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Саматычнми фразеалагЬмы беларускай i 
англшскай моу з кямпяпттш!рука, hand, arm 

Стаття присвячена вивченню еквгвалентних i безашвалентних 
соматичних одиниць фразеолог1зм1в б'\лорусько1 та англшсъкоЪ мое з 
компонентами рука, hand, arm. , 
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безэквивалентный, полный эквивалент, частичный эквивалент, 
фразео-семаптическая группа. 
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The article is devoted to analysis of equivalent and unequivalent 
phraseological units with the somatic components рука, hand, arm in the 
English and Byelorussian languages. 

Key words: somatism, phraseological unit, unequivalent, total 
equivalent, partial equivalent, phraseosemantic group. 

Пры вывучэнш фразеалогп любой мовы непазбежна звяртаецца 
увага на кампанентны склад фразеалапчных адзшак (далей - ФА). 
Саматызмы у" якасш кампанентау" ФА у^ляюць наибольшую щкавасць, 
так як саматычныя фразеалапзмы складаюць трэцюю частку ад ycix 
фразеалапзмау" любой мовы i менавгга праз саматычныя ФА найболыи 
яскрава выяу\дясцца iMKiienne чалавека "надзялщь чалавечым1 pbicawi 
аб'екты знеитяга овегу, у тым лису i неадушаулёныя" [3. 158]. 

Саматычныя фразеалапзмы, як i увогуле фразеалапзмы 
беларускай мовы, найбольш ярка выяуляюць свае асабл1васщ' у 
иараунанш i супаста^ленш з шшым! моваш. 3 улжам гэтага мэтай 
нагаага артикула з'яуляецца вывучэнне саматычных фразеалапзмау" 
беларускай мовы у параунанвт з англШсюш да матэрыяле толыа адной 
трупы ФА - з кампанентам! рука, hand 'юсць рук!', arm 'частка pyici ад 
iticirj дапляча'. 

У беларз'скай мове з кампанентам рука зафгксавана 190 ФА, а у" 
анпнйскай мове - 99 ФА, з ix 89 ФА з hand i 10 ФА з arm. Колькасная 
псравага ФА беларускай мовы 'пгумачыцца не толыо лштаекаяяыщ 
колыа пазалшпистычным1 фактарамг "ступению актыуиасщ, 
штзнЫунасцго выкарыстання органа чалавечага цела, а таксама 
звязаным! з ш бытавым] уяуленнямГ' [4, 119]. 

Даследавапне ФА з кампанентам! рука, hand, arm у абедзвюх 
мовах выявляв эквивалентный ФА, ягая "маюць аднолькавыя сн'шфь 
катьгу^а-дэнататыунае значэнне, суб'ектна-ацэначную, функцыяна-
льна-стьипстычную i эмацыянальна-экспрэауную канатацыю, 
структурна-граматычную аргатзацыю i кампанентны склад" [2, 97]. 1х 
аявйз паказвае, што беларусюя ФА: 

1) маюць по^ныя лекенса-семантычныя адпаведнш у" англшекай 
мове, шшьии словам1 ФА беларускай i англшекай моу супадаюць у 
плане зместу i плане выражэння: з другЛхрук / at second hand- 'праз 
пасрэдшкау\ не ад сведи непаерэдна'; рука у руку / arm in arm -
'узяушыся за рую', 'дружна, аднадушна'; рут звязаны /have one's 
hands lied - 'хто-н. пазбау\яепы свабоды дзеянняу, магчымасщ рабщь 
так, як хочацца' i шш.; ФА пад рукой / at hand супадаюць нават у 
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двух значэшшх 'каля сябе, так блика, што можна легка дастаць, 
выкарыстаць' i "ведьма б:йзка, недалёка, нобач'; 

2) супадаюць часткова з аягшйсИМЯ ФА у плане выражения 
(асобным1 лексемам}) i поунасцю - у семантыцы: под рукой / be wax 
in smb. 's hands - 'пад чыёй-н. уладай'; уюдаваць руку / give smb. a 
helping hand- 'аказваць дапамогу у цяжкую хвшну, выручаць';рука 
У РУКУ / hand and glove - 'дружна, аднадушна'; рука наб'тая / an old 
hand - 'хто-н. мае вялш вопыт, добры' навык, спрактыкаванасць у 
чым-и.' i 1нш. Сярод эгайвалентных ФА вылучаюцца суадносныя 
фразеалапзмы прас'щь рут i ask for a lady's hand з агульным 
значэннем 'сватацца', аднак ix структура выяуляе той факт, што для 
беларусау важным з'яуляецца само дзеянне, а для анпнчан важна 
падкрэслщь у каго: лэдзй 

Акрамя эийваяеншых ФА, выдзяляецца трупа безэквгвалентных 
ФА беларускай i англшекай моу\ яия складаюць спецьфчны "згустак 
культурнай шфармацьн, як1 адлюстроувае глыбшю народнага духу, 
багаты пстарычны вопыт народа, яго мудрасць i сацыяльнае асяродзе" 
[1, 107-108]. Такхя ФА не супадаюць Ш па структуры, Hi па семантьщы, 
больш за тое, яны адрозтваюцца пам1ж сабой у залежнасщ ад 
характерных асабл^васцей кожнага народа, паводле чаго ix можна 
падзялвд на групы: 
• ФА, Лия характарызуюць асабл1васщ побыту, культуры, грамад-
скага, паштычнага i эканам^чнага жыцця беларусау i аштичан, 
напрыклад: бел. з рук (куиляць, прадаваць) 'не у" магазше'; мазолщь 
рут 'многа працаваць ф1з1чна' i inui. i англ. hand over fist 'быстра i 
легка' (дасл. - рука пакрывае кулак); a shot in the arm - стымул 
(дасл. - укол у руку) i шш.; 
• беларусюя ФА, яюя змяшчаюць у ceaiM складзе спецыф1чны тэрмш, 
apxai3M, назьшаюць рэалп, факты, яюя не маюць аналагау у 
камушкатыЗ'НЫМ асяродога англамоунага соцыуму па ирычьше 
культурна-нацыянальных адметпасцей i з'яу\яяюцца вышкам 
самабытнасцд пстарычиага paзвiцця народа: куку у руку 'хабар, 
звычайна гранювы'; пэцкаць (брудзщь, гнюещь) рую 'звязвацца з KIM-H., 
ублытвапца у шго-н. шзкае, непрыстойнае'; абы зрук 'вельм1 нядбала. 
недабраякаспа, без ахвоты i старания' i шш.; 
• ФА, яюя маюць празрыстую матывацыю: бел. як без рук 'зуим 
бездапаможны'; рука не задрыжыць 'у каго-н. хопщь рашучасц1, 
смеласщ'; голыми рукам1 'не маючы пры сабе шякай зброГ; nyoicuMi 
pyKami 'несамастойна, выкарыстоуваючы працу, энерпю, сшы i пад. 
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шшых' i шш. i англ. a baby in arms 'хто-н. малады i зус1м нявопьггны' 
(дасл. - Д31ЦЯ на руках); with one hand tied behind one '.$ back 'без 
усялякай працы, легка' (дасл. - з рукой, завязанай за сшнай) i iHin. 

Вылучаюцца тры беларусюя i дзве анппйскы ФА, у 
кампанентным складзе яюх суюиуюць два кампаненты-саматызмы, 
адзш з яюх рука, hand, arm, а друп - нага, leg, foot: бел. рукам! i нагом/' 
'рашуча i неадступна', рукам/ / ногам/ (трымацца) 'вельм! моцна, 
учэшста', цалаваць рук/ / ног/ 'вельм! прасщь, малщь каго-н. аб чым-н.' 
i англ. an arm and a leg (дасл. - рука i нага) 'занадта кашто^ны'; wait on 
smb. hand and foot (дасл. - абслутоуваць рукой i нагой) 'добра 
абслугоуваць каго-н., рабщь усе для каго-н.' Ужьшанне у" адньш 
фразеадапзме двух кампанентау-саматызмау" матывуецца ix значэннем: 
штэнсгунасць i пауната праяулення дзеяння, закадз1раванага у 
фразеал апзма х. 

Нягледзячы на юнаванне безэюйвалентных фразеалапзмау\ 
даследаванне саматычных ФА з кампанентам1 рука, hand, arm выяуляе 
некалью агульных для абедзвюх моу фразема-семантычных фуп 
(далей- ФСГ), пад ЯШй разумеем "сукупнасць фразеалапзмау, 
аб'яднаных вакол тоесных паняццяу, яюя так щ шакш выражаюцца 
кожным членам групы" [6, 15]. Назавем асноуныя ФСГ паводле 
агулшага значэння: 

• 'спосаб i манера дзеянняу i паводзш', напрыклад: бел. абы з рук 
'вельм! нядбала, недабраякасна, без ахвоты i старания (працаваць, 
рабщь i пад.)'; рука аб руку 'узяугдыся за pyici (icni, гуляпь, трымацца i 
пад.)', 'разам, аднадушна, як аднадумцы (жьщь, працаваць i пад.)'; 
абедзеюма рукам/ 'з вялисай ахвотай, жаданнем' i 'вельм1 моцна i з 
вялнсай защкаулснасцю (брацца, трымацца i пад.)'; з распрасцёртым/ 
рукам/ (прымаць. сустракаць, чакаць) 'нрьшетна, гаещнна, з вялшм 
задавальненнем' i IHIII. i англ. arm in arm 'разам, дружна, аднадушна'; at 
first hand 'непасрэдиа ад сведи, таго, хто бачыу"; з самых дакладных 
крынщ'; (with) cap in hand 'прышжаиа'; hand and glove 'дружна, па-
сяброуЧжу' iiinn.; 

• 'дзеянне i учынш', напрыклад: бел. трымаць нервы у руках 
'захоуваць самавалоданне, выфымку, стрымл1ваць парьшы CBaix 
пачуццяУ'; накпадваць на сябе рут 'канчаць жьщцё самагубствам'; 
прасщь рук'/ 'сватацца' i iHni. i англ. сапу one's life in one's hands 
'рызыкаваць жыццём'; bear a hand 'дапамагаць, прымаць удзел у 
рабоце"; gain the upper hand 'нераадолець што-н., нерамагчы', have a 
hand in smth. 'прымаць удзел у чым-небудзь' i iuni.; 
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• 'характарыстыка асобы або прадмета', напрыклад: бел. як без 
рук 'зу<ям бездапаможиы'; першай рук! 'иайвышэйнюй якасщ, адметны 
(майстар, садоушк i пад.)\ 'самы завзяты, з крайшм правлением яюх-
н. якасцей (махляр, мярзотнк i над.)'; цяжк\ на руку 'жорстю, 
досиатычпы, круты на расправу, як! моцна б'е' i шш. i англ. an arm and 
a leg 'заиадта каштоуны'; heavy in a hand 'сумны, нудны, млявы, 
марудшвы'; an old hand 'вопытны' i ШШ.; 

• 'адлегласць i месца', напрыклад: бел. над рукамх 'вельли близка, 
недалёка, побач'; пад рукой 'велы>« бл1зка, недалека, побач'; рукой 
падаць 'зус!м близка, не вельш далека' i шш. i англ. at hand 'вельм! 
блша, недалёка, побач'; 

• 'асоба', напрыклад: бел. правая рука 'першы иамочшк, 
найбшжэйшы шшлечшк, • супольннс'; на усе рут майстар (мастак, 
спецыялют, хват i пад.; дзяучына, чалавек, моладзь i пад.) 'вьисшочны, 
здольны на вельм1 многае, здатны на усё'; залатыя рут 'хто-н. вельм1 
Умелы i здол!>ны у сваей справе чалавек' i шш. i англ. a baby in arms 
'хто-н. малады i 3yciM штопытны'; a firm hand 'строп юраушк'; a green 
hand 'чалавек без практьпа, наВ1ЧОК° i шш., 

• 'пэ^ны факт, рэал1я', напрыклад: бел. стща у руках 'што-н. 
пэ^нае, канкрэтнае, супрацьпастауленае чаму-н. нягоунаму, 
ненадзейнаму, хоць i жаданаму'; nauipame рук 'вжпкае задавальненне 
ад поспеху у" якой-н. справе' i шш. i англ. a bird in the hand 'што-н. 
пэ^нае, канкрэтнае, супрацьпастауленае чаму-н. нягоунаму, 
ненадзейнаму, хоць i жаданаму'; a passage of arms 'сварка'; a shot in the 
arm 'стимул'; a show of hands 'галасаванне узняццем рук, адкрытае 
галасаванне' i шш. 

Семантыка ФА з кампанентама рука, hand, arm непаерэдна 
звязана з чалавечымз уя^яшняш аб руцо як аб асноунай "прыладзе" 
працы. Гэта успрымаецца як несумненная icuina, якая не натрабуе 
доказав, што i падмацоуваюць ФА з агульиым значэннем 'працаваць', 
напрыклад: прыкласщ рут 'заняцца чым-н., пачаць рабщь што-н.';put 
one's hand to the plough 'пачаць працу, прыняцца за справу, 
прыступщь да чаго-н.'; try one's hand at smth. 'узяцца, прыняцца за 
што-н.' i шш. 

Даследчыца славянскай фразеалогн В. А. Маслава зауважае: 
"Большасць фразеалапзмау" з кампанентам "рука" окружения 
негаты^ным арэолам, маюць негативную канатацыю" [5, 153]. Аднак, 
даследаваннс ФА беларускай i аппийскай моу" з камианентам1 рука, 
hand, ami не падмацоувас гатас палажэнне, а выяуляе толью асобныя 
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ФЛ з адмоупай канатаныяй, напрыклад: бел. хадзщь па руках .'уступаю» 
у любоуныя знойны то з адным, то з друпм мужчинам'; pyxi свярбяць 
'хто-н. веШкЯ хоча иабнща, устушць у бой з iciM-н.' i iniu. i англ. bite the 
hand that feeds one 'адплащць злом на дабро' (дасл. - кусацьруку, якая 
корм1Щ>);/а11 into wrong hands 'тратць не да таго, да каго трэба' (дасл. -
упасщ' у" няиравшьныя pyici); get smb. off one's hands 'пазбавщца каго-н.' 
(дасл. - зняць з рук) i iHin. 

Таюм чьшам, анал1з толыа адной трупы ФА з кампанентамь 
саматызмамз рут, hand, arm у ix складзе паказвае наяунасць поуных 
фразеалапчных экв1валентау, што шгоструе факт адлюстравання 
пэ^ных рэал1й, у нашым вьшадку ролю рук! чалавека у" фразеалогп 
любой мовы. А частковыя эквiвaлcш•ы i тым больш безэюивалентныя 
ФА дзвюх моу выя^ляюць камушкатыуныя стэрэатыпы у масавым 
усведампекю прадстаунжоу негамагснных Э1тпчных суполак, што, 
несумненна, дае каштоуныя веды аб меиталщеце беларусау i англиав. 
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