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ў моўна-культурнай прасторы 

беларускага і французскага народаў
Прошак Я. А., студ. І к. БДЭУ, 

навук. кір. Навасельцава І. І., канд. філал. навук, дац.

Фразеалогія — важны ўнутрымоўны і лінгвакультурны складнік маўлен-
чай, у тым ліку і міжкультурнай, камунікацыі. Ад часоў слынных прац 
швейцарскага лінгвіста французскага паходжання Шарля Балі фразеалогія 
выклікае цікавасць даследчыкаў. Разгляду ўжывання ў мовах і культурах 
устойлівых выразаў прысвечаны працы В. У. Вінаградава, Р. А. Будагава, 
Я. Д. Паліванава, М. М. Шанскага, А. У. Куніна, У. Г. Гака, Ф. Янкоўскага, 
А. Аксамітава і шматлікіх іншых замежных і айчынных навукоўцаў. Фра-
зеа ла гіз мы, «адлюстроўваючы ў сваёй семантыцы працэс развіцця культуры 
народа, фіксуюць і перадаюць ад пакалення да пакалення культурныя ўста-
ноўкі і стэрэатыпы, эталоны і архетыпы... Гэта душа любой нацыянальнай 
мовы, у якой непаўторна выяўленыя дух і адмысловасць нацыі» [2; 82].

Адметныя маркеры культурнай інфармацыі — фразеалагізмы з калара-
тывамі, таму што «мова колераў ментальная ў сваёй прыродзе… за колерам 
людзі бачаць сэнсы» [2; 105]. 

Мэта даследавання — выявіць падабенства і адметнасць функцыянаван-
ня фразеалагізмаў з каларатывам «белы» ў моўна-культурнай прасторы бела-
рускага і французскага народаў. Фактычны матэрыял выбраны з выданняў: 
«Новый французско-русский словарь» (У. Г. Гак, 2010) і «Фразеалагічны 
слоўнік беларускай мовы» (І. Я. Лепешаў, 1993).

У еўрапейскіх народаў белы колер сімвалізуе святасць, чысціню, цноту, 
дабро, святло, бязвіннасць, праўду, мір, традыцыі, веру, пачатак і пераход у 
іншы свет. У абедзвюх мовах каларатыў «белы» ўжываецца як са станоўчай 
ацэнкай, так і з негатыўнай семантыкай (у французскай мове такіх прыкладаў 
больш). Асацыяцыю чысціня–святасць можна лічыць культурнай універса-
ліяй: белы вэлюм (цнота маладой), як сыр белы (малады), белы дзень (ясны, 
светлы); être blanc comme neige (быць бязвінным), sortir blanc comme neige 
(захаваць чыстую рэпутацыю; тут белы колер параўноўваецца са снегам), 
le moine blanc (белы манах — так называлі цыстэрцыянца, члена каталіцкага 
ордэна манахаў, якія насілі толькі белае простае адзенне). У французаў белы 
колер звязаны з аптымізмам, добрым настроем: voir la vie en blanc (быць ап-
тымістам), manger son pain blanc (зазнаць шчаслівы перыяд у жыцці).

Калі ў беларускай мове выраз белы, як палатно (снег, сцяна) выяўляе 
эмацыйны стан чалавека — «збялець ад страху, хвалявання», то ў фран-
цузскай — хваравіты выгляд: être blanc comme un linge — «быць бледным, 
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як палатно». Белы ў французаў можа сімвалізаваць не колер, а адсутнасць 
чаго-небудзь, пустату: faire chou blanc (зазнаць няўдачу, застацца ні з чым), 
messe blanche (пустая размова), le mariage blanc (фіктыўны шлюб), sourire 
blanc (няшчырая усмешка), saigner à blanc (знясілець). Billet blanc — «ла-
тарэйны білет без выйгрышу», а ў беларускай мове белы білет — «медыцын-
скае вызваленне ад службы ў арміі».

Адмысловасць светабачання беларусаў яскрава адлюстроўваюць фра-
зеалагізмы: у белым свеце (на Зямлі; сярод людзей), у белы свет як у ка-
пейку (ісці, ехаць у невядомым кірунку; страляць, не цэлячыся, у спадзеве, 
што пашчасціць), вывесці на белы свет (зрабіць штосьці агульнавядомым, 
выкрыць каго-небудзь), падацца ў белы свет (скіравацца ў далёкія краіны ў 
пошуках лепшага жыцця), пусціць па белым свеце (нарадзіць і, не давёўшы 
да самастойнасці, выправіць у людзі), свету белага не бачыць (не мець адпа-
чынку, быць вельмі занятым працай) і інш. Паняцце белы свет не ўласціва 
«моўнай карціне свету» французаў.

У свядомасці многіх людзей Францыя атаясамліваецца з тонкім бачан-
нем французамі колеру. Прыкладам — фразеалагізмы з нацыянальна-куль-
турным каларытам (асацыяцый). Выраз белае золата беларусы разумеюць 
як «бавоўна» ці наўпрост як каштоўнае злучэнне металаў, не жоўтага колеру 
золата. У французскай мове выраз or blanc азначае не толькі від металу, але 
і «снег, зімовы спорт ці прыбыткі, якія атрымлівае краіна ад зімовых відаў 
спорту». У беларускай фразеалогіі існуе калька з лацінскай мовы белая ва-
рона (пра чалавека, які вылучаецца сярод іншых неардынарнасцю паводзін 
і думак і г. д.), а французы ў гэтым значэнні ўжываюць актуальны для сваёй 
культуры арнітонім — дрозд: merle blanc. Наіўнага, прастадушнага чалавека 
французы называюць l’oie blanche (белы гусак), у беларусаў з гэтым зна-
чэннем — толькі калька з лацінскай мовы святая прастата. З французскай 
мовы ў беларускую запазычаны выразы белая дама (dame blanche «жанчына 
ў белым» — прывід), карт-бланш (carte blanche — свабода дзеянняў, адсут-
насць абмежаванняў).

Праведзены аналіз сведчыць, што колер у фразеалагізмах — істот-
ны элемент «моўнай карціны свету» этнасаў. Як слушна зазначыў даслед-
чык французскай мовы У. Г. Гак, «колер у розных мовах адлюстроўваецца 
па-рознаму, найменні колераў складаюць у кожнай мове складаную сістэму, 
і гэтыя сістэмы выяўляюць істотныя разыходжанні» [1; 192]. Маючы часам 
падобны сэнс, фразеалагізмы адрозніваюцца ў мовах найперш экспрэсіў-
на-стылістычнай афарбоўкай, вобразнай асновай і функцыяй ацэнкі. Супа-
стаўленне розных аспектаў далёкіх у этнічным плане моў дае магчымасць 
пашыраць свой моўна-культурны досвед, фонавыя веды, спрыяе эфектыўнай 
міжкультурнай камунікацыі.
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По количеству носителей испанский язык занимает второе место в мире. 
Это обусловлено тем, что им активно пользуются не только жители Испании, 
но и население практически всей Латинской Америки (за исключением не-
которых стран, где говорят на португальском языке). Однако используемый 
испанский язык различается на двух континентах. Важно также понимать, 
что в различных регионах Латинской Америки существует множество диа-
лектов, однако в данной статье будут рассмотрены основные отличительные 
морфологические особенности в испанском языке двух стран, так как имен-
но изменения в морфологии ставят в тупик большинство путешественников, 
говорящих на данном языке.

Одним из отличительных признаков испанского языка в Латинской Аме-
рике является отсутствие местоимения «vosotros» (вы — 2-е лицо, мн. чис-
ло), которое заменяется на «ustedes» (вы — 3-е лицо, мн. число), что, со-
ответственно, меняет формы используемых после них глаголов [1; 85]. 
Причины такого феномена не известны, но одной из наиболее вероятных 
называется версий сокращения «vosotros» до «vos», что является место-
имением 2-го лица, ед. числа (в отличие от распространенного в Испании 
«tú»). Данная форма существовала в Испании в средние века и считалась 
очень уважительной формой обращения. После появления другого варианта 
уважительного обращения («usted»), «vos» и «tú» уравнялись. В Латинской 
Америки более широкое применение получила первая форма, а в самой Ис-
пании — вторая [2; 393].

Нужно отметить, что именно формы глаголов и местоимения 2-го лица 
претерпели наибольшее количество изменений, по сравнению с традицион-
ным испанским языком. Еще одним ярким примером различий является от-
сутствие дифтонгов (сочетания не разделенных согласными двух гласных 
звуков в одном слоге). Для сравнения, в Испании глаголы «начинать» и «си-
деть» употребляются как «empiezas» и «sientas», в то время как в странах 


