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тик является залогом правильного восприятия и реакции на кризисные си-

туации со стороны общества. 
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Фразеалагізмы маюць не толькі канкрэтнае значэнне, але і 

абагульненае граматычнае значэнне (прадметнасці, дзеяння, прыметы і г.д.), 

паводле якога большасць фразеалагічных адзінак суадносіцца з рознымі 

часцінамі мовы. У залежнасці ад абагульненага граматычнага значэння 

фразеалагізмы падзяляюцца на наступныя семантыка-граматычныя тыпы: 

назоўнікавыя, прыметнікавыя, прыслоўныя, дзеяслоўныя і інш. 

Згодна з меркаваннем вучоных, «суадносячы фразеалагізм з пэўнай 

часцінай мовы, карыстаюцца трыма паказчыкамі: семантычным, 

марфалагічным і сінтаксічным» [1, с. 99]. 

Вучоныя з вышэйназваных падыходаў найбольш эфектыўным лічаць 

семантычны, які грунтуецца на супастаўленні фразеалагізма з яго 

значэннем. Напрыклад, фразема бел. аддаваць сэрца – рус. отдавать 

сердце тлумачыцца дзеяслоўным словазлучэннем ‗кахаць каго-н.‘, фразема 

бел. не за страх, а за сумленне – рус. не за страх, а за совесть –прыслоўямі 

‗вельмі старанна, аддана, добрасумленна‘. Значыць, першы фразеалагізм 

варта адносіць да дзеяслоўных, а другі – да прыслоўных. 

Аднак апора толькі на семантычны паказчык не заўсѐды дае станоўчы 

эфект, таму што сэнс некаторых фразеалагізмаў можна растлумачыць па-

рознаму. Так, беларускі фразеалагізм як нажом па сэрцы тлумачыцца як 

‗выклікаць душэўны боль‘ ці ‗нешта непрыемнае, нясцерпнае‘. Рускі ж 

адпаведнік нож в сердце мае аднозначэнне‗причинять душевную боль, 

страдание‘. 

Марфалагічным паказчыкам з‘яўляецца граматычна галоўны 

(стрыжнѐвы) кампанент фразеалагізма. Так, у фразеалагізме бел. папяровая 

душа − рус. бумажная душа ‗бюракрат, канцылярскі чыноўнік‘ 
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стрыжнѐвым капанентам з‘яўляецца назоўнік душа, які дапасуе да сябе 

прыметнік ў родзе, ліку і склоне: Ехаць з братам Анатоль не бачыў сэнсу: 

што мог бы рабіць ѐн там, у ваенкамаце? Перайсці на пасаду справавода, 

стаць папяровай душой? Занятак незайздросны (У. Калеснік) [2, c. 404]. У 

першым прыкладзе прыметнік папяровы дапасуецца да назоўніка душа ў 

форме жаночага роду, адзіночнага ліку, творнага склону. Кроме председа-

теля, его терзали вопросами все, кому было не лень: обвинитель, защитни-

ки, даже лопоухий секретарь суда – и тот минут десять гонял его. И что 

нужно было бумажной душе (Н. Брыкин)? [3, c. 151]. У другім сказе 

прыметнік бумажный дапасуецца да назоўніка душа ў форме жаночага 

роду, адзіночнага ліку, давальнага склону. Такім чынам, і ў беларускім, і ў 

рускім фразеалагізме кампанент прыметнік дапасуецца да кампанента-

назоўніка. Улічваючы часцінамоўную прыналежнасць стрыжнѐвага 

кампанента, дадзеныя фраземы можна кваліфікаваць як назоўнікавыя. 

У значнай колькасці фразеалагізмаў адсутнічае граматычна галоўны 

(стрыжнѐвы) кампанент: бел. да душы – рус. по душе, бел. з сэрцам – рус. в 

сердцах, бел. душой і целам – рус. душой і целам, бел. не ў радасць – рус. не 

в радость, рус. со страху, бел. на злосць (на зло) і г.д. Так, стрыжнѐвы 

кампанент душой/сэрцам фразеалагізма бел. ўсѐй душой (сэрцам) – рус. всей 

душой (сердцем) ‗вельмі моцна‘ не прадказвае прыналежнасці выразаў да 

прыслоўных фразеалагізмаў. Стрыжнѐвы кампанент фразеалагізма бел. ўсѐй 

душой (сэрцам) – рус. всей душой (сердцем) выражаны назоўнікам у форме 

творнага склону, і, абапіраючыся толькі на марфалагічны паказчык, мы б 

адносілі гэты фразеалагізм да назоўнікавых, у той час як ѐн з‘яўляецца 

прыслоўным. 

Больш эфектыўным, чым марфалагічны, выступае сінтаксічны 

паказчык – сінтаксічная функцыя фразеалагізма ў сказе. Як зазначае І. Я. 

Лепешаў, «пераважная большасць фразеалагізмаў мае ўласцівую ім 

асноўную, тыповую сінтаксічную функцыю, абумоўленую іх семантыкай» 

[1, с. 101]. Так, дзеяслоўныя фразеалагізмы часцей за ўсѐ выконваюць 

функцыю выказніка: Пачуццѐ адзіноты закрадаецца ў Ігнасѐву душу (А. 

Чарнышэвіч) [4, c. 407]; Я хвать за пояс, – пистолета нет. О, тут ужасное 

подозрение закралось мне в душу (М. Лермонтов) [3, c.153]. Старик Мель-

ник нагнал страху на гитлеровскую ставку (П. Вершигора)[5, с. 458]. 

Аднак не заўсѐды лѐгка вызначыць семантыка-граматычны разрад 

фразеалагізма паводле яго сінтаксічнай функцыі. Напрыклад, дзеяслоўныя 

фразеалагізмы бел. даваць волю (свайму) сэрцу – рус. давать волю сердцу 

‗дазваляць сабе расчуліцца‘ могуць выступаць у якасці азначэння і 

дапаўнення: Толькі моцныя, валявыя людзі могуць выстаяць супраць 

спакусы не даваць волі свайму сэрцу (У. Дамашэвіч) [2, c. 490]; Предвидя 

вечную разлуку, боюсь я сердцу волю дать; Боюсь предательскому звуку 
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мечту напрасную вверять (М. Лермонтов) [3, c. 422]. У сказе Насилу-то я 

кое-как успокоил его [Бакчиева] кое-как, наконец, он смягчился; но долго 

ещѐ не мог решиться переменить гнев на милость (Ф. Достоевский) [3, 

с.º231] рускі фразеалагізм менять гнев на милость выконвае функцыю 

дапаўнення. 

Такім чынам, аналіз фактычнага матэрыялу дазваляе сцвярджаць, што 

дзеяслоўныя фразеалагізмы не заўсѐды выконваюць сінтаксічную функцыю 

выказніка ў сказе. 

Як адзначаюць даследчыкі, найлепшы вынік пры выяўленні 

катэгарыяльнага значэння фразеалагічнай адзінкі дае комплексны падыход, 

улік усіх трох паказчыкаў – семантычнага, марфалагічнага і сінтаксічнага. 

Напрыклад, фразеалагізм бел. мѐртвыя душы – рус. мѐртвые души 

належыць да назоўнікавага тыпу таму, што, па-першае, яго сэнс 

вытлумачваецца назоўнікавым словазлучэннем ‗неіснуючыя асобы‘, па-

другое, гэта фразеалагізм са стрыжнѐвым назоўнікавым кампанентам, які 

дапасуе да сябе прыметніку формах ліку і склону (у выпадку множнага 

ліку), па-трэцяе, гэты фразеалагізм выконвае ў сказе сінтаксічную функцыю 

дзейніка або дапаўнення: – Добрая дзеўка, вельмі харошы загадчык сектара 

будзе. – А Рэпкіна? – Яна не спраўляецца. Мѐртвыя душы ѐсць, узносы 

збірае дрэнна (А. Асіпенка) [4, c.409]; – Как, на мѐртвые души купчую? – А, 

нет, − сказал Чичиков. – Мы напишем, что они живые, так, как стоит в 

ревизской сказке (Н. Гоголь) [6, c.365]. 

Праводзячы граматычную характарыстыку фразеалагізмаў, вучоныя 

прапануюць вызначаць розныя групы ўстойлівых адзінак. І. Я. Лепешаў 

разглядае наступныя семантыка-граматычныя тыпы: назоўнікавыя, 

прыметнікавыя, дзеяслоўныя, прыслоўныя, мадальныя і выклічнікавыя. 

Вучоны вылучае таксама фразеалагічныя адзінкі, несуадносныя з часцінамі 

мовы.  

На думку А. С. Аксамітава, мэтазгодна вылучаць «пяць асноўных груп 

фразеалагічных адзінак – субстантыўныя, дзеяслоўныя, ад‘ектыўныя, 

адвербіяльныя і прэдыкатыўныя» [7, с. 85]. Даследчык таксама засяроджвае 

ўвагу на фразеалагічных адзінках, якія суадносяцца з прэдыкатывамі 

(словамі катэгорыі стану). 

М. А. Даніловіч у манаграфіі «Граматычная характарыстыка 

фразеалагізмаў» даследуе назоўнікавыя, прыметнікавыя і прыслоўныя 

фразеалагізмы [8].  
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Многие теории начала ХХ века содержали в себе идею о единстве, не-

разрывной связи культуры и языка. В рамках данных теорий культура при-

обрела новый статус – явления, без глубокого анализа которого, невозмож-

но понять тайны языка и текста. Язык представляет собой набор символов, 

используемых для общения, а культура является передаваемой в рамках 

народа-носителя модель значений, воплощѐнных в языке. Заключая в себе 

образное воплощение культурно-национального мировидения, фразеологи-

ческие единицы имеют особое значение в трансляции культурно-

национального самосознания народа и его идентификации как такового. 

Изучение этнокультурных особенностей фразеологических единиц пред-

ставляет огромный интерес и с точки зрения исследования психолингви-

стической специфики их природы. 

Англоязычная культура, равно как и другие культуры, развивается в 

соответствии с определенным рядом правил и норм. Культура находит свое 

отражение в различных моделях поведения, традициях, обрядах, текстах. 

Человек является представителем и носителем той или иной культуры, по-


