
95

Результаты исследований особенностей употребления в русскоязычных и англоя-
зычных научно-учебных текстах по экономике средств апелляции к читателю, а так-
же личных местоименных и глагольных форм показывают, что диапазон используемых 
в англоязычном научно-учебном дискурсе обращений и личных форм шире, нежели в 
русскоязычном. Для русскоязычных текстов нехарактерно использование обращений в 
форме глаголов в повелительном наклонении. Средством выражения побуждения в рус-
скоязычных текстах выступает побудительная форма глаголов в первом лице множе-
ственного числа, когда личная форма имеет значение коллективного действия, совер-
шаемого одновременно как автором, так и читателем. В русскоязычных текстах употре-
бление этой формы служит, прежде всего, для введения иллюстративной информации, 
примеров, объяснений, представления новых фактов и т.п. В англоязычном дискурсе 
данной форме глагола в наибольшей мере соответствует форма апелляции к читателю с 
использованием повелительной формы глагола во втором лице. 

Анализ метадискурсивной организации научных текстов представляется важным 
для дальнейшей разработки проблем лингвистики текста и для теории дискурса, в част-
ности, для уточнения языковых и когнитивных оснований жанровой дифференциации 
научного дискурса. Кроме того, сопоставительные исследования научного дискурса 
приобретают особую актуальность в связи с недостаточной изученностью специально-
го дискурса и повышением требований к качеству подготовки специалистов, владею-
щих иностранным языком.

ІДЫЯГРАФІЧНАЯ СТРУКТУРА МЕТАФАРЫЧНАГА ПОЛЯ 
ПСІХАЛАГІЧНАЙ СФЕРЫ ЧАЛАВЕКА
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Даследаванне метафарычнага поля псіхалагічнай сферы чалавека і яго структу-
раванне праводзіцца з апорай на крыніцу матывацыі. У аснове структуравання ля-
жыць класіфікацыя першасных (прамых) лексіка-семантычных варыянтаў, што 
пераасэнсоўваюцца метафарычна для абазначэння псіхалагічных з’яў. Лексіка мовы 
можа класіфікавацца на некалькі глабальных сфер — «Сусвет», «Чалавек», «Чала-
век і сусвет»; «Чалавек», «Грамадства», «Прырода»; «Прадмет», «Чалавек», «Фізічны 
свет», «Псіхічны свет», «Абстракцыя» («Адцягненыя паняцці»), кожная з якіх у 
сваю чаргу падзяляецца на дзесяткі асобных груп і падгруп. Агульным для любой 
класіфікацыі з’яўляецца прадстаўленне: а) чалавека (антрапацэнтрычны прынцып бу-
довы моўнай карціны свету), б) свету, які чалавека акаляе, і в) сістэмы ўзаемаадносін 
паміж імі.

Асновай для класіфікацыі метафар псіхалагічнай сферы чалавека (далей — МПС) 
мы абралі структуру ідэаграфічнага слоўніка Р. Халіга і В. Вартбурга (у пераклад-
зе Ю. Каравулава), а таксама класіфікацыю па семантычных сферах, прыведзеную ў 
манаграфіі Г. Склярэўскай.

На думку Ю. Каравулава, адназначнае ўпарадкаванне ўнутранай структуры поля, а 
таксама вызначэнне яго межаў немагчымае. Не прэтэндуючы на вырашэнне гэтых пра-
блем, мы палічылі мэтазгодным сістэматызаваць аналізуемую лексіку па наступных се-
мантычных сферах: «Прырода», «Прадмет», «Чалавек», «Працэсы і адносіны». Кожная 
з вылучаных сфер адпавядае метафарычнай мадэлі (яе крыніцы), дзе сфера абазначэн-
ня — з’явы псіхалагічнай сферы чалавека.

Да семантычнай сферы «Прырода» адносяцца абазначэнні мноства рэалій нава-
кольнага свету — раслін, жывёл і іх партытываў, з’яў прыроды і надвор’я. Амаль усе 
метафары «прыроднай» мадэлі з’яўляюцца сінкрэтычнымі, г. зн. яны заснаваны на 
супастаўленні прыродных аб’ектаў і з’яў і чалавечай псіхалогіі: землятрус у сэрцы, 
навальніца нянавісці, зярняты пачуццяў, a sting of betrayal «джала здрады», a prickle 
of excitement «хваляванне» і інш.
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Да семантычнай сферы «Прадмет» адносяцца найменні шматлікіх матэрыяль-
ных аб’ектаў (прадметаў побыту, механізмаў і прыстасаванняў, збудаванняў і іх ча-
стак і інш.). Як правіла, метафары з «прадметнай» суаднесенасцю характарызу-
юць інтэлектуальную, матывацыйную сферу асобы і зносіны: струны душы, спру-
жыны паводзін, складаная механіка ўчынкаў, сховы памяці, intellectual equipment 
«інтэлектуальнае абсталяванне», a  of sentimentality «шырма сентыментальнасці» 
і інш.

Семантычная сфера «Чалавек» уключае найменні фізіялагічных функцый, станаў і 
якасцей, назвы захворванняў і паталогій, лексіку духоўнай і грамадска-сацыяльнай сфе-
ры. Гэта метафарычная мадэль служыць для рэпрэзентацыі разнастайных псіхалагічных 
феноменаў: глухата і слепата да нацыянальных праблем, аскома ад пытанняў, бараць-
ба ў глыбіні пачуццяў, a fi t of jealous rage «прыступ шалёнай рэўнасці», a screscendo of 
misery «крэшчэнда роспачы», overtones of anger «абертоны гневу» і інш.

Калі найменні прадметаў і з’яў, даступных непасрэднаму ўспрыманню, даволі лёг-
ка паддаюцца сістэматызацыі, то найменні працэсаў і якасцей, што маюць месца ў 
рэчаіснасці, а тым больш адцягненыя параметрычныя і кансістэнцыяльныя паняцці, 
даволі складана класіфікаваць адназначна. У выніку гэтага ўтвараецца пярэстая карціна 
тыпалагізацыі такіх адзінак у розных даследаваннях: вылучэнне найменняў быцця, 
якасцей і станаў, адносін, парадку, каштоўнасці, колькасці, прасторы, часу, прычыны, 
руху і змянення ў асобную сферу «А priori» [1], уключэнне абазначэнняў руху і пера-
мяшчэння ў сферу «Чалавек», далучэнне найменняў працэсаў і з»яў да сферы «Фізічны 
свет», а адцягненых катэгорый да сферы «Абстракцыя».

Паколькі многія дзеянні і працэсы складана аднесці толькі да чалавека (прадме-
та, прыроды), а параметрычныя, арыентацыйныя, акцыянальныя і іншыя адцягненыя 
паняцці адносяцца хутчэй да ўсіх аб’ектаў, мы палічылі мэтазгодным вылучыць іх у 
адну сферу «Працэсы і адносіны». Да гэтай сферы адносяцца найменні дзеянняў, якія 
адбываюцца ў рэчаіснасці (у тым ліку дзеянні, што ўтвараюцца чалавекам, механізмамі, 
наогул аб’ектамі фізічнага свету), і адносіны, што разумеюцца як «сілы цягацення» 
паміж прадметамі, чалавекам і светам. У гэтай сферы таксама знаходзяцца абстрактныя 
(параметрычныя і структурныя) абазначэнні. Тыпалагічна сфера «Працэсы і адносіны» 
ахоплівае два аспекты ўзаемадзеяння чалавека з сусветам: яго ўздзеянне на асяроддзе 
(выражаецца праз шэраг акцыянальных метафар) і ўсведамленне сябе як часткі гэта-
га асяроддзя (выражаецца ў арыентацыйных метафарах): капáнне ў псіхалогіі, узвы-
шанасць пачуццяў, спусцеласць у душы, a stab of envy «укол зайздрасці», profundity of 
thought «глыбіня думкі», vacancy and vanity «пустата і ганарыстасць» і інш.

Класіфікацыя зыходных лексіка-семантычных варыянтаў па некалькіх сферах утва-
рае базу для вылучэння мадэлей метафарызацыі, у аснове якіх ляжыць залежнасць 
паміж пэўнымі класамі зыходных і выніковых значэнняў.

 




