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Что же касается трансформаций более «глубинного» характера, то их число достаточно ве-
лико: межъязыковая информация смысла, добавление смысла, опущение смысла, корректировка 
смысла, замена «чужого» смысла на «свой», замена более «чужого» смысла на менее «чужой», эв-
фемизация и др.

Межъязыковые трансформации смыслов весьма многообразны и могут применяться при акту-
ализации в текстах перевода практически всех разновидностей специфических смыслов: лингво-, 
дискурсивно-, текстуально— и культурно-специфических. К ним относятся межуровневые транс-
формации (морфема граммема, морфема лексема, лексема предложение), генерализация, конкре-
тизация, замена смысла на противоположный (антонимический перевод), метафоризация / демета-
форизация, фразеологизация / дефразеологизация, импликация (смысловое развитие) и др.

Если межъязыковые трансформации смысла, включая перестановки, не производить или про-
изводить недостаточно грамотно, то в результате получается так называемый буквальный или до-
словный перевод, который представляет собой «недоадаптированный». Напротив, оптимальный 
перенос смыслов из одной внутриязыковой формы в другую может считаться «адекватным» пе-
реводом.

Опущение смыслов встречается относительно редко — если отвлечься от недискретных смысло-
вых компонентов системно-языкового характера, к примеру, артиклей при переводе на русский язык. 

При переводе «чужих» текстов о собственной культуре нередко приходится устранять избы-
точную — с точки зрения ее носителей — информацию (процесс, обратный комментированию).

Отдельно следует остановиться на добавлении смыслов в процессе перевода. Существует не-
сколько уровней этой операции: 1) макротекстовое, 2) затекстовое и 3) внутритекстовое добавление.

Первое из них охватывает такую форму «приспособления» текста к использованию в другой 
культуре, как разнообразные предисловия и послесловия, в которых рассказывается о жизненном 
и творческом пути автора, об общественно-политической ситуации в момент написания произве-
дения, о целях, которые автор, может быть, ставил при его создании — в этом случае комментиро-
ванию подвергаются не отдельные элементы текста, а условия его возникновения как целого, поэ-
тому такое комментирование можно назвать макротекстовым.

Затекстовое добавление имеет место при подстрочном или послетекстовом комментировании 
тех или иных реалий, аллюзий, игры слов и т.д. — фактически при этом имеет место создание но-
вого концепта в тезаурусе читателя.

Новый концепт может создаваться и путем внутритекстового добавления смысла (хотя в этом 
случае возможности переводчика гораздо более ограничены), которое чаще всего используется при 
передаче реалий, культурно-релевантных имен собственных, а также при введении новых терминов.

РЭПРЭЗЕНТАЦЫЯ БЕЛАРУСКІХ І АНГЛІЙСКІХ ФРАЗЕЛАГІЗМАЎ З ПРАСТОРАВАЙ 
СЕМАНТЫКАЙ У ДВУХМОЎНЫМ ФРАЗЕАЛАГІЧНЫМ ТЭМАТЫЧНЫМ СЛОЎНІКУ

Артёмова О. А., Минский государственный лингвистический университет

Фразеалагічны фонд — адна з крыніц павышэння выразных якасцей маўлення. Фразеалагізмы  
адлюстроўваюць эвалюцыю мовы, тыповыя рысы лексіка-граматычнага ладу, даюць магчымасць 
сцісла сказаць пры з’явы рэчаіснасці, вобразна ўявіць iх i выказаць эмацыйна-ацэначныя адносіны 
моўцы да гэтых з’яў. Кантрастыўны аналiз разнамоўных фразеасістэм можа паказаць універсальныя 
характарыстыкі ўспрымання i вербалізацыі рэчаiснасцi чалавекам, а на іх фоне — нацыянальна-
спецыфiчныя рысы. Прыкладным аспектам параўнальна-супастаўляльнага даследавання разнамоўных 
фразеасістэм з’яўляецца складанне двух— і шматмоўных фразеалагічных даведнікаў. 

У 60—70 гг. XX ст. фразеалагізмы падаваліся ў слоўнiках лексічных адзінак у канцы 
слоўнікавага артыкула за ромбавым знакам ◊ з іх перакладам на іншую мову. Аднак ва ўмовах па-
шырэння міжнародных кантактаў у 1982 г. Камісіяй па славянскай фразеалогіі пры Міжнародным 
камітэце славістаў было прынята рашэнне аб неабходнасці стварэння славянска-славянскіх і 
славянска-неславянскіх фразелагічных слоўнікаў у выглядзе асобных выданняў. 

На сучасным этапе даследаваны суадносіны фразеасістэм беларускай і рускай моў, белару-
скай і польскай моў, беларускай і нямецкай моў, але супастаўляльная фразеалогія беларускай і 
англійскай моў застаецца пакуль мала распрацаванай у тэарэтычным і ў прыкладным аспектах.

У XXI стагоддзi ў сувязі з узрастаннем цікавасці да вывучэння моўнай катэгарызацыі і 
канцэптуалізацыі свету ўсё большую значнасць набываюць перакладныя фразеалагічныя слоўнікі 
іншага тыпу — ідэаграфічныя, дзе фразеалагічныя адзінкі (ФА) групуюцца не ў алфавітным па-
радку, а па тэматычным прынцыпе на падставе іх значэння. Прыкладам двухмоўнага тэматычна-
га слоўніка можа паслужыць слоўнік беларускіх і англiйскіх фразеалагізмаў з прасторавай семан-
тыкай, задача якога — даць уяўленне аб сэнсавай арганізацыі катэгорыі прасторы ў беларускай і 
англійскай фразеасiстэмах. 

Метадам суцэльнай выбаркі з беларускіх і англійскіх фразеалагічных слоўнікаў літаратурнай 
мовы намі быў вылучаны корпус фразеалагічных сродкаў прасторавай намінацыі (1070 беларускіх і 
1016 англійскіх фразелагізмаў) і пабудаваны фразеасемантычныя прасторавыя палі. Iх семантычная 
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структура вызначыла сiнапсiс беларуска-англійскага слоўніка фразеалагізмаў з прасторавай семан-
тыкай. Напрыклад, белар. бог ведае дзе і англ. God knows where «невядома дзе» трапляюць у нашым 
слоўніку ў адну групу са значэннем «прастора». Такая група фразеалагізмаў, аб’яднаных па блiзкасцi 
значэння, называецца таксонам, а сэнсавы кампанент, што iх аб’ядноўвае, выносіцца ў назву так-
сона. Далей гэты таксон можа падзяляцца на падтаксоны. Напрыклад, у таксоне ПРАСТОРА вылу-
чаюцца падтаксоны ДЫНАМIЧНЫЯ ПРАСТОРАВЫЯ АДНОСІНЫ і СТАТЫЧНЫЯ ПРАСТОРА-
ВЫЯ АДНОСІНЫ. Кожны падтаксон можа драбіцца далей: у падтаксоне СТАТЫЧНЫЯ ПРАСТО-
РАВЫЯ АДНОСІНЫ вылучаецца падтаксон ДОБРАЕ, РОДНАЕ, ВЯДОМАЕ МЕСЦА / ДРЭННАЕ, 
ЧУЖОЕ, НЕВЯДОМАЕ МЕСЦА. Такім чынам, у таксоне ПРАСТОРА глыбіня дзялення можа да-
сягаць 3 узроўняў: ПРАСТОРА — СТАТЫЧНЫЯ ПРАСТОРАВЫЯ АДНОСІНЫ — ДОБРАЕ, РОД-
НАЕ, ВЯДОМАЕ МЕСЦА / ДРЭННАЕ, ЧУЖОЕ, НЕВЯДОМАЕ МЕСЦА. 

Аналіз падыходаў і прынцыпаў складання двухмоўных фразеалагічных слоўнікаў ай-
чынных і замежных лінгвістаў дазволіў распрацаваць макет слоўнікавага артыкула для тэма-
тычнага двухмоўнага беларуска-англійскага слоўніка фразеалагізмаў з прасторавай сэман-
тыкай. Слоўнікавы артыкул змяшчае тлумачэнне беларускага фразеалагізма, яго граматыч-
ны, функцыянальна-стылістычны і семантычны каментарыі на беларускай і англійскай мовах, 
англамоўныя фразеалагічныя эквіваленты і адпаведнікі гэтай адзінкі, ілюстрацыйны прыклад 
ужывання беларускага фразеалагізма з перакладам на англійскую. Напрыклад, у беларуска-
англійскім тэматычным слоўніку фразеалагізмаў з прасторавай семантыкай слоўнікавы артыкул 
беларускай ФА абяцаная зямля выглядае наступным чынам:

АБЯЦА́НАЯ ЗЯМЛЯ́. Мн. не ўжыв. У ролі розн. чл. ск. Кніжн. Месца, куды хто-н. моцна 
імкнецца трапіць, паколькі яно ўяўляецца яму ўвасабленнем шчасця, багацця. 

lit [NP; usu. sing] a place in which life promises to be prosperous and where people hope to become 
happy and successful: 

= а <the> promised land
= the land of promise
= the land of milk and honey
І Чымган для нас з’яўляецца тым самым, чым з’яўляецца зямля абяцаная для Маiсея i наро-

да, якi ён вывеў з Егiпта. Колас. 
And for us Chymhan is what the promised land for Moses and the people he had brought from Egypt 

is. Kolas. 
Такая структура слоўнікавага артыкула з’яўляецца аптымальнай, адпавядае патрабаванням 

часу і значна пашырае сферу ужывання   слоўніка: ім могуць карыстацца не толькі носьбіты бе-
ларускай i англiйскай моў у якасці даведнiка для перакладу, але і тыя, хто вывучае гэтыя мовы 
як замежныя, а таксама навукоўцы, хто даследуе беларускую фразеасістэму ў супастаўляльна-
параўнальным аспекце з фразеасiстэмамi іншых моў.

ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ И ЯЗЫКА
Бартош В. С., Белорусский государственный экономический университет 
Шарупич Т. С., Белорусский государственный университет 

Одним из важнейших видов работы с текстом (первичным текстом) является реферирование 
как вид перевода. Это знает каждый преподаватель и прибегает к этому виду работы с текстом на 
занятиях по практике языка. Несомненно удобен и ценен реферат своей объективностью и как 
форма контроля. Однако не все начинающие авторы достаточно внимания уделяют языку и стилю 
реферата. Конечно, любой реферат и содержательно, и по характеру информации зависит от пер-
воисточника, однако представляет собой новый самостоятельный документ.

Текст реферата имеет связное, единое, цельное построение в соответствии с общими законами 
письменного изложения информации. Единым, цельным и связным текст реферата делает то, что 
в нем отражается предмет исследования или описания. Этот предмет проходит через весь текст, к 
нему привязаны все прочие смысловые аспекты. Он обеспечивает логическую, грамматическую, 
лексическую, семантическую связанность реферата, построение текста по правилам, обеспечи-
вающим целостность и последовательность изложения; единство терминологии; обусловленные 
смысловые отношения между аспектами содержания.

Чтобы изложение реферата обеспечивало наибольшую семантическую адекватность и экви-
валентность, краткость и логическую последовательность, необходимы соответствующие лекси-
ческие и грамматико-стилистические средства. Адекватность и эквивалентность достигаются пра-
вильным употреблением терминов, краткость — экономичностью структуры предложений и ис-
пользованием терминологической лексики.

Так, например, географические названия в реферате приводятся в соответствии с последними 
официальными изданиями атласов мира. При отсутствии в них географического названия в рефе-
рате приводится его название данное в статье, на языке оригинала в круглых скобках после транс-
крипции или транслитерации на исходном языке.
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