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РЭПРЭЗЕНТАЦЫЯ ЛАКАЛІЗАЦЫІ АБ'ЕКТА 
3 ПАЗНАЧЭННЕМ БЛІЗКАСЦІ / АДДАЛЕНАСЦІ 

ДА ЯГО У БЕЛАРУСКАЙ 
I АНГЛІЙСКАЙ ФРАЗЕАЛОГП 

В. А. Арцёмава 

У артикуле прадстаўлены агульныя рысы ўспрымання і вербалізацыі блізкага і 
аддаленага месцазнаходжання аб'екта ў фразеалогіі беларускай і англійскай моў: ан-
трапацэнтрьганасць, саматычны характар блізкага размяшчэння аб'екта, трохкам-
панентная структура адлегласці. Ідэаэтнічнымі асаблівасцямі з'яўляюцца сакраль-
насць і эмацьійнасць аддаленага размяшчэння аб'екта ў беларускай фразеалогіі, 
слыхавае ўспрыманне і нейтральнасць адлегласці ў англійскай фразеалогіі. Яр
кая ўнутраная форма, заснаваная на феноменах беларускай міфалогіі і фалькло-
ру, надае беларускім фразеалагізмам выразнасць, негатыўную канатацьпо, дэман-
струе міфалагізаванае ўспрыманне аддаленага размяптчэнне аб'екта ў беларускай 
лінгвакультуры. Англійскія ідыёмы з семантыкай 'месцазнаходжанне аб'екта на 
адлегласці' пазбаўлены канатацыі, з'яўляюцца нейтральнымі і маніфестуюць да-
кладную культурна-маркіраваную структурально міжасобаснай прасторы моўцы. 

The article presents common features of the perception and verbalization of the 
close or distant location of an object in Belorassian and English phraseology: the 
antropocentricity and somatic character of close location and the triple structure of the 
distance. The idioethnical peculiarities are the sacredness and the emotiveness of distant 
location in Belorassian, auditory perception and the neutrality of distance in English. 
The bright internal form based on fauna and phenomena of Belarusian mythology and 
folklore gives Belarusian phraseological unit expressiveness, a negative connotation and 
shows mythological perception of a far location of the object in Belarusian linguaculture. 
English idioms with the meaning 'location of an object at a distance' are deprived of 
connotations, sounds neutral and represent an accurate cultural and interpersonal space 
structure of the speaker. 

К л ю ч а в ы я с л о в ы: прастора, фразеалагічная адзінка, лакалізацыя, уну-
траная форма, вербалізацыя, гарызанталь, вертыкаль, арыентацыя. 

Keywords: space, phraseological unit, location, internal form, verbalization, 
horizontal dimension, vertical dimension, orientation. 

Уводзіны. Прастора як першы аспект быцця, што ўспрымаецца і 
дыферэнцуецца чалавекам, не раз станавілася аб'ектам лінгвістычнага 
апісання. Асаблівую значнасць сярод падобных даследаванняў набы-
вае супастаўляльнае вывучэнне фразеафондаў рознасістэмных моў, 
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дзе ідэнтыфікуюцца і маніфестуюцца нацыянальная самасвядомасць, 
культурна-гістарычныя традыцыі, эмпірычны і духоўны досвед роз
ных этнасаў. Сучасная лінгвістыка характарызуецца значнай колькас-
цю прац, аналізуючых моўныя сродкі вербалізацыі лакалізацыі аб'екта з 
указанием адлегласці у славянскіх, германскіх і раманскіх мовах [1—4; 5]. 
Нявырашанымі засталіся праблемы семантычнага і структурнага складу 
беларускіх і англійскіх фразеалагічных сродкаў рэпрэзентацыі лакалізацьгі 
аб'екта з пазначэннем блізкасці / аддаленасці, іпто з'яўляецца прадметам 
разгляду аргыкула. 

Асноуная частка. У аснове вызначэння месцазнаходжання аб'екта ля-
жыць трохвымернасць прасторы: восевыя вертыкальныя і гарызантальныя 
вымярэнні, ёмістасць. Яны дэтэрмінуюць канцэптуалізацыю і моўную ка-
тэгарызацыю прасторы ў свядомасці чалавека. Вертыкальнае ж вымярэнне 
высока — нізка ў дачыненні да вызначэння месцазнаходжання аб'екта амаль 
не знаходзіпь адлюстравання ў беларускай і англійскай фразеалогіі. Былі 
ўстаноўлены толькі дзве беларускія ФА (з вышыні птушынага полёту 'зверху, 
з такой вьгшыні, што ўсё відаць' [6, с. 267], на зыры 'на адкрытым узвыша-
ным месцы' [6, с. 517]) і дзве англійскія ФА (pride of place 'найвышэйшае і 
найважнейшае месца, вялікая вышыня' [7], a bird's eye view 'выгляд з гггушьі-
нага палёту' [8, с. 66]) са значэннем 'высокае месцазнаходжанне аб'екта'. 

Лакалізацыя аб'екта з пазначэннем блізкасці / аддаленасці апісваецца 
трохкампанентнай гарызантальнай прасторавай мадэллю блізка — недалё
ка — далека. Відавочна, што для аналізу апазіцыі блізка — далёка ў белару
скай і англійскай фразеасістэмах гарызантальнае вымярэнне з'яўляецца 
вызначальным, паколькі, згодна з разважаннямі А. С. Якаўлевай, гэты 
ўзровень супадае з паверхняй зямлі — традыцыйнай сферай «натураль-
най», асвоенай прасторы [4, с. 30]. 

Блізкае размяшчэнне аб'екта прадстаўлена 38 беларускімі і 45 англійс-
кімі ФА. Пры вызначэнні адлегласці да аб'екта галоўную ролю выконваюць 
зрокавы альбо тактыльны аналізатар: блізка тое, птго можна ўбачыць, да чаго 
можна дакрануцца (беларус. перад вачыма [6, с. 180], англ. before one's eyes 
'не рал вачыма' — 'побач, блізка' [9, с. 249], беларус. под рукой [10, с. 339¬ 
340], англ. at hand — 'пад рукой' — 'побач' [11, с. 84]). 3 гэтай прычыны 
ў выказваннях з ФА са значэннем 'блізка' могуць выкарыстоўвацца 
актуальныя прэдыкаты, што апісваюць канкрэтныя перцэпцыйныя праявы 
аб'ектаў на момант маўлення высіцца, чарнець, залаціцца, пабліскваць, 
навісаць, пачуцца і пад. [2, с. 52]: Навісала нізкае—якрукой дастаць —лілова-
чорнае неба (У. Караткевіч); A noise nearer at hand made him quiver'Шум, што 
пачуўся побач, прымусіўяго здрыгануцца' (W. Golding). 

У англійскіх ФА блізкае месцазнаходжанне аб'екта, побач са зрокавым 
і тактыльным успрыманнем, сувымяраецца з тым, што знаходзіцца ў 
межах слыху: within саІГў межах крыку' [ 11, с. 211 ], within earshot 'у межах 
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чутнасці' [12, с. 436], within hail 'у межах воклічу' [13, с. 324], within hearing 
'у межах чутнасці' [12, с. 661], withing listening distance 'у межах чутнасці' 
[13, с. 206], within shouting distance 'у межах крыку' [14], within <the> sound 
of something 'у межах гуку чаго-небудзь' [15]. Прыклады: They galloped up 
until they were within shouting distance, exchanged words with Arghatun, and then 
rode away again 'Яны скакалі, пакуль не аказаліся паблізу (у межах крыку), 
абмяняліся словамі з Аргатунам і потым раз'ехаліся зноў' (W. James). 

Магчымасць перцэптьгўна ўспрымаць аб'ект пры дапамозе зро-
ку, дакранання і слыху абгрунтоўвае наяўнасць у структуры беларусых 
і англійскіх ФА са значэннем 'блізка' лексем-саматызмаў: беларус. рука, 
твар, плячо, англ. hand 'рука', face 'твар', shoulder 'плячо' i інпі.: беларус. 
твар / твараму твар [10, с. 512] — англ. face to face [11, с. 63], беларус. рука 
ўруку [10, с. 329] — англ. hand in hand [8, с. 249] ці arm in arm [8, c. 15], бе
ларус. плячо ўплячо [10, с. 230] — англ. shoulder to shoulder [16, с. 296].Якад-
значаюцьмногіядаследчыкі(А. Я. Аксянчук [17], Ф. О. Вак [18], Л. I. Рай-
занзон [19]), характэрная рыса саматычных лексем — высокая ступень 
ідыяматычнасці, што абумоўлена іх прыналежнасцю да аднаго з самых 
старажытных пластоў лексікі і супадзеннем вобразнага пераасэнсавання 
асноўных функцый частак цела. 

Р. М. Вайнтраўб адзначае, што саматычная фразеалогія складае каля 
30 % фразеалагічнага фонду любой мовы [2, с. 159]. Фразеалагізмы з 
кампанентамі-саматызмамі фіксуюцца болыпай колькасцю слоўнікаў і 
характарызуюцца высокай частотнасцю Ў корпусах тэкстаў у параўнанні 
з інпгымі тыпамі ФА [20, с. 66]. 

У падгрупе блізка самымі высокапрадуктыўнымі лексемамі-
саматызмамі выступаюць лексемы рука (8), англ. hand 'рука' (4), нос (5) i 
вока/вочы (2), англ. eyes 'вочы' (2). Значыць, галоўнай мадэллю ўтварэння 
значэння 'блізка' ў беларускіх і англійскіх ФА выступав антрапацэнтрыч-
ная мадэль з апорай на саматызмы вока, нос і рука, а блізкая лакалізацыя 
аб'екта вызначаецца з дапамогай тактыльнага, нюхальнага і зрокавага 
аналізатараў. 

Па меркаванні В. I. Падлескай і А. У. Рахілінай, арыентацыя з выкары-
станнем лексем-саматызмаў вочы, твар, грудзі, рука, нага прадугледжвае 
арыентацыю вакол вертыкальнай восі з наяўнасцю трох плоскасцей: пя-
рэдняй, бакавой, задняй [3, с. 101]. Пры аналізе беларускіх і англійскіх 
ФА з лексемамі-саматызмамі вылучана два віды арыентацыі аб'ектаў ад-
носна адзін аднаго: 

1) арыентацыя на адной лініі, дзе акцэнтуецца судотык бакавых — ле-
вай ці правай — плоскасцей аб'екта. У якасці такіх плоскасцей выступа
юць часткі цела чалавека: беларус. плячо ў плячо [10, с. 230], рука ўруку 
[ 10, с. 329] і англ. shoulder to shoulder 'плячо да пляча' [21], arm in arm 'рука 
ў руку' [ 14], side by side 'бок аб бок' [ 14]; 
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2) франтальная арыентацыя, калі аб'екты знаходзяцца адзін насу-
праць аднаго: беларус. твар / тварам у твар [10, с. 512], англ. face to 
face 'твар у твар' [11, с. 63], бел. вочы ў вочы [6, с. 216], англ. eyeball to 
eyeball 'вочны яблык у вочны яблык' [21]. У такіх арыентацыйных 
мадэлях аб'екты — аднастайныя прадметы, часцей за ўсё адушаўлёныя 
істоты, у якіх ёсць твар, вочы, рукі, бок, плечы. Падобныя беларускія 
і англійскія ФА рэпрэзентуюць парушэнне стандартных адлегласцей 
пры зносінах, пра што сведчыць іх ужыванне з дзеясловамі апынуцца, 
сутыкаща, сустракаща, якія маюць у сваім значэнні кампанент неча-
канасці. Яны паведамляюць пра адчуванне адным аб'ектам блізкасці 
іншага і выкарыстоўваюцца ў выключных выпадках, калі гаворка ідзе 
аб небяспецы пры парушэнні «нармальнай» адлегласці: 3 гэтага доміка 
на Туманоўскага вочы ў вочы зірнула смерць (А. Жук); Both tall men, they 
were eyeball to eyeball 'Абодва высокія мужчыны сустрэліся тварам у твар' 
(F. Forsyth). Разам з тым нешматлікасць беларускіх ФА (беларус. плот 
у плот [22, с. 52], вугал з вуглом [22, с. 52]) і адсутнасць англійскіх ФА 
са значэннем 'франтальная арыентацыя неадушаўлёных аднародных 
прадметаў' яшчэ раз падкрэсліваюць пераважна саматычны характар 
намінацыі блізкага месцазнаходжання аб'екта. 

Супастаўленне вобразных асноў беларускіх і англійскіх ФА з се-
мантыкай 'блізка' паказвае, што блізкае размяшчэнне аб'екта, побач з 
саматызмамі, заснавана на вобразах: 

1) прадметаў і з'яў штодзённага жыцця чалавека: беларус. плот у плот 
[22, с. 52], англ. right next door to something 'прама наступныя дзверы' [16, 
с. 86], беларус. вугалзвуглом [22, с. 52], англ. at close quarters 'ўнепасрэдным 
судакранні з праціўнікам' [23]; 

2) дзеянняў чалавека з рознымі прадметамі. Гэты спосаб канцэп-
гуалізацыі блізкай адлегласці ўласцівы толькі англійскай фразеасістэме: 
англ. within a stone's throw 'не далей кінутага каменя' [ 14], only a brick throw 
from 'на адлегласць кінутай цэглы' [24], within spitting distance 'на адлегласць 
пляўка' [12, с. 391], within striking distance 'на адлегласць удару' [13, с. 206], 
withingwaklingdistance 'у некалькіх хвілінаххады' [12, с. 391], within driving 
distance 'у некалькіх хвілінах язды на механічным транспартным сродку' 
[12, с. 391]; 

3) зрокавага, тактыльнага або слыхавога ўспрымання адлегласці, 
якое таксама характэрна ў болыпай ступені англійскай фразеасістэме 
(within call 'у межах вокліку' [11, с. 211], within earshot 'у межах слыху' [12, 
р. 436], within hearing 'у межах слыхавага ўспрымання' [12, р. 661], withing 
listening distance 'у межах слыху' [13, с. 206], within hailing distance 'у ме
жах вокліку' [14], within calling distance 'у межах слыхавага ўспрымання' 
[14], within shouting distance 'у межах слыхавай адлегласці' [14] са значэн
нем 'блізка, у межах слыху'), чым беларускай, дзе слыхавая перцэпцыя 
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блізкага месцазнаходжання аб'екта прадстаўлена толькі адной ФА (над 
<самым> вухам 'у непасрэднай блізкасці ад каго-небудзь' [6, с. 225]). 

Блізкае месцазнаходжанне аб'екта — не толькі яго размяшчэнне ў 
бліжэйнгым дыстанцыйным поясе назіральніка. Даследчык Д. Кемярэр 
мяркуе, што мозг чалавека валодае дзвюма асобнымі сістэмамі для 
структурацыі прасторы вакол цела чалавека: у межах дакранання 
рукой і па-за межамі дакранання рукой [5, с. 37]. Падобная асаблівасць 
прасторавай перцэпцыі знаходзіць свае адлюстраванне ў беларускай і 
англійскай фразеасістэмах. Аб'ект можа знаходзіцца недалёка, па-за 
межамі асабістай прасторы моўцы: беларус. у трох / некалькіх кроках 
[25, с. 266—267], англ. within two / a few steps away / away from / from to 'ў 
двух, некалькіх кроках' [13, с. 708] са значэннем 'недалёка'. Аб'екты 
на такой адлегласці ўжо не ўваходзяць у бліжэйшы дыстанцыйны пояс 
назіральніка, да іх ужо немагчыма дакрануцца, пачуць іх пах, але іх можна 
ўбачыць ці дайсці да іх за невялікі прамежак часу: Паўлюк аж задрыжаў: у 
трох кроках ад яго стаяў Сучынскі (Я. Колас). Не stood in the dirt a few steps 
away, watching what would happen. 'Ён стаяў у гразі у трох кроках і назіраў 
што будзе далей' ("New Internationalist"). 

Беларускія і англійскія ФА фразеасемантычнай падгрупы далёка 
валодаюць семантычнай прыметай 'месцазнаходжанне аб'екта з пазна-
чэннем аддаленасці' і ўжываюцца з неактуальным! прэдыкатамі быць, 
жыць, знаходзіцца, паколькі аб'ект лакалізуецца на мяжы альбо па-за 
межамі зрокавага, слыхавога ці нюхальнага ўспрымання на максімальным 
аддаленні ад моўцы або слухача. Аб гэтым сведчыць і адсутнасць сама-
тызмаў у структуры ФА гэтай групы: Яў чорта на кулічках жыву. Праводзіць 
мяне не трэба (А. Асіпенка); Jack isn't happy about the idea of living in the 
middle of nowhere. 'Джэк не ў захапленні ад ідэі жыць у чорта на кулічках' 
(Е. Cody Kirnmel). 

Далёкае месцазнаходжанне вобразна звязана з: 
а) краем, мяжой: беларус. на краі свету / зямлі 'вельмі далека' [6, 

с. 597], англ. the world's end 'на канны свету', 'вельмі далека' [13, с. 236], 
at the ends of the earth 'на канцы свету', 'вельмі далека' [16, с. 97]: Дзе той 
Мінск? На краі свету (У. Карпаў). Probably it was some final guest who had 
been away at the ends of the earth and didn't know the party was over. 'Верагодна, 
гэта быў нейкі апошні госць, які быў далёка на краі свету і не ведаў што 
вечарынкаўжо скончылася' [16, с. 97]; 

б) задняй часткай аб'екта ў англійскай мове: англ. the back of beyond 
'ззаду замагільнага жыцця' [16, с. 12], са значэннем 'вельмі далёка'. 
Англійскае слова back 'спіна' пазначае спіну. Назіральнік не можа бачыць 
спіну чалавека, які стаіць тварам да яго. Канцэптуальная апрацоўка гэтага 
прасторавага досведу дазваляе назіральніку пазначаць словам back 'спіна' 
нябачны тыльны бок любога аб'екта. У англійскіх фразеалагізмах the back 
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of beyond слова back мае значэнне 'вельмі аддаленае месца, глуш': "Why 
couldn't you just stay in the back of beyond?", she said. '«Чаму не мог ты проста 
застацца ў глушы?» — спытала яна' (S. Gallagher); 

в) зрокавым успрыманнем у беларускай мове (за вачыма 'далека ад 
дому, без нагляду' [6, с. 180]):... Росягэтак за вачыма (Ф. Багушэвіч); 

г) слыхавым успрыманнем у англійскай мове. Напрыклад, a far cry from 
'далёкікрык' [11, с. 44], out ofearshort 'за межамі чутнасці' [26, с. 90], out of 
hail 'за межамі вокліку' [13, с. 324], ои* о/Aearwig'за межамічутнасці' [11, 
с. 90] са значэннем 'далека': Conchis was out of hearing. 'Кончыс быў ужо 
далека (па-за межамічутнасці)' (J. Fowles); 

д) прадстаўнікамі фальклору і фауны ў беларускай мове: воран (воран 
касцей незанясе [27, с. 48], дзе воран — сімвал сувязі са светам памерлых), 
комар (дзе камар козы пасе [29, с. 414]): Ды ці ж такую [кватэру] 
атрымаеш ?! Дадуць дзе-небудзь у чорта ў зубах маламетражку, і будзь 
здароў... (М. Васілёнак); 

е) дзевятковай і дзесятковай сістэмай вылічэння, што не ўласціва 
англійскім фразеалагізмам са значэннем 'далека'. У беларускай ФА за 
трыдзевяць зямель са значэннем 'вельмі далека' [6, с. 518] трыдзевяць 
уяўляе сабой складанне двух лічэбнікаў тры і дзевяцъ, а ў беларускай ФА 
за дзясятай гарой са значэннем 'вельмі далека' маецца парадкавы лічэбнік 
дзясятая: Некаторыя скептыкі былі, шчыра скажам, здзіўлены, што не за 
трыдзевяць зямель, а зусім побач з Мінскам можна пабачыць столькі цікавых 
помнікаў мінулага (А. Мальдзіс). 

Яркая ўнутраная форма беларусых ФА са значэннем 'далека' надае ім 
экспрэсіўнасць, сведчыць пра міфалагізаванае ўспрыманне беларусамі да-
лёкага месцазнаходжання аб'екта, дзе пануюць звышнатуральныя сілы. 
што ўзмацняе іх адмоўную канатацыю. Англійскія ФА падгрупы дале
ка пазбаўлены канатацыі і нейтральны: nowhere near 'нідзе паблізу' [14], 
out of the way 'не на шляху' [14], miles away 'мілі прэч' [21] са значэннем 
'вельмі далёка'. 

У англійскай фразеасістэме выяўлены шэсць ФА, якія прадстаўляюць 
цікавую інфармацыю пра пераасэнсаванне прасторавага досведу, звя-
занага з адлегласцю: keep someone at arm's length 'трымаць каго-не-
будзь на адлегласці выцягнутай рукі; трымаць каго-небудзь на паваж-
най адлегласці' [ 16, с. 9], keep someone at a distance 'трымаць каго-небудзь 
на адлегласці' [16, с. 82], keep a safe one's distance 'трымацца на значнай 
адлегласці' [8, с. 332], know one's distance 'трымацца на значнай адлегласці' 
[24], keep out of the way 'трымацца ўбаку' [14] i give someone or something a 
wide berth 'абыходзіць каго-небудзь ці што-небудзь, пазбягаць, ухіляцца 
ад чаго-небудзь' [16, с. 21]. Падобныя ФАадлюстроўваюць неабходнасць 
прытрьімлівання моўцам пэўнай дыстанцьгі з мэтай пазбегнуць небяспекі 
для жыцця альбо парушэння сацыякультурных норм: The old lady kept the 
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foreign visitors at a distance while they were here. 'Пажылая дама трымала за-
межных гасцей на адлегласці ў той час, як яны знаходзіліся тут' [ 16, с. 82]. 

Заключэнне. Такім чьшам, месцазнаходжанне з пазначэннем блізкасці / 
аддаленасці ў беларускай і англійскай фразеасістэмах рэалізуецца праз 
г а р ы з а н т а л ь н у ю т р о х к а м п а н е н т н у ю м а д э л ь блізка — неда
лёка — далека. Значная колькасць беларускіх і англійскіх фразеалагізмаў са 
значэннем 'блізка', іх ужыванне з актуальнымі прэдыкатамі тыпу высіцца, 
чарнець, залаціцца, наяўнасць у іх структуры саматызмаў вока, рука, нага і 
выкарыстанне зрокавага, самасэнсарнага і тактыльнага аналізатараў, во-
бразная сувязь з прадметамі і з'явамі жыцця чалавека сведчаць пра са-
мата-антрапацэнтрычны характар блізкай прасторы, што абумоўлівае 
эматыўную нейтральнасць беларускіх і англійскіх ФА са значэннем 
'блізка'. Беларускія і англійскія ФА са значэннем 'недалёка' эксплікуюць 
месцазнаходжанне аб'екта па-за межамі тактыльнай перцэптыўнай пра
сторы назіральніка, але не выключаюць магчымасці тэты аб'ект убачыць 
ці дайсці да яго за невялікі прамежак часу. Паняцце 'далека' ў белару
скай і англійскай фразеасістэмах звязана з вобразамі краю, мяжы, тыль-
нага боку прадмета і пазначаюць месцазнаходжанне аб'екта па-за межамі 
перцэптьгўньгх магчымасцей назіральніка, пра што сведчыць адсутнасць 
саматызмаў у іх структуры і ўжыванне з неактуальным! прэдыкатамі тыпу 
быць, жыць, знаходзіцца. 

Нацыянальна-спецыфічнай рысай пры вызначэнні адлегласці да 
аб'екта ў беларускай фразеасістэме з'яўляецца выкарыстанне зрокавага 
аналізатара. Носьбіты англійскай мовы вызначаюць лакалізацыю аб'екта 
не толькі зрокам, але і слыхам. Яркія вобразныя асновы — прадстаўнікі 
фауны і феномены беларускай міфалогіі і фальклору — надаюць беларускім 
ФА са значэннем 'далека' экспрэсіўнасць, адмоўную канатацыю і свед
чаць пра міфалагізаванае ўспрыманне беларусамі далёкага месцазнаход-
жання аб'екта. Англійскія ФА са значэннем 'месцазнаходжанне аб'екта з 
пазначэннем блізкасці / аддаленасці' пазбаўлены канатацыі, з'яўляюцца 
нейтральнымі і рэпрэзентуюць дакладную культурна-маркіраваную струк-
турацыю міжасобаснай прасторы моўцы. 
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