовка изданий переводной 
литературы: Конспект лекций” прапануе такія спосабы перадачы БЭЛ, як 
транслітарацыя і транскрыпцыя; калькаванне; апісальны (“вытлумачальны”) 
пераклад; “набліжаны” пераклад (пошук бліжэйшага па значэнні адпаведніка ў 
мове перакладу зыходнай безэквівалентнай адзінкі); трансфармацыйны пераклад, 
г.зн. перабудова сінтаксічнай структуры сказа, лексічныя замены з поўнай зменай 
значэння зыходнага слова, лексіка-граматычныя трансфармацыі [8]. 

Нельга не пагадзіцца з меркаваннем, што такія спосабы, як 
транслітарацыя, транскрыпцыя і калькаванне, не перадаюць поўнага значэння 
безэквівалентнага слова, у адрозненне ад тлумачэння паняццяў [4, с. 226]. 

Крыніцай вывучэння БЭЛ даследчыкі выбіраюць як слоўнікі, так і тэксты 
(часцей за ўсё мастацкія). 
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