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С.В. МІЛАЧ 
ЦІ ТРЭБА ВОЎК НА НЕБА: ВОБРАЗ ВАЎКА Ў ФРАЗЕАЛОПІ 

БЕЛАРУСКАЙ I НЯМЕЦКАЙ МОЎ 
На основании сравнительного анализа

семантики устойчивых единиц с компонентом
волк белорусского и немецкого языков
показывается количественное преобладание
данных ФЕ в белорусском языке и их более
выразительная качественная интерпретация. 

The article is based on the comparative 
analysis of the semantics of the stable units with 
the component wolf in the Belorussian and 
German languages and reveals the quantitative 
predominance of these phraselogical units in the 
Belorussian language and their more expressive 
qualitative interpretation. 

Фразеалагічныя адзінкі (ФА) з заакампанентам складаюць асобую групу
фразеалогіі. Хаця іх вобразнай асновай з'яўляюцца жывёлы, амаль усе гэ- 
тыя адзінкі гавораць пра паводзіны і якасці самога чалавека. Пры гэтым
вялікую ролю адыгрываюць тыя асацыяцыі, што выклікаюць назвы жывёл у
прадстаўнікоў розных народаў. Так, у фразеалогіі беларускай і нямецкай          
моў устойлівыя адзінкі з заакампанентам утвараюць значны пласт: больш за
1200 адзінак у беларускай і каля 1200 у нямецкай мовах. 

Паспрабуем разгледзець ФА беларускай і нямецкай моў з кампанентам
воўк / воўчы, правесці аналіз іх семантыкі, параўнаць унутраны вобраз ФА
дзвюх моў з мэтай выяўлення магчымага падабенства і нацыянальнай спе- 
цыфікі ва ўспрыманні ваўка беларускім і нямецкім народамі. 

Выбарка беларускіх ФА праводзілася па асноўных фразеалагічных да- 
ведніках (слоўнікі І.Я. Лепешава, Ф.М. Янкоўскага, Е.С. Мяцельскай і               
Я.М. Камароўскага, Г.Ф. Юрчанкі, З.Ф. Санько, М.А. Даніловіча і інш.), а так-           
сама па тлумачальных слоўніках беларускай мовы. Апісваюцца фразеала- 
гізмы нямецкай мовы, зафіксаваныя ў фразеалагічных даведніках і перак- 
ладных слоўніках. 

Сярод дзікіх жывёл воўк стаў самым папулярным вобразам у беларускай
фразеалогіі (55 ФА з кампанентам воўк / воўчы). Пэўнае месца займае заонім
Wolf - воўк і ў групе нямецкіх ФА з кампанентамі-назвамі дзікіх жывёл (13 ФА). 

3 даўніх часоў у большасці народаў Еўропы воўк лічыўся сімвалам
драпежніка, лютага ворага. Гэты звер служыць таксама сімвалам злосці, 
пражэрлівасці, сквапнасці, прагнасці. 
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Сапраўды, воўк па сваім характеры злосны драпежнік. Не дзіўна, што 
ўсюды да яго адносяцца непрыязна, варожа. Душагуб, крывапівец, разбой-
ник - такімі і падобнымі эпітэтамі надзяліў народ гэтага жыхара лесу. Яго ба- 
яцца і ненавідзяць. Паводле асацыятыўнага слоўніка беларускай мовы, бо- 
язь перад ваўкамі ўступае толькі такім моцным страхам, як боязь перад 
смерцю, экзаменамі, вайной, хваробай, вадою (гл. Цітова 1981, 24). I для гэ-
тага ёсць падставы: звычайна асцярожны воўк лютуе, калі здабыча 
выслізнула, і тады ён рэжа ўсіх, хто яму сустрэнецца. 

Адзначаныя факты знайшлі сваё выражэнне і ў фразеалогіі, дзе воўк 
паўстае як звер злосны: ваўком падшыты разм. неадабр. 'вельмі сярдзіты,           
з затоенай злосцю' (ФСБМ, II, 128); воўкам глядзець (пазіраць) 'таіць злосць 
на каго-н.' (ТСБМ, II, 61); ваўком глядзець 'выяўляць злосць у позірку' 
(Юр-чанка 1972, 138); пазіраць з-пад лоба як воўк (Санько 1991, 96); як воўк 
на авечку неадабр. - у значэнні 'з крыкам, сваркай, папрокамі (накінуцца на 
каго-н.)' (Даніловіч 2000, 216); бязлітасны і агрэсіўны: дзерці як воўк кабылу 
(Санько 1991, 62) 'бязлітасна эксплуатаваць, моцна прыгнятаць каго-н.'; воўчы 
закон 'беззаконие, якое падтрымліваецца грубым насіллем' (ТСБЛМ, 117); 
unter die Wölfe geraten 'бязлітасна эксплуатавацца, выкарыстоўвацца кім-н.      
у карысных мэтах' (літ.: 'апынуцца сярод ваўкоў') (Duden, 813). 

Дрэнныя якасці ваўка праглядваюцца і ў фразеалагізме нямецкай мовы 
sich bessern wie ein junger Wolf 'разбэшчвацца, псавацца, станавіцца ўсё 
горшым' (літ.: 'выпраўляцца як малады воўк') (БНРС, II, 603). 

Прыметнік воўчы мае ў беларускай мове пераноснае значэнне 'звярыны, 
чалавеканенавісніцкі' (ТСБМ, I, 508). Некаторыя ФА з гэтым кампанентам 
ужываюцца ў якасці лаянкавых выразаў: воўчая натура (Санько 1991, 99) 
'нягоднік'; воўчае мяса 'выказ незадаволенасці канём' (ТСБМ, III, 193). 

Адмоўная рэакцыя чалавека на ваўка, непрыманне яго варожасці і 
драпежнасці пераносіцца і на найменні раслін - неядомых ці нават ядавітых 
для чалавека: воўчае лыка разм. 'ваўчаягада (daphne L.) - ядавітая 
кусцікавая расліна з лілова-ружовымі кветкамі' (ФСБМ, I, 585); воўчыя яга-         
ды 'чырвоныя або чорныя плады ядавітых лясных раслін' (ТСБЛМ, 117); 
воўчыя грыбы 'агульная назва неядомых грыбоў' (ТСБЛМ, 117). 

Пражэрлівасць ваўка ўсім вядома. Сярод шматлікіх асацыяцый да слова 
галодны слова воўк займае першае месца (гл. Цітова 1981, 33). Вядома, 
драпежнік траціць многа сіл у пошуках здабычы, таму вымушаны многа есці. 
Гэты звер вылучаецца яшчэ і сваёй крыважэрнасцю: ён знішчае дзічыны 
больш, чым можа з'есці. Вельмі галодны воўк з'ядае за раз да 10 кг мяса, 
хаця звычайная яго норма - 2 кг (гл. ВоЖ, 180). Усё гэта тлумачыць       
з'яўленне зваротаў беларускай і нямецкай моў: воўчы апетыт 'вельмі        
вялікі, нястрымны апетыт' (ТСБМ, I, 248); галодны, як воўк (Янк., 359);    
hungrig wie ein Wolf sein 'быць вельмі галодным' (літ.: 'быць галодным як воўк') 
(Duden, 357). Зразумелыя і асацыяцыі са сквапнасцю, прагнасцю:                         
воўчае горла асудж. 'вельмі сквапны, прагны, хцівы чалавек' (Даніловіч 2000, 
37); як воўк на авечку неадабр. - у значэнні 'прагна (глядзець на                   
што-н., каго-н.)' (Даніловіч 2000, 216). Аднак І.І. Акімушкін у сваёй кнізе «Мир 
животных: Млекопитающие, или звери» не згаджаецца з такім уяўленнем    
пра воўчы апетыт, лічыць яго перабольшваннем. Па яго сцвярджэнні, «воўк 
есць павольна: занадта вузкія сківіцы. Калі ж прыходзіцца спяшацца, ён 
пакутліва давіцца і стогне» (Акимушкин 1998, 71). Toe, што воўк рэжа больш 
дзічыны, чым можа з'есці, таксама мае тлумачэнне: лішкі мяса ён расцягвае            
і хавае на запас, з'ядаючы пазней. 

Знішчаючы жывёл, пражэрлівы воўк наносіць значную шкоду гаспадару. 
Матыў шкодніцтва прасочваецца ў ФА нарабіць  як воўк у маркунях не-  
адабр. '(нарабіць) шкоды, непрыемнасцяў' (Даніловіч 2000, 216); зваць            
ваўка з лесу 'займацца непатрэбнай, шкоднай справай' (Юрчанка 2002, 
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116). Нават калі воўк не прыносіць непрыемнасцяў, карысці з яго ніякай: 
трэба як воўк на неба 'зусім не (трэба)' (Даніловіч 2000, 216); на ваўка (воўка) 
груб, 'без патрэбы' (Юрчанка 2002, 131); на воўка неадабр. 'навошта' 
(Даніловіч, 118); як стары воўк смерці шукаючы неадабр. 'без толку, без 
справы, без патрэбы (хадзіць)' (Даніловіч 2000, 252); воўчае лыка драць не-
адабр. 'бадзяцца дзе-н., займацца пустой ці невядома якой справай' 
(Лепешаў 1991, 22). Драпежнасць ваўка з'яўляецца вобразнай асновай ФА 
нямецкай мовы: dem Wolf die Schafe anbefehlen (befehlen) 'пусціць казла ў 
агарод' (літ.: 'давяраць (даручаць) авечак ваўку') (БНРС, II, 603); den Wolf zum 
Hirten machen (setzen, bestellen) 'даверыць задание таму, хто зусім не 
падыходзіць для яго выканання' (літ.: 'рабіць (ставіць, назначаць) ваўка пас-
тухом') (Касландзия 1990, 25). А зваротамі як воўк доўбні неадабр. 'да-рэмна, 
безвынікова (чакаць)' (Даніловіч 2000, 216); sich einen Wolf suchen разм. 
'што-н. доўга і беспаспяхова шукаць' (літ.: 'шукаць сабе ваўка') (WRRiA) 
прадстаўлена сема 'адсутнасць выніку'. 

Паміж сабой ваўкі маюць зносіны з дапамогай гукаў - розных завыванняў. 
Так яны перадаюць адзін аднаму інфармацыю пра здабычу, прысутнасць 
іншых ваўкоў, людзей. Між тым «спевы» ваўка непрыемныя для слыху 
чалавека, таму ў беларускай мове ўжываецца кампаратыўны фразеалагізм 
як воўк на грамніцы неадабр. 'непрыгожа, непрыемна (спя-                            
ваць)' (Даніловіч 2000, 216). Выццё ваўка таксама асацыіруецца ў белару-           
саў са скаргамі на нешта непрыемнае, пакутлівае. Прыкладам з'яўляюцца ФА 
ваўком (воўкам) выць (завыць) разм. 'горка скардзіцца на якія-н. нягоды, 
пакуты' (ФСБМ, I, 235); хоць воўкам (ваўком) вый (завый) разм. 'складанае, 
цяжкае, бязвыхаднае становішча' (ФСБМ, I, 210); ваўкі выюць (кукуюць, 
гандлююць) у чым, дзе асудж. '1) што-н. зарасло пустазеллем (звычайна 
агарод); 2) дзе-н. брудна, непрыбрана, непарадак' (Даніловіч 2000, 35). 
Фразеалагізму хоць воўкам вый у нямецкай мове адпавядае зварот без 
заоніма - es ist zum Heulen разм. (літ.: 'хоць вый') (БНРС, I, 627). У фраземе 
нямецкай мовы mit den Wölfen heulen 'дзейнічаць у залежнасці ад абставін, 
далучацца да думкі большасці з карыслівымі мэтамі' (літ.: 'з ваўкамі выць') 
(Duden, 813) выццё ваўкоў успрымаецца менавіта як сродак зносін. 

Наяўнасць кампанента воўк/воўчы ў ФА беларускай мовы часта звязва- 
ецца са знаходжаннем чалавека ў непрыемнай сітуацыі, з няшчасцем: воўк 
драны 'чалавек, які пазнаў у сваім жыцці шмат нягодаў, цяжкасцяў, 
выпрабаванняў' (Даніловіч 2000, 37); як воўк у доўбні 'ў непрыемную 
сітуацыю (папасці, папасціся)' (Даніловіч 2000, 216); воўчы білет 'у царскай 
Расіі: дакумент з адзнакай паліцыі пра палітычную ненадзейнасць яго 
ўласніка, які закрываў доступ у дзяржаўныя, навучальныя і інш. установы' 
(ТСБМ, I, 375); шукаць як воўк даўбешкі (Санько 1991, 77) 'нарывацца на 
непрыемнасці, шукаць непажаданых прыгод'. Разам з тым, па народных па- 
вер'ях, воўк, які перабег каму-небудзь дарогу, прадракае шчасце. I тут пры- 
ведзеным вышэй ФА супрацьпастаўляецца зварот воўк дарогу перабег ка- 
му разм. жарт. 'вельмі шанцуе каму-н.' (ЭСФ, 79). 

У ФА з кампанентам воўк / воўчы абыгрываецца матыў прытворства, 
ашуканства: перабраўся воўк у аўчынку 'прыкінуўся добрым; схаваў свае 
намеры' (ТСБМ, IV, 162); хадзіць у воўчай шкуры 'маскіравацца з пэўнай мэ- 
тай' (ТСБМ, Ѵ /2, 168); хватаць (узяць) ваўка за рогі неадабр. рэдкаўж. 'па- 
казваць адзнакі актыўнай дзейнасці пры поўнай бяздзейнасці' (Юрчанка 1977, 
161); хватаць ваўка за хвост (вушы) 'паказваць адзнакі актыўнай дзейнасці' 
(Юрчанка 1977, 161); воўк у авечай шкуры (скуры) пагард. 'ка-варны, 
крывадушны чалавек' (ФСБМ, I, 188); ein Wolf іт Schaf(s)pelz (in 
Schafskleidern) разм. пагард. 'чалавек з дурнымі намерамі, які знешне пада- 
ецца мяккім і мірным' (літ.: воўк у авечай шкуры (вопратцы)) (Duden, 812). 
Параўн. у даведніку І.Я. Лепешава: Wolf im Schafpelz - 'воўк у барановым 
кажусе' (ЭСФ, 80). 
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У многіх казках воўк паўстае як даверлівы, тупаваты, нехлямяжы пра-           
стак, але такая характарыстыка не адпавядае сапраўднай яго сутнасці. Пас- 
таянна варагуючы з іншымі жывёламі і з чалавекам, воўк быў вымушаны 
развіваць у сабе такія неабходныя якасці, як хітрасць, асцярожнасць, 
кемлівасць і спрытнасць. У асноўным ён нападав толькі на безабаронную 
дзічыну (зайцы, авечкі, гусі) і толькі ў крайнім выпадку кідаецца на вялікіх 
жывёл. Чалавеку няпроста злавіць драпежніка. Пасткі і ямы абачлівы воўк 
абыходзіць з вялікай асцярожнасцю і можа з'есці прынаду, не патрывожыў- 
шы пасткі. Гавораць, што дастаткова аднаму ваўку папасці ў пастку ці ў яму, 
каб іншыя ваўкі далёка абыходзілі небяспечнае месца (гл. Брэм 1991 I, 274). 
Жывучы побач з ваўком, чалавек адзначаў яго розум, воўчая зграя служыла 
ўзорам арганізаванасці і ўсёведання. Шэры воўк у некаторых славянскіх каз-
ках надзяляецца незвычайнай мудрасцю. Так атрымалася, што адзінай 
станоўчай рысай у фразеалагічным вобразе ваўка з'яўляецца яго спракты- 
каванасць: стрэляны воўк разм., стары воўк разм. 'вельмі вопытны, спрак- 
тыкаваны чалавек' (ФСБМ, I, 188); марскі воўк разм. адабр. 'бывалы, вопытны 
марак' (ФСБМ, I, 188); біты воўк разм. 'вопытны, бывалы чалавек' (ФСБМ, I, 
188). Як умелага паляўнічага характарызуе ваўка і параўнанне як (што) воўк 
трусіка 'проста, лёгка, звычайна' (Юрчанка 1977, 224). У нямец-                                 
кай жа мове са значэннем 'вопытны чалавек; стары, вопытны работнік' ужы- 
ваюцца ФА з іншым заонімам: alter Hase разм. (літ.: 'стары (дарослы) заяц'), 
еіn alter Fuchs (літ.: 'стары ліс') (Мальцева 2000, 54, 56). 

Спрытны, асцярожны і падазроны воўк не дае паляўнічаму ашукаць сябе, і 
таму паляванне на яго нялёгкае. Самы дзейсны спосаб палявання на гэ-             
тага звера - конна з сабакамі на адкрытай мясцовасці (найлепш у шырокім 
стэпе), што не дае ваўку магчымасці схавацца. Верагодна таму фразеала- 
гізмы хоць ваўкоў (сабак) ганяй разм. (ФСБМ, I, 258); толькі ваўкоў ганяць 
(ТСБМ, II, 27); хоць ваўкоў (сабак) марозь (Юрчанка 1977, 166) ужываюцца са 
значэннем 'вялікае пустое / халоднае памяшканне'. Спрытнасць, хут-                         
касць як вобразная аснова палявання, відаць, прасочваецца ў фразеалагіз- 
мах лаві бягучага ваўка (воўка) след разм. 'назад не вернеш каго-н., што-н.' 
(ФСБМ, I, 553); выгнаць ваўка з лесу (Янк., 407). 

Воўк жыве пераважна ў адасобленай глухой мясцовасці, асабліва любіць 
густыя і змрочныя месцы. У населенай мясцовасці выходзіць на паляванне 
толькі ноччу. I ў ФА з кампанентам воўк праводзяцца паралелі з начной 
цемрай: хоць воўку ў вока пары д з е, хоць <ты> на воўка (ваўка) узлезь 
(уссядзь, узбіся) разм. 'зусім нічога не відаць з-за цемры' (Даніловіч 2000, 195; 
ФСБМ, II, 482). Асаблівасці знешняга выгляду ваўка ўначы адлюстра-                 
ваны ў фразеалагізме-параўнанні як воўчае вока разм. '1) няярка, цьмяна 
(гарэць, блішчаць, свяціцца і пад.); 2) няяркі, цьмяны' (ФСБМ, I, 181). 

У нямецкай мове словам der Wolf абазначаецца паняцце 'машына для 
драбнення (мяса, паперы і пад.)'. Працэс пракручвання мяса праз мясарубку і 
яго вынік з'явіліся вобразнай асновай фразеалагізмаў са значэннем 'нася- 
даць на каго-н., жорстка ўзяцца за каго-н.; дапытваць (распытваць) каго-н.; 
вымотваць (мардаваць) каго-н.' -j-n durch den Wolf drehen разм. (літ.: 'прак- 
ручваць каго-н. праз мясарубку') (Duden, 812; WRRiA) ці 'быць (адчуваць сябе) 
поўнасцю разбітым, стомленым' - wie durch den Wolf gedreht sein; sich wie 
durch den Wolf gedreht fühlen разм. (літ.: 'быць (адчуваць сябе) пракру-чаным 
праз мясарубку') (Duden, 224, 812). У беларускай мове слова воўк не 
ўжываецца з такім значэннем, але да месца ўспомніць фразеалагізм з яркім 
унутраным вобразам 'воўчае горла' (параўн.: ням. 'мясарубка') - як з воўчага 
горла дастаны (Даніловіч 2000, 225). Праўда, гэты зварот ужыва-                      
ецца ў адносінах да неадушаўлёнага прадмета і абазначае 'вельмі каме- 
чаны, нераспрасаваны; пра адзенне' - сема 'адступленне ад нормы'. 

Адно са значэнняў слова der Wolf- 'пацёртасці, запалёныя месцы на це-         
ле (ад доўгай хадзьбы, верхавой язды)', адсюль выраз sich (D) einen Wolf 
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laufen / reiben разм. (WRRiA) / gehen / reiten (БНРС, II, 603) 'атрымаць сцёр- 
тыя балючыя месцы на скуры пры хадзьбе / бегу, садраць скуру хадзьбой, вер- 
хавой яздой' (літ.: 'набегаць / нацерці / нахадзіць I наездзіць сабе мазаля'). 

Некалькі фразеалагізмаў з кампанентам воўк ужываюцца з мадальным 
значением: хоць воўк траву еш разм. 'абсалютна аднолькава, без розніцы, 
не мае значения для каго-н., не хвалюе, не кранае каго-н.' (ФСБМ, I, 372); хай 
ваўку баліць 'выказванне абыякавасці, нежадання удзельнічаць у чым-н., 
умешвацца ў што-н.' (Даніловіч 2001, 193); воўк (мядзведзь) у лесе (за га- 
рою) здох (здохне) разм. жарт, 'здарылася што-н. неспадзяванае; выказванне 
здзіўлення чым-н. радкім, нечаканым' (ФСБМ, I, 188); wie der Wolf in der Fabel 
'лёгкі на ўспамін; пра воўка памоўка, а ён тут' (літ.: 'як воўк у бай-                           
цы') (БНРС, II, 603). 

Дзве ФА з кампанентам воўк маюць часавае / умоўна-часавае значение: 
як воўк шчэнем быў 'вельмі даўно' (Даніловіч 2000, 216); як воўк шчанём 
будзе і брахаць хвастом будзе (Санько 1991, 72) 'ніколі ці невядома калі 
(будзе, павінна адбыцца   што-н.)'. 

Абагульніць сказанае можна з дапамогай табліцы, у якой зафіксаваны 
асноўныя характарыстыкі фразеалагічнага вобраза ваўка ў беларускай і ня- 
мецкай мовах, а таксама асацыяцыі, што выклікае гэты звер у свядомасці 
беларусаў і немцаў і якія знайшлі сваё адлюстраванне менавіта ў 
фразеалогіі. 

Асацыятыўная сувязь вобраза ваўка з семантыкай фразеалагічных адзінак   
беларускай і нямецкай моў 

 

Мова Сема 
беларуская нямецкая 

'Злосць, агрэсіўнасць, бязлітаснасць, насілле' 7 2 
'Разбэшчванне' - 1 
'Лаянка' 2 - 
'Неядомыя расліны' 3 - 
Толад' 2 1 
'Сквапнасць, прагнасць' 2 - 
'Шкода' 2 2 
'Адсутнасць карысці' 5 - 
'Адсутнасць выніку' 1 1 
'Непрыгожыя спевы' 1 - 
'Нягоды, пакуты, непрыемная сітуацыя, непарадак' 7 - 

'Залежнасць ад абставін' - 1 
'Шчасце' 1 - 
'Крывадушша' 4 1 
'Вопыт, спрактыкаванасць' 5 - 
'Вялікае / халоднае памяшканне' 3 - 
'Цемра / цьмяны' 3 - 
'Спрытнасць' 2 - 
'Стомленасць, знясіленасць' - 2 
'Адступленне ад нормы' 1 - 
'Пацёртасці' - 1 
'Мадальнасць' 3 1 
'Даўно / ніколі' 2 - 
Усяго 55 выпадкаў 13 выпадкаў 

Аналіз фактычнага матэрыялу выразна сведчыць пра колькасную пера- 
вагу беларускіх ФА з кампанентам воўк / воўчы ў параўнанні з адзінкамі ня-
мецкай мовы (55 беларускамоўных ФА да 13 нямецкамоўных). Сэнсавая ха- 
рактарыстыка ўстойлівых адзінак дзвюх моў вызначае значна большую і 
выразную інтэрпратацыю якасцей ваўка ў беларускай фразеалогіі. 

Скарачэнні   
БНРС - Большой немецко-русский словарь: В 3 т. / Под руководством О.И. Москальской. М., 

2002. Т. 1-2; ВоЖ - Все о животных: Млекопитающие. Мн., 2000; ТСБЛМ - Тлумачальны слоўнік 
беларускай літаратурнай мовы / Пад рэд. М.Р. Судніка, М.Н. Крыўко. Мн., 1996; ТСБМ - 
Тлумачальны слоўнік беларускай мовы: У 5 т. Мн., 1977-1984. Т. 1-5; ФСБМ - Лепешаў І.Я. 
Фразеалагічны слоўнік беларускай мовы: У 2 т. Мн.,  1993. Т.  1-2; ЭСФ - Лепешаў І.Я. 

44 



                                                                                                                                                                Мовазнаўства 

Этымалагічны слоўнік фразеалагізмаў. Мн., 2004; Янк. - Беларускія прыказкі, прымаўкі, 
фразеалагізмы / Склаў Ф. Янкоўскі. Мн., 2004; Duden - Der Duden in 12 Banden. Bd. 11. 
Redewendungen und sprichwortliche Redensarten. Mannheim; Leipzig; Wien; Zurich, 1992; 
WRRiA-Worterbuch fur Redensarten, Redewendungen, idiomatische Ausdrucke, feste 
Wortverbindungen [Электронны рэсурс]. Рэжым доступу: http://www.redensarten-index.de. Дата
доступу: 21.01.2007. 

ЛІТАРАТУРА  
Акимушкин  И .И .  Мир животных: Млекопитающие, или звери. М., 1988.  
Брэм  А .Э .  Жизнь животных: В Зт. М., 1991. Т. 1. 
Дан ілов іч  М .А .  Слоўнікдыялектнай фразеалогіі Гродзеншчыны. Гродна, 2000.  
Касландзия  В .  А .  Синонимия в немецкой фразеологии. М., 1990.  
Лепешаў  І .Я .  3 народнай фразеалогіі. Дыферэнцыяльны слоўнік. Мн., 1991.  
Мальцева  Д .Г .  Германия: страна и язык. Лингвострановедческий словарь. М., 2000.  
С  а  н  ь  к  о  3 .  Малы руска-беларускі слоўнік прыказак, прымавак і фразем. Мн., 1991.  
Ц  і  т  о  в  а  А .  I .  Асацыятыўны слоўнік беларускай мовы. Мн., 1981.  
Юрчанка  Г .Ф .  I коціцца і валіцца. Мн., 1972.  
Юрчанка  Г .Ф .  Слова за слова. Мн., 1977.  
Юрчанка  Г .Ф .  Народнае мудраслоўе. Мн., 2002. 

Паступіў у рэдакцыю 08.08.07. 
Святлана Васільеўна МІлач - аспірант кафедры гісторыі беларускай мовы і дыялекталогіі 

БрДУ імя А.С. Пушкіна. Навуковы кіраўнік - кандыдат філалагічных навук, дацэнт                                    
М.М. Аляхновіч. 


