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The article is devoted to the consideration of possible ways of translating negation from 
Belarusian into German. Since the Belarusian language is a polynegative language and German 
is mononegative, the choice of the element that retains negativity presents special difficulties in 
translation. Based on the study of the selected material, the author has identified a number of 
regularities according to which the element bearing negation in the sentence is picked out.
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К. I. Субота

СТРУКТУРНАЯ АРГАН1ЗАЦЫЯ СКЛАДАНЫХ ПАРЦЭЛЯТАУ 
У БЕЛАРУСКАЙ I АНГЛ1ЙСКАЙ МОВАХ

Артыкул прысвечаны аналiзу семантыка-сштакачных асаблiвасцей парцэляваных 
канструкцый у рамках складаных сказау з паратакачнай i гшатакачнай сувяззю у бела- 
русмх i англшсмх мастацмх творах. Аутарам выдзяляюцца ушверсальныя уласщвасщ 
i спець^чныя асаблiвасцi функцыянавання дадзеных канструкцый у супастауляльных 
мовах.

У сучасных лшгвютычных даследаваннях склалася прадстауленне аб 
парцэляваных канструкцыях як аб расчлянёным сказе з базавай часткай (БЧ) 
i сшсемантычным парцэлятам. Аднак парцэляцыя -  гэта не лшгвютычная 
памылка, а пэуны камушкатыуна-стылютычны прыём, якi выкарыстоуваецца 
для эмацыянальнага i iнтэлектуальнага уздзеяння.

Сiнтаксiчны прыём парцэляцыi, што прадстауляе сабой сродак актуаль 
зацыi мовы, знайшоу развiццё у працах лшгвютау, якiя разглядаюць дадзе- 
ную канструкцыю у структурна-граматычным, кагштыуна-п^халапчным 
i стылютычным аспектах. Аднак усе лiнгвiсты згаджаюцца з тым фактам, 
што парцэляцыя прашкае у лiтаратурную мову пад уздзеяннем гутарковай 
мовы i яе мехашзмау успрымання. Так, Ю. В. Ваншкау разглядае гэты фено
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мен праз прызму камушкатыунай аргашзацый выказвання i адзначае, што 
парцэляцыя з’яуляецца сродкам актуалiзацыi частак сказа [1, с. 141]. 
Я. А. 1ванчыкава лiчыць яе з’явай экспрэЫунага сштаксюу, сутнасць якой 
выяуляецца у расчляненш сказа на iнтанацыйна адасобленыя адрэзю [2, 
с. 282]. Новы этап у даследаванш парцэляцыi звязаны з ростам щкавасщ 
у мовазнаустве да антрапацэнтрычнасщ дыскуршунага аспекта арганiзацыi 
тэксту. Р. А. Зеляпукш аналiзуе парцэляваныя канструкцыi з улiкам сштагма- 
тычных i парадыгматычных сувязей у структуры тэксту [3, с. 7]. А. П. Кар- 
кошка звяртае увагу на экстралiнгвiстычныя фактары (прагматычныя, сацыя- 
культурныя, псiхалагiчныя) структурнай i камушкатыунай аргашзацьй 
выказвання [4, л. 58].

Таюм чынам, неадназначнасць, полiфункцыянальнасць, магчымасць 
ужывання дадзенай з’явы у мнопх стылях i жанрах мовы адкрываюць шыро- 
кiя перспектывы вывучэння парцэляцый. Недастатковая даследаванасць яе 
сутнасцi, яе структурна-семантычных i функцыянальных характарыстык у 
беларускай i англiйскай мовах у супастауляльным плане выклiкае шэраг 
нявырашаных тэарэтычных i практычных пытанняу.

Парцэляцыя можа назiрацца не толькi у простых, але i у складаных 
сказах розных структурна-семантычных тыпау. Парцэляваныя с к л а д а н а -  
з л у ч а н ы я  сказы у большасщ выпадкау абумоулены двухчленнасцю сваёй 
структуры, аутасемантычнасцю базавага кампанента далучальнай канструк- 
цыi i сiнсемантычнасцю парцэляванай частю звышфразавага адзiнства. 
Найбольшая колькасць ушверсальных уласцiвасцей для абедзвюх моу была 
выяулена у сштакшчным вымярэннi. Самымi распаусюджанымi у дзвюх 
супастауляльных мовах з’яуляюцца рэтраспектыуныя парцэляты, якiя 
знаходзяцца постпазщыйна адносна БЧ: Яна не злавалася, не крычала, не 
адгаворвала. Але ён помнщъ, як раптам упалi яе маленъшя pyKi... 
(I. Шамякш); His hands were ravenous. And his eyes were beginning to feel 
hunger (R. Bradbury). Камушкатыуныя i стылютычныя умовы дазваляюць 
наблiзiць парцэляваную структуру да вуснага выказвання i актуалiзаваць яе 
камунiкатыУную значнасць без стварэння новай мадэлi сказа.

Парцэляваныя канструкцыя, суадносныя са складаным сказам, былi 
прааналiзаваны па працягласщ парцэлятау. У беларускай i англшскай мовах 
парцэляваныя складаназлучаныя сказы характарызуюцца двухчленнай струк- 
турай з фшсаванай будовай: Я  разумею, што у мяне няма анiякiх доказау, 
акрамя успаммау. Але яны не матэрыялъныя... (I. Шамякш); Their literary 
heritage is not what most o f them treasure above all else! But they’re sweet things! 
(W. Tennessee). Парцэляты такой будовы лёгка паддаюцца щэнтыфжацый, 
з’яуляюцца дынамiчнымi, экспрэшуным^ пра што можа сведчыць графiчнае 
афармленне канструкцый. Часта у супастауляльных мовах назiраюцца парцэ
ляваныя канструкцый са шматзвеннай структурай, аднак яны ускладняюцца 
iншымi вiдамi члянення. Як паказала даследаванне, шматзвенныя канструк- 
цый такога тыпу у беларускай i англiйскай мовах характарызуюцца лiнейным 
чляненнем, якое адлюстроувае паступовы характар падпарадкавання сегмен- 
тау у актуалiзаваным радзе: Пасля па Волъгу яшчэ прыходзш з камендатуры.
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Але у яе нарадзтася дачка. Раней часу (I. Чыгрынау); Але выселщъ людзей -  
выселш. У лес. А акцъй 6ыл1 падп1саны, гэтыя, аб масавых экзекуцыях 
(У. Караткев1ч); Inside was a cake. A homemade cake. And on the cake, in curly 
icing letters, were three words: Happy Birthday Margaret (D. Satterfield).

У беларускай мове далучальна-паясняльныя адносшы у парцэляваных 
канструкцыях з прэдыкатыуным1 часткам1 часцей за усё выражаюцца пры 
дапамозе злучшкау i, а, але. Далучальна-азначальныя адносшы, яюя афар- 
мляюцца пам1ж парцэляваным1 часткам1 у складаназлучаных сказах пры 
дапамозе злучшкау а, але, звычайна суправаджаюцца розным1 в1дам1 супра- 
щуных адценняу. У выпадках, каш парцэляваная канструкцыя мае шматзвен- 
ную структуру, далучальныя частю могуць характарызавацца наяунасцю 
розных вщау сштакшчных адносш: Щ ён быу адзшым выпадковым сведкам. 
I  кранууся, гледзячы на увесъ гэты жах. Але цяпер ад яго ужо Hixmo шчога 
i HrnoHi не даведаецца (У. Караткев1ч).

Асабл1васцю англшскай мовы можна назваць наяунасць шматчленных 
парцэляваных структур з прэдыкатыуным1 часткам1 i паратакшчнай сувяззю, 
яюя звязаны памiж сабой рознымi злучнiкамi (and, but, or) у рамках адной 
канструкцый, рознымi знакамi прыпынку i рознымi сiнтаксiчнымi адносiнамi: 
And now, too, I  must spend my time with her, and our project must wait. But it 
won’t be long now. And there is Christmas coming (D. Satterfield); At first I  
thought I  just had a bad cold. But there was no fever, and instead o f going away, 
the cough got worse (S. King). Шматчленныя парцэляваныя структуры у 
складаназлучаным сказе дапамагаюць ствараць пэуны экспрэшуны эффект 
i абазначыць ступень значнасщ парцэлята у англшскай мове. Акрамя таго, 
яшчэ адной адметнай рысай аргашзацый парцэляваных складаназлучаных 
сказау у англшскай мове з’яуляецца наяунасць парцэлятау з раздзяляльнай 
сувяззю: I  can transfer it, if you want. Or I  can tell him you left for the day 
(S. King). Дадзеныя парцэляты са злучшкам or актуалiзуюцца, чаго нельга 
сказаць пра беларускую мову, для якой парцэляцыя канструкцый з раздзя- 
ляльнымi злучнiкамi не з’яуляецца характэрнай.

Далучальныя частю могуць быць звязаны памiж сабой далучальна- 
пералiчальнымi, далучальна-азначальнымi або далучальна-дапауняльнымi 
сiнтаксiчнымi адносiнамi у рамках адной сiнтаксiчнай структуры. Спецы^ч- 
ныя асаблiвасцi у сштакшчным вымярэннi у англiйскай мове заключаюцца 
у асiметрычнасцi паратаксiчных канструкцый, г. зн. магчымасщ функцыяна- 
вання розных злучшкау, розных знакау прыпынку i розных сiнтаксiчных 
адносiн у рамках адной канструкцый. Некаторыя адрозненнi у прынцыпах 
арганiзацыi i функцыянавання беларускай i англiйскай пунктуацыйных 
сiстэм звязаны камушкатыуна-прагматычнай задачай англiйскай пунктуацыi 
i фармальна-граматычнай напрауленасцю беларускай.

Больш асаблiвасцей функцыянавання парцэлятау, суадносных са склада- 
назлучаным сказам, у супастауляльных мовах было выяулена у семантычным 
плане. Адметнасцю англiйскай мовы з яуляецца наяунасць пауторау, якiя 
дапамагаюць згладзiць разрыу памiж БЧ i актуалiзаваным элементам: I t ’s for

35



mental problems. Or you might say emotional problems (A. Munro); We can 
obtain it immediately. But we need your influence (D. Brown); I  never knew what 
happened to it all, and the waste used to worry me sometimes. But I  never dared 
ask Mrs Danvers what she did about it (D. Du Maurier). Як бачым з прыкладау, 
далучальная частка цесна звязана з БЧ i падмацавана дзейшкамьпауторам1 
у парцэлятах. Паутараюцца не толью асобныя словы, але i цэлыя частю сказа, 
што сведчыць пра сшкрэтычную прыроду парцэляваных структур з прэды- 
катыунымi часткамi у англшскай мове.

У беларускай мове часцей за шшыя можна сустрэць парцэляты прэды- 
катыуных частак складаназлучаных сказау з далучальна-паясняльнымi адно- 
сiнамi. Таюя складаназлучаныя канструкцыi маюць двухчленную закрытую 
структуру. У адпаведнасщ з характарам названых адносш парцэлят характа- 
рызуе БЧ, раскрывае яе змест з боку якасщ, прызначэння. Указальныя 
займеншю гэта, тое вельмi часта з’яуляюцца злучальным звяном памiж БЧ 
i парцэлятам: Рэчку можна ачысцщъ. Але гэта не мела б нiякага сэнсу, каб не 
брута чысцмю пачатковая крынiчка, падземная вада... (А. Адамовiч). Часта 
указальныя займеншю выконваюць ролю дзейшка у далучальнай частцы 
парцэляванай канструкцыi, аб’ядноуваючы актуалiзаваныя фразы у адзiнае 
звышфразавае адзiнства. Акрамя таго, указальны займеннiк гэта у парцэляце 
можа выступаць у ролi дапаунення, што сведчыць пра семантычную непау- 
нату базавай чаткi: Шклянку гарэлKi хiба хапнеш -  чысцейшым быццам бы 
адчуваеш. Але i ад гэтагарадасц няма (I. Шамяюн).

Таюм чынам, аналiз парцэляваных стуктур дадзенага тыпу дазволiу 
выявiць некаторыя стуктурна-семантычныя рысы, абумоуленыя асабль 
васцямi пунктуацыйнай i граматычнай сiстэм супастауляльных моу, а так- 
сама нацыянальнай спецыфiкай светауспрымання.

Складаныя сказы, у якiх пры дапамозе гшатакючных злучнiкау i адно- 
сных слоу аб яднаны сiнтаксiчна нераунапрауныя састауныя часткi, лiчацца 
складаназалежнымi. Парцэляцыю с к л а д а н а з а л е ж н ы х  сказау па- 
трэбна разглядаць з улiкам шакутыуных намерау аутара. Актуалiзацыя 
залежнай частю складанага сказа дазваляе паказаць шматаспектнасць 
i значнасць фрагмента рэчаiснасцi, яю апiсваецца, дзеля узмацнення апеля- 
тыунага эфекту. Акрамя таго, парцэляцыя складаназалежных структур свед
чыць пра структурна-семантычную гнуткасць моуных адзiнак, калi самастой- 
ны просты сказ у пэуных камунiкатыуных умовах змяняе свой статус 
i становiцца адной з актуалiзаваных частак складанага сказа.

Парцэляваныя складаназалежныя сказы з’яуляюцца сiнкрэтычнымi 
адзiнкамi маулення, дзе парцэляваны кампанент не утварае самастойнай 
камунiкатыунай адзiнкi. Ён сштакючна звязаны з асноунай часткай, аднак 
мае уласны iнтанацыйны малюнак i уласныя граматычныя прыкметы. Памiж 
часткамi парцэляванага складаназалежнага сказа захоуваюцца агульна- 
сiнтаксiчныя адносiны, i сувязь памiж парцэлятамi з’яуляецца больш тры- 
валай за кошт не толькi сэнсавых i лагiчных, але i граматычных прычын.
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Ушверсальнай характарыстыкай беларускай i англшскай моу з’яуляецца 
наяунасць складаназалежных сказау з парцэляванымi прычынна-вынiковымi 
часткамi: Шбы Мар ’янава падазронасць заразта i мяне. Таму я узяу цяжк 
том i панёс да сакрэтэра (У. Караткевiч); We couldn't stand the smell o f her. 
So Jose and I  left them in the hospital and went to Havana (C. Truman); And 
I  wasn’t tired or anything. So I  went up to my room and put on my coat 
(R. Salinger). Умяшчаючы у сабе змест галоунай частю, злучшю таму, so 
сведчаць пра тое, што галоуная частка у пэунай меры залежыць ад даданай 
i не з’яуляецца аутасемантычнай. У беларускай мове для асаблiвага пад- 
крэ^вання прычыны у даданай далучальнай частцы могуць ужывацца 
узмацняльныя часцiцы i, й, яюя кантактна i дыстантна мяжуюць са злучнй 
кам: Па сабе мерау сына. Таму i не звярнуу увагi, што Барыс перастау 
танцаваць, mni танцавау Плечка. З Тамарай (I. Шамяюн); Прыемна мне 
было чытаць яе i зараз, думаць над nаасобнымi мясцiнамi, уяуляць. I  усё ж 
не так прыемна, як раней. Таму што хаця я й чытау ледзь не па складах -  
шукау я усё ж тшае (У. Караткевiч). Для англшскай мовы з фжсаваным 
парадкам слоу характэрна пэуная заканамернасць семантычных i камушка- 
тыуных адносш.

Для беларускай мовы у мастацюх творах характэрна наяунасць скла
даназалежных парцэляваных канструкцый з даданай прычыны: I  тады 
я адпусщу сваю гвардыю на некальк дзён. Папрасгушы, каб самi не лазш. Бо 
яшчэ здарыцца нешта, а тады -  як глянеш у вочы дзеду Мультану i бацькам 
Шубайлам? (У. Караткевiч); Можа, таксама у Менску пашукаць? Щ у Вiльнi. 
Бо у Кладна судовыя архiвы дымам пайшлi...(У. Караткевiч). Як бачым, не 
заусёды парцэляваны складаназалежны сказ абумоулены двухчленнасцю 
сваёй структуры. Базавая частка можа быць ускладнена парцэляваным 
дзеепрыслоуным зваротам або акалiчнасцю, у вынiку чаго даданая частка 
сказа размяшчаецца дыстантна. Г рафiчная рэпрэзентацыя выступае не толью 
вырашальным фактарам пры актуалiзацыi выказвання, але i садзейнiчае 
iнтанацыйнай штэрпрэтацый тэксту.

У англiйскiх мастацкiх творах таксама ужываюцца складаназалежныя 
парцэляваныя канструкцый з даданай часткай прычыны, аднак яны маюць 
свае спецыфiчныя уласщвасщ. У англiйскай мове экспрэсiуная функцыя 
актуалiзаваных выказванняу можа узмацняцца пры дапамозе выкарыстання 
парантэз, якiя не звязаны з iмi граматычна. Напрыклад: Also horror, I  might as 
well admit it. Because serious illness does horrify us, doesn ’t it, and Al was 
seriously ill; I  wish I  had been emotionally blocked, after all (D. Satterfield). Як 
бачым з прыкладау, аутарам ужываюцца таюя парантычныя канструкцый, як 
as well, after all у базавай частцы парцэляванага выказвання дзеля надання 
звышфразаваму адзшству дадатковых сэнсавых значэнняу экземплiфiкацыi, 
дэлiберацыi. Сiнсемантычнасць парантэз часцей за усё абумоулена пазiцыяй 
у звышфразавым адзшстве. Акрамя таго, функцыянаванне складаназалежных 
сказау з парцэляванай даданай часткай прычыны можа суправаджацца 
пауторам злучнiкау або цэлых частак сказа: No last half-hour on the terrace,
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not even ten minutes perhaps to say goodbye. Because she had finished breakfast 
earlier than she expected, because she was bored (D. Du Maurier). Прыклады 
паказваюць, што пауторы злучшкау з рознай граф1чнай рэпрэзентацыяй 
садзейшчаюць выражэнню розных шакутыуных намерау аутара.

Акрамя таго, ушверсальным параметрам беларускай i англшскай моу 
з’яуляецца ужыванне складаназалежных сказау з парцэляванай далучальна- 
умоунай часткай са злучальнымi словамi rnni, when: Пасля дзесящгодт 
я паспрабую пастутцъ у мастацк мстытут. K m i у мяне ёсць хоць нейк 
талент...(I. Шамякш); I ’m calling a meeting even if we have to go on into the 
dark. Down on the platform. When I  blow it. Now (D. Du Maurier). Як бачым, 
у англшскай мове складаназалежная парцэляваная канструкцыя можа усклад- 
няцца iншымi вiдамi далучэння, што сведчыць пра шматступенчатую 
структуру звышфразавага адзшства. Пры гэтым могуць выкарыстоувацца як 
вертыкальныя знакi прыпынку (садзейнiчаюць падзелу частак выказвання, 
выражэнню iлакутыуных намерау аутара), так i гарызантальныя (выкары- 
стоуваюцца для рытмiчнай арганiзацыi тэксту, для перадачы адценняу думак 
i пачуццяу).

У беларускай мове ужыванне парцэляваных складаназалежных сказау 
з даданымi далучальна-атрыбутыУнымi i далучальна-адноснымi часткамi 
з’яуляецца факультатыуным. У ходзе даследавання 6brni выяулены прыкла
ды, дзе далучальна-атрыбутыуная частка аб’яднана з галоунай пры дапамозе 
злучальнага слова яKi з дыстантным размяшчэннем: Адзш чайнк З я^м  па 
чарзе хадзт па ктяток да тытана. Аднаго тытана... (I. Мележ). У англш
скай мове прыкладау з дадзеным вщам сувязi выяулена не было.

Як паказала даследаванне, парцэляваныя складаназалежныя сказы 
з акалiчнаснай даданай часткай ужываюцца часцей у параунаннi з iншымi 
вiдамi далучэння пры гiпатаксiчнай сувязк Пры парцэляцыi складаназа- 
лежнага сказа аутасемантычнасць БЧ не з’яуляецца неабходнай умовай 
у параунанш са структурнай арганiзацыяй складаназлучанага сказа, дзе БЧ 
можа быць прадстаулена асобнай завершанай фразай. Фактычны матэрыял 
паказау, што у беларускай i англiйскай мовах юнуюць унiверсальныя i спе- 
ць^чныя параметры пры функцыянаваннi складаных парцэляваных сказау 
з гшатакшчнай сувяззю.

Ушверсальным параметрам беларускай i англiйскай моу з’яуляецца 
наяунасць двухчленнай структуры з парцэлятам у постпазщык У вышку 
даследавання было выяулена, што часцей за шшыя парцэлююцца складана- 
залежныя сказы з даданай прычынна-вынiковай часткай. Аднак у англiйскай 
мове двухчленная аргашзацыя парцэляванага складанага сказа з гшатак- 
сiчнай сувяззю можа ускладняцца iншымi вiдамi далучэння як у постпазщый, 
так i у прэпазщык Часцей за усё двухчленная структура ускладняецца парцэ- 
ляванымi дапауненнямi i акалiчнасцямi.

Яшчэ адным спецыфiчным параметрам функцыянавання парцэляваных 
складаных сказау з гшатакшчнай сувяззю у англiйскай мове можна назваць 
наяунасць пауторау. Такая будова стварае пэуны iнтанацыйны i рытмiчны 
малюнак, якi наблiжае тсьмовую мову да гутарковай.
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У беларускай мове за кошт яе сштэтычнасщ спець^чным параметрам 
можна назваць наяунасць узмацняльных часцiц, якiя кантактна i дыстантна 
мяжуюць са злучнiкамi або злучальнымi словамi у парцэляваных складаназа- 
лежных сказах i выкарыстоуваюцца дзеля надання экспрэщунасщ выказван- 
ню. У англшскай мове, наадварот, адсутшчаюць узмацняльныя часцiцы, але 
шырока ужываюцца парантэзы, каб прыдаць парцэляванай канструкцын да- 
датковыя эмацыянальна-экспрэщуныя значэннi.

Варта звярнуць увагу на графiчнае афармленне парцэляваных структур. 
Ушверсальнай уласцiвасцю беларускай i англiйскай моу з’яуляецца наяу
насць як гарызантальных, так i вертыкальных пунктуацыйных знакау, якiя 
служаць эфектыуным сродкам перадачы розных сэнсавых адценняу.
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МЕТАФОРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНЦЕПТА «ЖИВОТНОЕ»
В АСПЕКТЕ АНТРОПОЦЕНТРИЗМА 

В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

В статье рассматривается один из способов репрезентации концепта «животное» 
посредством метафорического моделирования в русском и английском языках. Дается 
описание антропоморфной метафорической модели «Животное -  это человек». Выделены 
фреймы, составляющие данную модель, а также приведены количественные результаты 
исследования, которые отражают частотность употребления этой модели в русском 
и английском языках.

39


