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Л. У. Кулш 

Беларускчя i англшсюя фразеалапчныя адзшкч 
з кампанентамьнайменням1 часта к цела жывёл 

У артикуле у параунальна-супастауляльным аспекце даследуюцца 
беларусшя i англшсюя фразеалапчныя адзшш з кампаненташ-
найменням1 частак цела жывёл, устанаушваюцца закадз1раваныя у ix 
унутранай форме ун1в еР с а л ь н ы я i нацыянальна-спецыф1чныя 
шмвалы, эталоны i стэрэатыпы. 

Нярэдка у фразеалоги людз1 надзяляюцца часткам1 цела, яюя 
"запазычваюцца" у звяроу, птушак, рыб, паузуноу альбо насякомых. 
Вобразы таюх фразеалапчных адзшак (далей - ФА) узыходзяць да 
м1фалапчных уяуленняу аб акультуранай будове свету, а менавгга 
ан1м1стычнай, альбо зааморфнай. Так, напрыклад, крыло / wing 
з'яуляецца амвалам надзейнай абароны, самастойнасц1 i 
незалежнасц1 [9, с. 143], што i выяуляецца у ФА беларускай i 
англ1йскай моу: пад крылом / under smb.'s wing 'пад чыёй-н. апекай, 
пад прыглядам (жыць, знаходз1цца i пад.)'; стацъ на крыло 'пачаць 
весц1 самастойнае жыццё, зраб1цца самастойным'; распрауляцъ крылы 
/ spread one's wings 'пачынаць дзейшчаць на поуную сшу ceaix 
здольнасцей, магчымасцей'. 

Самы частотны саматычны кампанент (далей - СК), як1 называе 
частку цела жывёлы у ФА беларускай мовы, - хвост. У дэфшщыях 
лексемы хвост ('у жывёл: звычайна рухомы прыдатак на задняй 
частцы цела або значна звужаная задняя частка цела (у рыб, паузуноу 
i пад.)'; 'задняя, канцавая частка лятальнага апарата (самалбта, ракеты 
i пад.)'; 'задняя частка падола адзежы, якая цягнецца па зямлГ; 
'канцавая частка чаго-н., што рухаецца'; 'крайняя, н1жняя частка 
чаго-н.'; 'доугая зв1л1стая паласа (дыму, пылу i пад.)'; 'рад людзей, 
як1я стаяць у чарзе за чым-н.'; 'частка работы, не выкананая у тэрмш; 
няздадзены экзамен або зал1к у час cecii'; 'рэштк1 ад адпрацоую 
пароды з карысным выкапнем' [8, с. 720]) вылучаюцца ключавыя 
словы i словазлучэнн1: прыдатак, задняя частка, кат\авая частка, 
крайняя частка, рэшткг. Вщавочна, што у свядомасц1 беларусау 
хвост атаясамл1ваецца з пэунай нязначнасцю / непатрэбнасцю, тым, 
што размяшчаецца ззаду. Падмацаванне гэтай думю знаходз1м i у 
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семантыцы беларусюх ФА з названым СК: кату/ сабаку пад хвост 
'упустую, дарэмна, марна (трацщь, выкщваць i пад.)'; 'што-н. не 
вартае увап, дрэннае'; круг\щъ вала за хвост 'бязмэтна праводзщь 
час'; 'гаварыць што-н. недарэчнае, бязглуздае'; на сомау хвост 
(зводзщь, звесцюя) 'ледзь не дарэшты'; папрау козе хвост 
'выказванне незадавальнення, абурэння тым, хто, умешваючыся у 
размову, папрауляе каго-н., дае парады'; прышый кабыле хвост 'зус1м 
непатрэбны, л1шн1, не мае дачынення да чаго-н.' АнглШсю 
экв1валентны СК tail як моуны с1мвал нязначнасщ фшсуецца тольк1 у 
адной ФА з адмоунай канатацыяй the tail wagging / wags the dog 
(дасл. - хвост вшяе сабакам) 'меншасць камандуе большасцю, 
падначалены камандуе начальшкам'. 

Перал1чаныя беларуск1я ФА, а таксама ФА паказацъ на чым 
свшня хвост носщь 'жорстка пакараць, правучыць каго-н.', 
распускаг^ <павшы> хвост 'зал1шне хвалщца яюмьн. nocnexaMi, 
дасягненням1 i пад.', як авечы хвост 'вельм1 моцна калацщца, 
трэсцюя i пад.' вылучаюцца разнастайнасцю кампанентау-заошмау: 
авечка, вол, кабыла, каза, кот, свшня, г\яля- звяры; пава- птушка; 
сом - рыба. Наяунасць хваста з'яуляецца нормай для ycix перал1чаных 
жывых icTOT. Аднак усе названыя ФА характарызуюцца адмоунай 
канатацыяй i абумоул1ваюць пэуны негатыу, як1 рэпрэзентуецца праз 
спалучэнне заон1мау з СК хвост, што зноу даказвае сх1льнасць асобы 
спыняць сваю увагу пераважна на недасканалым у сабе i iHuibix i 
тлумачыцца "неусвядомленым 1мкненнем да выпраулення чалавека, 
уплыву на яго развщцб i удасканаленне з дапамогай крытык1, ipOHii, 
пагардл1васц1 i г.д." [3, с. 176]. 

Адной з прызнаных стэрэатыпных рыс чалавека, якая адмоуна 
успрымаецца у беларусау, з'яуляецца нерашучасць. Менавгга на ей 
акцэнтуецца увага у ФА падтульваць / падщскаг\ъ хвост / хвасты 
'спалохаушыся чаго-н., станавщца больш асцярожным, трац1ць 
самаупэуненасць'. Негатыуная канатацыя выяуляецца за кошт 
пераувасаблення, пераносу паводз1н сабак1 на чалавека. Адмоуныя 
асацыяцьп выкл1кае сам вобраз сабак1, як1 у славянскай ментальнасщ 
адначасова са станоучай здауна надзяляуся i негатыунай ацэнкай 
[1, с. 443^44]. Падобны стэрэатыпны вобраз сустракаецца i у 
англ1йск1х ФА: get / have one's tail down (дасл. - апусцщь хвост) 
'згубщь мужнасць; спалохацца'; with one's tail between one's legs 
(дасл. - з хвастом м1ж ног) 'прьппжана; спужаушыся' i 1нш. 

Пры суаднясенн1 беларуск1х ФА з СК хвост i англ1йск1х ФА з 
СК tail наз1раюцца значныя разыходжанш. У англ1йскай мове 
заф1ксаваны дзве ФА, у склад яюх, акрамя СК tail, уваходзщь 
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кампанент-заошм dog 'сабака', аднак толыа адна з ix з'яуляецца 
эталонам пры вызначэнш ступе-Hi праяулення радасщ: like / as pleased 
as a dog with two tails (дасл. - задаволены як сабака з двума хвастамО 
'задаволены, у захапленш'. Дадзеная ппербал1чная ФА этымалапчна 
звязана з паводзшам1 сабаю, яю у выпадку якой-небудзь прыемнай 
падзе1, часцей пры сустрэчы з гаспадаром, выражае свае пачуцщ, 
вшяючы хвастом. Атрымл1ваецца, што сабака з двума хвастали можа 
выказаць свае пачуцщ у два разы мацней. Да таго ж, сабака можа 
праяуляць радасць, вшяючы хвастом празмерна часта. У таюх 
выпадках пры наз1ранн1 за сабакам можа адбывацца падман зроку i у 
чалавека стварыцца уражанне, што у жывёлы два хвасты. 

Ужыванне кампанентау-найменняу частак цела звяроу, птушак, 
рыб, паузуноу, насякомых у якасщ частак цела чалавека абумоул1вае 
негатыуную канатацыю ФА. Напрыклад: бел. адварочвацъ рыла/ 
морду 'грэбуючы юм-, чым-н., адварочвацца ад яго, не зауважаць', 
'з пагардай адмауляцца, не згаджацца'; круцщь хвастом 'хгграваць, 
крывадушшчаць, ашукваць', 'легкадумна паводз1ць сябе, гуляць 
з MHoriMi (пра жанчыну)'; у лапу (даць, браць, атрымаць) 'хабар, 
звычайна грашовы' i 1нш. i англ. a sting in its / the tail (дасл. - джала у 
хвасце) 'скрытае джала, самае непрыемнае у канцы'; turn tail (дасл. -
павярнуць хвост) 'уцячы, пусцщца науцёк1 (спалохаушыся перашкод, 
цяжкасцей i пад.)', 'адысц1 (ад чаго-н.), адмов1цца выконваць, к1нуць 
(што-н.) (з-за бояз1, апды i пад.)'; with one's tail between one's legs 
(дасл.- з хвастом м1ж ног) 'прышжана; спужаушыся' i шш. 
У рэальным жыцц1 некаторыя паводзшы жывёл, наз1ранн1 за як1м1 
знаходзяць свае адлюстраванне у ФА, успрымаюцца як звычайныя i 
нават пазггыуныя. Напрыклад, ФА выяць хвастом 'хгграваць, 
крывадушн1чаць, ашукваць', 'л1сл1васцю дамагацца чыёй-н. 
прьшльнасц1' y3HiKJia У вын1ку "пераасэнсавання свабоднага 
словазлучэння, пераносу на чалавека дзеянняу i уласц1васцей жывёлы, 
звычайна сабакГ [5, с. 74] i у "Слоун1ку фразеалапзмау беларускай 
мовы" падаецца з паметам1 праст. \ неадабр. [4, с. 196]. 
У паусядзбнным жа жыцщ так1я паводз1ны жывблы паказваюць яе 
станоучае стауленне да гаспадара. 

Беларусюя i англ1йск1я ФА з экв1валентным1 СК лапа i clutch 
нясуць адмоуную канатацыю, што тлумачыцца негатыуным1 
асацьицыям1, як1я узн1каюць у свядомасщ носьб1тау моу праз 
параунанне каго-, чаго-небудзь з жывёлай: бел. (быць, знаходз1цца i 
пад.) у лапах 'у поунай залежнасц1, пад пагрозай кары'; накладваг\ъ 
лапу 'прысвойваць, захопл1ваць што-н.'; 'падпарадкоуваць сваей 
уладзе, распрауляцца з к1м-, чым-н' i шш. i англ. fall / get into smb. 
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's dutches (дасл. - трапляць у лапы) 'быць схопленым, трапляць пад 
чыю-н. залежнасць'; in smb.'s clutches (дасл. - у лапах) 'пад чыёй-н. 
уладай'. Адмоуная канатацыя з дадатковай семай 'прыкрасць' 
выяуляецца наваг у ФА беларускай мовы, дзе СК лапы ужываецца з 
памяншальна-ласкальным суфжсам -к-: <i> лапт угору 'прызнаваць 
сябе пераможаным, здавацца (пращунжу)'; станавщг\а на задтя лапт 
' пачынаць падлашчвацца, прыслужвацца, падшзвацца'; хадзщь / 
стаяць на задшх лапках 'люл1ва дагаджаць каму-н., падхал1мн1чаць\ 
Выключэннем з'яуляецца тэрмшалапчная ФА густыя лапт 
'травянютая раслша сямейства ружакветных са складкаватым1 
лгсташ; гусялапка', 'веерападобныя маршчыша (каля вока)'. 

Амаль любая рэал1я у свядомасщ носьб1тау мовы можа 
пераутварыцца у эталон для вымярэння якасцей чалавека щ яго 
акружэння. Так, у ФА т вуха ш рыла (не разумець, не ведаць) 'зус1м 
шчога' СК выступаюць эталонам нязначнасц1. Вобраз ФА 
адлюстроувае уяуленн1 аб вуху [рыле як аб мш1мальна каштоуных для 
продажу альбо нязначных для ежы частках цела жывёлы. ФА мае на 
увазе абавязковую наяунасць у чалавека ведау аб чым-н. i выступае у 
рол1 антыэталона, ступен1 разумения i усведамлення чаго-н. асобай. 

Пачынаючы яшчэ з дахрысц1янскага перыяду, pori з'яуляюцца 
с1мвалам чорта, а у хрысц1янск1 перыяд - д'ябла i увогуле неад'емным 
атрыбутам нячыстай сшы. Лексема "рагаты" нават з'яуляецца адной з 
табу1раваных назвау чорта [6, с. 441]. У сувяз1 з тым, што у вобразнай 
аснове ФА з СК рог замацаваны уяуленш аб знешн1м выглядзе 
антрапаморфнай icTOTbi - чорта, ФА з названым кампанентам 
суадносяцца не толью з саматычным, але i з рэлтйным кодам 
культуры: к чорту на рог! (ехаць, адпрауляцца i пад.) 'вельм1 далека, 
у вельм1 аддаленае ц1 цяжкадаступнае месца'; чорту рогг скруцщъ 
'зрабщь празмерна вял1кую справу; выканаць вял1кую работу'; у 
чорта на рагах 'вельм1 далека, у аддаленых ui густых мясц1нах (быць, 
жыць, знаходз1цца i пад.)'. 

Рог I horn з'яуляецца с1мвалам мужчынскага пачатку, с1лы, 
няурымсл1васц1 i тэмпераменту, што i рэпрэзентуецца у ФА 
беларускай i англ1йскай моу: бел. рогг адраслг 'хто-н. стау 
непакорным, неслухмяным' i англ. show one's horns (дасл. - паказваць 
pori) 'выявщь прыродны паганы норау, зласл1васць характару'. 
Адсутнасць рагоу, наумыснае нанясенне iM шкоды альбо змена ix 
вертыкальнага палажэння абумоул1вае непазбежнае паслабленне 
моцы чалавека, страту 1н1цыятывы, напорыстасщ: бел. абламаць рогг 
'уц1хам1рыць, утаймаваць, прымусщь каго-н. пакарыцца; сагнаць 
пыху, перамагчы'; падтлоувацъ pozi 'уц1хам1рваць, утаймоуваць, 
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рабщь больш памяркоуным каго-н., прымушаць пакарыцца' i англ. 
lower one's horn (дасл. - апускаць рог) 'зневажацца, зм1рыцца' i шш. 

Таблща 1 - (Лмволжа СК-найменняу частак цела жывбл 

Беларуская мова Англ1йская мова 
Крыло - абарона 

Пад крылом 'пад чыёй-н. апекай, 
пад прыглядам (жыць, 
знаходзщца i пад.)' 

Under smb.'s wing (дасл. - пад 
крылом) 'пад чыёй-н. апекай, пад 
прыглядам (жыць, знаходзщца i 
пад.)' 

Крыло - самастойнасць i незалежнасць 
Стацъ на крыло 'пачаць весьщ 
самастойнае жыццё, зрабщца 
самастойным' 

Spread / stretch one's wings (дасл. -
распрауляць крылы) 'пачынаць 
дзейшчаць на поуную сшу ceaix 
здольнасцей, магчымасцей' 

Хвост - нязначнасць / непатрэбнасць 
Прышый кабыле хвост 'зуслм 
непатрэбны, лппш, не мае 
дачынення да чаго-н.' 

The tail wagging / wags the dog (дасл. -
хвост вщяе сабакам) 'меншасць 
камандуе большасцю, падначалены 
камандуе начальн1кам' 

Рог - чорт, д'ябал 
У чорта на рагах 'велыш далека, 
у аддаленых щ густых мясщнах 
(быць, жыць, знаходзщца i пад.)' 

Рог - няурымсл1васць / тэмперамент 
Poei адраст 'хто-н. стау 
непакорным, неслухмяным' 

Show one's horns (дасл. - паказваць 
pori) 'выявщь прыродны патаны 
норау, злacлiвacць характару' 

Рог - здрада 
Настауляць poei 'здраджваць 
мужу, становячыся палюбоунщай 
шшага мужчыны', 'ашукваць 
мужа, стаушы палюбоун1кам яго 
жоню' 

Give horns to smb. (дасл. - настауляць 
pori каму-н.) 'здраджваць мужу, 
становячыся палюбоунщай шшага 
мужчыны', 'ашукваць мужа, стаушы 
палюбоуншам яго жонкГ 

Рог - множнасць, багацце, дастатак 
Як/ шбы з рога достатку 'у 
вялжай колькасщ, невычарпаль-
на i бесперастанку (сыпаць, 
сыпацца, выдаваць i пад.)' 

The horn of plenty (дасл. - рог 
дастатку) 'рог дастатку' 

Протаспуацьп ФА з СК рог I horn узыходзяць да старажытнай 
народнай культуры, м1фалоги, а ужыванне кампанента pozi як 

208 



утварэння на галовах жывбл у якасщ частю цела чалавека абумоул1вае 
негатыуную канатацыю ФА. Так, у моунай карцше свету беларусау i 
анппчан наяунасць рагоу на галаве у мужчыны з'яуляецца 
паказчыкам адносш пам1ж мужам i жонкай i с1мвалам здрады: насщъ 
poei / wear the horns 'быць раганосцам - мужам, якому здраджвае 
жонка'; настауляць poei / give horns to smb. 'здраджваць мужу, 
становячыся палюбоунщай шшага мужчыны', 'ашукваць мужа, 
стаушы палюбоунжам яго жоню'. 

Рог з'яуляецца с1мвалам множнасщ, багацця i дастатку. Так, 
агульна вядомым з'яуляецца старажытнагрэчаск1 м1ф пра рог казы 
Амалфе1, яю знаходзщца у вобразнай аснове ФА як/ тбы з рога 
дастатку 'у вялжай колькасщ, невычарпальна i бесперастанку 
(сыпаць, сыпацца, выдаваць i пад.)' i the horn of plenty (дасл. - рог 
дастатку) 'рог дастатку' [7, с. 361]. У славянсюм фальклоры таксама 
юнуюць падобныя с1мвал1чныя upi. Так, на Палесс1 шырока 
распаусюджаны матыу калядак: "Дзе казарогам, там жыта стогам" 
[6, с. 437], а таксама вядома казка "3рогаусяго многа" [2, с. 428]. 

Так1м чынам, выдзяленне i даследаванне ФА з СК-найменняу 
частак цела жывёл важна i неабходна для вызначэння культурных 
каштоунасцей носьб1тау беларускай i англ1йскай моу, бо дэкадз1ранне 
унутранай формы ФА менавгга з акрэсленым1 СК яскрава шюструе 
нацыянальныя асабл1васц1 асобнага фрагмента моунай карц1ны свету 
беларусау i англ1чан (табл1ца 1). 
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