
УСТАНОВА АДУКАЦЫІ  

«БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ПЕДАГАГІЧНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ 

ІМЯ МАКСІМА ТАНКА» 

 

 

УДК [811.161.3 + 811.133.1]‟373.72 

 

 

 

 

 

 

БУЦЬКО 

АЛЕНА СЯРГЕЕЎНА 

 

 

 

ФРАЗЕАСЕМАНТЫЧНАЕ ПОЛЕ «АДНОСІНЫ ПАМІЖ ЛЮДЗЬМІ» 

Ў БЕЛАРУСКАЙ І ФРАНЦУЗСКАЙ МОВАХ 

 

 

 

Аўтарэферат дысертацыі на саісканне вучонай ступені 

кандыдата філалагічных навук 

па спецыяльнасці 10.02.20 – параўнальна-гістарычнае, 

тыпалагічнае і супастаўляльнае мовазнаўства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінск, 2020  



 

Навуковая работа выканана ва ўстанове адукацыі  

«Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы» 

 

Навуковы кіраўнік:  Даніловіч Мікалай Аляксандравіч, доктар 

філалагічных навук, прафесар 

 

Афіцыйныя апаненты:   Мароз Валянціна Канстанцінаўна, 

доктар філалагічных навук, прафесар, прафесар 

кафедры беларускай і замежных моў установы 

адукацыі «Акадэмія Міністэрства ўнутраных 

спраў Рэспублікі Беларусь» 

 

  Калацэй Святлана Мікалаеўна, 

кандыдат філалагічных навук, дацэнт, загадчык 

кафедры рамана-германскай філалогіі ўстановы 

адукацыі «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя 

Ф. Скарыны» 

 

Апаніруючая арганізацыя: установа адукацыі «Брэсцкі дзяржаўны 

ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна» 

 

Абарона адбудзецца «15» студзеня 2021 года у 13.00 на пасяджэнні савета 

па абароне дысертацый К 02.21.01 пры ўстанове адукацыі «Беларускі 

дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка» па адрасе: 220030, 

г. Мінск, вул. Савецкая, 18, аўд. 482; e-mail: lingby@gmail.com, тэлефон 

вучонага сакратара: +375 (17) 200-82-53. 

 

З дысертацыяй можна азнаѐміцца ў бібліятэцы ўстановы 

адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсіт імя Максіма Танка». 

 

Аўтарэферат разасланы «15» снежня 2020 года. 

 

Вучоны сакратар  

савета па абароне дысертацый    Д. В. Дзятко 

 

  





1 

УВОДЗІНЫ 

 

З пашырэннем міжнародных і міжкультурных кантактаў Рэспублікі 

Беларусь узнікае неабходнасць лінгвістычных даследаванняў, скіраваных на 

вывучэнне беларускай і іншых моў у параўнальна-супастаўляльным аспекце. 

Выяўленне падабенства і адрозненняў у сістэмах розных моў з‟яўляецца 

важным для стварэння асновы эфектыўнай міжкультурнай камунікацыі. 

Развіццѐ кантрастыўных даследаваннняў, актывізацыя цікавасці да 

праблемы «мова і культура», пашырэнне этналінгвістычнага кірунку ў 

сучасным мовазнаўстве абумовілі зацікаўленасць даследчыкаў праблемай 

нацыянальнай спецыфікі мовы, што найбольш ярка адлюстроўваецца ў 

фразеалогіі. У сучаснай лінгвістыцы ўзмацняецца антрапацэнтрычны падыход 

да вывучэння моўных з‟яў, і фразеалагічны фонд для гэтага мае асаблівае 

значэнне. Фразеалагізмы фіксуюць у вербальнай форме сукупны вопыт народа, 

культуру нацыі, менталітэт, нацыянальны характар людзей. Даследаванне 

фразеалагічнага фонду мовы вырашае дзве асноўныя праблемы, якія складаюць 

сутнасць антрапацэнтрычнай лінгвістыкі: функцыянаванне мовы ў жыцці 

чалавека і адлюстраванне жыцця чалавека ў мове.  

Важным застаецца лінгвістычны падыход да мовы як да сістэмна-

функцыянальнага ўтварэння. Пры такім падыходзе ў якасці асноўных адзінак 

аналізу выступаюць семантычныя палі. Нягледзячы на тое што семантычнае 

поле ў лінгвістыцы мае даўнюю гісторыю вывучэння, застаюцца слаба 

распрацаванымі такія пытанні, як тыпалогія палѐў, іх структурная арганізацыя, 

параўнальна-супастаўляльны аналіз на матэрыяле асобных моў. Прымяненне 

тэорыі семантычнага поля да фразеалагізмаў спрыяе больш глыбокаму 

вывучэнню іх семантычнай структуры, сістэмных адносін, ідэаграфічнай 

разгалінаванасці.  

Фразеалагізмы са значэннем адносін паміж людзьмі ўтвараюць 

фразеалагічную падсістэму, якая пакрывае асобныя сферы агульнай паняццевай 

суаднесенасці. Супастаўленне іх у такіх аддалена роднасных мовах, як 

беларуская і французская, дазваляе больш поўна вызначыць сутнасць 

агульнамоўнай катэгорыі міжасобасных адносін, а таксама выявіць тыя 

асаблівасці яе адлюстравання ў кожнай абранай для даследавання мове, якія 

могуць застацца незаўважанымі падчас аналізу ўнутрымоўнага матэрыялу. 

Фразеасемантычнае поле «адносіны паміж людзьмі» займае адно з цэнтральных 

месцаў у фразеалагічных сістэмах розных моў, яно шырока прадстаўлена і ў 

беларускай, і ў французскай фразеалогіі як у колькасным, так і ў зместавым 

плане. Але ў мовазнаўстве, як айчынным, так і замежным, яшчэ не створана 
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сістэмная семантычная класіфікацыя фразеалагічных адзінак, якія 

характарызуюць міжасобасныя адносіны. Гэта дысертацыя – першае 

спецыяльнае даследаванне фразеасемантычнага поля «адносіны паміж 

людзьмі» ў беларускай і французскай мовах. 

Актуальнасць даследавання, такім чынам, вызначаецца шэрагам 

экстралінгвістычных і лінгвістычных фактараў, у прыватнасці: пашырэннем 

міжмоўных, міжкультурных і міжнацыянальных кантактаў, патрэбамі сучаснага 

параўнальна-супастаўляльнага мовазнаўства, актывізацыяй цікавасці да 

праблемы «мова і культура», недастатковай вывучанасцю семантычнай 

структуры асобных фразеасемантычных палѐў. Дзякуючы сваѐй семантычнай 

значнасці, шматлікасці кампанентаў і складанасці структурнай арганізацыі, 

фразеасемантычнае поле «адносіны паміж людзьмі» мае асабліва важнае 

значэнне для даследавання фразеалогіі ў супастаўляльным аспекце. 

 

 

АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ 

 

Сувязь работы з навуковымі праграмамі (праектамі), тэмамі 

Дысертацыйнае даследаванне выканана ў межах навуковай тэмы 

«Лексіка, фразеалогія і граматыка беларускай мовы ў сінхранічным, 

дыяхранічным і параўнальна-тыпалагічным аспектах», якая распрацоўваецца 

кафедрай беларускай філалогіі ўстановы адукацыі «Гродзенскі дзяржаўны 

ўніверсітэт імя Янкі Купалы» (пратакол Савета філалагічнага факультэта ад 

19.12.2018 № 10). Тэма дысертацыі адпавядае п. 11 «Грамадства і эканоміка» 

Пераліку прыярытэтных напрамкаў навуковых даследаванняў Рэспублікі 

Беларусь на 2016–2020 гг., зацверджанага Пастановай Савета Міністраў 

Рэспублікі Беларусь ад 12.03.2015 № 190. 

Мэта і задачы даследавання 

Мэта даследавання – вызначыць у структурна-семантычным аспекце 

агульныя і адметныя рысы фразеасемантычнага поля «адносіны паміж 

людзьмі» ў беларускай і французскай мовах. 

У адпаведнасці з мэтай ставяцца і вырашаюцца наступныя задачы: 

1) раскрыць навуковыя пункты гледжання адносна паняцця семантычнага 

поля ў лінгвістыцы і ўдакладніць яго месца і спецыфіку ў сістэме фразеалогіі; 

2) вызначыць сутнасць семантычнай катэгорыі «адносіны паміж людзьмі» 

і выявіць адпаведныя ѐй фразеалагізмы ў беларускай і французскай мовах; 

3) вызначыць структуру фразеасемантычнага поля «адносіны паміж 

людзьмі» ў беларускай і французскай мовах; 
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4) выявіць семантычнае падабенства і разыходжанне фразеалагізмаў у 

структурна-іерархічных падраздзяленнях фразеасемантычнага поля «адносіны 

паміж людзьмі» ў беларускай і французскай мовах; 

5) устанавіць і ахарактарызаваць тыпы беларуска-французскіх 

адпаведнасцей фразеалагізмаў фразеасемантычнага поля «адносіны паміж 

людзьмі». 

Аб’ект даследавання ‒ фразеалагізмы са значэннем адносін паміж 

людзьмі ў беларускай і французскай мовах. Прадмет даследавання ‒ агульныя і 

адметныя рысы семантыкі і структуры фразеалагізмаў, што ўтвараюць 

фразеасемантычнае поле «адносіны паміж людзьмі» ў беларускай і 

французскай мовах.  

Фактычны матэрыял быў вылучаны метадам суцэльнай выбаркі са 

«Слоўніка фразеалагізмаў: у 2 т.» І. Я. Лепешава (Мінск, 2008) і «Dictionnaire 

d‟expressions et locutions» A. Рэя і С. Шантро (Парыж, 2007). Дадатковымі 

крыніцамі даследавання паслужылі «Этымалагічны слоўнік фразеалагізмаў» 

І. Я. Лепешава (Мінск, 2004), «Тлумачальны слоўнік беларускай мовы: больш 

за 65000 слоў» (Мінск, 2005), «Le Nouveau Petit Robert: dictionnaire alphabétique 

et analogique de la langue française» П. Рабэра (Парыж, 2002), «Dictionnaire des 

expressions et locutions traditionnelles» М. Ра (Парыж, 2008), «Новый большой 

французско-русский фразеологический словарь» У. Р. Гака (Масква, 2005). 

Дакладнасць вынікаў даследавання забяспечваеццца аналізам 

878 фразеалагічных адзінак (далей – ФА) беларускай мовы і 654 ФА 

французскай мовы з агульным значэннем „адносіны паміж людзьмі‟, 

выяўленых у названых лексікаграфічных крыніцах.  

Навуковая навізна 

Навуковая навізна даследавання заключаецца ў тым, што ўпершыню 

вызначаны корпус беларускіх і французскіх фразеалагічных адзінак з агульным 

значэннем адносін паміж людзьмі; ажыццѐўлена іх семантыка-тэматычная 

класіфікацыя, што дазволіла ўстанавіць састаў і структуру фразеасемантычнага 

поля «адносіны паміж людзьмі» ў беларускай і французскай мовах; выяўлена 

агульнае і адметнае ў семантычным напаўненні і структурнай арганізацыі 

гэтага поля ў беларускай і французскай мовах; ахарактарызаваны асноўныя 

тыпы беларуска-французскіх фразеалагічных адпаведнасцей у межах 

даследаванага поля.  

Палажэнні, якія выносяцца на абарону 

1. З пашырэннем даследаванняў метадам семантычнага поля і развіццѐм 

навуковай фразеалогіі ўзнікла неабходнасць вылучэння фразеасемантычнага 

поля. Яно ўяўляе сабой сукупнасць фразеалагізмаў, якія аб‟яднаны агульнай 
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семантычнай прыметай, належаць да адной паняццевай сферы і 

характарызуюцца пэўнымі сістэмнымі адносінамі. Фразеасемантычнае поле 

з‟яўляецца самастойнай сістэмай, якая сваімі лінгвістычнымі і 

экстралінгвістычнымі сувязямі суадносіцца з адпаведным лексіка-семантычным 

полем, але не з‟яўляецца яго часткай. Асобнасць фразеасемантычнага поля 

тлумачыцца фармальнай і зместавай спецыфікай фразеалагізмаў у параўнанні іх 

са словамі. 

2. Паняцце «адносіны паміж людзьмі» абазначае сувязь паміж асобамі ў 

працэсе іх зносін, суіснавання і сумеснай дзейнасці. Гэта ўніверсальная 

семантычная катэгорыя, якая ахоплівае значную частку фразеалагізмаў як у 

беларускай, так і ў французскай мове, што тлумачыцца пераважна 

антрапацэнтрычным характарам фразеалогіі наогул. У абедзвюх мовах 

выяўляецца тэматычнае адзінства корпуса фразеалагізмаў з агульным 

значэннем „адносіны паміж людзьмі‟, што дасягаецца наяўнасцю ў іх агульных 

фразеалагічных аб‟яднанняў, якія паказваюць на характар адносін і пэўныя 

сувязі паміж людзьмі, разнастайныя праяўленні адносін, уздзеянне і 

ўзаемаўздзеянне, якое адбываецца ў працэсе чалавечых зносін. 

3. Фразеасемантычнае поле «адносіны паміж людзьмі» з‟яўляецца 

поліцэнтрычным, з дыфузнай структурай. Яно характарызуецца наяўнасцю пяці 

слаба звязаных адно з адным субпалѐў, уласцівых і беларускай, і французскай 

мовам: «характар адносін паміж людзьмі», «праяўленні адносін паміж 

людзьмі», «уздзеянне ў адносінах», «імкненне да адносін», «непажаданасць і 

адсутнасць адносін». На падставе дыферэнцыйных семантычных прымет у 

межах субпалѐў вылучаюцца мікрапалі, а ў складзе мікрапалѐў ‒ групы і 

падгрупы. Мікрапалі маюць самастойную комплексную структуру, якая 

ўключае ядро, цэнтр і перыферыю. Размеркаванне фразеалагізмаў ад ядра да 

перыферыі залежыць ад ступені іх сэнсавай блізкасці да агульнага значэння 

поля. 

4. Фразеалагізмы поля «адносіны паміж людзьмі» характарызуюцца 

значным падабенствам семантыкі ў беларускай і французскай мовах. Ім 

уласціва 119 агульных семантычных прымет, на падставе чаго выяўлены 

наступныя агульныя структурна-іерархічныя падраздзяленні: 

14 фразеасемантычных мікрапалѐў («сямейна-шлюбныя адносіны», «любоўныя 

адносіны», «сяброўскія адносіны», «непрыяцельскія адносіны», «адносіны 

падпарадкавання і залежнасці», «апекаванне і заступніцтва», «пазітыўныя 

праяўленні адносін», «негатыўныя праяўленні адносін» і інш.), 

52 фразеасемантычныя групы («адносіны паміж бацькамі і дзецьмі», «адносіны 

паміж мужам і жонкай», «сваяцкія адносіны», «сіла, ступень кахання», 
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«моцнае, надзейнае сяброўства», «адносіны адзінства і аднадумства», 

«адносіны падабенства», «варожасць», «саперніцтва, супрацьборства», 

«падпарадкаванне», «апека» і інш.) і 13 фразеасемантычных падгруп 

(«уступленне ў шлюб», «шлюбная нявернасць», «насмешка», «абгавор», «біць 

каго-небудзь», «пазбаўляць каго-небудзь жыцця», «выводзіць каго-небудзь са 

стану раўнавагі», «пагражаць каму-небудзь» і інш.). Спецыфічнымі з‟яўляюцца 

40 семантычных прымет (21 – у фразеалагізмах беларускай і 19 ‒ французскай 

мовы). Адпаведна ім вылучаюцца адметныя кампаненты фразеасемантычнага 

поля: 1 мікраполе («ацэньванне чалавека»), 10 фразеасемантычных груп 

(«ідэалізацыя і ўсхваленне», «перастаць кахаць», «прымушаць пакахаць сябе», 

«непадпарадкаванне», «выхаванне», «прымушаць працаваць, эксплуатаваць», 

«непажаданасць шлюбных адносін» і інш.), 2 фразеасемантычныя падгрупы 

(«крыўдзіць каго-небудзь», «ухіляцца ад размовы») – у беларускай мове; 

1 мікраполе («інтымныя адносіны»), 9 фразеасемантычных груп («спантаннае 

пачуццѐ кахання», «праяўленні кахання», «аб‟ект кахання», «сяброўства на 

пэўных умовах», «ненадзейнае, несапраўднае сяброўства» і інш.), 

1 фразеасемантычная падгрупа («выклікаць страх у каго-небудзь») ‒ у 

французскай мове. 

5. Супастаўляльны аналіз фразеалагізмаў семантычнага поля «адносіны 

паміж людзьмі» дазволіў выявіць чатыры тыпы беларуска-французскіх 

фразеалагічных адпаведнасцей: фразеалагічныя эквіваленты (поўныя і 

частковыя), фразеалагічныя аналагі, безэквівалентныя фразеалагізмы і 

фразеалагічныя амонімы. Эквівалентам уласціва поўнае супадзенне плана 

зместу і плана выражэння (поўныя эквіваленты) ці нязначныя разыходжанні ў 

плане выражэння, што не парушаюць супадзення вобразнай асновы 

фразеалагізмаў (частковыя эквіваленты). Колькасць поўных і частковых 

эквівалентаў складае каля 4 % і 4,2 % адпаведна сярод усіх фразеалагізмаў са 

значэннем адносін паміж людзьмі ў беларускай і французскай мовах. 

Беларуска-французскія фразеалагічныя аналагі характарызуюцца аднолькавым 

ці блізкім значэннем, але поўным разыходжаннем ці прыблізным падабенствам 

унутранай формы. Гэта найбольш шматлікі тып беларуска-французскіх 

фразеалагічных адпаведнасцей – іх доля складае каля 55 % у даследаваным 

корпусе адзінак. Фразеалагізмы адной мовы, якія не маюць ні эквівалента, ні 

аналага ў другой мове, з‟яўляюцца безэквівалентнымі ў адносінах да апошняй. 

Доля безэквівалентных фразеалагізмаў складае каля 22 % і 14 % ад усіх 

фразеалагічных адзінак даследаванага фразеасемантычнага поля ў беларускай і 

французскай мовах адпаведна. Міжмоўным фразеалагічным амонімам уласцівы 

поўны паралелізм плана выражэння і абсалютныя ці частковыя разыходжанні 
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плана зместу. Іх колькасць складае каля 0,8 % у даследаваным корпусе адзінак. 

Асабісты ўклад саіскальніка вучонай ступені 

Праведзенае навуковае кваліфікацыйнае даследаванне, а таксама 

публікацыі па тэме дысертацыі з‟яўляюцца вынікам самастойнай працы 

саіскальніка, якая праводзілася ў адпаведнасці з мэтай і задачамі даследавання. 

Асноўныя тэарэтычныя палажэнні і практычныя вынікі па тэме даследавання 

атрыманы аўтарам асабіста і грунтуюцца на фактычным матэрыяле, сабраным, 

прааналізаваным і сістэматызаваным уласна аўтарам. 

Апрабацыя дысертацыі і інфармацыя аб выкарыстанні яе вынікаў 

Асноўныя палажэнні і вынікі дысертацыі прайшлі апрабацыю на 

наступных канферэнцыях: ХХІ Міжнароднай навукова-практычнай інтэрнэт-

канферэнцыі «Тенденции и перспективы развития науки и образования в 

условиях глобализации» (г. Пераяслаў-Хмяльніцкі, 31 студзеня 2017 г.), 

XIII Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Приоритеты мировой науки: 

эксперимент и научная дискуссия» (г. Паўночны Чарльстан, 14–15 лютага 

2017 г.), I Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Язык и социальная 

коммуникация» (г. Смаленск, 30 верасня 2017 г.), Рэспубліканскіх Купалаўскіх 

чытаннях (г. Гродна, 24 лістапада 2017 г.), Міжнародным навуковым круглым 

стале «Хоревские чтения. Мировая культура: этнос в свете истории и 

современности» (г. Гродна, 16 лютага 2018 г.), Рэспубліканскай навукова-

практычнай канферэнцыі «Слова, фразеалагізм, перыфраза» (да 80-годдзя з дня 

нараджэння прафесара Г. М. Малажай) (г. Брэст, 15 сакавіка 2018 г.), 

XV Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Культурология, 

искусствоведение и филология: современные взгляды и научные исследования 

(г. Масква, 12 верасня 2018 г.), Рэспубліканскай навукова-практычнай 

канферэнцыі «Нацыянальна-культурны кампанент у літаратурнай і дыялектнай 

мове» (г. Брэст, 21 лютага 2019 г.), Міжнародным навуковым круглым стале 

«Восточнославянские культуры в восприятии Адама Мицкевича и польских 

романтиков» (г. Гродна, 31 мая – 1 чэрвеня 2019 г.), Рэспубліканскіх 

Купалаўскіх чытаннях (г. Гродна, 15 лістапада 2019 г.). 

Матэрыялы дысертацыі ўкаранѐны ў навучальны працэс кафедры 

замежных моў установы адукацыі «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі 

Купалы» (акт укаранення ад 04.07.2018 № 03-8/ 068). 

Апублікаванне вынікаў дысертацыі 

Вынікі дысертацыі адлюстраваны ў 17 публікацыях, з іх: 6 – артыкулы ў 

навуковых выданнях, якія адпавядаюць п. 18 Палажэння аб прысуджэнні 

вучоных ступеней і прысваенні вучоных званняў у Рэспубліцы Беларусь 

(3,15 аўт. арк.), 3 – артыкулы ў зборніках навуковых прац (1,03 аўт. арк.), 8 – 
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артыкулы ў зборніках матэрыялаў міжнародных і рэспубліканскіх 

канферэнцый, у тым ліку 4 замежных (1,88 аўт. арк.). Агульны аб‟ѐм 

публікацый складае 6,06 аўтарскага аркуша. Усе публікацыі выкананы 

саіскальнікам без суаўтараў.  

Структура і аб’ѐм дысертацыі 

Дысертацыя складаецца з пераліку скарачэнняў і ўмоўных абазначэнняў, 

уводзін, агульнай характарыстыкі работы, трох глаў, заключэння, 

бібліяграфічнага спіса (202 пазіцыі), які ўключае спіс выкарыстаных крыніц 

(185 пазіцый) і спіс публікацый саіскальніка (17 пазіцый). Дысертацыя налічвае 

17 дадаткаў. Агульны аб‟ѐм працы – 265 старонак, з якіх асноўны тэкст займае 

100 старонак (у тым ліку 4 рысункі на 3 старонках), бібліяграфічны спіс 

размешчаны на 17 старонках, дадаткі – на 148 старонках. 

 

АСНОЎНЫ ЗМЕСТ ДЫСЕРТАЦЫІ 

 

У першай главе дысертацыі «Тэарэтычныя аспекты полевага 

даследавання фразеалагізмаў» разглядаюцца лінгвістычныя падыходы да 

вызначэння паняцця семантычнага поля і асвятляецца яго спецыфіка ў сістэме 

фразеалогіі. Глава складаецца з двух раздзелаў. 

У раздзеле 1.1 «Паняцце семантычнага поля і яго эвалюцыя ў 

лінгвістыцы» даецца агляд асноўных кірункаў і падыходаў да вызначэння 

паняцця поля ў практыцы лінгвістычных даследаванняў (Г. Іпсэн, І. Трыр, 

К. Ройнінг, В. Порцыг, Г. Матарэ, П. Гіро, В. П. Абрамаў, Л. М. Васільеў, 

Ю. М. Каравулаў, Г. С. Шчур і інш.), прыводзяцца асноўныя палажэнні тэорыі 

полевай арганізацыі мовы (А. У. Бандарка, Ю. М. Каравулаў, А. І. Кузняцова, 

Л. А. Новікаў, А. А. Уфімцава, С. Г. Шафікаў і інш.), называюцца галоўныя 

прычыны актывізацыі даследаванняў у гэтай галіне. 

Раздзел 1.2 «Фразеасемантычнае поле ў сістэме мовы: статус і 

структура» прысвечаны асноўным пытанням полевых даследаванняў на 

фразеалагічным матэрыяле. Разглядаюцца вытокі вывучэння фразеалогіі з 

прымяненнем полевай мадэлі (Л. І. Райзензон, Ю. Ю. Аваліяні, А. У. Кунін), 

аналізуюцца пункты гледжання адносна вызначэння месца і статусу 

фразеасемантычнага поля ў адносінах да лексіка-семантычнага поля мовы 

(Л. І. Антропава, В. П. Губараў, М. І. Сямко, Л. А. Бутарава, В. М. Макіенка, 

І. І. Чарнышова і інш.). Характарызуецца іерархічная структура 

фразеасемантычнага поля, якая ўключае ў сябе субпалі, што ў сваю чаргу 

падзяляюцца на мiкрапалi, групы i падгрупы, і семантычная структура поля, 

якая складаецца з ядра, цэнтра і перыферыі. 
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У другой главе «Структурна-семантычная характарыстыка 

фразеасемантычнага поля “адносіны паміж людзьмі”» даследуецца састаў і 

структура адзначанага поля ў беларускай і французскай мовах. Глава ўключае 

сем раздзелаў. 

У раздзеле 2.1 «Вызначэнне паняцця “адносіны паміж людзьмі”» 

раскрываецца сутнасць семантычнай катэгорыі «адносіны паміж людзьмі». У 

агульным гэта сувязь паміж асобамі ў працэсе іх зносін, суіснавання і сумеснай 

дзейнасці. 

У раздзеле 2.2 «Састаў фразеасемантычнага поля “адносіны паміж 

людзьмі” ў беларускай і французскай мовах» акрэсліваецца кола беларускіх і 

французскіх фразеалагізмаў, адпаведных агульнай семантычнай прымеце 

„адносіны паміж людзьмі‟. Гэта інтэгральная прымета поля, яна ўдакладняецца 

дыферэнцыйнымі семантычнымі прыметамі. Дыферэнцыйныя прыметы 

дазволілі вылучыць у складзе фразеасемантычнага поля «адносіны паміж 

людзьмі» пяць субпалѐў, выяўленых у абедзвюх мовах: «характар адносін 

паміж людзьмі», «праяўленні адносін паміж людзьмі», «уздзеянне ў адносінах», 

«імкненне да адносін», «непажаданасць і адсутнасць адносін». Кожнае 

фразеасемантычнае субполе складаецца з мікрапалѐў, груп і падгруп і мае 

комплексную структуру, у якую ўваходзяць ядро, цэнтр і перыферыя.  

Раздзел 2.3 «Фразеасемантычнае субполе “характар адносін”» 

прысвечаны фразеалагізмам, якія ўказваюць на чалавечыя ўзаемадносіны ў 

залежнасці ад сферы іх існавання ці паказваюць на іх сутнастны тып. Раздзел 

складаецца з дзевяці падраздзелаў. У падраздзеле 2.3.1 «Фразеасемантычнае 

мікраполе “сямейна-шлюбныя адносіны”» разглядаюцца фразеалагізмы з 

інтэгральнай семантычнай прыметай „сямейныя адносіны‟. Ядзерная частка 

мікраполя ўтвараецца фразеасемантычнай групай «адносіны паміж бацькамі і 

дзецьмі» (бел. косць ад (з) косці – „роднае дзіця, пра кроўную роднасць‟; фр. la 

chair de sa chair (плоць ад плоці
1
) – „роднае дзіця‟). Да цэнтральнай часткі 

мікраполя належыць група «адносіны паміж мужам і жонкай» (бел. звязваць 

сябе (звязвацца) вузамі Гіменея – „уступаць у шлюб‟; фр. porter la culotte (les 

culottes) (насіць штаны) – „гаворыцца пра жонку, якая дамінуе над мужам‟). Да 

бліжняй перыферыі мікраполя ў абедзвюх мовах належыць група «сваяцкія 

адносіны» (бел. свая кроў – „блізкі сваяк‟; фр. neveu à la mode de Bretagne 

(пляменнік на брэтанскі манер) – „сын стрыечнага брата ці стрыечнай сястры‟). 

Дальняя перыферыя мікраполя ўтвараецца беларускімі фразеалагізмамі, якія ў 

сваім семантычным складзе не маюць непасрэдна інтэгральнай прыметы 

„сямейныя адносіны‟, але яна разумеецца на ўзроўні патэнцыяльнай семантыкі 

                                                           
1
 Тут і далей у дужках прыводзіцца літаральны пераклад французскіх фразеалагізмаў. 
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(бел. віць <сваѐ> гняздо – „ствараць дамашнюю ўтульнасць для каго-н.‟). У 

падраздзеле 2.3.2 «Фразеасемантычнае мікраполе “любоўныя адносіны”» 

характарызуюцца фразеалагізмы з інтэгральнай семантычнай прыметай 

„любоў/каханне‟. Да ядзернай часткі мікраполя адносяцца фразеалагізмы, 

семантычная структура якіх прадстаўлена толькі інтэгральнай прыметай 

(бел. аддаваць сэрца – „кахаць     каго-н.‟; фр. avoir dans la peau (мець у скуры) – 

„кахаць каго-н.‟). Да цэнтральнай зоны мікраполя належыць група «сіла, 

ступень кахання» (бел. аддаваць душу – „вельмі моцна, бязмежна любіць каго-

н.‟; фр. aimer d’amour (кахаць каханнем) – „быць закаханым, моцна, горача, 

шчыра кахаць‟) і група французскіх фразеалагізмаў «спантаннае пачуццѐ 

кахання» (фр. coup de coeur (удар сэрца) – „спантанная любоўная цяга‟). 

Бліжняя перыферыя мікраполя ў абедзвюх мовах прадстаўлена групамі 

«выклікаць каханне» (бел. пакараць сэрца – „абуджаць у каго-н. любоў да сябе‟; 

фр. tourner la tête (кружыць галаву) – „выклікаць у каго-н. пачуццѐ кахання‟) і 

«прызнавацца ў каханні» (бел. адкрываць сваѐ сэрца – „прызнавацца ў каханні‟; 

фр. déclarer sa flamme (абвяшчаць сваѐ полымя) – „прызнацца ў каханні‟), а 

таксама групай французскіх фразеалагізмаў «праяўленні кахання» (фр. manger 

des yeux (есці вачыма) – „глядзець закахана і пажадліва‟). Дальняя перыферыя 

мікраполя ў беларускай мове ўтвараецца групамі «перастаць кахаць» 

(бел. выкідаць з сэрца  – „пераставаць кахаць каго-н., любіць каго-н.‟), 

«прымушаць пакахаць сябе» (бел. завязваць свет – „выклікаць у каго-н. любоў, 

прымушаць пакахаць каго-н.‟) і полісемічнымі фразеалагізмамі, якія толькі 

адным са значэнняў належаць да мікраполя «любоўныя адносіны», у 

французскай мове – групай «аб‟ект кахання» (фр. l’homme de sa vie (мужчына 

яе жыцця) – „вялікае каханне жанчыны, мужчына, якога яна заўсѐды будзе 

кахаць‟). Падраздзел 2.3.3 «Фразеасемантычнае мікраполе “інтымныя 

адносіны”» адпавядае фразеалагізмам з інтэгральнай семантычнай прыметай 

„сексуальныя адносіны‟. Мікраполе было выяўлена толькі ў французскай мове. 

Яго ядзерная частка ўтвараецца фразеалагізмамі без дадатковых семантычных 

прымет (фр. amour vache (каровіна каханне) – „плоцевае каханне, сексуальная 

сувязь паміж людзьмі‟). Цэнтральная частка прадстаўлена групай «інтымная 

блізкасць» (фр. sacrifier à Vénus (прыносіць ахвяру Венеры) – „мець палавыя 

зносіны, інтымную блізкасць‟). Група «прапаноўваць сексуальную сувязь» 

фарміруе перыферыю мікраполя (фр. taper dans l’oeil (біць у вока) – „спакушаць 

каго-н., дабівацца інтымнай блізкасці‟). У падраздзеле 2.3.4 Фразеасемантычнае 

мікраполе «сяброўскія адносіны» разглядаюцца фразеалагізмы з інтэгральнай 

семантычнай прыметай „сяброўства‟. Ядзерная частка мікраполя – 

фразеалагізмы, якія характарызуюць сяброўства без указання на яго 
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працягласць, сілу і іншыя паказчыкі (бел. на кароткай назе – „у блізкіх, 

сяброўскіх адносінах‟; фр. être à tu et à toi (быць на ты і ты) – „у сяброўскіх, 

блізкіх адносінах‟. Цэнтральная частка мікраполя ўтвараецца з груп «моцнае, 

надзейнае сяброўства» (бел. звязаў чорт вяровачкай – „хто-н. вельмі моцна 

сябруе з кім-н.‟; фр. ami de toutes les heures (сябар ва ўсе часы) – „надзейны 

сябар‟), «неразлучныя сябры» (бел. не разлі вада – „вельмі здружаныя, 

неразлучныя‟; фр.  amis à la vie et à la mort (сябры на жыццѐ і на смерць) – 

„неразлучныя сябры‟), у французскай мове – яшчэ і фразеалагізмам з 

семантычнай прыметай „даўнасць сяброўства‟ (фр. ami de la première heure 

(сябар ад першай гадзіны) – „даўні сябар; сябар дзяцінства‟). Да бліжняй 

перыферыі належаць фразеалагізмы з дадатковай семантычнай прыметай 

„пачатак сяброўскіх адносін‟ (бел. на брудэршафт – „з правам дружыць і 

звяртацца адзін да аднаго на «ты»‟; фр. faire ami-ami (рабіць сябра-сябра) – 

„выяўляць адзнакі сяброўства, пачынаць сябраваць‟) і група французскіх 

фразелагізмаў «сяброўства на пэўных умовах» (фр. ami jusqu’aux autels (сябар 

да алтара) – „сябар ва ўсім, акрамя рэлігіі‟). Дальняя перыферыя поля ў 

беларускай мове фарміруецца мнагазначнымі фразеалагізмамі, у французскай – 

групай «ненадзейнае, несапраўднае сяброўства» (фр. ami de quart d’heure (сябар 

на чвэрць гадзіны) – „мімалѐтны, ненадзейны сябар‟). Падраздзел 2.3.5 

«Фразеасемантычнае мікраполе “адносіны адзінства і падабенства”» 

прысвечаны фразеалагізмам з інтэгральнай семантычнай прыметай „агульнасць 

людзей‟. Ядро і цэнтральная частка ў абедзвюх мовах утвараецца 

фразеалагізмамі груп «адносіны адзінства і аднадумства» (бел. у адну руку – 

„аднолькавых думак, поглядаў, у пэўнай згодзе з кім-н.‟; фр. abonder dans le 

sens de qqn (быць багатым на свядомасць каго-н.) – „цалкам падзяляць чые-н. 

думкі, погляды, меркаванні‟) і «адносіны падабенства» (бел. як на падбор – 

„зусім аднолькавыя і добрыя па якіх-н. якасцях‟; фр. de la même farine (з адной 

мукі) – „вельмі падобныя адзін на аднаго ў якіх-н. адносінах‟). Перыферыйная 

зона мікраполя прадстаўлена толькі ў беларускай мове і ўтвараецца 

фразеалагізмамі, якія толькі ў адным значэнні адносяцца да мікраполя 

«адносіны адзінства і падабенства». У падраздзеле 2.3.6 «Фразеасемантычнае 

мікраполе “непрыяцельскія адносіны”» разглядаюцца фразеалагізмы, якія 

характарызуюць непрыязныя і варожыя адносіны паміж асобамі. Да ядра 

мікраполя ў беларускай і французскай мовах належыць група «варожасць» 

(бел. халодная вайна – „непрыязныя варожыя адносіны паміж кім-н.‟; фр. se 

mettre à dos (сесці на спіну) – „зрабіцца чыім-н. ворагам‟). Цэнтральная частка 

мікраполя прадстаўлена фразеасемантычнымі групамі «саперніцтва, 

супрацьборства» (бел. зуб на зуб зайшоў – „склаліся непрыемныя адносіны, пры 
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якіх адзін не саступае другому‟; фр. aller sur les brisées (ісці па асколках) – 

„сапернічаць з кім-н.‟) і «непрыязнасць» (бел. не мець вока – „адчуваць 

непрыязнасць да каго-н., ненавідзець каго-н.‟; фр. faire mauvais ménage 

(утвараць дрэнную сям’ю) – „быць у дрэнных, непрыязных адносінах‟). 

Бліжняя перыферыя мікраполя ў абедзвюх мовах фрміруецца групай «помста» 

(бел. адпякаць (адносіць) пірагі – „жорстка помсціць‟; фр. rendre le réciproque 

(вяртаць узаемнае) – „помсціць каму-н., хто зрабіў зло‟). Дальняя перыферыя 

мікраполя прадстаўлена фразеалагізмамі толькі ў беларускай мове і ўтвараецца 

адзінкамі, што належаць да зоны семантычнага пераходу. У падраздзеле 

2.3.7 «Фразеасемантычнае мікраполе “адносіны падпарадкавання і 

залежнасці”» аналізуюцца фразеалагізмы, якія характарызуюць адносіны з 

пункту гледжання падпарадкаванасці асобы чужой уладзе, волі. Ядро мікраполя 

ўтвараецца ў абедзвюх мовах фразеасемантычнай групай «падпарадкаванне» 

(бел. выкручваць сырыцу – „поўнасцю падпарадкоўваць сваѐй волі, свайму 

жаданню‟; фр. sous les ordres de (пад загадамі) – „у іерархічым 

падпарадкаванні‟). Цэнтральная частка мікраполя фарміруецца групай 

«залежнасць» (бел. пад каўпаком – „у поўнай залежнасці ад каго-н.‟; фр. aux 

gages (у даўгу) – „да чыіх-н. паслуг, у залежнасці ад каго-н.‟). Бліжняя 

прыферыя мікраполя ў абедзвюх мовах утвараецца групай «незалежнасць» 

(бел. скідаць <з шыі> ярмо – „вызваляцца з-пад чыѐй-н. улады‟; фр. mettre la 

bride sur le cou (класці повад на шыю) – „даваць каму-н. поўную свабоду 

дзеянняў, вызваляць ад залежнасці‟). Адметная рыса бліжняй перыферыі ў 

беларускай мове – група «непадпарадкаванне» (бел. адбівацца ад рук – 

„перастваць слухацца каго-н., не падпарадкоўвацца‟). Да дальняй перыферыі 

належаць фразеалагізмы групы «раўнапраўныя адносіны» (за круглым сталом – 

„з роўнымі правамі, на роўных умовах‟; фр. sur la même ligne (на адной і той 

жа лініі) – „у аднолькавым палажэнні, на супастаўным узроўні‟). У беларускай 

мове ў зону дальняй перыферыі мікраполя ўваходзяць яшчэ і мнагазначныя 

адзінкі. Падраздзел 2.3.8 «Фразеасемантычнае мікраполе “апекаванне і 

заступніцтва”» прысвечаны апісанню фразеалагізмаў з інтэгральнымі 

семантычнымі прыметамі „апека‟ і/ці „ахова‟. Ядзерная частка мікраполя 

ўтвараецца групай «апека» (бел. пад крылом – „пад чыѐй-н. апекай‟; фр. entre de 

bonnes mains (паміж добрых рук) – „пад добрым доглядам, апекай‟). 

Цэнтральная частка мікраполя ў абедзвюх мовах прадстаўлена групай 

«утрыманне» (бел. сядзець на шыі (на карку, на гарбе) – „быць на чыім-н. 

забеспячэнні, утрыманні‟; фр. avoir sur le dos (мець на спіне) – „мець на 

ўтрыманні‟). Бліжняя перыферыя мікраполя фарміруецца групай 

«заступніцтва» (бел. у фавор  – „пад апекай, заступніцтвам‟; фр. sous l’égide 
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(пад эгідай) – „пад чыім-н. заступніцтвам‟). Група «абарона» займае дальнюю 

перыферыю мікраполя (бел. станавіцца гарой – „пачынаць усімі сіламі 

абараняць каго-н.‟; фр. plaindrе la cause (шкадаваць справу) – „абараняць каго-

н.‟). Адметнай рысай дальняй перыферыі мікраполя ў беларускай мове 

з‟яўляецца наяўнасць групы «выхаванне» (бел. падняць на крыло – „выгадаваць, 

выхаваць, давѐўшы да самастойнасці‟). У падраздзеле 

2.3.9 «Фразеасемантычнае мікраполе “адносіны, звязаныя з працоўнай 

дзейнасцю”» апісваюцца фразеалагізмы, якія характарызуюць адносіны паміж 

людзьмі ў сувязі з працоўнай ці падобнай дзейнасцю. У французскай мове гэты 

кампанент субполя «характар адносін паміж людзьмі» разглядаецца як 

фразеасемантычная група, а не мікраполе з прычыны невялікай колькаснай і 

небагатай семантычнай прадстаўленасці фразеалагізмаў. Мікраполе ў 

беларускай мове характарызуецца невыразнасцю межаў паміж ядзернай і 

цэнтральнай зонамі, якія запаўняюцца групамі «пазбаўляць працы, заробку» 

(бел. адбіваць хлеб – „пазбаўляць каго-н. заробку, беручыся за тую ж працу‟; 

фр. donner (servir) son paquet (даць (падаць) чый-н. пакунак) – „звольніць каго-

н.‟), «прымушаць працаваць, эксплуатаваць» (бел. запрагаць у аглоблі (у хамут, 

у ярмо) – „беручы пад сваю ўладу, прымушаць каго-н. працаваць, эксплуатаваць 

каго-н.‟) і «наладжваць кантакты» (бел. наводзіць масты – „наладжваць 

кантакты з кім-н.‟; фр. prendre langue (браць мову) – „наладжваць кантакты, 

дамаўляцца з кім-н.‟). Перыферыйная зона мікраполя беларускай мовы 

прадстаўлена мнагазначнымі фразеалагізмамі.  

У раздзеле 2.4 «Фразеасемантычнае субполе “праяўленні адносін 

паміж людзьмі”» аналізуюцца фразеалагізмы, якія называюць пэўныя 

праяўленні адносін аднаго чалавека да другога. Раздел уключае тры 

падраздзелы. Падраздзел 2.4.1 «Фразеасемантычнае мікраполе “пазітыўныя 

праяўленні адносін паміж людзьмі”» прысвечаны характарыстыцы адпаведнага 

мікраполя, якое аб‟ядноўвае фразеалагізмы з інтэгральнай семантычнай 

прыметай „станоўчае праяўленне адносін‟ і з‟яўляецца поліцэнтрычным. 

Цэнтральная зона ўтвараецца ў абедзвюх мовах групамі «дапамога і 

падтрымка» (бел. браць на буксір – „дапамагаць таму, хто адстае‟; фр. mettre la 

main à la pâte (класці руку на лапу) – „асабіста дапамагаць каму-н.‟), 

«добразычлівасць» (бел. з усѐй душой – „з вялікай радасцю, ахвотай 

(адносіцца)‟; фр. faire fête (рабіць свята) – „гасцінна, добразычліва сустракаць, 

прымаць каго-н.‟), «павага» (здымаць шапку – „адносіцца да каго-н. з глыбокай 

павагай‟; фр. mettre sur un piédestal (ставіць на п’едэстал) – „захапляцца кім-н., 

паважаць‟), «давер» (бел. на слова – „давяраючы чыйму-н. запэўненню, без 

пацвярджэння фактамі, доказамі‟; фр. mettre dans la confidence (памясціць у 
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тайну) – „даверыць сакрэт‟), «сімпатыя» (бел. па сэрцы – „падабаецца‟; фр. être 

au goût (быць пад густ) – „падабацца каму-н.‟), «(узаема)разуменне» 

(бел. знайшлася агульная мова – „хто-н. дасягнуў поўнага паразумення‟; 

фр. accorder ses violons (узгадніць свае скрыпкі) – „прыйсці да згоды‟), толькі ў 

французскай мове – групай «адданасць» (фр. se jeter dans le feu (кідацца ў 

агонь) – „быць каму-н. цалкам адданым‟). Перыферыя мікраполя ўтвараецца 

полісемічнымі фразеалагізмамі. У падраздзеле 2.4.2 «Фразеасемантычнае 

мікраполе “негатыўныя праяўленні адносін паміж людзьмі”» аналізуюцца 

фразеалагізмы з інтэгральнай семантычнай прыметай „адмоўнае праяўленне 

адносін‟. Яны ўтвараюць поліцэнтрычнае мікраполе. Цэнтральная зона ўключае 

групы «ашуканства і крывадушнасць» (бел. абуваць у лапці – „ашукваць, 

хітраваць, падманваць‟; фр. mener en bateau (везці ў лодцы) – „падманваць, 

абдурваць каго-н.‟), «знявага» (бел. плюнуць у вочы – „выявіць у рэзкай форме 

знявагу, пагарду і пад. да каго-н.‟; фр. traiter de haut en bas (адносіцца да каго-н. 

зверху ўніз) – „адносіцца да каго-н. з пагардай, знявагай‟), «здрада» (бел. Юдаў 

пацалунак – „здрадніцкі ўчынак пад маскай добразычлівасці, дружбы‟; фр. tirer 

dans le dos (выстраліць у спіну) – „абысціся па-здрадніцку, вераломна‟). 

Перыферыйная зона мікраполя фарміруецца фразеалагізмамі, якія маюць 

некалькі значэнняў і толькі адным з ім належаць да адзначанага мікраполя. 

Падраздзел 2.4.3 «Фразеасемантычнае мікраполе “ацэньванне чалавека”» 

прысвечаны характарыстыцы адметнага для беларускай мовы мікраполя, якое 

вылучаецца на падставе дыферэнцыйнай семантычнай прыметы „ацэньванне‟. 

У беларускай мове гэтае мікраполе мае поліцэнтрычную структуру. Яно 

ўключае групы «ідэалізацыя і ўсхваленне» (бел. глядзець праз ружовыя 

акуляры – „не заўважаючы недахопаў у кім-н., ідэалізаваць каго-н.‟), 

«аднабаковасць ацэнкі» (бел. стрыжка пад адзін грабянец – „аднолькавая 

ацэнка каго-н. без уліку адрозненняў‟) і фразеалагізмы з адзінкавымі 

дыферэнцыйнымі прыметамі. У французскай мове быў выяўлены толькі адзін 

фразеалагізм адпаведнай семантыкі (фр. mettre dans le même panier (класці ў 

адзін кошык) – „меркаваць аб кім-н. аднолькава‟). 

У раздзеле 2.5 «Фразеасемантычнае субполе “ўздзеянне ў адносінах”» 

аналізуюцца фразелагізмы, што характарызуюць уздзеянне, якое асобы 

аказваюць адна на адну ў працэсе зносін. Раздзел складаецца з двух 

падраздзелаў. У падраздзеле 2.5.1 Фразеасемантычнае мікраполе «адмоўнае 

ўздзеянне» разглядаюцца фразеалагізмы, якія выражаюць любы негатыўны 

ўплыў аднаго чалавека на другога. Ядзерную частку мікраполя складае 

фразеасемантычная група «дрэннае ўздзеянне, уплыў» (бел. злы геній – 

„чалавек, які аказвае на каго-н. дрэнны ўплыў, прыносіць каму-н. зло‟; фр. âme 
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damnée (праклятая душа) – „той, хто натхняе другога чалавека на злачынныя 

дзеянні‟). Да цэнтральнай часткі мікраполя адносяцца сем груп: «адмоўнае 

фізічнае ўздзеянне» (бел. лічыць зубы – „моцна біць каго-н.‟; фр. faire un 

mauvais parti (зрабіць кепскую долю) – „кепска абыходзіцца з кім-н., асабліва 

фізічна, і выпадкова забіць‟), «адмоўнае псіхалагічнае і эмацыйнае ўздзеянне» 

(бел. вярэдзіць душу – „выклікаць неспакой, хваляванне, трывогу‟; фр. déchirer 

le coeur (разарваць сэрца) – ‘прычыніць маральныя пакуты‟), «пакаранне, 

правучэнне» (бел. выганяць матыліцу – „строга ўздзейнічаць на каго-н., 

правучаць каго-н.‟; фр. apprendre à vivre (вучыць жыццю) – „караць каго-н., 

учыняць каму-н. жорсткі ўрок‟), «прычыненне зла, шкоды» (бел. сапсаваць 

<усю> абедню – „нашкодзіць каму-н., парушыць чые-н. планы, справы‟; 

фр. faire voir du chemain (прымушаць бачыць дарогу) – „рабіць каму-н. зло‟), 

«давядзенне да цяжкага становішча» (бел. даводзіць да ручкі – „да 

бязвыхаднага, роспачнага становішча‟; фр. mettre la corde au cou (вешаць 

вяроўку на шыю) – „ставіць каго-н. у кепскую сітуацыю‟), «прымушэнне да 

чаго-небудзь» (бел. браць за жабры – „прымушаць паступаць пэўным чынам‟; 

фр. forcer la main (захапіць руку) – „прымусіць каго-н.‟) і «дрэннае, жорсткае 

абыходжанне» (бел. напіцца крыві – „памучыць каго-н., паздзекавацца з каго-

н.‟; фр. mettre à mal (памяшчаць у зло) – „дрэнна абыходзіцца з кім-н.‟). 

Перыферыя мікраполя ўяўляе сабой шырокую зону, прадстаўленную 

полісемічнымі фразеалагізмамі. У падраздзеле 2.5.2 «Фразеасемантычнае 

мікраполе “станоўчае ўздзеянне”» даследуюцца фразеалагізмы, якія 

характарызуюць спрыяльны, пазітыўны ўплыў аднаго чалавека на другога. 

Ядро мікраполя ўтвараецца фразеалагізмамі, семантыка якіх уключае толькі 

інтэгральную прымету мікраполя „станоўчае ўздзеянне‟ (бел. добры геній – 

„чалавек, які аказвае на каго-н. дабратворны ўплыў, прыносіць каму-н. 

карысць‟; фр. bon génie (добры геній) – „чалавек, які аказвае спрыяльны ўплыў 

на каго-н.‟). Цэнтральная частка мікраполя ў абедзвюх мовах прадстаўлена 

групай «суцяшаць, супакойваць» (бел. асушваць (асушыць) слѐзы (вочы) – 

„суцяшаць, супакойваць таго, хто плача‟; фр. faire grâce (рабіць міласць) – 

„пазбаўляць каго-н. ад чаго-н. балючага, непрыемнага‟), у беларускай мове – 

яшчэ і групай «ліквідаваць штосьці негатыўнае» (бел. растапіць лѐд – 

„ліквідаваць нацягнутасць у адносінах паміж кім-н.‟), у французскай мове – 

групай «падбадзѐрваць» (фр. faire manger du lion (прымусіць з’есці льва) – 

„надаць каму-н. энергіі, узбадзѐрыць каго-н.‟). Перыферыя мікраполя 

прадстаўлена мнагазначнымі фразеалагізмамі. 

У раздзеле 2.6 «Фразеасемантычнае субполе “імкненне да адносін”» 

даследуюцца фразеалагізмы, якія ўказваюць на рознага роду імкненні аднаго 
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чалавека мець сувязь, пэўнае дачыненне да другога чалавека. Ядзерная частка 

субполя ўтвараецца фразеалагізмам з семантычнай прыметай „імкненне да 

прыхільнасці‟, выяўленым толькі ў беларускай мове (бел. уваходзіць у давер’е – 

„дабівацца чыѐй-н. прыхільнасці любымі сродкамі‟). Канстытуентамі 

цэнтральнай зоны субполя з‟яўляюцца фразеалагізмы груп «імкненне да 

любоўнай прыхільнасці» (бел. падбіванне кліноў (клінкоў) – „заляцанне‟: 

фр. braconner sur les terres d’autrui (браканьерстваваць на чужых землях) – 

„імкнуцца звесці чыю-н. жонку‟) і «ліслівасць, паддобрыванне да каго-небудзь» 

(бел. гнуць <сваю> спіну – „прыніжацца, угоднічаць‟; фр. cirer les pommes 

(начышчаць яблыкі воскам) – „нізка падлізвацца да каго-н.‟). Перыферыя 

субполя ўтвараецца фразеалагізмамі, якія маюць некалькі значэнняў. 

Раздзел 2.7 «Фразеасемантычнае субполе “непажаданасць і 

адсутнасць адносін паміж людзьмі”» прысвечаны даследаванню 

фразеалагізмаў, якія паказваюць на нежаданне чалавека мець адносіны, на 

імкненне яго пазбегнуць якой-небудзь сувязі з другім чалавекам і, як вынік, – 

на адсутнасць такіх сувязей. Раздзел складаецца з двух падраздзелаў. У 

падраздзеле 2.7.1 «Фразеасемантычнае мікраполе “непажаданасць адносін 

паміж людзьмі”» аналізуюцца фразеалагізмы, аб‟яднаныя семантычнай 

прыметай „нежаданне мець адносіны‟. Ядзерная частка мікраполя прадстаўлена 

толькі ў французскай мове адным фразеалагізмам без дадатковых семантычных 

прымет garder ses distances (захоўваць свае дыстанцыі) – „адмаўляцца ад 

блізкіх адносін з кім-н., выяўляць стрыманасць у адносінах‟. Кампаненты 

цэнральнай часткі мікраполя – групы «нежаданне бачыць каго-небудзь» (бел. не 

пускаць на вочы – „не жадаць бачыць, не выносіць прысутнасці каго-н.‟; 

фр. fermer sa porte (зачыніць свае дзверы) – „забараніць уваходзіць, адмаўляцца 

бачыць, прымаць каго-н.‟) і «імкненне пазбегнуць      каго-небудзь» 

(бел. абыходзіць за вярсту – „пазбягаць каго-н.‟; фр. passer sous le nez 

(праходзіць пад носам) – „пазбягаць каго-н.‟). Адметнасць цэнтральнай часткі 

мікраполя ў беларускай мове – група «непажаданасць шлюбных адносін» 

(бел. надаваць гарбузоў – „шмат разоў адмовіць таму, хто сватаецца‟). Бліжняя 

перыферыя мікраполя прадстаўлена ў абедзвюх мовах групай «пазбаўляцца ад 

каго-небудзь» (бел. атрэпваць рукі – „рашуча пазбаўляцца ад каго-н.‟; 

фр. envoyer paître (выпраўляць пасвіцца) – „нечакана пазбаўляцца ад каго-н.‟), 

адметная група гэтай зоны ў французскай мове – «пакідаць каго-небудзь» (фр. 

laisser choir (дазволіць упасці) – „пакінуць каго-н., больш не займацца кім-н.‟). 

Дальняя перыферыя мікраполя ўтвараецца групамі  «выганяць каго-небудзь» 

(бел. паказваць парог – „прапаноўваць каму-н. выйсці; выганяць каго-н.‟; 

фр. donner congé (даваць звальненне) – „патрабаваць ці загадваць каму-н. 
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пайсці, выбрацца‟) і «адмаўляць каму-небудзь» (бел. ад варот паварот – 

„рашучая, катэгарычная адмова каму-н. у чым-н.‟; фр. jeter aux oubliettes (кінуць 

у падзямелле) – „адмовіць каму-н. або адмовіцца ад каго-н.‟). У падраздзеле 

2.7.2 «Фразеасемантычнае мікраполе “адсутнасць адносін паміж людзьмі”» 

характарызуюцца фразеалагізмы, якія паказваюць на спыненне ці адсутнасць 

адносін паміж асобамі. Ядро мікраполя – фразеалагізмы з семантычнай 

прыметай „адсутнасць адносін‟ (бел. ні сват ні брат – „зусім чужы чалавек, 

ніякі не сваяк, не родны‟; фр. ne rien avoir à voir (не мець нічога пабачыць) – „не 

мець адносін з кім-н., не мець ніякага дачынення да каго-н.‟). Да цэнтральнай 

часткі мікраполя адносіцца група «абыякавасць да каго-небудзь» (бел. пустое 

месца – „нічога не значыць, нічога з сябе не ўяўляе для каго-н.‟; фр. ne faire ni 

chaud ni froid (не рабіць ні горача, ні холадна) – „быць раўнадушным да каго-

н.‟). Група «спыняць адносіны» належыць да бліжняй перыферыі мікраполя 

(бел. дарогі разышліся – „блізкія сувязі, адносіны спыніліся паміж кім-н.‟: 

фр. perdre de vue (губляць з віду) – „спыняць адносіны з кім-н.‟). Дальняя 

перыферыя мікраполя ўтвараецца групай «забываць каго-небудзь», што была 

выўлена толькі ў беларускай мове (бел. выкрэсліваць з памяці – „пераставаць 

думаць пра каго-н., забываць каго-н.‟). 

У трэцяй главе «Беларуска-французскія адпаведнасці фразеалагізмаў 

фразеасемантычнага поля “адносіны паміж людзьмі”» выяўляюцца і 

характарызуюцца тыпы міжмоўных фразеалагічных адпаведнасцей у межах 

даследаванага фразеасемантычнага поля. Глава складаецца з пяці раздзелаў. 

У раздзеле 3.1 «Аспекты вызначэння міжмоўных адпаведнасцей 

фразеалагізмаў» даецца агляд асноўных класіфікацый міжмоўнай суадноснасці 

фразеалагізмаў, якія распрацаваны такімі мовазнаўцамі, як А. Ф. Арсенцьева, 

Л. К. Байрамава, Ю. А. Даўгаполаў, В. Н. Камісараў, А. У. Кунін, 

Э. М. Саладуха і інш. На падставе супастаўлення розных падыходаў да 

вызначэння і размежавання міжмоўных фразеалагічных адпаведнасцей робіцца 

выснова, што найбольш абгрунтаванымі ў святле адзначанай праблемы 

з‟яўляюцца вывады А. Ф. Арсенцьевай, якая прапануе ўлічваць семантычны, 

структурна-граматычны і кампанентны паказчыкі фразеалагізмаў. 

Раздзел 3.2 «Беларуска-французскія фразеалагічныя эквіваленты» 

прысвечаны характарыстыцы міжмоўных эквівалентаў і іх тыпаў у межах 

даследаванага корпуса фразеалагізмаў з агульным значэннем „адносіны паміж 

людзьмі‟. Раздзел уключае два падраздзелы. У падраздзеле 3.2.1 «Поўныя 

эквіваленты» разглядаюцца фразеалагізмы беларускай і французскай моў, якія 

маюць аднолькавае сігніфікатыўна-дэнататыўнае значэнне, суб‟ектыўна-

ацэначную, функцыянальна-стылѐвую і эмацыйна-экспрэсіўную канатацыю, 
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структурна-граматычную арганізацыю і кампанентны склад: бел. мець зуб і 

фр. avoir une dent (мець зуб) – „таемна ненавідзець каго-н., імкнуцца прычыніць 

шкоду каму-н.‟ і інш. Адзначаецца, што асноўнымі прычынамі бытавання 

фразеалагічных эквівалентаў з‟яўляюцца пераважна экстралінгвістычныя 

рэаліі: аднолькавае ўспрыманне і пераасэнсаванне рэчаіснасці ці існаванне 

агульных культурна-гістарычных крыніц. У межах фразеасемантычнага поля 

«адносіны паміж людзьмі» выяўлена 27 суадносін поўнай эквівалентнасці, што 

складае каля 4 % ад усѐй колькасці фразеалагічных адзінак даследаванага поля. 

У падраздзеле 3.2.2 «Частковыя эквіваленты» выяўляюцца беларуска-

французскія фразеалагічныя адпаведнікі, якія супадаюць дэнататыўным і 

канататыўным значэннямі, але характарызуюцца нязначным разыходжаннем у 

плане выражэння: бел. з аднаго цеста і фр. de la même farine (з адной мукі) – 

„вельмі падобны да іншых па характары, поглядах‟. Сярод беларускіх і 

французскіх фразеалагізмаў, што фарміруюць фразеасемантычнае поле 

«адносіны паміж людзьмі», выяўлены 31 выпадак частковай эквівалентасці, 

што складае каля 4,2 % ад усѐй колькасці адзінак даследаванага поля. 

У раздзеле 3.3 «Беларуска-французскія фразеалагічныя аналагі» 

даследуюцца фразеалагізмы дзвюх моў, якія выражаюць аднолькавае ці блізкае 

значэнне, але характарызуюцца поўным разыходжаннем ці прыблізным 

падабенствам унутранай формы. Гэты тып адпаведнасцей уключае ў сябе: 

1) фразеалагізмы з тоесным ці блізкім сігніфікатыўна-дэнататыўным значэннем, 

аднолькавай суб‟ектыўна-ацэначнай канатацыяй, прыблізным падабенствам 

структурна-граматычнай арганізацыі і адной аднолькавай лексемай у 

кампанентным складзе: бел. трымацца на адлегласці – „не ўступаць у блізкія 

адносіны, сувязі з кім-н.‟ і фр. garder (conserver) ses distances (захоўваць свае 

адлегласці) – „адмаўляцца ад блізкіх адносін з кім-н.‟; 2) фразеалагічныя 

адпаведнікі з прыблізным падабенствам структурна-граматычнай арганізацыі і 

эмацыйна-экспрэсіўнай канатацыі, але розным кампанентным складам, якія 

маюць аднолькавае ці з нязначнымі адметнасцямі сігніфікатыўна-дэнататыўнае 

значэнне і аднолькавую суб‟ектыўна-ацэначную канатацыю: бел. наводзіць 

масты і фр. prendre langue (браць мову) – „наладжваць кантакты з кім-н.‟; 

3) міжмоўныя фразеалагічныя адпаведнікі з аднолькавым ці блізкім 

сігніфікатыўна-дэнататыўным значэннем, падабенствам суб‟ектыўна-ацэначнай 

і эмацыйна-экспрэсіўнай канатацыі і адрозненнямі ў структурна-граматычнай 

арганізацыі і кампанентным складзе: бел. стаяць на адной дошцы – „займаць 

аднолькавае становішча, быць роўным у якіх-н. адносінах‟ і фр. sur la même 

ligne (на той жа лініі) – „у аднолькавым палажэнні, на супастаўным узроўні‟. 

Колькасна аналагі ўяўляюць сабой найбольш шматлікі тып беларуска-
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французскіх адпаведнасцей, налічваюць 119 судносін, што складае каля 55 % ад 

усѐй колькасці фразеалагічных адзінак са значэннем адносін паміж людзьмі. 

У раздзеле 3.4 «Безэквівалентныя фразеалагічныя адзінкі беларускай і 

французскай моў» разглядаюцца фразеалагізмы беларускай / французскай 

мовы, якія не маюць фразеалагічных адпаведнікаў у французскай / беларускай 

мове. Адзначаецца, што такія адзінкі адлюстроўваюць самабытнасць і 

адметнасць мовы, а таксама нацыянальна-культурныя асаблівасці. Пры гэтым 

значэнне безэквівалентных фразеалагізмаў не заўсѐды з‟яўляецца нацыянальна 

ізаляваным, многія з іх характарызуюць вядомыя з‟явы, а адсутнасць 

фразеалагічнага адпаведніка ў пэўнай мове тлумачыцца такой уласцівасцю 

мовы і фразеалогіі, як выбіральнасць пры вербальна-эмацыйным абазначэнні 

з‟яў рэчаіснасці. У межах даследаванага поля выяўлены 334 беларускія 

фразеалагізмы, безэквівалентыя ў адносінах да фразеалогіі французскай мовы: 

свая кроў – „блізкі сваяк‟, выціскваць (выганяць) пот (сем, дзесяць патоў) –

 „бязлітасна прыгнятаць каго-н., эксплуатаваць, знясільваць цяжкай працай‟ і 

інш. і 223 французскія фразеалагізмы, безэквівалентныя ў адносінах да 

фразеалогіі беларускай мовы: ami de quart d’heure – „мімалѐтны, ненадзейны 

сябар‟, refaire sa vie – „ажаніцца яшчэ раз‟ і інш. Безэківалентныя 

фразеалагізмы складаюць каля 22 % і 14 % ад агульнай колькасці 

фразеалагізмаў фразеасемантычнага поля «адносіны паміж людзьмі» ў 

беларускай і французскай мовах адпаведна. Мовазнаўцамі выпрацанавы шэраг 

спосабаў перакладу такіх адзінак з адной мовы на другую. 

Раздзел 3.5 «Беларуска-французскія фразеалагічныя амонімы» 

прысвечаны аналізу разнамоўных фразеалагізмаў з поўным паралелізмам плана 

выражэння і абсалютным ці частковым разыходжаннем плана зместу: бел. у 

цені (у ценю, у цяньку) – 1) „непрыкметным, непрыкмечаным (быць, заставацца і 

пад.)‟; 2) „без асаблівай увагі, на другім плане (трымаць, пакідаць каго-н.)‟ і 

фр. à l’ombre (у ценю) – „пад чыѐй-н. аховай‟ і інш. Усяго ў межах 

фразеасемантычнага поля «адносіны паміж людзьмі» было выяўлена 6 

беларуска-французскіх аманімічных адносін, што складае каля 0,8 % ад усіх 

фразеалагізмаў даследавагага поля. Такія адпаведнасці ўяўляюць сабой 

выпадковыя знешнія супадзенні, чым і тлумачыцца іх нешматлікасць. Значэнні 

амонімаў з‟яўляюцца несуадноснымі, таму такія адносіны паміж адзінкамі 

можна называць адпаведнасцю толькі ўмоўна.  
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ЗАКЛЮЧЭННЕ 

 

Асноўныя навуковыя вынікі дысертацыі 

Праведзенае даследаванне фразеасемантычнага поля «адносіны паміж 

людзьмі» ў беларускай і французскай мовах дазваляе зрабіць наступныя 

вывады: 

1. Семантычнае поле ў мовазнаўстве разглядаецца як сукупнасць 

звычайна лексічных адзінак, што маюць агульную семантычную прымету, якая 

перадаецца лексемай з абагульненым значэннем, і шэраг дыферэнцыйных 

прымет, па якіх адзінкі поля адрозніваюцца адна ад адной. Падобна да лексікі, 

фразеалагічны склад мовы таксама можа быць пададзены ў выглядзе полевай 

мадэлі. Фразеалагізмы, што ўтвараюць фразеасемантычнае поле, належаць да 

адной паняццевай сферы і характарызуюцца пэўнымі сістэмнымі адносінамі 

паміж сабой. Фразеасемантынае поле суадносіцца з адпаведным лексіка-

семантычным полем на падставе лінгвістычных і экстралінгвістычных сувязей 

паміж імі, але з‟яўляецца самастойнай сістэмай. Выдзяленне 

фразеасемантычнага поля ў якасці асобнага тыпу семантычнага поля 

тлумачыцца фармальнай і зместавай спецыфікай фразеалагізмаў у параўнанні 

са словамі [1; 6; 8; 10; 11; 16]. 

2. Адносіны паміж людзьмі ўяўляюць сабой сувязь паміж асобамі ў 

працэсе іх зносін, суіснавання і (ці) сумеснай дзейнасці. У якасці асноўных 

прымет семантычнай катэгорыі «адносіны паміж людзьмі» ў мове вылучаюцца 

наступныя: накіраванасць на суб‟ект, актыўнасць (або выяўленасць), 

мадальнасць (станоўчая, адмоўная, нейтральная), спалучэнне стабільнасці, 

устойлівасці (у параўнанні з псіхалагічнымі станамі) і адначасова 

дынамічнасці, зменлівасці (у параўнанні з псіхалагічнымі ўласцівасцямі). 

Семантычная катэгорыя адносін паміж людзьмі ўвасабляецца ў фразеалагізмах 

беларускай і французскай мовы, якія паказваюць на характар адносін, пэўныя 

сувязі паміж людзьмі, разнастайныя праяўленні адносін, уздзеянне і 

ўзаемаўздзеянне, што адбываецца ў працэсе чалавечых кантактаў. Гэтыя 

фразеалагізмы ўтвараюць фразеасемантычнае поле «адносіны паміж людзьмі», 

колькасць канстытуентаў якога, паводле фразеаграфічных крыніц, – 878 ФА ў 

беларускай мове і 654 ФА ў французскай мове, што размяркоўваюцца ў 

разгалінаваную структурна-іерархічную сістэму [1; 2; 3; 6; 12; 13; 14].  

3. Фразеалагізмы беларускай і французскай моў аб‟ядноўваюцца ў 

фразеасемантынае поле «адносіны паміж людзьмі» на падставе наяўнасці 

аднайменнай семантычнай прыметы, якая з‟яўляецца інтэгральнай прыметай 

поля. Дыферэнцыйныя семантычныя прыметы дазволілі вылучыць у складзе 
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даследаванага фразеасемантычнага поля пяць субпалѐў, якія выяўлены ў 

абедзвюх мовах: «характар адносін паміж людзьмі», «праяўленні адносін паміж 

людзьмі», «уздзеянне ў адносінах», «імкненне да адносін», «непажаданасць і 

адсутнасць адносін». Кожнае з фразеасемантычных субпалѐў складаецца з 

мікрапалѐў, груп і падгруп. Мікрапалі маюць комплексную структуру, у якую 

ўваходзяць ядро, цэнтр і перыферыя. Фразеалагізмы размяркоўваюцца ад ядра 

да перыферыі ў залежнасці ад ступені іх сэнсавай блізкасці да агульнага 

значэння поля [1; 2; 3; 6; 7; 12; 13; 14]. 

4. Фразеалагізмы даследаванага фразеасемантычнага поля ў беларускай і 

французскай мовах вызначаюцца значным падабенствам семантыкі. Выяўлена 

119 семантычных прымет, якія ѐсць у фразеалагізмах абедзвюх моў („блізкая 

кроўная роднасць‟, „шлюбныя адносіны‟, „адносіны сваяцтва‟, „любоў/каханне‟, 

„сяброўства‟, „агульнасць людзей‟, „варожасць‟, „саперніцтва‟, 

„супрацьборства‟, „непрыязнасць‟, „адносіны падпарадкавання‟, „залежнасць‟, 

„раўнапраўе‟, „апека‟, „аказанне пратэкцыі‟ і інш.). 21 семантычная прымета 

з‟яўляюцца адметнай для фразеасемантычнага поля «адносіны паміж людзьмі» 

ў беларускай мове („адсутнасць пачуцця кахання‟, „прымушэнне пакахаць‟, 

„непадпарадкаванне‟, „эксплуатацыя‟, „прымус працаваць‟, „аднабаковая 

ацэнка‟, „ухіленне ад размовы‟, „адмова ў шлюбе‟ і інш.) і 19 семантычных 

прымет ‒ у французскай мове („інтымная блізкасць‟, „спантаннасць кахання‟, 

„праяўленне кахання‟, „даўнасць сяброўства‟, „умова для сяброўства‟, 

„ненадзейнасць сяброўства‟, „адданасць‟, „аднаўленне адносін‟ і інш.).  

На падставе выяўленых семантычных прымет вылучаюцца кампаненты 

фразеасемантычнага поля «адносіны паміж людзьмі». У большасці сваѐй яны 

выступаюць агульнымі ў даследаваных мовах: 14 фразеасемантычных 

мікрапалѐў («сямейна-шлюбныя адносіны», «любоўныя адносіны», «сяброўскія 

адносіны», «адносіны адзінства і падабенства», «непрыяцельскія адносіны», 

«адносіны падпарадкавання і залежнасці», «апекаванне і заступніцтва», 

«пазітыўныя праяўленні адносін», «негатыўныя праяўленні адносін» і інш.), 

52 групы («адносіны паміж бацькамі і дзецьмі», «адносіны паміж мужам і 

жонкай», «сваяцкія адносіны», «сіла, ступень кахання», «моцнае, надзейнае 

сяброўства», «варожасць», «саперніцтва, супрацьборства», «непрыязнасць», 

«падпарадкаванне», «незалежнасць», «раўнапраўныя адносіны», «апека», 

«утрыманне», «павага», «давер», «сімпатыя» і інш.) і 13 падгруп («прапанова 

шлюбу», «шлюбная нявернасць», «насмешка», «абгавор», «біць каго-небудзь», 

«выводзіць каго-небудзь са стану раўнавагі», «пагражаць каму-небудзь», 

«крытыкаваць, асуджаць каго-небудзь», «правакаваць разлад, сварку, 

няяснасць» і інш.). Пэўная частка кампанентаў поля з‟яўляецца адметнай для 
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кожнай мовы: 1 фразеасемантычнае мікраполе («ацэньванне чалавека»), 10 груп 

(«ідэалізацыя і ўсхваленне», «непадпарадкаванне», «выхаванне», 

«непажаданасць шлюбных адносін» і інш.) і 2 падгрупы («крыўдзіць каго-

небудзь», «ухіляцца ад размовы») – у беларускай мове; 1 мікраполе («інтымныя 

адносіны»), 9 груп («інтымная блізкасць», «спантаннае пачуццѐ кахання», 

«сяброўства на пэўных умовах», «адданасць» і інш.) і 1 падгрупа («выклікаць 

страх у каго-небудзь») – у французскай мове. 

Нягледзячы на значнае падабенства семантыкі фразеасемантычнага поля 

«адносіны паміж людзьмі» ў беларускай і французскай мовах, назіраецца 

нераўнамернасць напаўнення фразеалагізмамі асобных груп. Істотнай 

колькаснай перавагай характарызуюцца 9 фразеасемантычных груп у 

беларускай мове («непрыязнасць», «падпарадкаванне», «залежнасць», 

«ашуканства і крывадушнасць», «адмоўнае фізічнае ўздзеянне», «адмоўнае 

псіхалагічнае і эмацыйнае ўздзеянне», «давядзенне да цяжкага становішча», 

«пакаранне, правучэнне», «ліслівасць, паддобрыванне да каго-небудзь»). 

Адметна большая колькасць фразеалагізмаў уласціва 2 фразеасемантычным 

групам французскай мовы («адносіны паміж мужам і жонкай», «дапамога і 

падтрымка»). У цэлым фразеасемантычнае поле «адносіны паміж людзьмі» 

адзначаецца колькаснай асіметрыяй з перавагай беларускіх фразеалагізмаў над 

французскімі. Асноўная прычына колькаснай перавагі беларускіх адзінак над 

французскімі – значна большая ступень сінанімічнасці першых у межах 

даследаванага фразеасемантычнага поля [1; 2; 3; 6; 7; 12; 13; 14]. 

5. Паводле семантычнага, структурна-граматычнага і кампанентнага 

паказчыкаў фразеалагізмы, што характарызуюць адносіны паміж людзьмі ў 

беларускай і французскай мовах, уступаюць у 4 тыпы міжмоўных суадносін: 

фразеалагічныя эквіваленты (поўныя і частковыя), фразеалагічныя аналагі, 

безэквівалентныя фразеалагізмы і фразеалагічныя амонімы. Поўным 

эквівалентам уласціва поўнае супадзенне плана зместу і плана выражэння. Яны 

складаюць каля 4 % ад усіх фразеалагізмаў са значэннем адносін паміж людзьмі 

ў беларускай і французскай мовах. Частковыя эквіваленты вызначаюцца 

поўным супадзеннем плана зместу і невялікімі разыходжаннямі ў плане 

выражэння, што не прыводзіць да парушэння адзінства вобразнай асновы. Іх 

доля – каля 4,2 %. Фразеалагічныя аналагі характарызуюцца аднолькавым ці 

блізкім значэннем, але поўным разыходжаннем ці прыблізным падабенствам 

унутранай формы, у залежнасці ад чаго падзяляюцца на тры групы. Гэта 

найбольш шматлікі тып адпаведнасцей фразеасемантычнага поля «адносіны 

паміж людзьмі» ў беларускай і французскай мовах – каля 55 %. 

Безэквівалентныя фразеалагізмы не маюць фразеалагічнага адпаведніка ў мове 
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супастаўлення. Доля іх – каля 22 % і каля 14 % у беларускай і французскай 

мовах адпаведна ад усіх фразеалагічных адзінак даследаванага 

фразеасемантычнага поля. Пры перакладзе іх з адной мовы на другую 

выкарыстоўваюцца такія спосабы перакладу, як дэскрыптыўны, лексічны, 

калькаванне, камбінаваны. Для міжмоўных фразеалагічных амонімаў 

характэрны поўны паралелізм плана выражэння і абсалютнае ці пераважнае 

разыходжанне плана зместу. Іх значэнні несуадносныя, таму такія адносіны 

паміж фразеалагізмамі можна называць адпаведнасцю толькі ўмоўна. 

Колькасць беларуска-французскіх фразеалагічных амонімаў складае каля 0,8 % 

у даследаваным корпусе адзінак. Іх нешматлікасць тлумачыцца несістэмным 

характарам з‟явы фразелагічнай аманіміі, якая выклікана выпадковымі 

знешнімі супадзеннямі разнамоўных фразеалагізмаў [4; 5; 9; 15; 17]. 

 

Рэкамендацыі па практычным выкарыстанні вынікаў 

Навуковыя вынікі дысертацыі могуць быць выкарыстаны: 

– для далейшага даследавання тэматычных груп фразеалогіі беларускай, 

французскай ці іншых моў, незалежна ад ступені іх роднасці;  

– у лексікаграфічнай практыцы пры складанні фразеалагічных слоўнікаў 

розных тыпаў (перакладных беларуска-французскіх і французска-беларускіх, 

тлумачальных, этымалагічных, слоўнікаў з лінгвакультуралагічнымі 

каментарыямі); 

– у тэорыі і практыцы перакладу з беларускай мовы на французскую і 

наадварот; 

– у ВНУ пры распрацоўцы і правядзенні курсаў, спецкурсаў і семінараў 

па фразеалогіі, супастаўляльным мовазнаўстве, лінгвакультуралогіі, міжмоўнай 

камунікацыі, тэорыі і практыцы перакладу; пры падрыхтоўцы вучэбных 

дапаможнікаў і складанні вучэбных праграм па названых дысцыплінах, а 

таксама пры распрацоўцы тэматыкі курсавых, дыпломных, магістарскіх прац. 

Матэрыялы дысертацыі ўкаранѐны ў навучальны працэс кафедры 

замежных моў установы адукацыі «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі 

Купалы» (акт укаранення ад 04.07.2018 № 03-8/ 068).  
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РЭЗЮМЭ 

Буцько Алена Сяргееўна 

Фразеасемантычнае поле «адносіны паміж людзьмі» 

ў беларускай і французскай мовах 

 

Ключавыя словы: фразеалагізм, семантыка адносін, фразеасемантычнае 

поле, фразеасемантычнае субполе, фразеасемантычнае мікраполе, 

фразеасемантычная група, інтэгральная семантычная прымета, дыферэнцыйная 

семантычная прымета, міжмоўныя адпаведнасці, фразеалагічныя эквіваленты, 

фразеалагічныя аналагі, безэквівалентныя фразеалагізмы, фразеалагічныя 

амонімы. 

Мэта даследавання – вызначыць у структурна-семантычным аспекце 

агульныя і адметныя рысы фразеасемантычнага поля «адносіны паміж 

людзьмі» ў беларускай і французскай мовах. 

Метады даследавання: метад мадэлявання семантычных палѐў, 

апісальны, супастаўляльны, структурны, прыѐмы колькаснага аналізу. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Упершыню вызначаны корпус 

беларускіх і французскіх фразеалагічных адзінак з агульным значэннем адносін 

паміж людзьмі; ажыццѐўлена іх семантыка-тэматычная класіфікацыя, што 

дазволіла ўстанавіць састаў і структуру фразеасемантычнага поля «адносіны 

паміж людзьмі» ў беларускай і французскай мовах; выяўлена агульнае і 

адметнае ў семантычным напаўненні і структурнай арганізацыі гэтага поля ў 

беларускай і французскай мовах; ахарактарызаваны асноўныя тыпы беларуска-

французскіх фразеалагічных адпаведнасцей у межах даследаванага поля. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні. Навуковыя вынікі і матэрыялы 

дысертацыі могуць быць выкарыстаны для далейшага даследавання 

тэматычных груп фразеалогіі беларускай, французскай ці іншых моў, 

незалежна ад ступені іх роднасці; у лексікаграфічнай практыцы пры складанні 

фразеалагічных слоўнікаў розных тыпаў; у тэорыі і практыцы перакладу з 

беларускай мовы на французскую і наадварот; у ВНУ пры распрацоўцы і 

правядзенні курсаў, спецкурсаў і семінараў па фразеалогіі, супастаўляльным 

мовазнаўстве, лінгвакультуралогіі, міжмоўнай камунікацыі, тэорыі і практыцы 

перакладу; пры падрыхтоўцы вучэбных дапаможнікаў і складанні вучэбных 

праграм па названых дысцыплінах, а таксама пры распрацоўцы тэматыкі і 

напісанні курсавых, дыпломных, магістарскіх прац. 

Галіна прымянення: мовазнаўства, супастаўляльная лінгвістыка, 

фразеаграфія, лінгвадыдактыка, тэорыя і практыка перакладу, 

лінгвакультуралогія. 
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РЕЗЮМЕ 

Бутько Елена Сергеевна 

Фразеосемантическое поле «отношения между людьми» 

в белорусском и французском языках 

 

Ключевые слова: фразеологизм, семантика отношений, 

фразеосемантическое поле, фразеосемантическое субполе, 

фразеосемантическое микрополе, фразеосемантическая группа, интегральный 

семантический признак, дифференциальный семантический признак, 

межъязыковые соответствия, фразеологические эквиваленты, фразеологические 

аналоги, безэквивалентные фразеологизмы, фразеологические омонимы. 

Цель исследования – определить в структурно-семантическом аспекте 

общие и отличительные черты фразеосемантического поля «отношения между 

людьми» в белорусском и французском языках. 

Методы исследования: метод моделирования семантических полей, 

описательный, сопоставительный, структурный, приѐмы количественного 

анализа. 

Полученные результаты и их новизна. Впервые определѐн корпус 

белорусских и французских фразеологических единиц с общим значением 

отношений между людьми; осуществлена их семантико-тематическая 

классификация, что позволило установить состав и структуру 

фразеосемантического поля «отношения между людьми» в белорусском и 

французском языках; выявлено общее и отличительное в семантическом 

наполнении и структурной организации данного поля в белорусском и 

французском языках; охарактеризованы основные типы белорусско-

французских фразеологических соответствий в пределах исследованного поля. 

Рекомендации по использованию. Научные результаты и материалы 

диссертации могут быть использованы для дальнейшего исследования 

тематических групп фразеологии белорусского, французского или других 

языков, независимо от степени их родства; в лексикографической практике при 

составлении фразеологических словарей различных типов; в теории и практике 

перевода с белорусского языка на французский и наоборот; в вузах при 

разработке и проведении курсов, спецкурсов и семинаров по фразеологии, 

сопоставительному языкознанию, лингвокультурологии, межъязыковой 

коммуникации, теории и практике перевода; при подготовке учебных пособий 

и составлении учебных программ по указанным дисциплинам, а также при 

разработке тематики курсовых, дипломных, магистерских работ. 

Область применения: языкознание, сопоставительная лингвистика, 

фразеография, лингводидактика, теория и практика перевода, 

лингвокультурология.  
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SUMMARY 

Alena S. Butsko 

Phraseo-semantic field «relations between people» 

in the Belarusian and French languages 

 

Key words: phraseological unit, relations semantics, phraseo-semantic field, 

phraseo-semantic subfield, phraseo-semantic microfield, phraseo-semantic group, 

integral semantic feature, differential semantic feature, interlanguage correspondence, 

phraseological equivalents, phraseological analogs, phraseological units with no 

direct equivalents, phraseological homonyms. 

The aim of the research is to identify common and specific features of the 

phraseo-semantic field «relations between people» in the Belarusian and French 

languages.  

Research methods: method of semantic field modelling, descriptive, 

comparative, structural, elements of quantitative analysis. 

The results obtained and their novelty. The corpus of Belarusian and French 

phraseological units meaning relations between people is revealed for the first time; 

their semantic classification is suggested that allows to identify composition and 

structure of the phraseo-semantic field «relations between people» in the Belarusian 

and French languages; common and specific features of the field semantic content 

and structural organization are detected in the Belarusian and French languages; the 

main types of Belarusian and French interlanguage phraseological correspondencies 

are revealed.  

Recommendations for futher use. Scientific results and materials of the 

research can be used in further research of thematic phraseological groups in the 

Belarusian, French and other languages; in lexicography when compiling 

phraseological dictionaries of different types; in theory and practice of translation 

from Belarusian into French and from French into Belarusian; in higher education 

institutions when teaching courses in phraseology, comparative linguistics, cultural 

linguistics, interlanguage communication, translation theory and practice; when 

preparing textbooks and course programmes for the disciplines mentioned above as 

well as during preparation of course, diploma and master‟s projects.  

Sphere of application: linguistics, comparative linguistics, phraseography, 

linguodidactics, translation theory and practice, cultural linguistics. 

 


