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Делая вывод, необходимо отметить неоспоримость того факта, что экономический 
перевод требует от переводчика специальных знаний и умений: владения экономиче-
ской и финансовой терминологией.

КАТЭГОРЫЯ ПРАСТОРЫ Ў БЕЛАРУСКАЙ
І АНГЛІЙСКАЙ ФРАЗЕАЛОГІІ

Арцёмава В. А., Назарава Г. П., Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

Праблемы ўвасаблення паняцiйных катэгорый у неблiзкароднасных мовах 
з’яўляюцца актуальнымi ў сувязі з распрацоўкай пытанняў узаемаадносін мовы і мыс-
лення. Прастора, як першая рэалія быцця, што ўспрымаецца і дыферэнцуецца чалаве-
кам, не раз станавiлася прадметам даследавання мовазнаўцаў. Аднак беларускія прасто-
равыя фразеалагiчныя адзiнкi (ФА) ў супастаўленні з фразеалагізмамі англiйскай мовы 
заставалiся недаследаванай вобласцю айчыннай лiнгвiстыкi. 

Праведзенае намi кантрастыўнае вывучэнне беларускiх і англійскiх фразеалагiчных 
сродкаў прасторавай намiнацыi дазваляе зрабiць шэраг вывадаў. 

1. Катэгорыя прасторы ў беларускай і англійскай фразеасістэмах — полiцэнтрычная 
структура з чатырма iнварыянтнымi семантычнымi прыметамi: перамяшчэнне, мес-
цазнаходжанне, метрыка і тапалогія. Упершыню вылучаныя ў беларускiм i англiйскiм 
фразеалагiчных прасторавых корпусах 11 фразеасемантычных груп з семантыкай пе-
рамяшчэння (фазавасць, напрамак, асяроддзе, сродак, характар, хуткасць), месцазна-
ходжання (месцазнаходжанне з пазначэннем блiзкасцi/аддаленасцi, месцазнаходжан-
не без пазначэння блiзкасцi/аддаленасцi), метрыкі (памер, кантынуальнасць) i тапалогіі 
(форма) маніфестуюць тэматычнае адзінства фразеалагічнай рэпрэзентацыi прастора-
вага фрагмента рэчаіснасці i адлюстроўваюць складаны iерархiчны характар катэгорыi 
прасторы ў беларускай і англійскай лiнгвакультурах. 

2. Беларускiя i англiйскiя фразеалагiзмы з прасторавай семантыкай рэалізуюць 
універсальныя характарыстыкi катэгорыi прасторы, што грунтуюцца на агульных 
для носьбітаў гэтых моў заканамернасцях разумовых працэсаў, i яе нацыянальна-
спецыфічныя аспекты, прадвызначаныя інтра- і экстралінгвістычнымі фактарамі. 
Унiверсальнымi прасторавымi ўласцівасцямi выступаюць антрапацэнтрычнасць, 
непарыўнасць з часам, акалічнасна-працэсуальны характар. Беларуская i англiйская 
нацыянальна-спецыфiчная маркіраванасць фразеалагічнай рэпрэзентацыі катэгорыi 
прасторы, упершыню вызначаная ў даследаваннi, праяўляецца на 
лінгвакультуралагічным, аксіялагічным, сацыякультурным і перцэптыўным 
узроўнях. Лінгвакультуралагічныя несупадзенні вызначаюцца мiфалагiзацыяй пра-
сторы ў беларускай мове і асэнсаваннем прасторавых характарыстык ў хрысціянскай 
традыцыі носьбітамі англійскай мовы. Аксіялагічная iдэаэтнiчнасць манiфестуецца 
эматыўнасцю катэгорыi прасторы для беларусаў i нейтральнасцю ў плане эмоцый для 
носьбiтаў англійскай мовы. Сацыякультурная спецыфіка праяўляецца ў дакладнай 
структурацыі асобаснай прасторы моўцы для англiчан i дапушчэнні меншай адлегласці 
памiж удзельнiкамi камунiкатыўных зносiн для беларусаў. Перцэптыўныя адрозненні 
рэпрэзентуюцца праз пераважна зрокавае ўспрыманне прасторавых характары-
стык носьбітамі беларускай мовы i магчымасць іх слыхавай перцэпцыi ў англiйскай 
лiнгвакультуры. 

3. Несупадзенне фразеалагізацыі кагнітыўнага прасторавага досведу носьбітаў бе-
ларускай i англiйскай моў дэтэрмінуе колькасныя і якасныя разыходжанні беларускіх 
і англійскіх фразеалагізмаў з прасторавай семантыкай. Гэта праяўляецца ў наступ-
ных тыпах iх міжмоўнай карэляцыіі: фразеалагічныя поўныя эквіваленты, эквiваленты 
з вобразнай нацыянальнай спецыфiкай, безэквівалентныя ФА. Дамінантнымі тыпамi 
міжмоўнага беларуска-англійскага фразеалагічнага паралелізма выступаюць поўныя 
фразеалагiчныя эквіваленты (48,3 %) i эквіваленты з вобразнай нацыянальнай 
спецыфiкай (46,3 %). Безэквівалентныя беларускія ФА маюць найменшую ўдзельную 
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вагу (5,4 %). Такім чынам, упершыню ўстаноўлены тыпы міжмоўнай беларуска-
англійскай фразеалагічнай карэляцыі, вызначана іх месца ў святле тэорыі міжмоўнай 
эквівалентнасці. 

4. Якасныя разыходжаннi ў семантыцы беларускiх i англiйскiх фразеалагiзмаў 
знаходзяць колькаснае выражэнне праз індэкс міжмоўнай эквівалентнасці, iндэкс 
вобразнай нацыянальнай спецыфiкi і індэкс безэквівалентнасці. Максiмальныя 
паказчыкi iндэкса эквiвалентнасцi зафiксаваны ў фразеасемантычных падгрупах ад-
куль куды, блiзка/недалёка, знаходжанне розных месцах, кантынуальнасць i абмежа-
ванасць. Максiмальныя паказчыкi iндэкса вобразнай нацыянальнай спецыфiкi высвет-
лены ў фразеасемантычных падгрупах сродак перамяшчэння, далёка, малы. Нiзкiя 
паказчыкi iндэкса безэквiвалентнасцi ўстаноўлены ў 16 фразеасемантычных падгру-
пах. Упершыню выяўленыя абагульнены індэкс беларуска-англiйскай міжмоўнай 
фразеалагічнай эквівалентнасці (0,48) i абагульнены індэкс беларускай нацыяналь-
най спецыфікі фразеалагічнай семантыкі (0,52) дэманструюць сiметрычную суаднос-
насць унiверсальнасцi i этнаспецыфiчнасцi ў рэпрэзентацыi прасторавых уяўленняў 
фразеалагiчнымi сродкамi беларускай мовы ў супастаўленні з англійскай. 

5. Распрацаваная семантычная структура беларускага і англійскага фразеасеман-
тычных прасторавых палёў як самастойных аб’яднанняў фразеалагізмаў абумовіла 
сінапсіс iдэаграфiчнага слоўнiка беларускiх i англiйскiх фразеалагiзмаў з прасторавым 
значэннем. Упершыню ў айчыннай лексiкаграфii праведзена тэматычная дыферэнцыя-
цыя i параметрызацыя прасторавых беларускіх і англійскіх фразеалагізмаў і на гэтай ас-
нове складзены ідэаграфічны двухмоўны беларуска-англійскі слоўнік фразеалагізмаў з 
прасторавай семантыкай. 

ПРАБЛЕМЫ ПЕРАКЛАДУ З БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ

Берастоўскі А. В., Беларусі дзяржаўны ўніверсітэт

Перакладаць з беларускай на англійскую для беларуса значна цяжэй чым з 
англійскай. Выключэнне з гэтага правіла складаюць носьбіты англійскай мовы — 
тыя, хто размаўляе на ей з дзяцінства, як на роднай альбо другой (напрыклад, дзеці 
беларускіх эмігрантаў), і тыя, хто пастаянна жыве сярод носьбітаў — эмігранты ў пер-
шым пакаленні. Большасць праблем перакладу на англійскую можна ўмоўна падзяліць 
на 3 віды: лексічныя цяжкасці (падбор няўдалых слоў пры перакладзе), граматыч-
ныя памылкі (нядобрае веданне сістэмы відаў і часу, артыкляў і г. д.) і стылістычныя 
пагрэшнасці (выкарыстанне слоў розных стыляў мовы ў адным і тым жа кантэксце). 

Асаблівую цяжкасць у перакладзе з беларускай мовы на англйскую складае адэк-
ватная перадача ўласных імёнаў. Гэта цяжкасць выклікана наступнымі акалічнасцямі: 
наяўнасць дзвух дзяржаўных моў — рускай і беларускай, наяўнасць двух стандартаў 
беларускай мовы — афіцыйнага («наркамаўка») і традыцыйнага («тарашкевіца») 
і адсутнасці ўніфікаванага падыходу ў справе перадачы ўласных імён сімваламі 
лацінскага алфавіту.

Наяўнасць дзвух дзяржаўных моў у краіне прыводзіць да праблемы выбару мовы 
з якой перакладаюць на англійскую. Звычайна гэта праблема не ставіцца ўвогуле, калі 
зыходны тэкст ужо напісаны па-руску ці па-беларуску. Але ўласныя імёны могуць быць 
зусім непадобнымі пры перадачы адпаведна з рускай і беларускай: Grodno i Hrodna, 
Pavlov i Paulau, Krinki i Krynki. А для англічаніна ці амерыканца гэта блытаніна успры-
маецца як гаворка пра розныя населеныя пункты і розныя асобы.

Магчымым варыянтам рашэння такой праблемы можа быць выкарыстанне абед-
звюх версій — Grodno (Hrodna), калі гаворка ідзе пра населеныя пункты і калі пераклад 
робіцца для энцыклапедыі, навуковага ці навукова-папулярнага выдання; у пераклад-
зе твораў мастацкай літаратуры магчыма прыводзіць тлумачэнне праз зноскі. (Падоб-
ным чынам Юджын Брыстоў у сваім зборры перакладаў твораў А. П. Чэхава з дапамо-
гай зносак тлумачыў ня толькі тапонімы (як пішуцца і як гучаць), але і некаторыя з'явы 




