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Культурная канатацыя фразеалагічных адзінак і іх роля ў 

міжкультурнай камунікацыі 

 

Пазнанне рэальнасці праз мову ставіць праблему суадносін 

усеагульнага і нацыянальна-спецыфічнага ў моўным адлюстравання свету. 

Кожная мова адлюстроўвае ў сваѐй структуры і семантыцы асноўныя 

параметры акаляючагага свету, яго ацэнку – універсальныя ўласцівасці 

мадэлі свету. Адной з галоўных прымет нацыянальнай моўнай карціны 

свету з’яўляюцца суадносіны нарматыўных і індывідуальных з’яў, тое,  у 

якой ступені прадстаўлены ў мове асноўныя катэгорыі быцця. Адзін са 

шляхоў пазнання нацыянальнай карціны свету – вывучэнне семантыкі і 

ўнутранай формы моўных адзінак, што дазваляе даследчыку/лінгвісту праз 

спасціжэнне сэнсавых і каштоўнасных арыентацый, зафіксаваных у мове, 

устанаўліваць асаблівасці разумення/успрымання свету тым ці іншым 

народам і рэканструяваць культурныя архетыпы. Значныя магчымасці ў 

гэтым плане ілюструюць/даюць фразеалагічныя выразы. 

Нацыянальная спецыфіка абагуленых вобразаў, замацаваных у 

свядомасці носьбітаў мовы, з’яўляецца актуальнай у плане даследавання як 

на ўзроўні культурнай спадчыны ў цэлым, так і ў мастацкім тэксце пэўнага 

аўтара. Таму культуралагічнае вывучэнне мовы патрабуе асвятлення 

жанрава-стылістычных асаблівасцей тэкстаў, у якіх найбольш поўна 

выражаны культурныя прыярытэты цывілізацыі, этнасу, сацыяльнага 

ўкладу і інш. Фарміраванне антрапалагічнай парадыгмы прывяло да 

пераарыентацыі праблематыкі фразеалогіі на вывучэнне феномена 

чалавека і яго месца ў культуры, бо ў цэнтры ўвагі культуры і культурнай 

традыцыі стаіць менавіта чалавек, здольны ўступаць у міжкультурныя 

зносіны з прадстаўнікамі як сваѐй культуры, так і з прадстаўнікамі іншых 

культур.  Веды, выражаныя ў фразеалагічных адзінках, не толькі 

інфармуюць пра сістэму светабачання, погляды таго ці іншага грамадства, 

этычных і эстэтычных ацэнках, нормах маўленчых і немаўленчых 

паводзін, але і развіваюць інтэлект, пашыраюць кругагляд, з’яўляюцца 

матэрыялам для фарміравання маўленчых механізмаў, аказваюць 

уздзеянне на эмацыйны фон, мастацкі густ, стымулююць мысленне, 

вобразнасць і інш. Для фарміравання камунікатыўнай кампетэнцыі ў 

міжкультурных зносінах найбольш значныя фразеалагізмы з ярка 

выражаным нацыянальна-культурным зместам.       

Так, этнадыферэнцыруючыя ўласцівасці абагуленых вобразаў 

прадвызначаюцца гістарычнымі і этнаграфічнымі ўмовамі існавання нацыі, 

яе псіхічным складам, веравызнаннем. традыцыямі і іншымі фактарамі, 

якія аказваюць уплыў на фарміраванне нацыянальнай культуры. Таму, каб 

зразумець своеасаблівасць той ці іншай культуры, той ці іншай карціны 

свету, неабходна ўстанавіць суадносіны ў ѐй інтэрнацыянальных і 



нацыянальных элементаў, а таксама іерархію агульначалавечых 

каштоўнасцей на нацыянальнай шкале. Таму пэўную цікавасць выклікае 

супастаўленне міжмоўных фразеалагічных аналагаў (сінанімічных 

эквівалентаў), гэта значыць фразеалагічных адзінак, якія маюць 

аднолькавае значэнне пры адрозненні знешняй (лексіка-граматычнай) і 

ўнутранай (вобразнай) форм:  На жабін скок = На рыбіну нагу; На 

воробьиный шаг; Mit kleinen Schritten; Сказаў як уцяў = Сказаў як звязаў = 

Секануў як крапівою; Не в бровь, а в глаз; Den Nagel auf den Kopf treffen. 

Думаецца, што гэтыя фразеалагічныя адзінкі з’яўляюцца нацыянальна-

моўнымі варыянтамі функцыянальна-семантычнага інварыянта, вынік 

дыялектычнага узаемадзеяння, з аднаго боку, універсальнасці, 

тыпалагічнай агульнасці мыслення, а з другога, асаблівасці псіхалогіі 

народа, яго традыцый, культуры.     

Аднак далѐка не ўсе адрозненні можна растлумачыць такім чынам, 

асабліва пры наяўнасці рэалій, якія здольны весці да прадметна-лагічнага і 

логіка-семантычнага супадзення. Даволі распаўсюджанай прычынай такіх 

лексічных разыходжанняў у складзе ўстойлівых выразаў з’яўляецца так 

званы лексічны фон – гэта значыць той элемент семантыкі слоў, дзякуючы 

якому мова выступае ў якасці аднаго з захавальнікаў духоўных 

каштоўнасцей нацыянальнай культур: У сваѐй хаце і дзіркі грэюць = У свѐй 

хаце і качарга помач = У сваѐй хаце і вуглы памагаюць; Дома стены 

помогают; Im eigenem Lande geht die Sonne am schönsten auf. Вядома, што 

ўсходнім славянам заўсѐды была ўласціва прывязанасць да сваѐй зямлі, 

родных мясцін, што і дэманструюць  прыклады.  Ці, напрыклад, На чужы 

рот гузік не нашыеш; На чужой (на всякий) роток не накинешь платок; 

Man müsste viel Bier haben, allen Leuten den Mund zu verstopfen. Як бачым, 

беларусы, рускія і немцы па-рознаму знаходзяць спосабы ўздзеяння на 

чалавека. Усе вышэйпералічаныя разыходжанні тлумачацца неаднолькавай 

здольнасцю ўспрымання і адпаведна адлюстравання свету гэтымі народамі 

і іх культурамі. Акрамя таго, супастаўляльны аналіз паказвае, што 

своеасаблівасць моўных традыцый выкарыстання слоў аналагічных ці 

блізкіх тэматычных разрадаў у якасці кампанентаў устойлівых слоўных 

комплексаў ѐсць яркае праяўленне нацыянальнай лінгвістычнай 

своеасаблівасці. Лексічныя разыходжанні, звязаныя з прадуктыўнасцю 

лексем ва ўтварэнні ўстойлівых слоўных комплексаў, праяўляюцца ў 

несупадзенні выкарыстання ў якасці кампанентаў фразеалагізмаў 

канкрэтных слоў, якія належаць да аднаго і таго ж поля. Гэтыя адрозненні 

тлумачацца неаднолькавай сімволікай як паасобных слоў, так і цэлых 

разрадаў лексіка-тэматычных груп, асаблівасцямі семантычнага члянення 

паняційнай карціны свету. 

Так, беларускай прыказцы “Не такі страшны чорт, як яго малююць” 

адпавядае нямецкая “Der Teufel ist nicht so schwarz, wie man ihn malt“. 

Несупадзенне прыметнікаў “страшны – чорны” тлумачыцца тым, што для 



немцаў характэрна канкрэтнае ўспрыманне навакольнага свету, а для 

беларусаў, так як і для рускіх – больш абстрактна-адцягненае. Гэтыя 

прыклады пацвярджаюць думку, што ў лексіцы нямецкай мовы ў адносінах 

да беларускай і рускай лексікі пераважаюць гіпанімічныя адносіны, у 

беларускай і рускай – гіперанімічныя. Перавага  гіпанімічных ці 

гіперанімічных адносін разглядаецца як паказчык большай канкрэтнасці ці 

абстрактнасці мовы. 

Па ўнутранай форме фразеалагічнага выразу можна рэканструяваць і 

самі культурныя архетыпы, і тыя сутнасныя моманты геаграфічнай, 

геапалітычнай, гаспадарчай, сацыяльнай. палітычнай, рэлігійнай, 

культурнай рэальнасці, якія аказалі ўплыў на іх фарміраванне.Напрыклад, 

гасціннасць беларусаў (Паздароў, Божа, гасцей. каб ездзілі часцей; Было 

піць і есці, толькі прынукі не было), адкрытасць рускай душы (Душа 

нараспашку),  парадак і арганізаванасць немцаў (Ordnung hilft haushalten; 

Ordnung ist das halbe Leben) і г.д. 

Такім чынам, веданне нацыянальна-культурнай спецыфікі мовы, 

распазнаванне імпліцытнага сэнсу таго ці іншага ўстойлівага выразу і 

рэалізацыя яго ў працэсе міжкультурных зносін дапамагаюць дасягнуць 

узаемаразумення у акце міжкультурнай камунікацыі. 
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