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ФРАЗЕАСЕМАНТЫЧНАЕ ПОЛЕ “КАХАННЕ” 
Ў БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ 

Вывучэнне фразеалогіі па семантычных палях з’яўляецца 
выключна актуальным у сучасным мовазнаўстве. Заснавальнікамі гэтага 
метаду лічацца Г. Іпсэн і В. Порцыг, якія ўпершыню ўказалі на 
неабходнасць вывучэння семантычных палёў, але пры тым асноўную 
ўвагу надавалі фармальна-функцыянальным асаблівасцям 
фразеалагічных адзінак (г.зн. іх лексічнаму складу, сінтаксічным 
сувязям і г. д.), пакідаючы па-за ўвагай важныя граматычныя і 
семантычныя характарыстыкі даследуемых адзінак [2, с. 121]. Тэрмін 
фразеасемантычнае поле з’явіўся ў даследаваннях апошняга 
дзесяцігоддзя, згодна з якімі “фразеасемантычнае поле ўключае ў сябе 
сукупнасць усіх фразеалагічных адзінак, звязаных па сэнсу. І гэтыя 
адзінкі валодаюць агульнай інтэгральнай і інварыянтнай семантычнай 
прыметай, што і аб’ядноўвае фразеалагізмы ў пэўную групу, 
проціпастаўленую іншым палям у семантычных адносінах” [2, с. 121].  

Фразеалогію ў дадзенай працы мы традыцыйна для сябе разумеем 
у яе шырокім сэнсе, ўключаючы і прыказкава-прымаўкавы матэрыял, 
паколькі не ўлік яго, па нашым меркаванні, значна збядняе любое 
кагнітыўнае даследаванне, якое разглядае фразеалагізм як пэўны 
пазнавальны, кагнітыўны канструкт, як спецыфічны пачуццёва-
вобразны праваднік па грамадскай свядомасці. Менавіта кагнітыўны 
падыход перадусім прадугледжвае аналіз фразеасемантычных палёў, 
паколькі з дапамогай семантычных палёў становіцца рэальнай спроба 
ўзнаўлення нацыянальнай моўнай карціны свету ў асобных фрагментах, 
зададзеных тэматычнай класіфікацыяй семантычных палёў. 

Сёння прадметам нашай увагі стала фразеасемантычнае поле 
“каханне” ў беларускай мове. Перадусім варта адзначыць, што 
ідэаграфічная прастора вобраза-канцэпта “каханне” як разнавіднасць яго 
семантычнай прасторы не мае дакладных межаў і перасякаецца з 
прасторамі іншых канцэптаў: сумежныя з каханнем, напрыклад, 
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сяброўства, сімпатыя, павага, рэўнасць, здрада, абыякавасць, нянавісць і 
да т. п., таму семантычны бок фразеалагізмаў абазначанага поля 
вызначаецца пэўнай шматпланавасцю, сінкрэтызмам і дыфузнасцю. 
Аднак усе фразеалагізмы, што ўваходзяць ў вышэй названае 
семантычнае поле, аб’яднаныя паміж сабой так або інакш семамі 
“чалавек”, “дзеянні чалавека”, “адносіны аднаго чалавека да іншага”.  

Дарэчы, паколькі каханне (у шырокім сэнсе – любоў) з’яўляецца 
адным з самых фундаментальных канцэптаў практычна ва ўсіх 
нацыянальных культурах, на яго прыкладзе вельмі цікава прааналізаваць 
адрозненні ў канцэптуалізацыі эмоцый і пачуццяў у розных мовах. Так, 
да прыкладу, вядома, што ў беларускай мове існуюць два блізкія, але не 
тоесныя па сваёй семантыцы ў маўленчай практыцы сучасных беларусаў 
словы любоў і каханне, ва ўкраінскай мы таксама маем дзве падобныя 
лексемы любов і кохання, у польскай адпаведна milosc і kochanie, у той 
час як у блізкароднаснай рускай мове карэлятам выступае толькі слова 
любовь.  

А старажытныя грэкі, да прыкладу, вылучалі яшчэ больш так бы 
мовіць “разнавіднасцей” любові: “філія (грэч. philio – любоў-
прывязанасць, сімпатыя, сяброўства…) азначае сувязь індывідаў, 
абумоўленую сацыяльным або ўласным выбарам. Духоўная, адкрытая, 
заснаваная на ўнутранай сімпатыі любоў, якая перадае злучэнне 
падобных прынцыпаў. Сторге (грэч. storge прывязанасць) азначае 
любоў-прывязанасць асобага сямейна-родавага тыпу, гэта пяшчотная, 
упэўненая, надзейная любоў, якая ўстанаўліваецца паміж бацькамі і 
дзецьмі, мужам і жонкай, грамадзянамі айчыны. Спараджае пачуццё 
родавай еднасці. Сторге прадугледжвае ўжо гатовыя, складзеныя па-за 
ўласнай воляй і свядомым выбарам сацыяльныя адносіны. Агапэ (грэч. 
любоў да блізкага) – паняцце ў дахрысціянскім светаўяўленні азначала 
дзейнасную, азараючую любоў у адрозненне ад эрасу, ці палкага 
кахання. <…> Пазней, у раннехрысціянскай традыцыі, прадугледжвала 
брацкія адносіны вернікаў паміж сабой. <…>. Агапэ – разумная любоў, 
якая ўзнікае на паставе ацэнкі якой-небудзь асаблівасці любімага, яго 
рысаў характару і г.д. Гэта любоў заснавана на перакананні, а не на 
палкім пачуцці. Эрас (грэч. каханне) – 1. Міфалагічнае ўвасабленне 
кахання і сексуальнасці. 2. Персаніфікаванае абазначэнне сексуальнага 
інстынкту (цягі) і захавання. Словам эрас абазначаюцца пачуцці, 
скіраваныя на прадмет з мэтай цалкам ўвабраць яго ў сябе, палкае, 
нястрымнае, гарачае пачуццё” [8].  

Тэма любові вельмі папулярная і ў тэалагічнай традыцыі: любоў 
з’яўляецца галоўнай хрысціянскай дабрачыннасцю, пра якія гаворыцца ў 
Новым запавеце і якая асэнсоўваецца найважнейшым залогам 
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выратавання душы. У якасці прыкладу можна прывесці хаця б цытату з 
главы 13 Першага паслання да карынфянаў апостала Паўла: А теперь 
пребывают сии три: вера, надежда, любовь, но любовь из них больше [6, 
c. 214]. Ды і ўвогуле ўсё, што звязана з канцэптуалізацыяй любові ў 
шырокім сэнсе гэтага слова і кахання ў прыватнасці, дужа цікава, але ж 
звернемся непасрэдна да фразеалагічнага матэрыялу беларускай мовы.  

Варта перадусім адзначыць, што і ў беларускай наіўнай карціне 
свету, як і ў хрысціянскай традыцыі, любові, каханню надаецца вялікае 
значэнне. Так, дадзенае пачуццё ва ўяўленні беларусаў з’яўляецца больш 
моцным, чым усе астатнія, яго можна параўнаць хіба толькі з ісцінай або 
праўдай: Любоў і ісціна мацней за страх; Любоў і праўда мацнейшыя за 
страх. Яму надаецца вялікая каштоўнасць і сіла: Любоў – вялікае 
багацце; Часта каханне робіць тое, што не можа зрабіць улада. Яно, у 
адрозненне ад усяго іншага, не падуладнае часу: Старога кахання і час 
не сцірае. Аднак пры ўсім тым прымаўкі адзначаюць, што каханне часта 
суправаджаецца рэўнасцю, якая часам можа нават пераўзысці яго, стаць 
мацнейшай: Рэўнасць куды мацнейшая за каханне; Іржа раз’ядае жалеза, 
а рэўнасць – сэрца. 

Лакалізацыяй кахання ў беларусаў на фізічным плане выступае 
сэрца, на духоўным – душа; беларусы любяць сэрцам, душой: аддаць 
сэрца – кахаць каго-небудзь, адкрываць (раскрываць) сваё сэрца перад 
кім-небудзь – прызнавацца ў каханні, пакараць сэрца – абуджаць у каго-
небудзь любоў да сябе, з разбітым сэрцам – адчуваючы непакой, 
пакутуючы, звычайна праз няўдалае каханне, усім сэрцам – бязмежна, 
шчыра, сардэчна кахаць, любіць каго-небудзь, не чуць душы – вельмі 
моцна, бязмежна любіць, глыбока паважаць каго-небудзь. Для 
параўнання, у кітайскай фразеалогіі, напрыклад, каханне і пачуццё 
сімпатыі можа быць праяўлена на фізічным плане чалавека не толькі ў 
сэрцы, але і ў кішках, косным мозгу, крыві, вачах і г.д. Прывядзём толькі 
некалькі літаральных перакладаў такіх фразеалагізмаў з кітайскай мовы. 
Так, пра моцную любоўную тугу, калі закаханы імкнецца да аб’екта 
свайго пачуцця настолькі моцна, што не можа трымаць сябе ў руках, 
кітайцы кажуць (у літаральным перакладзе на рускую мову) хунь 
утратилась, и кишки разорвались (хунь – у разуменні кітайцаў азначае 
“высокая душа”) [11, c. 53]; врезаться в сердце и влиться в костный мозг 
(літаральна запасть в душу), кровь вытекает и стучит в сердце (што 
значыць, вернасць і сардэчнасць) [11, с. 63]; общаться глазами и обещать 
душой (мужчына і жанчына фліртуюць, праяўляюць сімпатыю адзін да 
аднаго) [11, с. 65]; соблазнять глазами и радоваться (кахаць адзін аднаго) 
[11, с. 65] і г. д. 
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Беларусы верылі, што каханне наканавана чалавеку Богам, лёсам і 
самавольна закахацца або стаць каханым супраць волі іншага чалавека, 
прымусова немагчыма: Суджанага канём не аб’едзеш; Суджанаму – 
дзеўка; Хто любіць – той прыйдзе, не любіць – абыйдзе; Сэрца на аброці 
не ўтрымаеш; Сэрцу не загадаеш, каго любіць; Сэрца не конь, не 
закілзаеш; Кахання не выпрасіш; Кахання за грошы не купіш; Сілаю не 
быць мілаю; Насільна любы не будзеш; Сілаю не возьмеш; Чы ж за лоб 
вясці, калі не хочуць ісці?; Не памогуць і чары, як каму хто не да пары; 
Без пары няма кахання. Аднак беларусы шчыра верылі і ў тое, што 
кожны чалавек мае сваю пару. Так, чытаем у А. К. Сержпутоўскага: 
“Кожын чалавек без пары не застанецца, кожын мае сваю пару, калі не 
на гэтым, то на том свеце” [13, c. 64].  

Пэўная колькасць устойлівых моўных выразаў з кампанентам 
каханне звязана з магчымасцю гэтага пачуцця перавыхоўваць чалавека, 
рабіць яго лепшым, надзяляць станоўчымі якасцямі: І вераб'я каханне 
робіць смелым, і наадварот: Каханне і разумнага асляпляе, У закаханай 
кухаркі няўдалая справа выходзіць, Кахаць і быць мудрым наўрад ці і 
Богу магчыма. Для параўнання цікава згадаць польскі адпаведнік 
падобных выразаў, які мае літаральны пераклад закаханаму і каза Дыяна 
(зразумела, што Дыяна ўспрымаецца тут як эталон прыгажосці).  

Усім нам добра вядомая беларуская прымаўка Любоў зла – 
палюбіш і казла, якая мае літаральныя адпаведнікі і ў шэрагу іншых 
славянскіх моў. Аднак разам з тым цікава, што ў беларускіх 
клішыраваных адзінках роля таго ж казла, што заўважыла студэнтка 
Осіпчык Кацярына на занятках па этналінгвістыцы, у станаўленні 
жаночага шчасця асэнсоўваецца яшчэ і па-іншаму: гэты вобраз 
задзейнічаны і ў тых выразах, якія гавораць пра неабходнасць у любым 
выпадку выйсці замуж: Хоць за казла, абы замуж пайшла; Хоць да казла, 
абы з дому спаўзла; Хоць за казла, абы дапаўзла. Дадаць можна хіба 
толькі тое, што акрамя казла незамужняя дзяўчына можа сысці з 
бацькоўскага дома і да быка (Хоць за быка, калі няма маладзіка), і да 
старца (Хоць за старца, абы ў дзеўках не застацца), і да пенюшка (Хоць 
за пенюшка, калі няма жанішка), і нават да лапця (Выйсці хоць за 
лапаць, абы не плакаць), а вобраз казла пазбаўлены так званай гендэрнай 
маркіраванасці, таму што ў беларускіх устойлівых формах вобраз і 
маладой дзяўчыны таксама суадносіцца з вобразам казы, прычым, як 
правіла, з рэзкай негатыўнай канатацыяй, напрыклад: як з казы нявеста 
(пра штосьці бескарыснае); Козы ня скот, бабы ня людзі.  

Неабходным атрыбутам кахання з’яўляюцца разнастайныя ласкі, 
спатканні, пацалункі, праяўленне пяшчоты адзін да аднаго, што 
перадаецца ў беларускіх выразах праз адметныя лексемы прытулянне, 
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галубіць і інш.: Няма кахання без прытуляння; Дзе каханне, там і 
прытулянне; Чаму ж цябе не любіць, калі ўмееш галубіць; Хто палюбіць, 
той і прыгалубіць; Верна любіць – прыгалубіць, а не любіць – хай 
праводзіць; Нават гуска гусака мілуе і інш.  

Аднак варта тут згадаць, што на Беларусі ў сваіх пачуццях да 
жонкі муж як раз-такі быў стрыманы. Беларусы лічылі, што “каханне – 
гэта адносіны паміж двума, і афішыраваць іх лічылася ў народзе 
непрыстойным. Муж не цалаваў і не абдымаў жонку пры людзях” [5, c. 
28]. (Дарэчы, у міфапаэтычных адносінах пацалунак сімвалізуе поруч з 
іншым зліццё чалавечых душ, замацаванне роднасных стасункаў [гл. 
больш падрабязна: 7]). “Запіс з архіва Інстытута мастацтвазнаўства: 
“Вядома ж, цалаваліся і абдымаліся, але гэтага ніхто не бачыў, бо гэта ж 
вельмі сорамна. Я вырасла ў добрай сям’і, бацька ніколі не абразіў маці, 
але ні я, ні хто іншы не заўважалі, каб ён цалаваў маці ці гаварыў што-
небудзь пра каханне” [5, с. 28]. Але, безумоўна, былі і выключэнні. Тады 
пра такую пару гаварылі: Годзе цалавацца, пара і пра хлеб старацца. 
“Муж да жонкі звяртаўся часцей са словам “маці”. У размовах па-за 
сям’ёй ён звычайна гаварыў: “мая жонка”, “мая баба”, “мая старая” [5, с. 
28]. Магчыма, былі і іншыя падставы не афішыраваць сваіх пачуццяў. 
Так, беларусы казалі, што Каханне баіцца (не любіць) чужога вока, але 
разам з тым сцвярджалі і адваротнае: Сапраўднае каханне нікога не 
баіцца. 

Дарэчы, згодна з міфічнымі сюжэтамі, “мужчына-беларус абірае 
лепш страшную будучыню, чым пацалунак нялюбага чалавека” [7]. Так, 
захавалася “легенда пра царыцу Кацярыну, вельмі ахвочую да прыгожых 
хлопцаў: А царыца ні чого не ўважае, абы толькі ёй абняць таго гожаго 
хлопца. От велела яна, й прывелі яго к ёй. Толькі яна хацела яго абняць 
да пацалаваць, аж зірне – яго твар абернуўса ў свіное рыло. Крыкнула 
тут царыца, а з яе й дух вон выперло” [7]. Думка пра тое, што кахання і 
пацалункаў не дасягнуць прымусам, пацвярджае і беларускі выраз Міла 
табе Маруся, дык сам з ёй і цалуйся. 

Згодна з фразеалагічным матэрыялам, мужчына выконваў 
жончыны капрызы Калі мужык любіць, то што хоча жонка, тое ён і 
купіць і давяраў жонцы вырашэнне пэўных пытанняў і спраў: Няхай 
будзе з грэчкі мак, калі баба хоча так.  

У сваю чаргу жанчыне для свайго каханага не шкада было самага 
дарагога: Для мілага друга і завушнічка з вуха. Цікава тое, што як у 
беларускай, так і ў іншых славянскіх мовах гэтым самым дарагім для 
дзяўчат выступае завушніца. Можна гіпатэтычна меркаваць, што 
дадзены факт звязаны яшчэ з паганскай культурай, калі завушніца была 
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не проста ўпрыгожаннем, а выконвала функцыі абярэгу. Магчыма, 
пэўнае значэнне мела тут і сімволіка парнасці. 

Гнеў і сваркі паміж закаханымі ўспрымаліся не сур’ёзна, з жартам, 
хутка забываліся: Хто каго любіць, той таго чубіць; Хто любіцца, той і 
чубіцца; Хто каго кахае, той таго чапае; У каханні гнеў заўсёды 
падманлівы. 

Аднак каханне – пачуццё амбівалентнае, яно можа суправаджацца 
і сапраўднымі, не ілюзорнымі пакутамі, перажываннямі, эмацыянальным 
напружаннем па розных прычынах, напрыклад, калі каханне не 
ўзаемнае, а кахае хтосьці адзін, калі каханыя разыходзіліся, або па 
нейкіх іншых прычынах: Здагадайся, хлапчына, чаго плача дзяўчына; 
Хто любіцца, той і губіцца; Хто каго любіў – той таго і ўбіў; Няхай 
мяцеліца круціць, а хто любіць, ту той мучыць; Любіў рак жабу, аж вочы 
выеў; Ліхога любіць – сябе губіць; Хто п’яніцу палюбіць – жыццё сваё 
загубіць; Цяжкае ўздыханне - далёка каханне; Без радасці каханне, без 
смутку раставанне; Без радасці любіліся, без смутку разлучыліся. 
Вядома, што ў даўнейшыя часы дзяўчыну часта выдавалі замуж за 
нялюбага, і яна вымушана была прыняць пакуты лёсу: Як да каханага 
ісці, то сцежкі-дарожкі, а як да нялюбага, то слёзкі; Не ўсе тыя жэняцца, 
што любяць і кахаюць; Зажурылася Матрона, што не выйшла за Мірона; 
Лепей чэмер піці, як з нялюбым жытку жыці; 3 нялюбым жыць – век 
пакутаваць. У выпадку шлюбу з нялюбым народная мудрасць раіла: 
Сцерпіцца – злюбіцца. 

Цікавым падаецца комплекс фразеалагічных выразаў, звязаных з 
асэнсаваннем узроставых характарыстык закаханых. У процілегласць 
пушкінскаму афарызму “любви все возрасты покорны”, беларуская 
народная афарыстыка дакладна абазначае патрабаванні да ўзросту 
закаханых. Каханне мусіць узнікаць толькі ў маладым узросце: Еш з 
голаду, а любі змоладу; Дакуль дзеўка маладая, датуль яе і хлопцы 
любяць; Дакуль хлопец малады, датуль яго і дзеўкі любяць. 
Падкрэсліваецца і тое, што хлопец часцей за ўсё старэйшы за сваю 
абранніцу: Малання мала, ды Фядоту міла; Хлопец ужо за плугам 
ходзіць, а яго нявесту яшчэ толькі ў калысцы гушкаюць. Аднак каханне 
са старым не адпавядае нормам народнай маралі, а таму ацэньваецца 
негатыўна, прадвяшчае пакуты: Старога кахаць – гараваць; Са старым 
жыць – воўкам выць; Зімовае мураванне, старога каханне, п’янага 
набажэнства – усё гэта блазенства; Ад свету адстану, але старога кахаць 
не стану. Асуджаецца беларусамі і занадта малы ўзрост закаханых 
дзяўчат: Паненкі, паненкі – пад носам казелькі; рубца не зарубяць, а 
кавалера любяць. Знаходзім песімістычнае абвяржэнне ў беларускай 
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парэміялогіі і вядомай тэорыі вечнага, бясконцага кахання на ўсё жыццё: 
Кахаюць да старасці толькі ў казцы. 

Вынікам кахання і мэтай закаханых у беларусаў з’яўляецца 
жаніцьба, стварэнне сям’і: Калі мужам не быць – за што Кацярыну 
любіць. Вось толькі пасля гэтай падзеі далейшае захаванне пачуцця 
кахання становіцца справай складанай: Пакуль не ажэніцца – любіцца, а 
ажэніцца – круціцца; Страчаліся – цалаваліся, а як у адну хату сышліся – 
за чубы ўзяліся і інш. А замужніх і жанатых беларуская фразеалогія 
падчас атаясамлівае з людзьмі недалёкімі: Няма дурных – усе 
пажаніліся, або Жаніся, каб дурні не звяліся. 

Зразумела, прыведзенымі ў дадзенай працы ўстойлівымі выразамі 
фразеасемантычнае поле “каханне” ў беларускай мове не вычэрпваецца. 
На жаль, абмежаваны характар публікацыі не дае нам магчымасці 
прадставіць усё семантычнае багацце абранага для аналізу 
ідэаграфічнага поля. Аднак нават прыведзены і прааналізаваны намі 
матэрыял дазваляе стварыць пэўны абагульнены вобраз канцэпта 
“каханне” па дадзеных беларускай фразеалогіі.  

Так, каханне – гэта самае дарагое і важнае, што ёсць у чалавека, 
самае моцнае з усіх пачуццяў, яно мацнейшае за страх і можа 
параўнацца хіба што з ісцінай і праўдай. Яму надаецца вялікая 
каштоўнасць і сіла, яно не падуладнае часу, рознага роду “чарам” і 
перашкодам. Разам з тым каханне часта суправаджаецца рэўнасцю, якая 
можа нават пераўзысці яго. Лакалізацыяй кахання на фізічным плане 
выступае сэрца, на духоўным – душа. Каханне наканавана чалавеку 
Богам, лёсам і самавольна закахацца або стаць каханым супраць волі 
іншага чалавека, прымусова немагчыма, аднак кожны чалавек 
абавязкова знойдзе сваю пару, калі не на гэтым, то на тым свеце. 
Каханне здольнае перавыхоўваць чалавека, рабіць яго лепшым, 
надзяляць станоўчымі якасцямі і наадварот, каханне “асляпляе”, 
пазбаўляе розуму і мудрасці. Абавязковым атрыбутам кахання 
з’яўляюцца разнастайныя ласкі, спатканні, пацалункі, праяўленне 
пяшчоты адзін да аднаго, аднак у сваіх адносінах да жонкі муж быў 
стрыманы, таму што каханне – гэта адносіны паміж двума, і 
афішыраваць іх лічылася ў народзе непрыстойным. Каханне не любіць 
чужога вока, аднак сапраўднае каханне нікога не баіцца. Закаханы 
мужчына выконвае розныя капрызы сваёй каханай, давярае ёй 
вырашэнне пэўных пытанняў і спраў. У сваю чаргу жанчыне для свайго 
каханага не шкада самага дарагога. Гнеў і сваркі паміж закаханымі 
ўспрымаюцца не сур’ёзна, з жартам, хутка забываюцца. Разам з тым, 
каханне – пачуццё амбівалентнае, яно можа суправаджацца і 
сапраўднымі, не ілюзорнымі пакутамі, перажываннямі, эмацыянальным 
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напружаннем па розных прычынах, напрыклад, калі каханне не 
ўзаемнае, а кахае хтосьці адзін, калі каханыя разыходзіліся, або па 
нейкіх іншых прычынах. Каханне мусіць узнікаць толькі ў маладым 
узросце, хлопец часцей за ўсё старэйшы за сваю абранніцу, аднак 
каханне са старым не адпавядае нормам народнай маралі, а таму 
ацэньваецца негатыўна, прадвяшчае пакуты. Каханне да старасці бывае 
толькі ў казцы. Вынікам кахання і мэтай закаханых у беларусаў 
з’яўляецца жаніцьба, стварэнне сям’і. 
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МЕНТАЛІТЭТ НАРОДА Ў ФРАЗЕАЛОГІІ 

Бяспрэчным і агульнапрынятым з’яўляецца той факт, што мова не 
толькі сродак чалавечых зносін, але і самы галоўны інструмент 
стварэння, захавання і засваення навуковых і культурных ведаў. У гэтым 
складаным працэсе доля ўдзелу розных узроўней і сістэм мовы 
неаднолькавая. Кожная моўная адзінка па-свойму ўвабірае ў сябе рысы 
сваіх носьбітаў і адлюстроўвае іх адметныя асаблівасці. “Нацыянальна-
культурная семантыка прысутнічае на ўсіх узроўнях мовы: і ў 
марфалогіі, і ў сінтаксісе, не выключаючы і фанетыкі. Але найбольш 
ярка яна праяўляецца ў тых адзінках, якія непасрэдна і проста 
адлюстроўваюць пазамоўную рэчаіснасць, называючы прадметы і з’явы 
акаляючага нас свету. Да ліку будаўнічых адзінак мовы належаць словы, 
фразеалагізмы і моўныя афарызмы (прыказкі, прымаўкі, крылатыя 
выразы)” [5, с.4]. 

Кожная мова свету з’яўляецца ў першую чаргу захавальніцай 
калектыўнага вопыту чалавецтва. Важнае значэнне ў перадачы 
калектыўнай і індывідуальна-аўтарскай мудрасці з пакалення ў 
пакаленне маюць фразеалагізмы. Выконваючы кумулятыўную 
функцыю, фразеалагізмы захоўваюць і перадаюць як пазамоўны 
калектыўны вопыт, так і адлюстроўваюць асаблівасці гісторыі, 
культуры, лад жыцця народа-носьбіта, асаблівасці прыроды і геаграфіі, 
эканомікі і палітыкі. 

Нацыянальна-культурнае ў фразеалогіі – гэта прадукт гісторыі, які 
ўключае ў сябе і мінулае культуры, і сучаснае. Чым багацейшая гісторыя 
народа, тым ярчэйшымі і больш змястоўнымі з’яўляюцца і адзінкі мовы. 
Увогуле ідыёма – гэта “святая святых нацыянальнай мовы, у якой 
непаўторным чынам маніфестуецца дух і своеасаблівасць нацыі”[1, с.7]. 

Адметная, спецыфічная, непаўторная інфармацыя кожнага народа 
акумулюецца пераважна ў намінатыўных адзінках мовы, семантыка якіх 
прама і непасрэдна адлюстроўвае прадметы, з’явы, якасці, працэсы 
пазамоўнай рэчаіснасці. Такімі спецыфічнымі моўнымі адзінкамі 
найперш выступаюць фразеалагізмы. Вельмі каштоўным нацыянальным 
матэрыялам з’яўляюцца так званыя “безэквівалентныя” фразеалагічныя 


