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А.П. САЗАНОВІЧ 

CУВЯЗЬ СІНАНІМІІ СЛОЎ-СУПРАВАДЖАЛЬНІКАЎ І СІНАНІМІІ  
ФРАЗЕАЛАГІЗМАЎ З ВАЛЕНТНА АБМЕЖАВАНЫМ ЗНАЧЭННЕМ 

Приводится классификация синонимичных слов-сопроводителей фразеологизмов, рассматриваются разные
точки зрения о сущности фразеологических синонимов. Делается вывод о существовании тесной связи между
синонимией слов-сопроводителей и синонимией фразеологизмов с валентно ограниченным значением. 

Classification of synonymous phraseological accompanying words is given; different views on the point of the nature 
of phraseological synonyms are considered. The conclusion about existence of close connection between the synonymy 
of phraseological accompanying words and the synonymy of phraseological units is drawn. 

Пры разглядзе спалучальнасці фразеала-
гізмаў вылучаецца значная група выразаў, 
што ўжываюцца толькі з пэўнымі словамі, 
якія ўдакладняюць іх значэнні. У навуковай
літаратуры гэтыя фразеалагізмы вызначаюц-
ца як «фразеалагізмы з валентна абмежава-
ным значэннем» (Жуков 1978; Сидоренко
1982; Янкоўскі 1978; Лепешаў 1998). Словы, 
без якіх фразеалагізмы не рэалізуюцца ў
маўленні, абазначаюцца рознымі тэрмінамі: 
«абумоўленыя члены» (Шавкунова 1963, 124), 
«пастаяннае фразавае акружэнне» (Сидо-
ренко 1964, 125–132), «абавязковае фразеа-
лагічнае акружэнне», «словы-суправаджаль-
нікі» (Жуков 1966, 225–245), «абавязковыя
прыфразеалагічныя словы» (Янкоўскі 1978, 
130) і інш. У апошні час фразеолагі пераваж-

на выкарыстоўваюць тэрмін «словы-супра-
ваджальнікі».  

Характар сінаніміі слоў-суправаджальнікаў
мае пэўную сувязь з сінаніміяй фразеала-
гізмаў з валентна абмежаваным значэннем, 
сярод якіх пераважаюць выразы, што спа-
лучаюцца з двума і больш словамі-супра-
ваджальнікамі. Такія словы звычайна з’яўля-
юцца тоеснымі ці блізкімі ў сэнсавых адносі-
нах, належаць часцей за ўсё да адной часці-
ны мовы і ўваходзяць у адзін сінанімічны рад: 
рабіць ,  працаваць  з аганьком; набіць ,  
запоўніць  да адказу; калаціцца ,  дры-
жаць  як асіна; страляць ,  смаліць  богу ў
вокны; хваляваць ,  кранаць ,  уражваць
да глыбіні душы; глядзець ,  пазіраць  на
ўсе вочы; ясна ,  зразумела  як божы дзень. 
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Падобныя словы-суправаджальнікі сінані-
мічныя і ўзаемазамяняльныя і па-за фра-
зеалагізмам. Разам з тым сустракаецца ня-
мала прыкладаў, калі словы-суправаджаль-
нікі выступаюць як  своеасаблівыя  кан-
тэкстуальныя сінонімы пры пэўным фра-
зеалагізме ці фразеалагізмах, а ў адносінах 
адзін да аднаго як адзінкі лексічнай сістэмы 
не могуць быць узаемазамяняльнымі. Такімі 
з’яўляюцца дзеясловы аддаць, вычарпаць; 
гаварыць, выступаць; выстаўляць, пада-
ваць, паказваць, што суправаджаюць фра-
зеалагізмы без астатку, з голасу, у ружо-
вым святле адпаведна.   

Сінонімы аднаго сінанімічнага рада мо-
гуць адрознівацца паміж сабой «у залеж-
насці ад характару семантыка-стылістычных 
суадносін. Звычайна вылучаюцца абсалют-
ныя, семантычныя і семантыка-стылістыч-
ныя сінонімы» (Шуба 1987, 242). Напрыклад, 
словы-суправаджальнікі пападаць, трапляць 
фразеалагізма пад абцас аб’ядноўваюцца ў 
сінанімічны рад на аснове агульнага для іх 
значэння ‘апынуцца ў якіх-н. умовах, абставі-
нах’. Яны з’яўляюцца абсалютнымі сіноніма-
мі, паколькі ў іх семантыцы няма сэнсавых 
адрозненняў, стылістычна яны абодва нейт-
ральныя, выяўляюць аднолькавую спалу-
чальнасць і таму могуць выступаць як узае-
мазамяняльныя кампаненты выказвання.  

Семантычнымі сінонімамі з’яўляюцца дзея-
словы нагаварыць, навыдумляць,  якія су-
праваджаюць фразеалагізм бочку арыштан-
та. Лексічнае значэнне кампанента навы-
думляць ‘налгаць, нагаварыць рознай бяз-
глуздзіцы’ поўнасцю ўключае ў сябе семан-
тыку слова нагаварыць і звыш таго – семы 
‘налгаць’ і ‘розная бязглуздзіца’.  

Стылістычнымі сінонімамі выступаюць 
суправаджальнікі ў наступных прыкладах: 
г інуць ,  мруць  як мухі; хлусіць ,  брахаць  
як наняты; адскокваць ,  адлятаць  як га-
рох ад сценкі; блукаць ,  сноўдацца  як 
Марка па пекле; збіць ,  стаўчы  на горкі яб-
лык; надакучыць ,  абрыдзець  як горкая 
рэдзька. Так, дзеясловы гінуць, мруць, якія 
ўжываюцца з фразеалагізмам як мухі, адно-
сяцца да розных стыляў: першы з’яўляецца 
стылістычна нейтральным, а другі – размоў-
ным. У спалучэнні блукаць ,  сноўдацца  як 
Марка па пекле слова блукаць – стылістыч-
на нейтральнае, сноўдацца – размоўна-неа-
дабральнае.   

Сярод слоў-суправаджальнікаў сустра-
каецца нямала прыкладаў семантычна-сты-

лістычных сінонімаў. Напрыклад, у выразе 
есці ,  жэрці  на ўсю губу слова-супра-
ваджальнік жэрці ўключае ў сябе значэнне 
дзеяслова есці і мае дадатковую сему ‘праг-
на’ і выразную адзнаку размоўнасці. Прыкла-
дамі такога тыпу сінонімаў могуць быць сло-
вы-суправаджальнікі ісці, плесціся (‘ісці па-
вольна, ледзь перастаўляючы ногі’ + разм.) 
пры фразеалагізме нага за нагу; дзеясловы 
дабівацца, выбіваць (‘з цяжкасцю дабівацца 
атрымання чаго-н.’ + разм.), якія ўжываюцца 
пры выразе з боем. 

Словы-суправаджальнікі аб’ядноўваюцца 
ў сінанімічны рад на аснове тоеснага ці 
гранічна блізкага значэння. У структуры сіна-
німічнага рада вылучаецца дамінанта − кам-
панент, які ў адносінах да іншых сінанімічных 
яму адзінак мае менш за ўсё дадатковых 
значэнняў, не з’яўляецца стылістычна афар-
баваным і найбольш выразна перадае агуль-
нае значэнне слоў усяго рада. Дамінанту 
можна вызначыць «толькі ў групе семантыч-
ных і семантычна-стылістычных сінонімаў» 
(цыт. па: Лексікалогія 1994, 255). Напрыклад, 
у сінанімічным радзе, што ўтвараюць супра-
ваджальнікі хадзіць, блукаць, сноўдацца, 
таўчыся пры фразеалагізме як Марка па 
пекле, дамінантай выступае дзеяслоў ха-
дзіць. Аднак калі сінанімічны рад утвораны 
абсалютнымі сінонімамі (адбылося ,  зда-
рылася  праз ласку; ведаць ,  знаць  у 
твар) ці калі ўсе словы маюць эмацыяналь-
на-экспрэсіўную афарбоўку (уплятаць ,  
умінаць  за абедзве шчакі; прыстаць ,  
прычапіцца ,  прыліпнуць ,  прывязацца  
як смала), то вылучыць слова, якое б магло 
служыць загалоўным, апорным для ўсяго ра-
да, немагчыма.  

Пры аналізе выяўленых 127 сінанімічных 
радоў, утвораных суправаджальнікамі роз-
ных фразеалагізмаў, было заўважана, што 
фразеалагічныя адзінкі значна радзей спалу-
чаюцца са словамі, якія выступаюць як 
стылістычна нейтральныя ў тым ці іншым 
сінанімічным радзе. Напрыклад, пры фра-
зеалагізме як свіння звычайна выкарыстоў-
ваецца размоўны дзеяслоў набрацца (у 4 
сказах з 5 нашай картатэкі). Выраз як мыш 
на крупы ў 7 выпадках з 8 спалучаецца з 
дзеясловам дзьмуцца, які з’яўляецца раз-
моўным. Фразеалагізм у хвасце, пры якім у 
якасці слоў-суправаджальнікаў выступаюць 
дзеясловы руху ісці, плесціся, цягнуцца, 
толькі ў 2 выпадках з 9 ужываецца са сты-
лістычна нейтральным словам ісці. Прычы-
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най такой перавагі ва ўжыванні фразеалагіз-
маў пры адных суправаджальніках ў параў-
нанні з другімі з’яўляецца стылістычная 
афарбоўка саміх фразеалагізмаў: амаль усе 
яны таксама адносяцца да размоўных ці 
прастамоўных. Як слушна заўважае А.М. Ма-
медаў, на выбар акружэння, «на пераважнае 
ўжыванне суправаджальнікаў, якія маюць 
стылістычна зніжаны характар, аказвае ўплыў 
зніжаны характар самога фразеалагізма» 
(Мамедов 1986, 29). 

Такім чынам, суправаджальнікам, што 
маюць адзіную сэнсавую аснову, уласціва 
з’ява лексічнай сінаніміі, магчымасць аб’яд-
ноўвацца ў сінанімічныя рады, якія могуць 
быць прадстаўлены як абсалютнымі сіноні-
мамі, так і адзінкамі з рознымі адценнямі 
значэнняў і стылістычнай афарбоўкай. 

Па характары фразеалагічнага акружэння 
пэўным чынам можна меркаваць аб з’яве сі-
наніміі ў межах фразеалагічных адзінак. Калі 
сінанімічныя словы-суправаджальнікі «адна-
часова з’яўляюцца абавязковым лексічным 
акружэннем двух ці больш фразеалагізмаў, то 
паміж апошнімі нярэдка ўсталёўваюцца 
сінанімічныя адносіны» (Жуков 2006, 322).  

Каб прасачыць, як сінанімія слоў-супра-
ваджальнікаў звязана з сінаніміяй фразеала-
гічных адзінак, варта спачатку акрэсліць ра-
зуменне тэрміна «фразеалагічныя сінонімы». 

Існуюць разыходжанні поглядаў наконт 
таго, ці лічыць сінонімамі семантычна блізкія 
фразеалагізмы, якія ў якасці слоў-супра-
ваджальнікаў маюць семантычна аддаленыя 
словы. Напрыклад, М.Ф. Палеўская ў адзін 
сінанімічны рад аб’ядноўвае выразы во все 
лопатки, во весь дух, со всех ног, во всю 
прыть з агульным значэннем «хутка», што 
спалучаюцца са словамі бежать, нестись, 
гнать, броситься, і фразеалагізмы не по 
дням, а по часам, будто по мановению вол-
шебного жезла, в один присест, якія такса-
ма маюць агульнае значэнне «хутка», але 
ўжываюцца пры іншых суправаджальніках: 
расти, появился, сделать адпаведна, пад-
ставай для ўключэння пералічаных выразаў 
у адзін сінанімічны рад яна лічыць розную 
магчымасць фразеалагізмаў, як і слоў сва-
боднага ўжывання, спалучацца з тымі ці ін-
шымі словамі. Неаднолькавая спалучаль-
насць «абумоўлена вобразам, які ляжыць у 
аснове кожнага фразеалагізма. Не лічыць гэ-
тыя звароты сінанімічнымі магчыма толькі ў 
тым выпадку, калі ўяўляць фразеалагічную 

сінанімію ізалявана ад лексічнай, якая пра-
дугледжвае наяўнасць у адным сінанімічным 
радзе слоў з рознай спалучальнасцю» (Па-
левская 1964, 27).  

Гэты погляд падзяляе Л.Ф. Каваленка і 
лічыць, што сінонімамі з’яўляюцца «фразеа-
лагізмы з агульным значэннем, незалежна 
ад іх спалучэння з тымі ці іншымі словамі, 
паколькі іх спалучэнне з рознымі словамі 
падкрэслівае адценне ў самім значэнні фра-
зеалагізма. А тыя фразеалагізмы, якія спалу-
чаюцца з аднымі і тымі ж словамі, звычайна 
маюць адценні градацыі ці стылістычныя 
адценні» (Коваленко 1969, 14). У якасці пац-
вярджэння сваёй думкі Л.Ф. Каваленка пры-
водзіць прыклады фразеалагізмаў-сінонімаў 
з агульным значэннем «побач»: плечо к пле-
чу стоять , под носом находиться , лицом к 
лицу сталкиваться . Усе гэтыя фразеалагіз-
мы суправаджаюцца рознымі дзеясловамі, 
але, нягледзячы на гэты факт, даследчык 
лічыць, што яны даволі аднародныя паводле 
значэння і служаць характарыстыкай дзеяння 
з пункту гледжання спосабу яго працякання.  

Больш пераканальнымі ў гэтым плане нам 
здаюцца погляды навукоўцаў, якія разгля-
даюць аднолькавую спалучальнасць як адзін 
з асноўных крытэрыяў фразеалагічнай сіна-
німіі. Напрыклад, Ю.Д. Апрэсян сцвярджае: 
«Калі спалучальнасць фразеалагічных адзі-
нак зусім розная, яны, нягледзячы на бліз-
касць сваіх значэнняў, не могуць лічыцца 
сінанімічнымі, паколькі ў гэтым выпадку па-
між імі не існуе лінгвістычнай сувязі» (Апре-
сян 1957, 247). М.І. Сідарэнка таксама выказ-
вае думку, што фразеалагізмы до корней во-
лос, на все корки, без ума, всеми фибрами 
души, как черт ладана і как зюзя хоць і су-
адносяцца з адным паняццем (‘вельмі моц-
на’), аднак «прызнаць іх сінонімамі немагчы-
ма, паколькі яны маюць абсалютна розную 
прадметную суаднесенасць, і іх валентнасць 
не перакрыжоўваецца» (Сидоренко 1982, 57). 

Адпаведна гэтаму фразеалагізмы, якія 
разглядаюць Л.Ф. Каваленка і М.Ф. Палеўская, 
будуць семантычна збліжанымі выразамі, 
але ніяк не сінанімічнымі. Напрыклад, фра-
зеалагізмы плечо к плечу стоять , под носом 
находиться , лицом к лицу сталкиваться  
маюць сэнсааб’яднальную прымету «побач». 
Аднак гэта не з’яўляецца падставай для ад-
нясення іх да сінонімаў, паколькі ўласнае 
значэнне кожнага фразеалагізма немагчыма 
звесці да адной агульнай дыферэнцыяльнай 
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прыметы. Прыслоўныя выразы плечо к пле-
чу, под носом, лицом к лицу маюць значэнні 
не проста 'побач' (стаяць), ‘побач’ (знаходзіц-
ца), ‘побач’ (сутыкацца), а ‘зусім побач, у не-
пасрэднай блізкасці адзін ад аднаго’, ‘вельмі 
блізка’, ‘вельмі блізка адзін ад другога’ адпа-
ведна. Відавочна, што змест разгледжаных 
фразеалагізмаў прыблізна перадаецца сло-
вам ‘побач’. Гэтыя адзінкі маюць «толькі 
фразавы сэнс, што ідзе ад слоў-канкрэтыза-
тараў» (Жуков 2006, 196), у спалучэнні з які-
мі здымаецца іх семантычная расплывістасць. 
Са сказанага вынікае, што ў адзін сінаніміч-
ны рад мэтазгодна аб’ядноўваць толькі тыя 
фразеалагізмы, якія маюць гранічна блізкае 
значэнне і аднолькавую ці блізкую спалу-
чальнасць.  

Такое разуменне фразеалагічных сіноні-
маў дазваляе зрабіць вывад, што значная 
частка сінанімічных фразеалагізмаў ужыва-
ецца са словамі-суправаджальнікамі адноль-
кавых сінанімічных радоў. Так, сінанімічныя 
словы ляцець, імчацца з’яўляюцца супра-
ваджальнікамі сінанімічных выразаў на зла-
манне карка і на ўсе жылы. Яшчэ прыклады: 
выскачыць ,  з ’явіцца  як Піліп з канапель, 
як чорт з табакеркі; падхапіцца ,  уско-
чыць  як уджалены, як на пружынах; блы-
таць ,  змешваць  божы дар з яешняй, боб з 
гарохам; не  ведаць ,  не  разумець  ні вуха 
ні рыла, ні бэ ні мэ <ні кукарэку>.  

Аднак калі фразеалагізмы маюць розную 
прадметна-лагічную накіраванасць, яны не 
заўсёды з’яўляюцца сінонімамі, хоць і 
ўжываюцца пры сінанімічных суправаджаль-
ніках. Прыкладамі могуць служыць наступ-
ныя спалучэнні: апынуцца, аказацца за бор-
там ‘без справы, без удзелу ў чым-н.’, ля 
разбітага карыта ‘без нічога, страціўшы 
ўвесь ранейшы набытак’, у Магілёўскай 
губерні ‘ў замагільным свеце, супраць-
пастаўленым зямному жыццю’; ісці, ехаць на 
край свету ‘куды-н. вельмі далёка’, на ноч 
гледзячы ‘позна вечарам, у позні час’, з 
богам ‘шчасліва’, следам за дзедам ‘па шля-
ху іншых, шляхам папярэднікаў’; крычаць, га-
ласіць на гвалт ‘па дапамогу пры небяспе-
цы’, не сваім голасам ‘вельмі гучна, шалёна, 
роспачліва’.  

Прынцыпу, што фразеалагічныя сінонімы 
акрамя аднолькавага ці гранічна блізкага 
значэння маюць падобную спалучальнасць, 
прытрымліваецца І.Я. Лепешаў пры вызна-
чэнні сінанімічных радоў у сваім «Фразеала-

гічным слоўніку беларускай мовы» (ФСБМ) 
(гл. Лепешаў 1993). Тут сярод фразеалагіз-
маў з валентна абмежаваным значэннем у 
сінанімічныя адносіны ўступаюць 800 адзі-
нак. Яны ўтвараюць 247 сінанімічных радоў. 
Сінанімічныя рады фразеалагізмаў – важная 
крыніца ўзбагачэння фразеалагічнай сістэмы 
мовы, яны бесперапынна змяняюцца, папаў-
няюцца. Наглядным пацвярджэннем гэтага 
з’яўляецца той факт, што ў дадатку да ФСБМ 
«У фразеалагічную скарбонку» (гл. Лепешаў 
2004) адлюстравана яшчэ 15 фразеалагіз-
маў, якія сінанімізуюцца з асобнымі фра-
зеалагізмамі ў ФСБМ. Апрача гэтага, не ўсе 
фразеалагізмы, пададзеныя ў ФСБМ і да-
датку да яго, згрупаваны ў сінанімічныя ра-
ды. Намі выяўлена ў гэтых слоўніках яшчэ 10 
фразеалагічных адзінак, што аб’ядноўваюц-
ца ў 3 сінанімічныя рады: чытаць ,  прачы-
таць ,  вывучыць  ад дошкі да дошкі – чы-
таць ,  прачытаць ,  вывучыць  ад коркі да 
коркі – чытаць ,  прачытаць  ад слова да 
слова; працаваць ,  рабіць  як чорны вол – 
працаваць ,  рабіць  як папа Карла – пра-
цаваць ,  рабіць  як закляты – працаваць ,  
рабіць  на поўны ход; сказаў ,  прамовіў  як 
адрэзаў – сказаў ,  прамовіў  як адсёк – 
сказаў ,  прамовіў  як звязаў. 

Такім чынам, два ці больш словы адной 
семантычнай групы, што суправаджаюць 
фразеалагізм, часцей за ўсё з’яўляюцца сі-
нонімамі пры гэтым фразеалагізме. Яны 
ўваходзяць у сінанімічныя рады, могуць 
быць абсалютнымі ці мець адрозненні ў се-
мантычным, стылістычным ці адразу ў або-
двух планах. Сінанімія слоў-суправаджаль-
нікаў знаходзіцца ў цеснай сувязі з сінаніміяй 
фразеалагізмаў. У большасці выпадкаў фра-
зеалагізмы, што суправаджаюцца сінонімамі 
аднаго сінанімічнага рада, з’яўляюцца сінані-
мічнымі. 
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