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The article highlights the range of metaphors found in citations and aphorisms enabling us 
to understand the abstract subject matter of human existence in terms of more concrete and 
highly structured subject matters such as adventure, dream, mountain etc.
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Г. М. Старасцша

РЭПРЭЗЕНТ АЦЫЯ КАТЭГОРЫЙ ПРАСТОРЫ I ЧАСУ 
У НАЦЫЯНАЛЬНАЙ МОУНАЙ КАРЦ1НЕ СВЕТУ 

(на матэрыяле саматычных фразеалапзмау 
з кампанентам ‘вока/вочы’ з рамана I. Мележа «Людзi на балоце» 

i яго перакладу на нямецкую мову)

Статья исследует пространственные и временные семантические характеристики 
белорусских соматических фразеологизмов с компонентом ‘глаз/глаза’. Определяется тип 
межъязыковой фразеологической эквивалентности фразеологизмов, выявляется общее 
и специфическое в их значении и функционировании. В основе исследования лежит 
фактический материал, который был извлечен из романа И. Мележа «Люди на болоте» 
и его перевода на немецкий язык.
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У апошшя гады у сучаснай лшгвютыцы значная увага надаецца выву- 
чэнню фразеалоги у лшгвакультуралапчным аспекце, пакольк менавгта 
фразеалапчны фонд мовы адлюстроувае асабл1васц1 этшчнага светауспры- 
мання, спецыф1чныя рысы нацыянальнай культуры. Даследаваннем фра
зеалогН у лшгвакультуралапчным i кагнпыуным аспектах займалюя 
тттматлшя навукоуцы (В. А. Арцёмава [1], А. С Дзядова [2], Я. Я. 1ваноу [3; 
4], У. I. Коваль [5], М. Л. Каушова [6], А. С. Кубракова [7], В. А Ляшчынская 
[8], В. А. Маслава [9], В. М. Тэлiя [10] i mm.). Аб’ектам нашага даследавання 
сталi саматычныя фразеалагiзмы -  шырокая група устойлiвых адзiнак, яюя 
адрознiваюцца ушверсальнасцю i выразнай антрапацэнтрычнасцю. У межах 
артыкула увага сюравана на устойлiвыя адзiнкi з кампанентам ‘вока/вочы’, 
якiя маюць семантычныя прыкметы прасторы i часу. Фактычны матэрыял 
быу вылучаны з рамана 1вана Мележа «Людзi на балоце» i яго перакладу на 
нямецкую мову. Мэта артыкула заключаецца у вызначэнш агульных 
i адметных рыс у семантыцы беларускамоуных i нямецкамоуных фразеала- 
гiчных адзiнак з кампанентам ‘вока/вочы’, у выяуленш закадзiраваных у iх 
унутранай форме унiверсальных i нацыянальных элементау моунай 
свядомасцi.

Саматычная фразеалопя выражае уяуленне носьбгтау мовы аб прасторы 
i часе. Не выкшкае сумнення, што кожны асобны акт зрокавага успрымання 
адбываецца у якьнебудзь момант часу i мае пэуную лакалiзацыю. У гэтым 
сэнсе час i прастора iманентна прысутнiчаюць у любой сгтуацьН зрокавай 
перцэпцыi, што выяуляецца i на моуным узроуш. У якасцi крытэрыяу аналiзу 
погляду варта разглядаць часавы аспект (частата i працягласць зрокавага 
кантакту, ступень штэншунасщ кантакту вачэй) i прасторавыя характа- 
рыстыш погляду (напрамак руху вачэй, наюраванасць погляду да аб’екта 
успрымання щ ад яго).

Памiж катэгорыямi «прастора» i «час» прасочваецца цесная узаемасу- 
вязь, таму большасць саматычных фразеалагiзмау з кампанентам ‘вока/вочы’ 
маюць сшкрэтычную семантыку.

У большасщ прааналiзаваных фразеалагiзмау з кампанетам ‘вочы’ 
дамiнантнай з’яуляецца семантычная прыкмета ‘прастора’. Гэта тлумачыцца 
сутнасцю зрокавай перцэпцый, якая здзяйсняецца не сама па сабе, а з удзелам 
аб’ектау, яюя займаюць пэунае становimча у прасторы. У свядомасцi бела- 
русау вобраз прасторы уяуляе сабой трохмерную сiстэму каардынат, якая 
адлюстроувае натуральную арыентацыю чалавека у акаляючым асяроддз^ 
У цэнтры гэтай сiстэмы знаходзщца чалавек i прымаецца за зыходны пункт 
адлiку. Гэтым тлумачыцца той факт, што размяшчэнне аб’ектау у прасторы 
атсваецца з пазiцыi чалавека як назiральнiка, якi з’яуляецца прасторавым 
арыенцiрам (перцэптарам). Менавiта чалавек у працэсе свайго вопыту адбь 
рае найбольш рэлевантныя для яго арыенщры у прасторы, у якасцi яюх 
могуць выступаць знеmнiя сiстэмы каардынат i месцазнаходжанне аб’екта.

Сiтуацыя зрокавай перцэпцый можа рэпрэзентавацца з дзвюх пазщый.
1. Пазiцыя суб’екта успрымання, напрыклад: Жне i не аз1рнецца [Васшъ], 

сагнууся, утаротуся у зямлю, бачыцъ толък жытнёвыя сцяблы ды пера-
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вясла -  хоць бы раз ктуу вокам на яе, на Ганну [11, с. 213]. // Er arbeitete 
beharrlich; ohne sich einmal aufzurichten, sah er nur die Roggenhalme und die 
Garbenbander -  und warf nicht einen einzigen Blick zu Hanna [12, S. 277]. 
Параун.: беларус. кшуць вокам (на каго, на што) (‘глядзець зрэдку щ 
мелькам, 1мгненна’) -  ням. einen Blick werfen (дасл. ‘кшуць поз1рк’).

2. Пазщыя суб’екта дзеяння, напрыклад: Ганне тнултя у  вочы музык 
у лапцях, аблепленыя гразёю да кален... [11, с. 374]. // Hanna fiel auf, dass die 
Musikanten Bastschuhe trugen und bis zu den Knien mit Schlamm bespritzt waren 
[12, S. 490]. Параун.: беларус. кмуцца у вочы (‘м1жвольна запыняць на сабе 
чыю-н. увагу, быць асабл1ва прыкметным’) -  ням. auffallen (‘кщацца у вочы, 
дз1вщь, здз1уляць’).

Зрокавы кантакт -  важная частка невербальных зносш пам1ж людзьм^ 
неабходная умова паспяховай камушкацый. В1зуальны кантакт з’яуляецца 
своеасабл1вым аб’яднаннем, дзе кожны з суразмоуцау уключаецца у аса- 
бютую прастору шшага. Аптымальная працягласць i частата зрокавага кан- 
такту вызначаецца традыцыямi i культурай пэунага народа.

Як вядома, позiрк, накiраваны прама, мае фiзiялагiчнае значэнне i абу- 
моулiвае аб’ёмнае бачанне. Чалавек, я к  глядзiць прама у вочы, у беларускай 
культуры успрымаецца як адкрыты i сумленны, напрыклад: -  А калi на тое, 
дзядзько, дак я самы першы выйду к сталу, к самому начальству, i заяулю -  
проста у  вочы: не муцще ваду, не трывожце людзей! [11, с. 305]. // “Wenn 
das so kommen sollte, wie Sie sagen, Chalimon, dann will ich als erster an den 
Vorstandstisch treten und der Obrigkeit direkt ins Gesicht sagen: Wozu trubt ihr 
das Wasser, warum bringt ihr Unruhe unters Volk?” [12, S. 402]. Параун.: 
беларус. у вочы (казаць) (‘адкрыта i шчога не хаваючы, у прысутнасщ 
каго-н.’) -  ням. ins Gesicht (дасл. ‘у твар’). У перакладзе саматычнаму 
кампанету ‘вочы’ адпавядае кампанент ‘твар’, я к  суадносщца з корнем 
нямецкага дзеяслова sehen ‘бачыць’. Абодва фразеалапзмы актуалiзуюць 
сему ‘зрок’, характарызуюць сггуацыю з пазщый суб’екта дзеяння 
i спараджаюць станоучую ацэначнасць: суб’ект зрокавай перцэпцый 
уяуляецца сумленным, упэуненым у сабе чалавекам.

Адсутнасць зрокавага кантакту пры камунiкацыi разглядаецца як нежа- 
данне узаемадзеяння, выцясненне суразмоуцы з асабiстай прасторы, напры
клад: Абдзiраючы лткую шкурку з бульбм, Васть хмурыу лоб i уАм сваiм 
выглядам паказвау, што ён зуАм не бянтэжыцца, што яму вядома, як 
належыць у таАм разе трымацца мужчыну, але вачэй на Ганну не падымау 
i у думках злавау на свае асаблiва непаслухмяныя пальцы [11, с. 25]. // Beim 
Abpellen der klebrigen Kartoffelschalen runzelte Wassil die Stirn, er wollte so tun, 
als sei er vollig unbefangen und wisse, wie sich ein Mann in solcher Lage zu 
benehmen habe, doch er vermied es, Hanna anzusehen, und argerte sich uber 
seine widerspenstigen Finger [12, S. 30]. Параун.: беларус. не падымаць вочы 
(‘не глядзець на каго-н.’) -  ням. vermied anzusehen (‘пазбягау глядзець’). 
У тэксце перакладу назiраем адсутнасць саматычнага фразеалапзма. Бела- 
рускамоуная устойлiвая адзшка перадаецца атсальна, што сведчыць пра яе 
нацыянальную адметнасць.
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Нежаданне бачыць, зауважаць што-небудзь супярэчыць культурным 
установкам, згодна якiм зрок з’яуляецца сiмвалам адной з найвытттэйтттых 
каштоунасцей чалавека. Фразеалагiзм заплюшчваць вочы на што-небудзь 
перадае стэрэатыпнае уяуленне пра нежаданне зауважаць недахопы, рэага- 
ваць на вщавочныя памылкi i парушэнш, напрыклад: -  1 ты не вельмi -  на 
абразы!.. Не намi заведзено... -  Дак што, як не намИ Вочы заплюшчыць? 
[11, с. 168]. // “Du brauchst auch nicht so verbissen uber die Ikonen herzuziehen! 
Nicht wir haben sie uns ausgedacht. ” “Na und, was folgt daraus? Sollen wir die 
Augen davor verschliefien?” [12, S. 218]. Параун.: беларус. заплюшчваць вочы 
на што-небудзь (‘знарок не зауважаць чаго-н. важнага, значнага’) -  ням. die 
Augen verschliefien (‘закрываць вочы’). Абодва фразеалапзмы узыходзяць да 
процшастаулення ‘святло -  цемра’ i да сiмвалiчна звязанага з iM процшастау- 
лення ‘веды -  адсутнасць ведау аб чым-небудзь’. Прааналiзаваныя 
фразеалагiчныя адзiнкi дзвюх моу маюць агульную семантыку i унутраную 
форму, бо адлюстроуваюць ушверсальнае, агульначалавечае бачанне 
свету, вербалiзуюць вопыт пазнання чалавекам самога сябе у працэсе 
узаемадзеяння з навакольным асяроддзем.

Паняцце прасторы цесна звязана з такiмi параметрамi, як мяжа, рубеж, 
край. Значэнне няпэунасщ, адсутнасцi усякага роду межау актуалiзуецца ва 
устойивай ад.зтцы куды вочы глядзяць, напрыклад: Захацелася ускочыць, 
кмуцца. Абы-куды, тольк б з хаты! Куды вочы глядзяць! [11, с. 358]. // Sie 
wollte aufspringen, fortrennen. Irgendwohin! Wohin die Augen sie fuhrten! [12,
S. 470]. Параун.: беларус. куды вочы глядзяць (‘у няпэуным напрамку, не 
вь^раючы дароп, абы-куды, невядома куды’) -  ням. wohin die Augen sie 
fuhrten (дасл. ‘куды яе вялi вочы’). Адсутнасць э^валентнага фразеалапзма 
у нямецкай мове сведчыць аб адметнай нацыянальнай семантыцы беларуска- 
моунай устойивай адзшю.

Зрокавая перцэпцыя можа ажыццяуляцца пры актыунасцi толью частю 
вачэй, якая вызначаецца як край, напрыклад: Калi ехала па вулщы, хоць ста- 
ралася не глядзець, у цемры краем вока зауважыла: на Вастёвым двары -  
щха, пуста [11, с. 385]. // Auf der Fahrt zu Hluschak schielte sie verstohlen zu 
Wassils Hof hinuber undsah, dass er still und verodet dalag [12, S. 504]. Параун.: 
беларус. краем вока (‘крыху, нядоуга, iмгненна’) -  ням. verstohlen schielen 
(дасл. ‘употай скоса пазiраць’). Наяунасць перыферыйнай частю вачэй край у 
структуры беларускамоунага фразеалапзма стварае значэнне ‘глядзець 
употай’. Суб’ект зрокавай перцэпцый хоча, каб тое, чаму ён надае увагу, 
засталося незауважаным. У дадзеным выпадку фразеалапзм перакладаецца 
кантэкстуальна, хоць у нямецкай мове i юнуе устойлiвая адзiнка з падобнай 
семантыкай aus den Augenwinkeln (‘краем вока’).

Моуная карцiна свету фшсуе, што суб’ект можа толькi выпадкова 
трапiць у поле зроку шшай асобы, напрыклад: Звычайна, калi не трэба, 
Валодзька многа разоу на дзень трапляуся на вочы, цэлымi днямi у ix, 
Чарнушкау, у хаце або на двары з Хведзькам гуляу [11, с. 67]. // Gewohnlich 
brauchte man ihn gar nicht zu suchen, er lief einem dauernd uber den Weg, den 
ganzen Tag spielte er mit Chwedska in Tscharnuschkas Haus oder in der Nahe
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[12, S. 84]. Параун.: беларус. трапляць на вочы (‘выпадкова прыцягваць 
чыю-н. увагу, быць зауважаным, убачаным, нечакана сустрэцца з юм-н.’) -  
ням. j-m uber den Weg laufen (‘выпадкова сустрэць каго-н.’; дасл. ‘перабягаць 
праз дарогу’). Фразеалагiзмы арыгiнала i перакладу маюць розную унутра- 
ную форму, аднак анолькавую семантыку. Устойивыя адзiнкi актуалiзуюць 
сему ‘выпадковасць’ i адлюстроуваюць рознае стэрэатыпнае уяуленне у двух 
народау аб раптоунасщ, незапланаванасщ сустрэчы.

Моуная карцiна свету надае зрокаваму успрыманню вялiкую пазнаваль
ную каштоунасць i разглядае вочы як прыярытэтны канал, якi дапамагае 
пацвердзщь цi аспрэчыць праудзiвасць выказвання. Гэтае успрыманне 
заснавана на сумежных паняццях: орган зроку -  зрок як перцэптыуны спосаб 
успрымання; зрокавая памяць -  веды. На моуным узроуш гэта выяуляецца 
у семантыцы фразеалапзма бачыць на свае вочы, напрыклад: -  1 ты не 
тратся вельмИ Мо яно, як той казау, i прауда... Не даказау Hixmo, не бачыу 
на свае вочы... [11, с. 168]. // “Und du reg dich nicht so auf! Vielleicht stimmt’s, 
was er sagt. Niemand hat’s bewiesen, niemand hat ihn mit eigenen Augen 
gesehen” [12, S. 217]. Параун.: беларус. на свае вочы (бачыць) (‘непасрэдна 
сам, непасрэдна самому, без пасрэдшкау’) -  ням. mit eigenen Augen (sehen) 
(‘сваiмi вачамТ). Наяунасць э^валентнага фразеалапзма у нямецкай мове 
дазваляе зрабщь вывад аб тым, што у беларускага i нямецкага народау вочы 
з’яуляюцца сiмвалам ведау. Калi пэуны аб’ект трапляе у поле зроку перцэп- 
тара, ен атрымлiвае аб ш пэуную iнфармацыю i упэунены у яе дакладнасцi.

Адсутнасць зрокавага кантакту i выхад аб’екта успрымання з поля зроку 
таксама мае моунае выражэнне, напрыклад: Тольк калi Сарока сышла 
з вачэй, Глушак дау волю радасц [11, с. 301]. // Aber kaum war sie 
verschwunden, liefi der Alte seiner Freude freien Lauf [12, S. 30]. Параун.: 
беларус. з вачэй (сысщ) (‘далей ад каго-н., каб не было вщаць’) -  ням. 
verschwinden (‘зшкнуць’). Беларускамоуны фразеалапзм мае выразную 
нацыянальную семантыку, аб чым сведчыць адсутнасць э^валента у ня- 
мецкай мове.

У некаторых выпадках дамшантнай можа быць семантычная прыкмета 
час. Так, сема ‘хутка’ актуалiзуецца у наступных фразеалагiзмах: Усё, над 
чым дрыжалi не адзм месяц i што трэба было расцягнуць да лета, хутка, 
на вачах, рабтася смажаным i печаным [11, с. 365]. // Die muhselig 
angelegten Vorrate, die bis zum Sommer hatten reichen sollen, verwandelten sich 
im Nu in Gebratenes und Gebackenes [12, S. 478]. Параун.: беларус. на вачах 
(‘хутка, увачавщкТ) -  ням. im Nu (‘хутка, iмгненна’). Абодва фразеалапзмы 
актуалiзуюць сему ‘хутка’, аднак нямецкамоуная устойивая адзшка мае 
шшую унутраную форму i у яе складзе адсутшчае саматычны кампанент 
вочы.

Фразеалагiзм у вочы не бачыць таксама валодае часавым значэннем 
i актуалiзуе сему ‘школТ, напрыклад: -  Не знаю я яго. У вочы не бачыу 
нават... [11, с. 345]. // “Ich kenn ihn nicht. Hab ihn nie gesehen” [12, S. 453]. 
Параун.: беларус. у вочы (не бачыць) (‘зу^м i rnmai (не бачыць каго-н.,
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што-н.)’) -  ням. nie (дасл. ‘школй). У дадзеным выпадку наз1раем 
нефразеалапчны пераклад (устойл1вая адзшка перадаецца словам), што 
тлумачыцца своеасабл1вай нацыянальнай спецыфжай беларускамоунага 
фразеалапзма.

Моуная карцша свету фжсуе, што зрок можна разглядаць на фоне 
ваеннай тэрмшалогй, пра што сведчыць фразеалапзм страляць eauaMi, я к  
таксама мае часавую семантыку i актуал1зуе сему ймгненна’. Напрыклад: 
Сарока, сыплючы слoeaMi, страляла eouKaMi то на аднаго, то на другога, 
а найчасцей на старога Глушат, як бы чакала ухвалы свайму красамоуству, 
свайму спрыту [11, с. 250]. // Saroka, aus der es nur so raussprudelte, schofi mit 
ihren Blicken nach alien Seiten, am haufigsten aber zu dem alten Hluschak, als 
heische sie Beifall fur ihre schonen Reden und die geschickten Spruche 
[12, S. 326]. Параун.: беларус. страляць вaчaмi (‘кщаць каротюя, хутюя 
позiркi,) -  ням. mit den Blicken schiefien (дасл. ‘страляць позiркамi,). 
Саматычны кампанент беларускага фразеалапзма вочы i назоушк die Blicke 
(‘позiркi,) маюць аднолькавую сему ‘зрок’, таму у перакладзе удаецца 
стварыць падобны зрокавы вобраз, дзе вoчы/пoзiрк сiмвалiчна разглядаюцца 
як сродак псiхалагiчнага уздзеяння на чалавека. У аснове фразеалагiзма 
ляжыць метафара, заснаваная на прыпадабненш, дзе вочы парауноуваюцца 
са зброяй. Кампанент страляць суадносщца з антропным кодам культуры i 
выяуляе чалавечую перспектыву спасщжэння часу, бо называе дзеянне, на 
якое чалавек трацiць мала часу.

Аналiз саматычных фразеалапзмау паказвае, што даволi часта часавы 
аспект спалучаецца з прасторавай характарыстыкай погляду. Так, пры ука- 
заннi на працягласць зрокавага кантакту вачэй адзначаецца i напрамак ix 
руху, напрыклад: Ён (Васшь) намерыуся жщ, але Ганна, зразумеушы гэта, 
усктула на яго вочы, щха, спалохана прызналася: -  Мне страшно... [11, 
с. 25]. // Er wandte sich zu Gehen. Hanna begriff, dass es ihm ernst war, sie sah 
ihn an undgestand leise: “Ich furchte mich” [12, S. 31]. Параун.: беларус. Усш- 
нуць вочы (‘хутка глядзець на каго-н.’) -  ням. ansehen (‘(па)глядзець на 
каго-н.’). На нямецкую мову беларуск фразеалапзм перадаецца дзеясловам, 
пры гэтым у перакладзе губляецца як саматызм вочы, так i не адлюстроу- 
ваецца часавая семантыка, закладзеная у беларускамоунай устойшвай адзшцы.

Пры характарыстыцы наюраванасщ позiрку да аб’екта зрокавай пер- 
цэпцьй адзначаецца i ступень iнтэнсiунасцi кантакту вачэй, напрыклад: 
Няужо ж так i не павернецца да яе, не гляне? -  ужо раумва думае Ганна, 
не сярдзта, а больш лагодна, цжауна, i не зводзщь вачэй з Вастя [11, 
с. 213]. // Oder er sich wirklich kein einziges Mal nach mir umdreht? -  dachte 
Hanna beunruhigt und wandte kein Auge von Wassil [12, с. 277]. Параун.: 
беларус. не зводзщь вачэй з каго-н. (‘пшьна сачыць, назiраць за юм-н.’) -  ням. 
kein Auge von j-m wenden (‘не зводзщь вачэй з каго-н.’). На нямецкую мову 
беларускамоуны фразеалапзм перадаецца э^валентным адпаведшкам.

Даследаванне паказвае, што сярод розных тыпау прасторава-часавых 
адносш, уласщвых семантыцы саматычных фразеалапзмау з кампанентам 
вока, часцей за усё выдзяляецца адна дамшантная семантычная прыкмета 
(таблща).
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Прасторава-часавы кампанент саматычных ФА з кампанентам ‘вока/вочы’
(колькасная рэпрэзентацыя)

Дамшантная семантычная прыкмета Арыгшал Пераклад
Дамшантная прыкмета ‘час’

Працягласць зрокавага кантакту (1мгненна, хутка) 6 0
Частата зрокавага кантакту (школ1) 1 0
Ступень штэнаунасщ кантакту вачэй 4 3

Дамшантная прыкмета ‘прастора’
Напрамак руху вачэй (прама) 1 0
Наюраванасць погляду да аб’екта успрымання 1 0
Наюраванасць погляду ад аб’екта успрымання 3 0
Адсутнасць зрокавага кантакту 1 0
Абмежаванасць зрокавага успрымання 1 0
Неабмежаванасць зрокавага успрымання 1 0
З’яуленне аб’екта у пол1 зроку 3 1

Выхад аб’екта з поля зроку 2 1

Дадзеныя таблщы наглядна дэманструюць колькасную неадпаведнасць 
наяунасщ дамiнантнай прыкметы ‘прастора’ або ‘час’ у семантыцы саматыч
ных фразеалапзмау арыгiнала i перакладу з кампанентам ‘вока/вочы’. Гэты 
факт не сведчыць аб сэнсавай неадпаведнасцi суадносных кантэкстау 
беларускай i нямецкай моу, аднак дазваляе вылучыць унiверсальныя 
i адметныя нацыянальныя элементы моунай свядомасцi носьбггау дзвюх моу.

Ушверсалъныя рысы выяуляюцца у тым выпадку, калi фразеалапчныя 
адзiнкi адлюстроуваюць агульначалавечае бачанне свету, вербаизуюць 
вопыт пазнання чалавекам самога сябе у працэсе узаемадзеяння з наваколь- 
ным асяроддзем (беларус. на свае вочы (бачыцъ) -  ням. mit eigenen Augen 
(sehen); беларус. не зводзщъ вачэй з каго-н. -  ням. kein Auge von j-m wenden; 
беларус. страляцъ ea4aMi -  ням. mit den Blicken schiefien; беларус. За- 
плюшчвацъ вочы на што-небудзъ -  ням. die Augen verschliefien).

Нацыяналъная адметнасцъ выяуляецца у тых фразеалапчных адзшках, 
яюя акумулююць гютарычны вопыт народа, адлюстроуваюць спецыфжу яго 
менталггэту, што дазваляе казаць пра унiкальнасць асобных фрагментау 
фразеалагiчнай карцiны свету (беларус. трапляцъ на вочы; на вачах; у вочы 
(не бачыцъ); ускшуцъ вочы; з вачэй (сысцi) i г.д.).

Таюм чынам, разам з пэуным падабенствам саматычнай фразеалоги 
беларускай i нямецкай моу, абумоуленым унiверсальнасцю саматычнага 
культурнага кода, у абедзвюх мовах iснуе вялiкая колькасць нацыянальна- 
спецыфiчных адзiнак, якiя не маюць дакладных эквiвалентау, што тлума- 
чыцца як лiнгвiстычнымi, так i экстралiнгвiстычнымi фактарамi.
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The article deals with the spatial and temporal semantic characteristics of Belarusian 
somatic phraseological units with the component ‘eye/eyes’. The type of interlingual 
phraseological equivalence of phraseological units is determined, the general and specific in 
their meaning and functioning are revealed. An actual material, which was extracted from the 
novel written by I. Melezh “People of the Marsh” and its translation into the German language, 
is in the focus of the research.
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