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Саматычны кампанент душа у беларуск1Х фразеалапзмах 

Чалавек пазнае акаляючы свет праз сябе, i у" сувяз1 з гэтым адным з самых колькасн# 
прадстауленых сярод кодау культуры розных народау выступае саматычны, альбо цялеснйй 
Саматызмы з'яуляюцца адным з самых старажытных пластоу лексш i у залежнасщ ад характару,; 
аб'екта намшацьи размяркоуваюцца па некальюх разрадах. Пытанне аб аб'ёме корщЩ 
саматычных кампанентау (далей - СК) у складзе фразеалапчных адзшак (далей - ФА) у розных! 
мовах з'яуляецца не да канца вьфашаным. Адны даследчык! (Р. М. Вайнтрауб, А. А. Кармы-j; 
шакоу, А. Назарау, С.Э. Сащава) да саматычных адносяць тыя лексемы, яюя абазначаюць толыа.'. 
часта цела чалавека. Друпя (Ф. Вак, Ю. А. Даугаполау, I. С. Козырау) пад саматычным1| 
разумеюць «назвы частак цела i органау жывога аргашзма», тым самым пашыраючы аб'ём СК за;; 
кошт кампанентау тылу жабры, крыло, хвост [8, с. 7]. Па-рознаму даследчыю выяуляюц^ 
сутнасць кампанентау ФА пот, айна, сляза: Адны (напрыклад, А. А. Кармышакоу) л1чаць, ищ| 
«фразеалапзмы з таюш словам!, як «слёзы», «пот», «сл1на» i 1нш. ... нельга уключьщь у] 
саматычную фразеалопю, паколыа тут няма той функцыянальнай абл1гаторнасщ, якая уласц1в̂ ^ 
лексемам-саматызмам» [7, с. 29]. Друпя (напрыклад, Г. Я. Аксянчук. У. М. Глухау) уключаюць;; 
ix у корпус саматызмау, пакольк1 яны «называюць неабходныя для жьгцця элементы» [5, с. 138]. | 

У сувяз1 з тым, што мадэль свету, якая icHye у славянск1х мовах, падзяляе усе аб'екты на; 
«бачныя / тактыльиыя» i «нябачныя», «унутры ч.алавечага цела таксама юнуюць сутнасщ дзвюх 
в1дау - звычайныя, «рэальныя» органы i субстанцьп (напрыклад, сэрца, печань, кроу, жоуць)X 
сутнасщ нябачныя» [15, с. 19]. У сувяз1 з гэтым да лшу СК фразеалаг1змау далучаецца «умоуна-
саматычны кампанент» душа [14], што матывуецца сэнсам паняцця 'душа' як сутнасщ, якую 
стварыу Бог. Душой валодае кожны чалавек, як i пэуным наборам унутраных органа^. 

Мэтай дадзенага артыкула з'яуляецца даследаванне ФА з кампанентам душа i выяулеще; 
найбольш тьшовых яго вобразньгх рэпрэзентацый у межах фразеалогй. Для дасягнення 
пастауленай мэты 6bmi выкананы наступныя заданы: выдзелены з разраду саматычных 
фразеалапзмау адз1нк1 з абраным саматызмам, устаноулена ix агульная колькасць, зроблена 
спроба выявщь KBa3iciMBani4HbM значэнн!, як1я рэатзуюцца кампанентам душа у ФА. й 

Базай даследавання паслужыу матэрыял «Слоунка фразеалаг1змау» I. Я. Лепешава 
[9, 10], як1 змяшчае каля 7000 ФА i з'яуляецца найбольш поуным фразеалаг1чным слоу1икам: 

у беларускай лексшаграфн. 
У беларускай мове заф1ксавана 128 ФА з кампанентам душа. У 39 фразеалапзмах СК' 

душа варЧруецца з СК сэрца: ад чыстага сэрца/ ад чыстай душы; ад шчырага сэрца/ад. 
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щырай душы; адляглоад;Щрца/ад>дущы;адлягло на душы/ на сэрцы; ад'яда душы/сэрца; 
Ь'ядаць душу/сэрца; балець дущОй/ сэрцалг; брацъ <блгзка> да сэрца/да душы; браць за 
>шу/за сэрца; вытдацъ з' сэрца/'здущы; выяда душы/ сэрца; выядацъ душу/ сэрца; 
Ыкага сэрца/ вялЫайдуШы,• вярэдзщь душу/ сэрца; гнащь душу/ сэрца; душа/ сэрца 
Шць; душа/ сэрца гарыць; dyjiiti/сэрца заныла; душа/ сэрца крывёй аблгваецца; душа/ 
зрца не ляжыць; душа /сэрца. не па месцы; душа/сэрца ные; душа / сэрца разрываецца <на 
астт>; душа/ сэрца спяваёШрадуецца; з адкрытай душой/ з адкрытым сэрцам; з лёгкай 
шей/ з лёгкгм сэрцам; зцяЖкай душой / з цяжкт сэрцам; закрадацца у душу / у сэрца; 
Шпенем ляжацъ на сэрцы'•/ на душы; кошм на душы/на сэрцы скрабуць; ледзянщъ сэрца/ 
ту; на дне душы /сэрца; рваць:/'разрываць душу/сэрца; са спокойным сэрцам/ са спакойнай 
'той; скрэбщ за душу/:за сэрца;: уваходзщь у душу/у сэрца; чытаць у сэрцы/у душы; як 

тень з сэрца / душы звс/лгуся;, як маслам па душы / па сэрцы. Прычына юнавання значнай 
©лькасщ ФА звязана з падобным сщвал1чным успрыманнем pcmi гэтых кампанентау носьбггаш 

арускай мовы: душа Л сэрца з'яуляюцца «органам!» пачуццяу чалавека i звязаны з яго 
Ццутраным жыццём. Акрамятаг^менавгга сэрца— «месца знаходжання душы, канцэнтравшше 
кыццёвай сшы» [\2^^5фЩ^щ^л.'.Хвщ з'яуляюцца ун!версал1ямк «душа i сэрца - самае 
йтаемнае месцадлязах^аднявобразау,успамшау,... месца лакал1зацьп пачуццяу».[3, с. 412]. 

Амаль усе' фА;3;кампанещам душа паводле семантыю звязаны з вызначэннем рыс 
лрактару, унутраных/тякасцей .чалавека, яго эмацыянальнага' стану (напрыклад, душа 
аросхрыст / нарасщщку\'ведьм! шчыры, адкрыты, чыстасардэчны'; заячая душа 'вельм1 
аязл1вы Чалавек'; зщяжкай душой 'у прыгнечаным нас-rpoi; з неспакоем' i шш.). Нават кал1 
А адносяцца да дзеяслоуных, г. зн. называюць i характарызуюць пэунае дзеянне 

напрыклад, аддаваць душу *вельм1моцна, бязмежна любщь каго-, што-н.'; крывщъ душой 
аступаць няшчыра, супрацВ; свайго сумлення; крывадушшчаць'; рваць душу 'моцна 

грывожыць, хваляваць, м^чьщв.-каго-н.' i шш.), то яны характарызуюць дзеянш чалавека, 
||дкрэсл1ваючы маральныя! эмацыянальныя якасщ асобы. 

Аднак адзнаЧаюЦЦа.:!|»А;: як1я называюць не толью эмацыянальныя щ пс1х1чныя 
еабл1васщ, але i канкрэтны#л:дзеянн!, прадметы, рэалн, напрыклад:. ФА за душой 'у 
аяунасщ (быць у каго-ц;; мецьщто-Н.)' указвае на заможнасць асобы, а ФА клёша з душам1 
тчыненыя мясным щ' шшым фаршам з прыправамГ называе ежу. 

У складзе беларусюХ ФА кампанент душа характарызуецца разнастайным1 азначэнням1-
рлметнжамк ад чыстай душы; ад шчырай душы; вялгкай душы; з адкрытай душой; з дарагой/ 
тай душой; з лёгкай душой, • з'мыстай душой; заячая душа; папяровая душа; з цяэюкай душой; 
щпалъная душа; са спакойнай душой. Болынасць перашчаных ФА (9) характарызуецца 

дтнай канатацыяй i толыа 3 {заячая душа; папяровая душа; чаршльная душа) - адмоунай. • 
жыванне перашчаных ад'ектыуных кампанентау не з'яуляецца звычайным пры 
1рактарыстьщы чалавека па-за межам! фразеалогн, бо першы з'яуляецца вытворным ад заошма, 

|:друп i трэда - ад назвау канцылярсюх прадметау\ Менавгта таму названыя прыметнш у 
:палучэнн1 з кампанентам душа (душа як сутнасць чалавека) характарызуюць асобу негатыуна. 

Даследаванне унутранай формы беларусих ФА з кампанентам душа дазваляе 
зылучыць у ix складзе разнастайныя кваз1с1мвал1чныя значэнн1 названага кампанента: 

1)'жывая icroTa': душа не прымае; што душа прымае; душа заныла i iHm. Зауважым, 
ито «душа-чалавек» выявляв разнастайны спектр эмоцый i ix праяуленняу ад самых 
йегатыуных (душа ные) да самых стано^чых (душа спявае / радуецца); можа адчуваць 
|из!чныя пакуты (душа балщъ) i выказваць пажаданш (што, чаго, куды i шш. душа жадае); 

2) 'прадмет': душа не на месцы; аддаваць Богу душу; аддаваць душу; вымаць / даставаць 
Ъушу; выварочваць <сваю> душу; душа гарыць i iHm. Часам вобразная аснова ФА не дазваляе 
1разумець, яюя канкрэтна прадметы маюцца на увазе, аднак унутраная форма шшых 
$>разеалапзмау празрыстая. Напрыклад: у ФА выварочваць душу; вытрасга душу абраны 
рмпанент атаясамл1ваецца з прадметам, яи можна вывернуць, шшьвш словам!, з сумкай, 
|гррбай, а у ФА душа мохам абрасла - з дрэвам, каменем, старым, трухлявым прадметам; 
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3) 'вадкасць': душа кгпщъ; вылгваць душу. Прышсванне душы уласщвасце|, ваш 
нашу думку, не з'яуляецца выпадковым. 3 аднаго боку, вада i душа валодаюць-паДоо 
«якасцямЬ: празрыстасць, магчымасць хутка рухацца. 3 другога боку, метавши.вр 
выкарысто^ваецца у шматлшх славянсюх абрадах, сэнсам яюх з'яуляецца ачышчэннед\та| 

4) 'ежа': ад 'ядацъ / пераядауь душу; выядаць душу; 
5) 'вщ MacKipoyKi; перашкода': за душой; 
6) 'ёмшхча': з глыбтг душы; у глыбтг душы; да глыбтг душы хваляваць/кр1 

уражваць i пад.; на дне душы; на сподзе душы; душу заткнуць; у душы. Пакрэсшм тйр 
супярэчнасць: ужыванне у ФА кампанента глыбтя стварае уражанне бяск6нд§е 
неабсяжнасщ душы, i наадварот, кампаненты дно, спод - абмяжоуваюць яе; 

7) 'памяшканне': уваходзщъ у душу; лезцг у душу; закрадацца у душу; 
8) 'адзежа': душа наросхрыст /'нараспашку; 
9) 'праваднис шфармацьн': не чуг\ъ душы; па душах гаварыць; душы паслухсПдныЩ 

чытаць у душы. Названыя ФА яскрава шюструюць тое, што ва уяуленнях беларусау менавйЦ 
душой трывала замацавалася функцыя органа успрымання, перадачы i захавання лнфарщцьп 

У ФА выяуляецца магчымасць душы мець пэунае месца знаходжання у:цёле ча 
i так1м чьгаам, можна сцвярджаць, што "яна валодае матэрыяльным1 характарыстыкамь 
беларусау крайшм (крытычным) месц'ам знаходжання дуты з'яуляецца мяча: душа у пят 
душа у пяткг <схавалася, ускочыла>. Можна меркаваць, што прадстаунта беларуска^ 
у крытычныя моманты жыцця (у дадзеным выпадку - адчуванне моцнага страху)-хМ 
захаваць самае каштоунае, што у ix ёсць. Атрымл1ваецца, што ш т а , з аднаго боку,;̂ Мсц 
адкуль найцяжэй будзе дастаць душу, самае патаемнае места у целе чалавека, 8К0е,ч$|| | 
ж, з'яуляецца «амвал1чнай зброяй, з дапамогай якой зшшчаецца нячыстая сша» [4, | '• 
Праз пятку чалавеку «перадаецца сша глебы» [1, с. 179], нават зыходзячы з лпфалщ' 
уяулення$/ славян аб пяце як «аб шжняй граищы цела чалавека», менавгта- яна yi 
своеасабл1вы клапан, як1 «не выпусцщь перапалоханую душу з цела» [4, с. 8], 3 другога! 
стан чалавека, у якога душа у пятках, «з'яуляецца бл13К1М смерщ, бо пятю - 1®бшщ 
аддаленае ад грудзей (цэнтра чалавечага цела) месца» [2, с. 198]. 

У анове пэуных фразеалапзмау знаходзяцца уяуленш чалавека аб душн, яюяскда 
у м1фалогп, для якой, у сваю чаргу, характэрна увасабленне. У шматгпюх культурах ад'' 
атаясамл1ваецца з ветрам альбо паветрам. Верагодна таму у беларускай .фразеаяощ:; 
выяуляецца яшчэ адно магчымае месца знаходжання душы - ямачка на тьп Адсюль | Ф\ 
душа наросхрыст / нараспашку. Падмацаваннс гэтаму знаходим у « Толковом-̂ словари 
живого великорусского языка» У.I. Даля [б, с. 505]. 

У беларускай мове вылучаецца фразеалапзм, у складзе якога спалучаюцца 2 Щ 
душой i целом. Дадзеная ФА суадносщца па структуры з аднародным1 членам! сказаЩмае. 
мадэль 'substantivum 'назо$айк' + conjunctio 'злучшк' + substantivum 'назоун1к'.3ыходзя<1 • 
таго, што носьбкы мовы, 1мкнучыся падкрэслщь пэунуго рэал1ю, размяшчакщь яс наймёйй 
у структуры ФА на першае месца, вгдавочным становщца дамшуючая паз'щь1Я;;|̂ 1 
целам для беларусау. 

3 рэлшшнага пункта гледжання душа чалавека юнуе вечна. Аднак у ЩЩ] 
фразеалогн вылучаюцца 2 ФА, кампанентны склад яюх супярэчыць нфванам| 
мёртвыя душы; Hi <адной, жывой> душы няма, не было. Узшкненне перщай ФА вядом 
«вьфаз з аднайменнай паэмы (1842) М. В. Гогаля. Галоуны герой паэмы Чьймка; .. 
спекуляцыйнай мэтай скупл1вае f памешчыкау «мёртвыя душы» - прьдоннщя 
нябожчыкау, як1я па дакументах яшчэ л1чьипся жывымЬ [11, с. 224]. • \ 

Семантыка i унутраная форма ФА з СК душа иепасрэдна выяуляюць .глеДжанне на 
унутраны свет чалавека, на яго сувязь з BocKiMi cinaMi, cinaMi прыроды, якое зыяшшм 
працягу ricTOpbii. Душа мае прамое дачыненне да дзвюх галоуных сфер градьгаы! 
духоунай культуры - паняццяу жьщця i смерщ. Менавгга 1мкненне чалавека паг|нш 
спрадвечныя пытанш жыцця i смерщ, растлумачыць таинства смерщ к.'тфшо^Ш^Щр' 

№; 
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Црацэс адыходу чалавека у 1ншы-свет з'я$шяецца прычынай узткнення пэуных ФА з СК 
)уша, напрыклад: б1блейская ФА адр.аваць Богу душу ' п а т р а ц ь ' . 

TaKiM чынам, у .беларускай лшгвасктэме менавгеа душа як «цэнтр усяго чалавечага» 
[13, с. 66] канцэнтруе-sMpiiHfci пачуцц1, уяуляе сабой eMiunra шфармацьп i раскрьгвае 
|нутраны свет чалавека.Акращ>таго, з рэлпчйнага пункта погляду душа звязвае чалавека з 
Богам, яна бессмяротная, не залежыць ад цела i можа юнаваць па-за яго межам1. Менав1та 
[аму анатз унутранай формы ФА з кампанентам душа выяуляе ушкальнасць культуры i 
Нацыянальнага характару беларусау i дазваляе паказаць, ящм бачаць свет носьбпы дадзенай 
моунай агульнасщ. 
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