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Фразеалагiчная адзiнка (ФА), як і слова, з’яўляецца лінгвістычным 

знакам: яна матэрыяльная, сацыяльная па прыродзе і ўжыванні, выконвае 

сігніфікатыўную і ідэнтыфікуючую функцыі, мае значэнне і сістэмны ха-

рактар. Вядома, што моўны знак асiметрычны [5]. Фразеалагiзмам як моў-

ным знакам уласцівы парадыгматычныя тыпы асiметрыi: сінанімія, ва-

рыятыўнасць, антанiмiя, полiсемiя i аманімія. Прадметам нашага дасле-

давання сталi парадыгматычныя адносiны сярод выпiсаных метадам 

суцэльнай выбаркi 621 беларускiх i 771 англiйскiх фразеалагiзмaў з 

прасторавай семантыкай [2; 7–10; 13; 14; 16–26].  

Фразеалагiчныя сiнонiмы — гэта такія ФА, што абазначаюць адзін і 

той жа прадмет аб’ектыўнай рэчаіснасці, адно паняцце, блізкія па значэн-

ню, але маюць розныя вобразныя стрыжні і таму адрозніваюцца сэнсавымі, 

стылістычнымі адценнямі і эмацыянальна-экспрэсіўным каларытам [1, 

с. 39]. Некаторыя навукоўцы мяркуюць, што сiнанiмiчнасць у фразе-

алогii — параўнальна рэдкая з’ява ў адрозненне ад лексiкi. Але, як паказа-

ла наша даследаванне, сярод 621 беларускіх ФА з прасторавай семантыкай 

342 ФА (55,1 %) маюць сінонімы перш за ўсѐ сярод ФА дзеяслоўнага і 

прыслоўнага характару. Так, дзеяслоўны ФА паказаваць пяткі ‘ратавацца 

ўцѐкамі, уцякаць’ мае 16 фразеалагічных сінонімаў [8, с. 161], а прыслоўны 

фразеалагізм у чорта на кулічках ‘вельмi далѐка, у аддаленых мясцiнах’ 

мае 9 сінанімічных яму ФА [8, с. 654].  

Сінанімія непарыўна звязана з праблемай варыянтнасці. Фразеалагіч-

ная варыянтнасць — здольнасць аднаго i таго ж фразеалагiзма выступаць у 

дзвюх i болей разнавiднасцях, узаемазамяняльных у любым кантэксце [6, 

с. 73]. Як паказвае агляд лiтаратуры па праблеме варыянтнасцi ў фразе-

алогii, колькасць тыпаў фразеалагічных варыянтаў можа быць рознай: у 

В.I. Зіміна iх тры (лексічныя, марфалагічныя і сінтаксічныя) [3], у З.А. Руд-

акоўскай — пяць (фанетычная, акцэнтныя, марфалагічныя, сінтаксічныя, 

лексічныя і камбінаваныя) [12], у Ф.М. Янкоўскага — сем (слоўна-кам-

панентныя, фанетычныя, акцэнтныя, марфалагічныя, сінтаксічныя, камбі-

наваныя, эліпсаваныя) [15]. I.Я. Лепешаў прапануе найбольш дэталѐвую 

класіфікацыю з васмю тыпамi фразеалагічных варыянтаў на аснове прына-

лежнасці змяняемага кампанента да пэўнага моўнага ўзроўню: лексічныя 

(без душы (духу) бегчы), марфалагічныя (за плячамі (-ыма), фанетычныя 

(на сваѐй скуры (шкуры), акцэнтныя (шэрая (шарая) гадзіна), акцэнтна-

фанетычныя (гладзіць супраць (супроць) шэрсці), словаўтваральныя (да-

ваць (задаваць) драла, на ýсю нагу (iсцi, хадзiць), канструктыўна-

колькасныя (малочныя рэкі і малочныя рэкі з кісельнымі берагамі), 

камбінаваныя варыянты (вятры яго / яе / іх ведаюць / знаюць ‘невядома’) 

[6].  



 Важным паказчыкам знакавасці ФА з’яўляюцца цесна звязаныя з 

сінаніміяй адносіны антанiмii. Пад фразеалагiчнымі антонiмамі мы разуме-

ем «выразы з палярна супрацьлеглым значэннем» з аднатыпнай або рознай 

структурай, з аднолькавай або рознай стылістычнай і эмацыйнай афар-

боўкай, якія маюць аднолькавую спалучальнасць са словамі свабоднага 

ўжывання [6, с. 89–90]. Па меркаваннi шэрага даследчыкаў (В.І. Зімін, 

І.Я. Лепешаў, В.А. Ляшчынская), фразеалагічная антанімія ў адрозненні ад 

фразеалагічнай сінаніміі — значна радзейшая з’ява. Гэта абумоўлена скла-

данасцю семантычнай структуры ФА ў адрозненне ад слова [1, с. 42] і 

нераўнамерным ідэаграфічным размеркаваннем фразеалогіі. Сярод 621 бе-

ларускіх ФА з прасторавай семантыкай 157 фразеалагізмаў (25,3%) маюць 

антонімы. На думку В.I. Iванава, гэта звязана з характэрнай агульнай ры-

сай псiхалогii чалавека апісваць прасторавыя, часавыя i сацыяльныя харак-

тарыстыкі сістэмай асноўных змястоўных парных супрацьпастаўленняў — 

бінарных апазіцый [4]. Так, беларускія і англійскія ФА з прасторавым 

значэннем утвараюць наступныя антанімічныя пары:  

1) пачатак руху — канец руху: беларус. зняцца з якара ‘адпраўляцца, 

ад’язджаць’ [7, с. 508] — кідаць якар ‘спыняцца, уладкоўвацца дзе-небудзь 

на пастаяннае жыхарства’ [7, с. 575], англ. weigh anchor (літаральна ‘пады-

маць якар’) ‘адпраўляцца, ад’язджаць’ [22, c. 580] — cast an anchor (літа-

ральна ‘кідаць якар’) ‘спыняцца, уладкоўвацца дзе-небудзь на пастаяннае 

жыхарства’ [24, с. 42]; 

2) прыход, прыезд, з’яўленне — адыход, ад’езд, знiкненне: беларус. 

як Пiлiп з канапель ‘зуcім нечакана, знянацку выскокваць, з’яўляцца’ [8, 

с. 219–220] — аддаваць канцы ‘уцякаць’ [7, с. 59], англ. like jack-in-the-box 

(літаральна ‘як папрыгунчык’) ‘зуcім нечакана, знянацку выскокваць, 

з’яўляцца’ [13] — cut and run (літаральна ‘рэзаць і бегчы’) ‘уцякаць’ [18, 

c. 128];  

3) хуткi рух — павольны рух: аж пыл курыць ‘хутчэй быць не можа’ 

[8, с. 283] — не гарыць [7, с. 299], англ. not see somebody for dust (літараль-

на ‘не бачу каго-небудзь у пылу’) ‘хутчэй быць не можа’ [17] — where is 

the fire? (літаральна ‘дзе пажар?’) ‘хутчэй быць не можа’ [22];  

4) далѐка — блiзка: беларус. дзе макар козы пасе ‘вельмi далѐка па-

пасцi, трапiць i пад.’ [8, с. 11] — пад бокам ‘зусім блізка, недалѐка’ [7, 

с. 128], англ. at the back of beyond (літаральна ‘ззаду далечыні’) ‘вельмі да-

лѐка’ [22, c. 12] — at someone’s side (літаральна ‘каля бока каго-небудзь’) 

‘зусім блізка, недалѐка’ [24, c. 1331];  

5) добрае, роднае вядомае месца — нядобрае, чужое, невядомае 

месца: беларус. зямны рай ‘незвычайна прыгожая мясціна, дзе можна шча-

сліва і бесклапотна жыць’ [8, с. 306] — адзін Хрыстос жыве ‘недахоп або 

адсутнасць харчовых прадуктаў дзе-н.; заняпад, апусценне’ [2, с. 596], 

англ. (an) earthly paradise (літаральна ‘зямны рай’) ‘незвычайна прыгожая 

мясціна, дзе можна шчасліва і бесклапотна жыць’ [10] — god-forsaken 

place (hole) (літаральна ‘богам забытае месца, дзірка, ’) ‘недахоп або ад-

сутнасць харчовых прадуктаў дзе-н.; заняпад, апусценне’ [24, c. 611];  



6) вялiкi — малы: беларус. вярста каломенская ‘чалавек вельмі вы-

сокага росту’ [7, с. 273] — ад гаршка паўвяршка ‘вельмі нізкі, малы ро-

стам’ [8, с. 196], англ. a long drink of water (літаральна ‘доўгі кубак вады’) 

‘чалавек вельмі высокага росту’ [26] — англ. knee-high to a grasshopper 

(літаральна ‘коніку па калена’) ‘вельмі нізкі, малы ростам’ [18, c. 335];  

7) доўгі — кароткі: беларус. на жабін скок ‘вельмі малы (па 

даўжыні)’ [8, с. 402], англ. no distance at all (літаральна ‘зусім няма дыс-

танцыі’) ‘вельмі малы (па даўжыні)’ [9, с. 206] — as long as your arm (літа-

ральна ‘доўгі яе твая рука ад локця да пляча’) ‘вельмі доўгі, даўжэзны’ [24, 

c. 58];  

8) бязмежная — абмежаваная прастора: беларус. канца не відаць ‘аб 

чым-небудзь, што бязмежна рапрасціраецца ўдалечыню’ [2, с. 234] — Ноеў 

каўчэг ‘аб невялікім памяшканні, дзе сабралася многа людзей або жывѐлін’ 

[2, с. 246-247], англ. no end in sight to something (літаральна ‘няма канца 

чаму-небудзь’) ‘аб чым-небудзь, што бязмежна рапрасціраецца ўдалечы-

ню’ [21] — англ. Noah’s Ark (літаральна ‘ноеў каўчэг’) ‘аб невялікім па-

мяшканні, дзе сабралася многа людзей або жывѐлін’ [9, с. 485].  

Антанімія ў беларускай i англiйскай фразеасiстэмах адлюстроўвае 

бінарны характар прасторавых уяўленняў i ўпарадкоўвае ФА з прасторавай 

семантыкай у сукупнасць суадносных і ўзаемазвязаных моўных адзінак. 

ФА як і словы, могут быць адназначнымі і шматзначнымі. Увогуле, 

на долю шматзначных фразеалагізмаў у беларускай мове прыходзіцца каля 

873 ФА (15%) з 5755 ФА [6, с. 62]. Мнагазначнымі як у беларускай, так і 

англійскай фразеасістэмах часцей за ўсѐ выступаюць фразеалагізмы дзеяс-

лоўнага характару.  

Прычынамі ўзнікнення полiсемii ФА выступаюць:  

1) паўторная метафарызацыя таго ж самага свабоднага словазлучэн-

ня, на аснове якога склалася першае значэнне гэтага фразеалагізма;  

2) змяненне сінтаксічнай ролі фразеалагічнай адзінкі, асабліва ў 

прыметнікавых і прыслоўных фразеалагізмаў [6, с. 64]  

 Праявай знакавай прыроды і сістэмнасці ФА з’яўляецца аманімія. 

Пад фразеалагічнымi амонімамi мы разумеем «самастойныя моўныя 

адзінкі, якія ўтварыліся шляхам падзелу канструкцый — свабодных сінтак-

січных спалучэнняў, тэрміналагічных спалучэнняў, фразеалагізмаў — на 

два ці больш амоніма з тоеснай формай, але несумяшчальнымi значэн-

нямi» [11, с. 10]. Фразеалагiчная аманiмiя можа быць: 

1) унутранай, што узнікае пры аднолькавасці складу фразеалагізмаў з 

абсалютна рознымi значэннямi: напрыклад, зялѐная вулiца ‘строй салдат са 

шпіцрутэнамі’ i зялѐная вуліца ‘свабодны шлях, без перашкод і затрымак’ 

[7, с. 222];  

2) мiжузроўневай, калi ФА маюць аманімічныя карані сярод пера-

менных словазлучэнняў: напрыклад, словазлучэнне акуні вудзіць ‘лавіць 

рыбу’ — акуні вудзіць ’драмаць седзячы’ [1, с. 42];  

3) змешаная, калi дзвюм і больш аманiмiчным паміж сабой фразеа-

лагізмам супрацьстаіць свабоднае словазлучэнне. Фразеалагізмы ўсту-



паюць у аманімічныя адносіны з аднаго боку, паміж сабой, а з другога — 

кожны фразеалагізм супрацьпастаўляецца свабоднаму словазлучэнню: так, 

ФА на старане ‘за, у падтрымку’ (прыназоўнік) мае аманамiчны яму фра-

зеалагiзм на старане ‘выпадковы’ (прыметнік), якiя ў сваю чаргу 

аманiмiчныя свабоднаму спалучэнню на старане ‘па-за домам, па-за сям’і’ 

(акалічнасць).  

Застаецца дыскусiйным пытанне аб адназначных крытэрыях разме-

жавання шматзначных і аманiмiчных ФА. Так, адны даследчыкi прыз-

наюць існаванне фразеалагiчнай аманiмii, іншыя адмаўляюць. Трэція 

даследчыкі лічаць, што шматзначнасць змыкаецца з аманіміяй. Па мерка-

ваннi I.Я. Лепешава, надзейным крытэрыям размежавання аманімічных і 

мнагазначных ФА можа быць адрозненне этымалагічных вобразаў і 

катэгарыяльных значэнняў аманімічных ФА. Так, фразеалагізмы адным 

словам ‘добры, варты ва ўсіх адносінах’ і адным словам ‘карацей кажучы, 

завяршаючы сказанае’ маюць рознае гістарычнае паходжанне i розныя 

катэгарыяльныя значэнні: адным словам ‘добры, варты ва ўсіх адносі-

нах’ — гэта прыметнiк, адным словам ‘карацей кажучы, завяршаючы ска-

занае’ — прыслоўе [8, с. 417]. Аднак пытанне пра размежаванне аманіміч-

ных і шматзначных ФА застаецца актуальным і патрабуе далейшага 

тэарэтычнага і практычнага вывучэння.  

Такім чынам, прынцып асiметрыi фразеалагiзмаў, якi манiфестуецца 

ў сінаніміi, варыянтнасцi, антаніміi i аманіміi, аб’ядноўвае, упарадкоўвае і 

сістэматызуе фразеалагічны фонд мовы ў сукупнасць суадносных і ўзаема-

звязаных моўных адзінак.  
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