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законаў грамадскага жыцця. То бок абодва гэтыя моманты павінны 

даследавацца лінгвістыкай у межах антрапацэнтрычнай ідэалогіі, 

заснаванай на ідэях сацыялагізму, метадалогіі прагматыкі, паняцця 

этнакультуры і праблем сусветнай супольнасці. 

Апісанне і сацыяльная інтэрпрэтацыя маўленчай характарыстыкі 

гаворачай асобы і палітыкі камунікатыўнай паліткарэктнасці ўяўляе з сябе 

пэўныя цяжкасці для даследчыкаў, бо апошнія складаюцца з аспектаў 

індывідуальнай моўнай творчасці і кантролю свядомасці над вербальнымі 

паводзінамі. Назіраемая ў наш час тэндэнцыя перавагі усвядомленых 

вербальных паводзін над неўсвядомленымі (паводзін не па мадэлях, 

засвоеных падчас ранняй сацыялізацыі) дэманструе мэтанакіраваныя 

маніпуляцыі сваім маўленнем дзеля дасягнення інтэнцыянальнага эфекту, 

дзеля ўмацавання свайго месца ў грамадстве на той сацыяльнай 

прыступцы і ў той групе, якая іх больш за ўсѐ вабіць. 

Такім чынам, паўстае пытанне: ―Што трэба лічыць дамінантай, якая 

фарміруе маўленчы рэпертуар: сацыяльны альбо індывідуальны пачатак у 

маўленчых паводзінах?‖ Сучаснае пакаленне лінгвістаў сцвярджае 

прыярытэт індывідуальнага над сацыяльным, і таму сучасная навука 

павінна адрозніваць ―натуральна засвоены‖ сацыяльны варыянт мовы і 

свядомы маніторынг маўлення, які стымулюецца індывідуальнымі 

патрэбамі сацыяльнага характару. 
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У лiнгвiстычных даследаваннях разам з тэрмінам супастаўляльная 

лінгвістыка ўжываецца тэрмін кантрастыўная лiнгвiстыка. І.А. Сцернін 

разглядае кантрастывістыку як асобную галiну мовазнаўства, што 

даследуе толькі дзве мовы – родную і замежную. Параўнанне вядзецца ў 

напрамку ад адзінкі адной мовы да яе магчымых адпаведнікаў у іншай 

мове. Мэтай даследавання выступае «выяўленне адрозненняў у семантыцы 

і функцыях адзінкі адной мовы ў параўнанні з яе магчымымі адпаведнікамі 

ў iншай мове. Галоўнае пры гэтым – устанаўленне адрозненняў, 

падабенствы выяўляюцца аўтаматычна» [1, с. 25]. Сам кантрастыўны 

аналiз беларускiх i англiйскiх ФА з прасторавай семантыкай складаецца з 

сямi этапаў. 
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Этап I. Вылучэнне тэматычнай групоўкі фразеалагізмаў з прасторавай 

семантыкай у зыходнай мове і мове супастаўлення.  

Крок 1. Складанне спісу фразеалагізмаў з прасторавай семантыкай у 

беларускай мове.  

Крок 2. Складанне спісу фразеалагізмаў з прасторавай семантыкай у 

англійскай мове.  

Крок 3. Структурацыя фразеасемантычных прасторавых палѐў (ФСПП) 

ў беларускай і англійскай мовах.  

Вынікі этапа I: устаноўлены аб‘ѐм беларускага i англiйскага 

фразеасемантычных прасторавых карпусоў у колькасці 588 беларускіх i 

787 англійскіх ФА, размеркаваных намі па 29 фразеасемантычных 

падгрупах.  

Этап II. Вызначэнне англiйскiх міжмоўных адпаведнікаў асобных 

беларускіх ФА у межах кожнай фразеасемантычнай падгрупы. Важнай 

умовай для кантрастыўнага апісання фразеалогіі з‘яўляецца колькасць 

адзінак супастаўлення. Пры такім падыходзе вылучаюцца тры тыпы. 

1. Лінейныя адпаведнікі (суадносіны 1:1) – адзінцы зыходнай мовы 

адпавядае толькі адна адзінка мовы супастаўлення. Напрыклад, беларускай 

ФА каля бока ‗надта блiзка, зусім побач‘ адпавядае толькі адна англійская 

ФА аt / by someone’s side (літаральна ‗каля бока‘) ‗надта блiзка, зусім 

побач‘.  

2. Вектарныя адпаведнікі (суадносіны 1:N) – адзінцы зыходнай мовы 

адпавядае некалькі адзінак мовы супастаўлення і наадварот. Вектарныя 

адпаведнікі бываюць двух тыпаў:  

а) некалькі адзінак у беларускай мове – адна ў англійскай мове. 

Англійскаму фразеалагізму where’s the fire? (літаральна ‗дзе пажар?‘) 

‗няма прычын спяшацца‘ адпавядаюць дзве беларускія ФА не гарыць у 

каго і не на пажар са значэннем ‗няма ніякіх прычын спяшацца‘;  

б) адной ФА ў беларускай мове адпавядае некалькі адзінак у 

англійскай. Беларускай ФА на вушах ‗у стане моцнага ап‘янення‘ 

адпавядаюць 4 англійскія ФА: under the influence (літаральна ‗пад 

уплывам‘), half seas over (літаральна ‗мора па калена‘), in one’s cups 

(літаральна ‗у чыім-небудзь кубку‘), three sheets in the wind (літаральна 

‗тры ветразі на вятры‘) са значэннем ‗у стане моцнага ап‘янення‘. 

3. Адсутнасць фразеалагічнага адпаведніка  (суадносіны 1:0) – 

беларускай ФА не адпавядае ні адна англійская ФА. Напрыклад, 

беларускаму фразеалагізму паспееш з козамі на торг  ‗няма чаго спяшацца, 

не спяшайся‘ не было выяўлена ніводнага англамоўнага фразеалагічнага 

адпаведніка. Падобная беларуская ФА, прадстаўленая лакунай у 

англійскай мове, вызначаецца як безэквівалентная. 
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Крок 1. Выяўленне англійскіх слоўнікавых перакладных адпаведнікаў 

беларускіх ФА і пашырэнне спісу англійскіх ФА з прасторавай 

семантыкай. На гэтым этапе кожная беларуская ФА правяралася па 

двухмоўных слоўніках. Атрыманыя вынікі прадстаўляюцца спісам 

англамоўных адпаведнікаў кожнай беларускай ФА. Напрыклад, для 

беларускай ФА пад голым небам ‗на вуліцы, не ў памяшканні‘ былi 

ўстаноўлены тры англамоўныя фразеалагічныя адпаведнікі: out of doors 

(літаральна ‗за дзвярыма‘) ‗на вуліцы, не ў памяшканні‘, in the open air 

(літаральна ‗на адкрытым паветры‘) ‗на вуліцы, не ў памяшканні‘, under 

the open sky (літаральна ‗пад адкрытым небам‘) ‗на вуліцы, не ў 

памяшканні‘.  

Кожны англамоўны адпаведнік беларускай ФА правяраецца на 

наяўнасць у англамоўных аўтэнтычных лексікаграфічных даведніках з 

мэтай выключэння ФА, што не з‘яўляюцца адзінкамі сістэмы англiйскай 

мовы i выступаюць як аўтарскія  эквіваленты.  

Вынікі этапа II: зафіксаваны англійскія фразеалагізмы, што 

з‘яўляюцца міжмоўнымі адпаведнікамі беларускіх ФА з прасторавай 

семантыкай, пашыраны спіс англійскіх ФА з прасторавай семантыкай. 

Этап III. Кампанентны аналіз і апісанне значэнняў беларускiх i 

англiйскiх фразеалагiзмаў з прасторавай семантыкай метадам аналізу 

слоўнікавых дэфініцый. 

Крок 1. Кампанентны аналіз беларускіх ФА у межах вылучаных 

фразеасемантычных падгруп метадам аналізу слоўнікавых дэфініцый.  

Для апісання і супастаўлення значэнняў беларускiх i англiйскiх ФА з 

прасторавай семантыкай неабходна разгледзець фразеалагiчнае значэнне 

як інтэгральную структуру з лексічным і граматычным кампанентамі.  

Падобныя семныя апісанні праводзяцца для ўсіх беларускіх ФА з 

прасторавай семантыкай. 

Крок 2. Кампанентны аналіз англійскіх фразеалагiзмаў у межах 

вылучаных фразеасемантычных падгруп метадам аналізу слоўнікавых 

дэфініцый. Значэнні англійскіх фразеалагізмаў падвяргаюцца семнаму 

апісанню з выкарыстаннем слоўнікавых дэфініцый фразеалагічных і 

тлумачальных слоўнікаў. Пры кожнай англійскай ФА падаецца яе 

літаральны пераклад на беларускую мову, што дазваляе выявіць яе 

фразеалагічны вобраз.  

Вынікі этапа III: атрыманы семныя апісанні ўсіх даследаваных 

беларускіх і англійскіх фразеалагізмаў з прасторавай семантыкай.  

Этап IV. Семантычнае апісанне кантрастыўных пар. 

Крок 1. Фарміраванне кантрастыўных пар. Кантрастыўная пара – гэта 

дзве адзінкі моў, што параўноўваюцца і выступаюць як перакладныя 

адпаведнікі [1, с. 392], у нашым даследаванні – як міжмоўныя 
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фразеалагічныя адпаведнікі. Лінейныя адпаведнікі фарміруюць адну 

кантрастыўную пару, вектарныя – некалькі. Безэквівалентныя ФА не 

фарміруюць кантрастыўных пар і апісваюцца як аднамоўныя наборы сем.  

Крок 2. Семнае супастаўленне значэнняў кантрастыўных пар.  

Вынікi этапа IV: выкананы паралельныя семныя апісанні 

кантрастыўных пар з выяўленнем эквівалентных, неэквівалентных і 

безэквівалентных сем. 

Этап V. Выяўленне нацыянальна-спецыфічных кампанентаў значэнняў 

беларускiх i англiйскiх ФА. На гэтым этапе ў кожнай кантрастыўнай пары 

выяўляюцца і апісваюцца нацыянальна-спецыфічныя семы. Кожная пара 

сем, якiя супастаўляюцца, атрымлівае наступную характарыстыку:  

1) эквівалентныя семы,  

2) семы, што не супадаюць,  

3) безэквівалентныя семы,  

4) лакунарныя семы.  

Апошнія тры тыпы сем сведчаць пра нацыянальную спецыфіку 

семантыкі ФА. Міжмоўныя адпаведнікі апісваюцца парамі, з пералікам 

толькі тых сем, што не супадаюць i выступаюць як нацыянальна-

спецыфічныя.  

Вынiкі этапа V: дыферэнцыяцыя i апiсанне беларускiх і англійскiх 

мiжмоўных фразеалагiчных адпаведнiкаў па нацыянальна-спецыфічным 

кампаненце.  

Этап VI. Распрацоўка класіфікацыі міжмоўных беларуска-англiйскiх 

фразеалагічных адпаведнікаў і вызначэнне паказчыкаў міжмоўнай 

эквівалентнасці і нацыянальнай спецыфікі.  

Крок 1. Распрацоўка класіфікацыі беларускіх і англійскіх міжмоўных 

фразеалагічных адпаведнікаў з улікам формаў праявы нацыянальнай 

спецыфікі фразеалагічнай семантыкі. Беларускія і англійскія міжмоўныя 

фразеалагічныя эквіваленты размяркоўваюцца па наступных тыпах: 

поўныя фразеалагічныя эквіваленты, фразеалагічныя 

эквіваленты з вобразнай нацыянальнай спецыфікай, 

безэквівалентныя фразеалагiзм ы , праводзіцца іх падлік у кожнай  

фразеасемантычнай падгрупе.  

Крок 2. Вызначэнне індэксаў міжмоўнай фразеалагічнай 

эквівалентнасці і нацыянальнай спецыфікі беларускіх фразеалагізмаў з 

прасторавай семантыкай на фоне англійскіх. Ступень праявы 

нацыянальнай спецыфікі семантыкі беларускіх ФА з прасторавым 

значэннем на фоне англійскай мовы ў межах канкрэтных 

фразеасемантычных груповак можа атрымаць колькасную ацэнку ў 

выглядзе iндэксаў [2].  
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Супастаўленне індэксаў нацыянальнай спецыфікі беларускіх і 

англiйскiх фразеалагізмаў з прасторавай семантыкай усiх 29 

фразеасемантычных падгруп дазваляе выявiць падобныя беларускія і 

англійскія прасторавыя ўяўленнi, што будуюцца на аднолькавых 

кагнітыўных прынцыпах, а на іх фоне – iдэаэтнічныя асаблівасці моўнай 

рэпрэзентацыі прасторавых адносін з яркай нацыянальнай спецыфікай.  

Вынiк этапа VI: вызначэнне тыпаў беларуска-англійскіх міжмоўных 

фразеалагічных  адпаведнікаў, устанаўленне iндэксаў нацыянальнай 

спецыфiкі i міжмоўнай фразеалагічнай эквівалентнасці, выяўленне 

агульных рыс i нацыянальна-спецыфiчных асаблiвасцей прасторавых 

уяўленняў беларусаў i англiчан, адлюстраваных у семантыцы бeларускiх i 

англiйскiх ФА.   

Этап VII. Складанне «Беларуска-англiйскага ідэаграфічнага слоўніка 

фразеалагiзмаў з прасторавай семантыкай». На гэтым этапе кожнай 

беларускай ФА з прасторавым значэннем падбіраецца па выніках 

даследавання ўсіх згаданых вышэй этапаў найбольш блізкі па семным 

апісанні англамоўны эквівалент і праводзіцца іх лексікаграфічная 

параметрызацыя.  

Вынiк этапа VII: падбор найблiжэйшых англамоўных фразеалагiчных 

эквiвалентаў беларускiм ФА з прасторавай семантыкай i складанне  

«Беларуска- англiйскага ідэаграфічнага слоўніка фразеалагізмаў з 

прасторавай семантыкай». 
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