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Арцѐмава В. А. (Мінск)  

Вербалізацыя хуткасці перамяшчэння  

ў беларускай і англійскай фразеалогіі 

Асаблівую значнасць сярод сучасных кантрастыўных даследаванняў 

набывае супастаўляльнае вывучэнне фразеафондаў рознасістэмных моў, 

дзе манiфестуюцца культурна-гiстарычныя традыцыi, эмпірычны 

і  духоўны досвед розных этнасаў.  

Прадметам нашага даследавання сталі 370 беларускіх і 434 

англійскія фразеалагічныя адзінкі (ФА) з семантыкай пермяшчэння, якое 

мы разумеем як рух адносна арыенцiру з пераадоленнем межаў якой-

небудзь прасторы [3, с. 155]. У навуковых працах перамяшчэнне 

трактуецца як шматаспектны феномен з адначасовым суіснаваннем 

мноства функцыянальна значных уласцівасцей і адносін (хуткасць, 

аддаленасць аб’екта і пад.).  

Падчас аналізу беларускіх і англійскіх ФА з  кінетычнай 

семантыкай намі ўлічваўся наступны набор канцэптуальных паказчыкаў: 

суб’ект руху, фазавасць, напрамак, асяроддзе, сродак, характар, 

хуткасць. Па такой схеме намі былі прааналізаваны ступені 

эксплікаванасці кожнага параметра ў беларускай і англійскай 

фразеасістэмах.  

У працэсе даследавання ўстаноўлена, што хуткасць – самая значная 

кiнетычная характарыстыка для беларусаў і  англічан, пра гэта сведчыць 

колькасная напаўняльнасць гэтай фразеасемантычнай групы: 89 

беларускіх (17,7%) і 123 англійскія ФА (15,2%). Аб’екты могут 

перамяшчацца хутка, павольна ці, калі іх два або больш, з аднолькавай 

хуткасцю.  

Перамяшчэнне хутка звязана з наступнымi вобразамi: 

1) аўтаномныя рухі частак цела чалавека (беларус. як вокам 

згледзець [4, с. 492], англ. in the twinkling / wink of an eye – літаральна 

‘ў  імгненне вока’ – ‘адразу ж, вельмi хутка, iмгненна’ [13, c. 351]). Гэта 

вiдавочна ў кантэкстах: Нізка і шыбка як згледзець вокам над 

трапяткім растопленым серабром вады шмыгалі цѐмна-карычневыя 

ластаўкi (В. Адамчык). The bull came towards him across the field, but in 

the twinkling of an eye he jumped over the fence to safety [13, c. 351] ‘Бык 
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падышоў да яго праз поле, але ў імгненне вока ѐн пераскочыў праз плот 

для бяспекі’;  

2) максімальныя фізічныя магчымасцi (беларус. што ѐсць / было 

сiлы / моцы ‘вельмі хутка бегчы, уцякаць, ляцець i пад.’ [5, с. 394–395], 

англ. with all one’s might – літаральна ‘з усѐй сілы’ – ‘вельмі хутка бегчы, 

уцякаць, ляцець i пад.’ [13, c. 218]). Прыклады: Ларыса што было сiлы 

бегла дахаты (Л. Арабей). Grabbing his bike from the hedge where he’d 

hidden it, Jack raced with all his might … (A. Masters) ‘Схапіўшы свой 

ровар з загарадзi, дзе ѐн яго схаваў, Джэк памчаўся што ѐсць сiлы’;  

3) афектыўны псіхічны стан (беларус. як апантаны ‘вельмі хутка, 

імкліва бегчы, адскочыць і інш.’ [8, с. 327], англ. like mad – літаральна 

‘як шалѐны’ – ‘вельмі хутка, імкліва бегчы’ [10]). Напрыклад: Ляцеў, як 

апантаны, Мсціслаў: – Алеська! Братка! Сашка! Трымайцеся! 

(У. Караткевiч). ‘I’ve been driving like mad to catch up with you (C. West) 

‘Каб вас дагнаць, я ехаў як апантаны’;  

4) сілы і з’явы прыроды. Гэта беларус. пярун, бура, англ. lightning 

‘маланка’, wildfire ‘грэчаскі агонь’, wind ‘вецер’, blazes ‘агонь’, smoke 

‘дым’ (беларус. як з перуна ‘вельмi хутка бегчы, iсцi i пад.’ [5, с. 215], 

з  ветрыкам / вецярком ‘на вялікай хуткасці’ [4, с. 190], англ. like a streak 

of lightning – літаральна ‘як успышка маланкі’ – ‘вельмi хутка бегчы, iсцi 

i пад.’ [7], англ. like the wind – літаральна ‘як вецер’ – ‘вельмі хутка’ [11, 

c. 235], англ. run like blazes – літаральна ‘бегчы як агонь’ – ‘бегчы што 

ѐсць духу’ [7], like smoke – літаральна ‘як дым’ – ‘мігaм, хутка і лѐгка’ 

[6, с. 682], like wildfire – літаральна ‘як грэчаскі агонь’ – ‘з хуткасцю 

маланкі’ [6, с. 843]). Прыклады: А цераз ноч ѐн у мяне пойдзе як 

падмецены, так што мы да Слуцка даклыгаем як з перуна (К. Чорны). 

Scandal spreads like wildfire around this office [10] ‘Скандал 

распаўсюджваецца па офісе з хуткасцю маланкі’;  

5) транспартныя сродкi: напрыклад, карабель (беларус. на ўсiх 

парах [5, с. 186], англ. at full steam – літаральна ‘на поўным пару’ – 

‘вельмі хутка, з вялікай хуткасцю імчацца’ [10], беларус. на ўсiх парусах 

‘вельмі хутка, з вялікай хуткасцю’ [5], англ. under full sail – літаральна 

‘пад поўным парусам’ – ‘вельмі хутка, з вялікай хуткасцю’ [12, с. 156]). 

Кантэксты: А вецер пад небам паўднѐвым імкне ходам поўным, а вецер 

з  абсягу ў абсяг імчыцца на ўсіх парусах (А. Вярцiнскi). Mrs Healy 

moved away like a ship under full sail ‘Спадарыня Хілі з’ехала, як 

карабель на ўсіх парусах’; 

6) мiфалагiчныя ўяўленнi i адмоўныя хрысцiянскiя феномены. 

Напрыклад, у беларускiм фразеалагiзме без душы бегчы / уцякаць 

‘вельмі хутка, як толькі можна’ [4, с. 398] манiфестуецца паняцце душы 

ў славянскай міфалогіі як бессмяротнага нематэрыяльнага пачатку 
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ў  чалавеку. На думку даследчыкаў А. К. Бiрыха, В. М. Макiенкi, 

Л. I. Сцяпанава, фразеалагізмы з гэтым кампанентам ужываюцца для 

выражэння спалоху, страху [2, с. 209], пад уплывам якога ўсе думкі 

і  адчуванні чалавека сканцэнтраваны на iмкненнi бегчы: Але ж як 

стрэляць блізка, то адкуль тая сіла бярэцца – падхопішся і ляціш без 

душы як заяц… (В. Палтаран). У англійскай ФА like dickens / hell / the 

devil [16] cа значэннем ‘бегчы вельмі хутка’ вобразнай асновай 

выступаюць iншасветныя сутнасцi – антыподы Бога devil ‘д’ябал’, the 

dickens ‘сатана’, hell ‘пекла’: I ran home then, I ran like hell (R. Ruth) 

‘Я  пабег дадому, я пабег як д’ябал’;  

7) вельмі кароткія прамежкі часу, якія цяжка фіксуюцца 

свядомасцю чалавека (момант, міг, хвіліна), як у беларус. у <адзін> 

момант [5, с. 48–49], англ. in just a moment (літаральна ‘ў адзін момант’) 

‘вельмi хутка’ [9], беларус. у <адну> мінуту / хвіліну [5, с. 44], англ. in 

<just> a second (літаральна ‘за секунду’) і in <just> a minute (літаральна 

‘за хвіліну’) ‘вельмi хутка’ [9]). Напрыклад: Вось што, арлы. У адну 

мiнуту дадому (I. Навуменка). Great, okay Nick, thanks for that, we’ll 

come back to you in just a moment… [17] ‘Выдатна, добра, Нік, дзякуй за 

гэта, мы вернемся да вас у адзiн момант…’.  

Устаноўлена, што хуткае перамяшчэнне аб’екта ў беларускай 

і  ў  англійскай лінгвакультурах мае агульную станоўчую канатацыю. 

Павольнае перамяшчэнне аб’екта, прадстаўленае 19 беларускімi 

і 18 англійскімi ФА, наадварот, ацэньваецца негатыўна, паколькі 

выклікана: 

1) стомленасцю, слабасцю, хваробай (беларус. ледзь / ледзьве ногі 

цягаць / цягнуць / валачы [5, с. 629], англ. scarcely drag one foot after the 

other – літаральна ‘ледзь валачыць адну нагу пасля другой’ – ‘вельмі 

павольна, з цяжкасцю хадзіць, рухацца ад стомленасці, слабасці, 

хваробы і пад.’ [7]). Прыклады: Ледзве цягне немец ногі (П. Панчанка). 

I  could scarcely drag one foot after another [7] ‘Я ледзь цягнуў ногi’; 

2) лянотай, нежаданнем, незацікаўленасцю моўцы ў перамяшчэнні 

(беларус. нага за нагу / з нагi на нагу [5, с. 70], англ. hardly put one foot in 

front of the other – літаральна ‘ледзь перастаўляць адну ногу пасля 

другой’ – са значэннем ‘iсцi вельмі марудна, павольна, з нежаданнем’ 

[16], drag one’s feet – літаральна ‘валачыць ногі’ – са значэннем ‘iсцi 

вельмі марудна, павольна, з нежаданнем’ [10]). Гэта вiдавочна 

ў кантэкстах: Марцінаў конь плѐўся з нагі на нагу, самавольна збочваў 

з тропу, скуб маладыя вярхі прыдарожных ялінак (А. Карпюк). Sam 

dragged his feet… (P. Scobie) ‘Сэм iшоў нага за нагу…’; 

3) адсутнасцю прычын для спешкі (беларус. не на пажар ‘няма чаго 

спяшацца’ [5, с. 152], англ. where’s the fire? – літаральна ‘дзе пажар?’ – 
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‘куды ж вы так спяшаецеся?’ [16]). Прыклады: Канваір хоча весці 

Федасюка, але Дзяцел затрымлiвае. [Дзяцел:] Пачакай. Не на пажар! 

(I. Мележ). Officer: Okay, where’s the fire? Mary: Was I going a little fast? 

[16] ‘Афiцэр палiцыi: «Куды Вы так спяшаецеся?» Мэры: «Я хутка 

ехала?»’.  

Перамяшчэнне з аднолькавай хуткасцю прадстаўлена шасцю 

беларускімі і трыма англійскімі ФА (напрыклад, беларус. крок у крок [1, 

с. 266], англ. walk / march in step with someone – літаральна ‘ісці ў крок 

з  кім-небудзь’ – ‘нароўні з кім-небудзь, у адпаведнасці з кім-небудзь 

ісці, працаваць, дзейнічаць’ [15]): Мой верны друг! Прайшлi мы крок у 

крок крывавых дарог-пуцiн ужо нямала. (Я. Колас). Thousands of slaves 

marched in step (N. Penswick) ‘Тысячы рабоў ішлі крок у крок’. 

 Нерэпрэзентатыўнасць фразеасемантычнай падгрупы з 

аднолькавай хуткасцю (крок у крок, march in step with someone) 

сведчыць пра адлюстраванне ў беларускай і англійскай фразеасістэмах 

не эталонных кiнетычных характарыстык, а тых, што набліжаюцца да 

свайго максімуму (хутка) або мінімуму (павольна).  

Для англiйскай фразеасiстэмы характэрна наяўнасць ФА 

са  значэннем ‘вялiкая хуткасць механічных транспартных сродкаў’, што 

не маюць аналагаў у беларускім фразеафондзе: англ. burn rubber 

(літаральна ‘паліць гуму’) ‘хутка ехаць на машыне’ [14], burn up the road 

(літаральна ‘паліць дарогу’) ‘несціся ва ўвесь упор’ [6, с. 90], like a bird 

(літаральна ‘як птушка’) ‘ехаць хутка і плаўна; пра машыну’ [13, c. 24]. 

Прыклады: When George was at the age when the greatest thrill was 

burning rubber, he began to shave once a week [16] ‘Калі Джордж быў 

у  тым узросце, калі найвялікшае трапятанне выклікае хуткая язда на 

машыне, ѐн пачаў галіцца раз на тыдзень’.  

З прааналізаваных фактаў становіцца відавочна, што хуткасць – 

галоўная характарыстыка перамяшчэння. Яна вобразна звязана 

з  аўтаномнымі рухамі частак цела чалавека, максімальнымі фізічнымі 

магчымасцямі, афектыўным станам, сіламі і з’явамі прыроды, 

транспартнымі сродкамі, феноменамі міфалогіі, фальклору і рэлігіі і мае 

агульную станоўчую канатацыю. Павольнае перамяшчэнне, наадварот, 

ацэньваецца негатыўна, паколькі выклікана стомленасцю, хваробай, 

лянотай, нежаданнем, незацікаўленасцю суб’екта ў перамяшчэнні, 

адсутнасцю прычын для спешкі. Англійская фразеасістэма у адрозненне 

ад беларускай характарызуецца наяўнасцю ФА са значэннем ‘вялікая 

хуткасць механічных транспартных сродкаў’. 
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