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Для выяўлення культурна-моўнай кампетэнцыі 
прадстаўнікоў пэўнага соцыуму абавязковым у той 
ці іншай ступені з’яўляецца валоданне імі куль-
турнай інфармацыяй. Фразеалагічныя адзінкі ўва-
сабляюць у сабе культурную інфармацыю звычайна 
ў нацыянальна-самабытнай форме. Менавіта таму 
інтэрпрэтацыя нацыянальна-культурных каната-
цый фразеалагічных адзінак арыентуе на разуменне 
ўнутраных рыс нацыянальнага менталітэту.

Мова адлюстроўвае разуменне чалавекам рэча-
існасці і з’яўляецца неаддзельнай часткай культу-
ры, сродкам «кандэнсацыі і перадачы вопыту света-
ўспрымання», пазнання і захавання інфармацыі [1, 
с. 69]. Кожная мова па-рознаму адлюстроўвае пэўныя 
спосабы ўспрымання, асэнсавання і арганізацыі свету, 
што, на думку В. М. Тэліі, тлумачыцца існаваннем для 
кожнага народа свайго «нацыянальнага вобраза», які, 
у сваю чаргу, залежыць ад гісторыі, наваколля, матэ-
рыяльных і духоўных каштоўнасцей пэўнага калекты -
ву і «мяняецца ў залежнасці ад установак мен-
тальнасці» [2, с. 217].

Пры вывучэнні замежнай мовы (напрыклад, ан -
глійскай) асоба сутыкаецца не толькі з радам лін гві -
стычных фактараў, якія датычацца фанетыкі, гра-
матыкі, лексікі і іншых раздзелаў мовазнаўства, але і 
з радам экстралінгвістычных фактараў, якія звязаны з 
сацыяльнымі сферамі грамадства, яго гісторыяй, куль-
турай. У сувязі з гэтым правільнае разуменне і ўжы-
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ванне слоў, спалучэнняў слоў і нават цэлых сказаў 
прадугледжвае паглыбленне ў гісторыю, палітыку, літа-
ратуру пэўнай краіны.

Лінгвакультуралагічны кампанент каштоўнасных 
арыентацый студэнтаў вызначаецца ўяўленнямі аб 
мо ве, якія склаліся ў іх свядомасці, як аб феноме-
не культуры. Валоданне мовай як сістэмай, у якой 
закадзіравана культурная інфармацыя, спрыяе фармі-
раванню сацыяльна значных якасцей, неабходных 
асобе ў яе жыц цядзейнасці. Гэта абумоўлівае неаб-
ходнасць звароту да лінгвакультуралагічнага аспекту 
ў выкладанні англійскай мовы ў вышэйшых навучаль-
ных установах.

Галоўнымі крыніцамі, у якіх закадзіравана культур-
ная інфармацыя, лічацца «фразеалагічныя рэсурсы на-
цыянальных моў» [3, с. 95]. Менавіта «сістэма вобразаў, 
замацаваная ў фразеалагічным складзе мовы, служыць 
свайго роду “нішай” для кумуляцыі светабачання і так 
або інакш звязана з матэрыяльнай, сацыяльнай або 
духоўнай культурай дадзенай моўнай агульнасці, а таму 
можа сведчыць аб яе культурна-нацыянальным вопыце 
і традыцыях» [2, с. 215]. 

Фразеалагічная адзінка (ФА) – «гэта ўжо мова куль-
туры… з аднаго боку, а з другога – гэта вобраз, які 
ўспрымаецца і інтэрпрэтуецца носьбітамі дадзенай 
мовы ў адпаведнасці з іх культурнай кампетэнцыяй» 
[2, с. 251]. Менавіта ў вобразнай аснове фразеалогіі 
ўвасоблена нацыянальна-культурнае светаўспрыманне 
пэўнага народа. Акрамя таго, фразеалагізмы, «адлю-
строўваючы ў сваёй семантыцы доўгі працэс развіцця 
культуры народа, фіксуюць і перадаюць з пакалення 
ў пакаленне культурныя ўстаноўкі і стэрэатыпы, 
эталоны і архетыпы» [4, с. 18]. Такая акумулюючая 
здольнасць ФА выводзіць іх за межы фразеалогіі і на-
дзяляе функцыямі знакаў культуры, а наяўнасць куль-
турнай семантыкі ў ФА прадвызначае іх існаванне 
ў мове, бо фразеалагізмы «ўзнаўляюцца носьбітамі не 
толькі ў прамой, моўнай функцыі – намінатыўнай, але 
і ў функцыі культурнай» [5, с. 92]. 

Зварот да лінгвакультуралагічнай інфармацыі фра-
зеалагізмаў прадугледжвае «выяўленне і апісанне 
сінергетычнай па сваёй сутнасці карэляцыі паміж “мо-
вай” культуры і семантыкай фразеалагізмаў. А спас -
ціжэнне жывых культурна значных сэнсаў адзінак 
фразеалогіі» [6, с. 19] і выяўленне спосабаў увасаблен-
ня нацыянальнай культуры і менталітэту ва ўнутранай 
форме ФА з’яўляюцца мэтай лінгвакультуралогіі.

Выключнае месца фразеалогіі ў працэсе выяўлення 
закадзіраванай у мове нацыянальна-культурнай інфар-
мацыі абумоўліваецца яе антрапалагічным характа-
рам, што, у сваю чаргу, тлумачыцца спецыфічнымі 
магчымасцямі ФА ахопліваць амаль усе фрагменты 
рэчаіснасці, якія звязаны з эмацыянальным і псіхічным 
станамі чалавека, а таксама яго індывідуальнымі 
якасцямі. Сродкам увасаблення нацыянальна-культур-
ных асаблівасцей мовы выступае ўнутраная форма ФА, 
а сродкам, які ўказвае на гэтыя асаблівасці, з’яўляецца 
«інтэрпрэтацыя вобразнай асновы ў знакавай куль-
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турна-нацыянальнай “прасторы” дадзенай моўнай 
супольнасці» [2, с. 215].

Разуменне фразеалагізмаў з закадзіраванай у іх на-
цыянальна-культурнай інфармацыяй неабходна для 
фарміравання каштоўнасных арыентацый студэнтаў, бо 
такія ФА непасрэдна звязаны з паняццямі, прадметамі 
і з’явамі матэрыяльнага і духоўнага жыцця носьбітаў 
англійскай мовы, з гістарычнымі падзеямі дадзенай 
моўнай агульнасці. Дзякуючы разгляду і тлумачэнню 
экстралінгвістычнай інфармацыі студэнты змогуць 
пазбегнуць тыповых моўных памылак і адэкватна зра-
зумець тэкст, бо для таго, каб правільна перакладаць 
іншамоўны тэкст, неабходна ўспрыняць яго з усімі 
адценнямі значэнняў, і толькі пасля гэтага падбіраць 
адпаведныя эквіваленты ў мове перакладу.

Напрыклад, памылковым з’яўляецца разгляд пры -
ведзеных ніжэй беларускіх і англійскіх ФА як экві-
валентных, бо пры поўным ці амаль поўным кампа-
нентным і структурным супадзенні дадзеныя пары 
фразеалагізмаў валодаюць абсалютна рознай семан-
тыкай і з’яўляюцца псеўдаэквівалентамі: вадзіць за 
нос ‘уводзіць у зман, ашукваць’ і to lead by the nose 
(дасл. – вадзіць за нос) ‘прымушаць каго-н. слепа 
падпарадкоўвацца, трымаць каго-н. у падначаленні, 
цалкам падпарадкаваць сабе каго-н.’; кулакі сціскаюцца 
‘каму-н. вельмі хочацца пабіцца з кім-н., пабіць каго-н.’ 
і to clench one’s jaws/hands/fi sts/teeth (дасл. – сціскаць 
свае сківіцы/рукі/кулакі/зубы) ‘сціскаць сківіцы/рукі/
кулакі/зубы, што ўказвае на агрэсію, канцэнтрацыю, 
нервовае напружванне’; на валасок ‘у стане вельмі не-
бяспечным, блізкім да чаго-н. (быць)’ і to a hair (дасл. – 
на валасок) ‘ледзь-ледзь’; трымаць нос па ветры ‘бес-
прынцыпова мяняючы свае паводзіны, прыстасоўвацца 
да абставін, падладжвацца да каго-, чаго-н.’ і with 
one’s nose in the air (дасл. – са сваім носам па ветры) 
‘які глядзіць на іншых пагардліва, задзірае нос’; у целе 
‘поўны, ускормлены, сыты’ і in a body (дасл. – у целе) 
‘у поўным складзе’ і інш.

Таксама памылковым з’яўляецца пераклад англій-
скага фразеалагізма to have a green thumb/fi ngers 
(дасл. – мець зялёны вялікі палец/зялёныя пальцы) 
‘мець спраўныя рукі (аб вопытных садоўніках або ага-
родніках)’ на беларускую мову фразеалагізмам залатыя 
рукі ‘хто-н. умелы і здольны ў сваёй справе чалавек’. 
Англійская ФА выкарыстоўваецца для характарыстыкі 
прадстаўнікоў толькі пэўнай прафесіі ці людзей, для 
якіх праца ў садзе ці агародзе з’яўляецца хобі, а бела-
руская ФА – любой прафесіі ці ўмелага, здольнага ча-
лавека. Параўнанне ад’ектыўных кампанентаў green 
‘зялёны’ і залаты выяўляе адметнасць беларусаў, якія 
ацэньваюць спрактыкаванасць і працаздольнасць зола-
там як найвышэйшай каштоўнасцю, а таксама тое, што 
менавіта з дапамогай рукі-інструмента можна гэтае зо-
лата зарабіць. Менавіта гэта, па словах А. М. Меляровіч 
і В. М. Макіенкі, той вобраз, які ў славянскай ФА 
выяўляе яе нацыянальную своеасаблівасць [7, с. 612]. 
У англійскай ФА «зялёныя пальцы» для садоўніка слу-
жаць крытэрыем, паказчыкам яго здольнасцей, а ФА 

адлюстроўвае адну з найбольш вядомых традыцый 
англічан выдзяляцца кожнаму сваім садам, клапаціцца 
аб ім. Сема ‘спрактыкаванасць’ у ФА развілася, нягле-
дзячы на звязаную з лексемай green ‘зялёны’ асацыяцыю 
‘нявопытны’, параўн. ФА: do you see any green in my eye? 
(дасл. – ці бачыце вы зялёны колер у маім воку?) ‘няўжо 
я здаюся вам такім легкаверным, такім прасцяком?’; 
<as> green as grass (дасл. – зялёны як трава) ‘вельмі 
нявопытны, які не ведае жыцця, не сфарміраваўся, ‘зя-
лёны’. У ФА to have a green thumb/fi ngers ужываннем 
лексемы green ‘зялёны’ падкрэсліваецца менавіта доўгая 
і старанная праца ў садзе, у выніку якой садавод абавяз-
кова выпацкае рукі ў траву.

Адметнасці ўнутранай формы выяўляюцца пры 
суаднясенні англійскай і беларускіх ФА, якія рэпрэзен-
туюць пэўныя фізічныя асаблівасці чалавека, а менавіта 
невялікі рост асобы: англ. knee-high to a grasshopper 
(дасл. – па калена коніку) ‘надзвычай маленькі’ і бел. 
жабе па калена ‘вельмі нізкага росту, зусім малы’, кату 
па пяту ‘вельмі малы, невысокі, нізкарослы’. 

Па-рознаму вербалізуюцца ў прадстаўнікоў дзвюх 
нацый уяўленні аб неабходнасці выканання пэўнай 
працы, наяўнасці клопатаў і турбот: (турбот, клопатаў) 
повен рот ‘вельмі многа (турбот у каго-н.)’ і to have 
one’s hands full (дасл. – мець рукі поўныя) ‘не мець часу, 
быць заклапочаным’. Відавочна, што ў моўнай карціне 
свету беларусаў рот успрымаецца як сімвалічная по-
ласць, якую трэба запоўніць, а таксама як адна з най-
вышэйшых па вертыкалі частак цела: «Рот належыць 
да прасторавага “верху” чалавечага цела… выступае як 
мера паўнаты і разглядаецца як ёмістасць, якая здольна 
ўмясціць у сабе вялікую колькасць чаго-н.» [8, с. 553]. 
Носьбіты англійскай мовы знаходзяць выйсце з цяжка-
га становішча пры дапамозе рук як асноўнага органа-
інструмента. 

Абавязкова трэба ўлічваць экстралінгвістычныя 
фактары пры перакладзе эндэмічных, ці безэквіва-
лентных, фразеалагізмаў. Менавіта яны адлюстроўва-
юць спе цыфічнасць і самабытнасць пэўнай мовы, най-
больш яскрава характарызуюць адметнасць культуры 
нацыі, у іх выяўляюцца «асаблівасці псіхалогіі, спосабу 
мыслення, спецыфічныя ўмовы развіцця матэрыяльнага 
і духоўнага жыцця народаў, што непазбежна накла двае 
адбітак на сэнсавы змест фразеалагізмаў» [9, с. 116]. 

Напрыклад, англійскія безэквівалентныя фразеа-
лагізмы a dead hand (дасл. – мёртвая рука) ‘валодаць 
маёмасцю без права перадачы’; to keep one’s head above 
water (дасл. – трымаць сваю галаву над вадой) ‘пазбег-
нуць банкруцтва’; to please one’s eye and plague one’s 
heart (дасл. – дагаджаць чыйму-н. воку і мучыць сэр-
ца) ‘выйсці замуж па разліку, насуперак пачуццям’ 
і г. д. фіксуюць важныя жыццёвыя пазіцыі англічан, для 
якіх адным з асноўных палажэнняў моўнай карціны 
свету з’яўляецца стаўленне да свайго дому, уласнасці. 
Вядомая англійская прымаўка an Englishman home is his 
castle (дасл. – дом англічаніна – яго крэпасць) не толькі 
падкрэслівае адносіны англічан да асабістай маёмасці, 
багацця, але і выяўляе іх жыццёвыя пазіцыі. Для 
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беларусаў паняцце «дом» выяўляецца ў вобразах род-
нага краю, хаты, а часцей хаткі і не звязана з паняццем 
уласнасці, пра што сведчаць прымаўкі ў сваім краю, як 
у раю; дарагая тая хатка, дзе радзіла матка; мілы той 
куток, дзе рэзаны пупок і інш. 

Яшчэ адным паняццем моўнай карціны свету 
англічан з’яўляецца іх стаўленне да часу. Так, ФА to 
catch/seize/take time/occasion/opportunity, etc. by the 
forelock (дасл. – схапіць/узяць час/выпадак/магчымасць 
за чуб) ‘выкарыстаць прадстаўлены выпадак, спрыяль-
ны момант’ выяўляе імкненне англічан выкарыстоў-
ваць кожны спрыяльны момант альбо сітуацыю на 
сваю карысць.

Адметнасць унутранай формы назіраецца нават 
у ФА, матываваных назіраннямі за мімікай, жэстамі, 
позамі, рухамі чалавека, напрыклад: бел. біць кулакамі 
ў грудзі ‘вельмі горача, настойліва даводзіць што-н., 
запэўніваць у чым-н.’; брацца за жываты/за жывот 
‘моцна смяяцца’; набіваць сабе гуз на лбе ‘атрымліваць 
непрыемнасці ў выніку неабдуманых дзеянняў’; на-
ступаць на нагу/на ногу ‘крыўдзіць, закранаць каго-н.; 
ушчамляць чые-н. інтарэсы’ і англ. down in the mouth 
(дасл. – рот уніз) ‘у маркоце, у дрэнным настроі’; to get/ 
take the weight off one’s feet (дасл. – перанесці/зняць вагу 
з ног) ‘сесці і адпачыць’; hand over hand / fi st (дасл. – 
рука на руцэ/кулаку) ‘хутка і лёгка’; a/one’s fi nger in the 
pie (дасл. – палец у піразе) ‘удзел у якой-н. справе’; to 
have one’s nose in a book (дасл. – мець нос у кнізе) ‘чы-
таць, уткнуўшыся носам у кнігу’ і інш. Апліцыраваныя 
ФА дадзенай групы характарызуюць як этычныя, так
 і неэтычныя паводзіны людзей. 

Акцэнтуючы ўвагу на адмоўным, носьбіты мовы 
выпрацоўваюць правілы этыкету, паводзін, напрыклад, 
неадабральная ФА біць кулакамі ў грудзі ‘вельмі гора-
ча, настойліва даводзіць што-н., запэўніваць у чым-н.’ 
схіляе да больш стрыманых паводзін; ФА заліваць 
вочы ‘напівацца п’яным, многа выпіваць (гарэлкі, віна 
і пад.)’, ‘напойваць каго-н., даводзіць да стану 
ап’янення’ выражае адносіны беларусаў да п’янства. 
У адрозненне ад пералічаных беларускіх ФА, у якіх 
выяўляюцца антысацыяльныя і нават агрэсіўныя 
паводзіны людзей, пэўныя англійскія ФА ўжываюцца 
з мэтай пазбегнуць апісання непрывабнага выгляду ча-
лавека ў пэўным стане, напрыклад: a black eye (дасл. – 
чорнае вока) ‘падбітае вока, сіняк пад вокам’, ‘моцны 
ўдар (па прэстыжу, рэпутацыі)’; a cold in the head (дасл. – 
холад/прастуда ў галаве) ‘насмарк’ і інш.

Такім чынам, з мэтай павелічэння камунікатыўнага 
ўзроўню студэнтаў, а таксама паляпшэння іх ведаў 
у плане зместу замежнай мовы патрэбна высокая 
лінгвакультурная кампетэнцыя. Толькі з улікам лінгва-
культуралагічнага аспекту магчыма свабодна арыента-
вацца ва ўнікальнай нацыянальнай культуры і гісторыі 
народа-носьбіта англійскай мовы.
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Анатацыя

У артыкуле абгрунтоўваецца неабходнасць лінгвакультуралагічнага аспекту пры выкладанні замежнай мовы ў вышэй-
шых навучальных установах. На прыкладзе фразеалагічных адзінак англійскай мовы ілюструецца культурна-нацыянальная 
інфармацыя, якая закадзіравана ў іх унутранай форме; устанаўліваецца сувязь вобразаў, пакладзеных у аснову фразеалагічных 
адзінак, з нацыянальна-культурным разуменнем свету носьбітам мовы. 

Summary

In the article the necessity of the linguacultural aspect in the teaching of foreign language is substantiated. On the example of the 
English phraseological units the cultural-national information which is encoded in internal form of the phraseological units is revealed; 
the connection of the images, which are the basis of the phraseological units, with national-cultural interpretation of worldview of 
speakers is determined.


