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ПАРАЎНАЛЬНЫ АНАЛІЗ 
ФРАЗЕАЛАГІЗМАЎ СА ЗНАЧЭННЕМ ‘КАХАЦЬ’ 

У ПОЛЬСКАЙ І БЕЛАРУСКАЙ МОВАХ 

К. У. Дурко 

Прадметам нашага даследавання з’яўляюцца беларускія і польскія 
фразеалагічныя адзінкі, якія характарызуюць пачуццё кахання, іх 
унутраная і знешняя форма. 

У дадзенай працы мы выкарыстоўваем шырокае разуменне 
фразеалогіі, з улікам прыказак і прымавак. 

Шляхам суцэльнай выбаркі з лексікаграфічных крыніц, якія 
пададзеныя ў спісе літаратуры, было выбрана і класіфікавана 40 
беларускіх і 76 польскіх уласна фразеалагізмаў, 75 беларускіх і 90 
польскіх парэмій са значэннем ‘кахаць’. 

1. КЛАСІФІКАЦЫЯ ЎЛАСНА ФРАЗЕАЛАГІЗМАЎ СА ЗНАЧЭННЕМ 
‘КАХАЦЬ’ 

У нашым даследаванні былі праведзены наступныя класіфікацыі 
фразеалагізмаў: па ступені злітнасці кампанентаў, граматычная, 
семантычная, тэматычная класіфікацыі. 

Усе ўласна фразеалагізмы былі класіфікаваныя па ступені злітнасці 
кампанентаў. Дадзеная класіфікацыя паказала, што сярод выбраных 
беларускіх адзінак фразеалагічных адзінстваў амаль у два разы больш, 
чым фразеалагічных спалучэнняў (24 і 13 адпаведна). Сярод польскіх 
фразеалагізмаў фразеалагічных спалучэнняў, наадварот, больш, чым 
фразеалагічных адзінстваў (43 і 29). Фразеалагічных зрашчэнняў у 
абедзвюх мовах менш за ўсё: у беларускай мове 3, у польскай 4. 

Усе 40 беларускіх фразеалагізмаў і большасць польскіх (67 з 76) у 
адпаведнасці з граматычнай класіфікацыяй з’яўляюцца дзеяслоўнымі. Калі 
ў беларускай мове прысутнічаюць толькі дзеяслоўныя фразеалагізмы, то ў 
польскай мове сустракаецца 6 назоўнікавых і 3 прыметнікавыя 
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фразеалагізмы. Дадзеная класіфікацыя паказвае, што ў народнай 
свядомасці пачуццё кахання моцна звязанае з дынамікай, дзеяннем, рухам. 

Семантычная класіфікацыя дазволіла вызначыць асноўныя напрамкі 
метафарызацыі ў беларускіх і польскіх фразеалагізмах: 

• каналы ўспрымання: зрок (Западаць у вочы), смак (Mieć apetyt), 
якасці нюху (Mieć nakogoś chrapkę); 

• адпаведнасць агульным катэгорыям: прасторавыя адносіны (Душа 
ляжыць да каго-н.; Być z kimś blisko) і рух (Serce czyjeś lgnie do kogoś); 

• псіхічныя феномены: эмоцыі (Прыпасці да сэрца; Nosić kogoś w 
sercu), інтэлект (Сыходзіць з розуму па кім-н., Tracić głowę), воля 
(Пакарыць сэрца; Zdobyć szturmem czyjeś serce). 

У абедзвюх мовах каханне суадносіцца з пэўнай псіхапаталогіяй. 
Прычым страта розуму можа быць добраахвотнай (Tracić głowę dla 
kogoś) або праз уздзеянне іншай асобы, што давяла да вар’яцтва 
(Зачмурыць галаву каму-н.). 

Тэматычная класіфікацыя паказала, што ў фразеалагізмах са 
значэннем ‘кахаць’ прадстаўлена пэўная стадыяльнасць пачуцця і 
перапляценне яго з такімі паняццямі, як ‘давер’, ‘захапленне’, ‘асаблівы 
клопат’, ‘інтымныя адносіны’. Аналіз фразеалагізмаў дазволіў вылучыць 
наступныя тэматычныя групы: «адносіны, папярэднія каханню з боку 
мужчыны» (Smalić cholewki), «адносіны, папярэднія каханню з боку 
жанчыны» (Robić do kogoś słodkie oczy), «цялеснае каханне» (Мець 
дачыненне), «духоўнае каханне і яго праяўленне» (Прыпасці да сэрца; 
Patrzeć w kogoś jak w tęczę; Nosić kogoś w sercu), «свабоднае каханне» 
(Mieć kogoś na boku), «сужэнскія адносіны» (Аддаваць руку і сэрца). 

2. КЛАСІФІКАЦЫЯ ПРЫКАЗАК І ПРЫМАВАК СА ЗНАЧЭННЕМ 
‘КАХАЦЬ’ 

Шырокае разуменне фразеалагізмаў уключае таксама прыказкі і 
прымаўкі. Усе беларускія парэміі (75) і ўсе польскія парэміі (90) былі 
размеркаваныя па 7 тэматычных групах: «псіхапаталогія кахання» (9 
беларускіх парэмій, што складае 12 % ад агульнай колькасці беларускіх 
парэмій, 32 польскія парэміі, што складае 35,5 % ад агульнай колькасці 
польскіх парэмій); «анталогія пачуцця» (беларускіх – 26 (34,6 %), 
польскіх – 12 (13,3 %)); «каханне як псіхалагічная абарона» 
(беларускіх – 13 (17,3 %), польскіх – 9 (10 %)); «каханне як хвароба» 
(беларускіх – 3 (4 %), польскіх – 10 (11,1 %)); «каханне і сацыяльныя 
інстытуты» (беларускіх – 4 (5,3 %), польскіх – 5 (5,5 %)); «каханне і 
эканамічны фактар» (беларускіх – 5 (6,6 %), польскіх – 4 (4,4 %)); 
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«фактары ўстойлівасці кахання» (польскіх – 9 (10 %)); «каханне і 
маральнасць» (беларускіх – 4 (5,3 %)). 

Тэматычныя групы, у якія ўваходзіць найбольшая колькасць 
беларускіх парэмій: «анталогія пачуцця» (27 парэмій) і «псіхапаталогія 
кахання» (22 парэміі). Тэматычныя групы, у якія ўваходзіць найменшая 
колькасць беларускіх парэмій: «каханне як хвароба» (3 парэміі), 
«каханне і сацыяльныя інстытуты» (4 парэміі). Больш за палову ўсіх 
польскіх парэмій (47 з 90) з’яўляюцца адзінкамі тэматычнай групы 
«псіхапаталогія кахання». Тэматычная група з найменшай колькасцю 
польскіх парэмій – «каханне і эканамічны фактар» (4). 

Большасць з прааналізаваных парэміялагічных адзінак у абедзвюх 
мовах характарызуюць каханне як паталогію ў розным выглядзе. 
Некаторыя парэміі прадстаўляюць пачуццё як невылечную хваробу. Такія 
адзінкі пабудаваныя на супрацьпастаўленні «каханне – здароўе, жыццё», 
калі парушаюцца прычынна-выніковыя сувязі: не жыццё становіцца 
ўмовай праяўлення кахання, але каханне становіцца ўмовай 
жыццядзейнасці (Kto nie kocha i nie łyka, istna postać nieboszczyka). Каханне 
як семіятычная з’ява параўноўваецца з хваробай, калі абавязковым 
з’яўляецца наяўнасць знешніх праяў (Miłość i kaszel utaić trudno). 

У некаторых парэміях ідзе гаворка пра несумяшчальнасць розуму і 
эмоцый, розум і пачуцці супрацьпастаўляюцца (Kiedy miłość szepcze, rozum 
milczeć musi). Эмацыянальнае ў такіх парэміях дамінуе над рацыянальным і 
набывае якасці жывой асобы (Miłość zdrowy rozsądek odejmuje). 

Прааналізуем адну з падгруп тэматычнай групы «псіхапаталогія 
кахання» – «дэградацыя свядомасці». Аналіз беларускіх і польскіх парэмій 
паказаў, што часта пачуццё кахання апрадмечваецца (апрадмечванне 
з’яўляецца праявай дэградацыі свядомасці): абстрактнае зводзіцца да 
канкрэтнага, так фармуецца метафарычнасць фразеалагічнай адзінкі. Былі 
выяўленыя наступныя крыніцы метафарызацыі: назвы артэфактаў (У 
каханкі смаляныя лаўкі), матэрыяльны дабрабыт (Абы да душы, пражывём 
і ў шалашы), астранамічныя аб’екты (Bez miłośc jak bez słońca – przeżyć 
trudno), назвы жывёл (Miłość – uparta jak koń narowisty, a kapryśna jak 
dziecko), назвы раслін (Хмель тычынку абвівае, дзеўка хлопца абдымае), 
агонь (Miłość nie pożar, a jak się rozpali, nie ugasisz). 

У тэматычнай групе «каханне і сацыяльныя інстытуты (сужэнства)» 
адлюстравана прычынна-выніковая сувязь паміж каханнем і сужэнствам 
(Калі любіш, то жаніся, а не любіш – адчапіся; Gdy masz miłość w sercu, 
stawaj na kobiercu). Аднак у некаторых польскіх парэміях закладзена антытэза 
кахання і сужэнства (Miłość z małżeństwem dawno rozwód wzięła; Miłość dodaje 
skrzydeł, są jednak z wosku, bo topią się przy pochodni małżeństwa). 
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У парэміях беларускай мовы тэматычнай групы «каханне і 
эканамічны фактар» падкрэсліваецца, што дабрабыт не з’яўляецца 
неабходнай умовай кахання (Хоць без хлеба пасяджу, але ж на любага 
пагляджу; Абы да душы, пражывём і ў шалашы). У парэміях польскай 
мовы гэтай тэматычнай групы матэрыяльны дабрабыт, наадварот, 
з’яўляецца неабходнай умовай захавання кахання (Zła miłość o głodzie; 
Miłość o głodzie to kwiat, co jutro zwiędnie). 

Напрыканцы адзначым, што былі прааналізаваны дадзеныя ўсіх 
даступных беларускіх і польскіх лексікаграфічных крыніц. 
Нягледзячы на тое, што беларускіх лексікаграфічных крыніц было ў 
два з паловай разы больш, чым польскіх (10 і 4 адпаведна), 
беларускіх фразеалагізмаў, выбраных шляхам суцэльнай выбаркі, 
было атрымана амаль на адну трэць менш, чым польскіх (115 і 166 
адпаведна). Апрача гэтага беларускія фразеалагізмы адрозніваюцца 
варыятыўнасцю граматычных форм (Аддаваць/аддаць сэрца) і 
лексем, якія могуць замяняцца на сінонімы (Хоць у адной 
лёлі/сарочцы, абы па любові). Аналіз фразеалагізмаў са значэннем 
‘кахаць’ наводзіць на думку пра тое, што беларусы з’яўляюцца 
больш сціплымі ў моўных сродках пры характарыстыцы кахання. 
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САМАІДЭНТЫФІКАЦЫЯ ГЕРОЯ Ў АЎТАБІЯГРАФІЧНЫМ 
РАМАНЕ-ЭСЭ А. ФЕДАРЭНКІ «МЯЖА» 

А. В. Карнацкая 

Пытанне самаідэнтыфікацыі асабліва актуалізуецца ў пераломныя 
моманты жыцця асобы ці цэлага грамадства. У такі час людзі моцна 
адчуваюць патрэбу ў асэнсаванні сябе, свайго я і месца ў свеце, сваёй 
культурнай ці нацыянальнай прыналежнасці. Творчыя асобы, як вядома, 


