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Хата як месца жылля чалавека сiмвалiзуе сабой найважнейшыя
сямейныя каштоунасцi: шчасце, дабрабыт, дастатак, пераемнасць па-
каленняу, яднанне роду. Сiмвалiчнасцю прасякнуты усе працэсы i дзе-
яннi, звязаныя з хатай. Згодна з народнай культурай, асноуная функ-
цыя дома – ахоуваць сваiх жыльцоу. У сувязi з гэтым будаунiцтва
хаты суправаджалася пэунымi рытуальнымi дзеяннямi, кожнаму яе
элементу надавалася сакральнае значэнне. Унутры хаты усë мела фiк-
саванае месца: у вуглу каля дзвярэй стаяла печ, супраць печы быу
«бабiн кут», дзе на сцяне вiсела палiца з посудам, па дыяганалi на
усход знаходзiлася покуць, цi «чырвоны кут», у якi вешалi абразы,
ставiлi стол i нерухомыя лавы, ад печы уздоуж сцяны размяшчалi па-
лацi1. У традыцыйным уяуленнi хата суадносiцца з мадэллю сусве-
ту: чатыры сцяны звернуты да чатырох бакоу свету, а фундамент,
зруб i дах адпавядаюць тром узроуням сусвету (свет памерлых – зям-

ля – неба)2. Сувязь з навакольным асяроддзем адбываецца праз вокны,
комiн i дзверы, прычым першыя два супрацьпастауляюцца трэцiм як
уваходы у звышнатуральны свет.

У лiнгвiстычным плане слова «хата» – мнагазначная адзiнка:
1) ‘жылая сялянская пабудова, зрубленая з бярвення’; 2) ‘унутраная

частка такой жыллëвай пабудовы; жылое памяшканне’; 3) ‘асобны

1 Беларуская энцыклапедыя. У 18-цi т., Мiнск 2003, т. 16, с. 560.
2 Славянская мифология: энциклопедический словарь, Масква 1995, с. 168.
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сялянскi двор, гаспадарка; асобная сям’я’; 4) ‘у назвах некаторых

сельскiх устаноу’3.

Сiмвалiчнае значэнне хаты знаходзiць сваë адлюстраванне i у фра-
зеалогii. Фразеалагiзмы выступаюць другаснымi адзiнкамi мовы, якiя
фiксуюць найбольш iстотныя з’явы культуры, шматгадовы вопыт на-
рода. Таму натуральная наяунасць у беларускай фразеалогii адзiнак са
структурным элементам хата цi яе часткамi. Так, у «Слоунiку фразеа-
лагiзмау» I. Я. Лепешава, найбольш поунага збору фразеалагiзмау бе-
ларускай лiтаратурнай мовы, зафiксавана 108 такiх адзiнак4. Сярод iх
сустракаюцца фразеалагiзмы з уласна кампанентам хата/дом, а так-
сама з кампанентамi-часткамi дома: парог, сцены, столь, печ i iнш.

Гэта звязана з тым, што як хата увогуле, так i асобныя яе часткi,
мелi пэунае сакральнае значэнне. У беларускай фразеалогii сустрака-
юцца наступныя адзiнкi з кампанентам хата/дом/домiк: адбiвацца
ад дому ‘рэдка бываць дома, не цiкавiцца дамашнiмi справамi’; вы-
нас смецця з хаты ‘выдаванне таго, што не павiнны ведаць iншыя,
што няславiць каго-,што-н. (сям’ю, калектыу, вузкае кола асоб i пад.)’;
казëнны дом ‘турма’; i дома i замужам ‘што-н. вельмi выгадна,
зручна для каго-н.’; нi дома нi замужам ‘у няпэуным становiшчы
(часцей пра жанчыну)’; як дома ‘свабодна, проста, без сарамлiвас-
цi (адчуваць сябе, быць i пад.)’; картачны домiк ‘што-н. нетрыва-
лае, ненадзейнае’; кiдаць агонь у хату ‘выклiкаць сварку, спраба-
ваць пасварыць каго- з кiм-н.’; падводзiць пад дурнога хату каго
‘ставiць каго-н. у цяжкае, няëмкае становiшча’; падкiнуць (укiнуць)
агню у хату ‘выклiкаць сварку, пасварыць каго- з кiм н.’; укiнуць
ката у хату чыю, каму ‘выклiкаць сварку, пасварыць каго-н. (час-
цей мужа з жонкай).’; была у сабакi хата ‘няма i не было каго-,
чаго-н.’; не туды хата ‘дарэмна; не тое, на што-, хто-н. разлiчвау
(пра неапрауданыя надзеi, разлiкi, меркаваннi)’; мая (твая, яго, яе, на-
ша, ваша, iх, iхняя) хата з краю ‘каго-н. зусiм не датычыцца; што-н.
не мае нiякiх адносiн да каго-н.’; чым хата багата ‘выказванне вет-
лiвага запрашэння паесцi, перакусiць, шчыра падзялiцца з кiм-н. тым,
што ëсць у гаспадара’.

Будаунiцтва хаты пачыналася з падмурку (фундаменту), той ас-
новы, якая выступала гарантыяй моцы, даугавечнасцi жылля. На ас-
нове метафарызацыi гэтай асаблiвасцi будынка утварылiся наступныя

3 Тлумачальны слоунiк беларускай мовы. У 5-цi т., Мiнск 1983, т. 5, кн. 2, с. 182.
4 I. Я. Лепешау, Слоунiк фразеалагiзмау. У 2 т., Мiнск 2008, 2 т.
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фразеалагiзмы: закладваць асновы (фундамент) чаго ‘ствараць
тое, што з’яуляецца зыходным, пачатковым, асноуным для чаго-н.’;
закладка фундаменту чаго ‘стварэнне таго, што з’яуляецца зыход-
ным, пачатковым, асноуным для чаго-н.’.

Першым элементам хаты, з якiм сустракаецца кожны, хто хоча
у яе увайсцi, з’яуляюцца дзверы, што служаць для уваходу цi выхаду,
для адмежавання сваëй унутранай прасторы ад знешняй. Зачыненыя
дзверы абаранялi хату ад навакольнага свету, адкрытыя, наадварот,
спрыялi сувязi з iм. Яны былi задзейнiчаны у шматлiкiх рытуальных
дзеяннях, звязаных з асноунымi падзеямi жыццëвага цыкла: народзi-
намi, заручынамi, вяселлем, пахаваннем i iнш. У лiтаратурнай мо-
ве функцыянуюць наступныя фразеалагiзмы з кампанентам дзверы:
адмыкаць адамкнëныя дзверы ‘настойлiва даказваць, сцвярджаць
тое, што дауно усiм вядома i не выклiкае пярэчанняу’; адчыняць (ад-
крываць) дзверы каму, чаму, куды ‘даваць свабодны доступ, ства-
раць спрыяльныя умовы’; адчыняць iлбом дзверы ‘быць выгнана-
му’; нагой адчыняць дзверы дзе, каго, чаго ‘свабодна, беспераш-

кодна заходзiць куды-н., да каго-н.’; як у бога за дзвярыма ‘спакой-
на i у поунай бяспецы (быць, знаходзiцца, сядзець i пад.)’; бразгаць
дзвярамi (ыма, -мi) ‘выяуляць рэзкi пратэст, не дабiушыся свайго,
жаданага’; дзверы адчынены (расчынены, парасчынены) каму,

для каго, перад кiм ‘хто-н. мае свабодны доступ куды-н., для каго-н.
створаны спрыяльныя умовы’; дзверы зачынены (зачынiлiся) ка-

му, перад кiм ‘хто-н. не мае свабоднага доступу куды-н., пазбаулены
якiх-н. магчымасцей’; пры зачыненых дзвярах ‘у прысутнасцi толькi
зацiкауленых асоб, тайна ад iншых’; дзень (днi) адкрытых дзвярэй
‘(дзень, днi) вольнага доступу у навучальную установу цi на прадпры-
емства (каб азнаëмiцца з iх профiлем)’; хадзiць, насiцца, цягацца i пад.
як дурань са ступай (з дзвярамi) ‘бяссэнсава, недарэчна’; засту-
каць ва усе дзверы ‘пачаць часта, настойлiва звяртацца з просьбамi
да каго-н.’; зачынiць дзверы з таго боку ‘пакiнуць памяшканне (як
патрабаванне, каб хто-н. зараз жа выйшау адкуль-н.)’; ламацца у ад-
чыненыя дзверы ‘настойлiва сцвярджаць, даказваць тое, што дауно
усiм вядома i не выклiкае пярэчання’; паказваць на дзверы каму
‘прапаноуваць каму-н. выйсцi; выганяць каго-н.’; стукацца у дзве-

ры – 1) чаго, да каго, якiя ‘часта звяртацца з просьбамi да каго-н.’,
2) ‘няухiльна наступаць, наблiжацца, даючы знаць аб сваiм з’яуленнi’.

Блiзкi да дзвярэй па сваëй сакральнай семантыцы парог. Гэта най-
больш рытуалiзаваны сiмвал мяжы памiж хатай як максiмальна за-

своенай, «акультуранай» чалавекам часткай прасторы, i наваколь-
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ным, патэнцыйна варожым светам (iншасветам, светам памерлых)5.

Парог меу важнае значэнне у сямейнай абраднасцi i знахарстве. Ад-
сюль i наяунасць фразеалагiзмау тыпу: з парога ‘адразу i рашуча,
без разважанняу (заяуляць, адмятаць i пад.)’; на парозе – 1) ‘вельмi
хутка, у самы блiжэйшы час наступiць, будзе што-н.’, 2) чаго ‘напярэ-
даднi чаго-н., непасрэдна перад тым, што надыходзiць, наступае’; абi-
ваць парогi чые, каму, каго, чаго ‘настойлiва хадзiць куды-н., про-
сячы, дамагаючыся чаго-н.’; вось (вот) 〈табе〉 бог, а вось (вот)
парог ‘выбiрайся вон’; паказваць парог ‘прапаноуваць каму-н. вый-
сцi; выганяць каго-н.’; пераступаць парог чый, чаго ‘паяуляцца дзе-н.,
прыходзiць, уваходзiць куды-н.’; не пускаць на парог каго ‘не пры-
маць у сваiм доме, не дазваляць заходзiць у свой дом’; на парог не
ступаць да каго ‘не прыходзiць, не заходзiць, не наведваць каго-н.’

Элементам сувязi жылля з навакольным светам, побач з дзвяры-
ма, выступае акно. Прауда яны па сваëй сiмвалiчнай накiраванасцi
маюць iстотныя адрозненнi: акно звязвае жыллë не проста з астат-
нiм светам, а са светам касмiчных з’яу i працэсау (з сонцам, месяцам,

бакамi свету)6. У народнай культуры пашырана атаясамленне акна
з вокам, назiраецца яго сувязь з сонцам на аснове падабенства iх пры-
значэння – крынiцы святла. У лiтаратурнай мове iснуюць наступныя
фразеалагiзмы з кампанентам акно: адчыняць (расчыняць) акно

у свет 〈якi〉 каму ‘парадай, навiной i iнш. прыносiць каму-н. вялiкую
радасць, палëгку на душы, паказваць выхад з цяжкага становiшча’;
чортава акно ‘багнiстая бяздонная прорва, глыбокая упадзiна з вадой
сярод балота’; богу у вокны страляць, смалiць i пад. ‘абы-куды, не
пападаючы у цэль (страляць)’;толькi свету што у акне (у акон-
цы) у каго ‘адзiная радасць i турбота у каго-н.’.

Наступным структурным элементам хаты, якi выступау у функ-
цыi мяжы, з’яуляецца сцяна.Менавiта сцены выразна акрэслiвалi асво-
еную чалавекам прастору – хату, выступалi надзейнай абаронай ад
небяспек навакольнага асяроддзя. Вялiкая увага надавалася выбару
сыравiны для iх будаунiцтва, шырока распаусюджанымi былi пры-
меты i персанальныя варожбы з удзелам сценау. У беларускай фра-
зеалогii сустракаюцца наступныя фразеалагiзмы з кампанентам сця-
на: як (што) гарох аб сцяну (аб сценку) каму, для каго ‘нi-
чога не дзейнiчае на каго-н.’; адскокваць, адлятаць як (што) га-
рох ад сцяны (ад сценкi) ‘безвынiкова для каго-н.’; хоць сцены

5 Беларуская мiфалогiя: энцыклапедычны слоунiк, 2-ое выд., Мiнск 2006, с. 366.
6 Тамсама, с. 21.
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у хаце абклейвай (клей) чаго ‘вельмi многа, у вялiкай колькасцi
(пра грошы)’; адгароджвацца кiтайскай сцяной ад каго, ад чаго
‘вельмi моцна, наглуха адасабляцца, адмяжоувацца ад каго-, чаго-н.’;
хоць галавой аб сцяну бiся ‘выказванне безнадзейнасцi, немагчы-
масцi зрабiць што-н., каб выйсцi з крайне цяжкага становiшча’; падпi-
раць сцяну ‘не удзельнiчаючы у танцах, стаяць у памяшканнi (часцей
пра таго, хто не умее танцаваць)’; палезцi на сцяну ‘пачаць крайне
узрушацца, раздражняцца, злавацца’; iлбом (лбом) сцяну прабi-
ваць ‘рабiць гранiчныя намаганнi для дасягнення чаго-н.’; прыпiраць
(прыцiскаць) да сценкi (да сцяны) ‘ставiць у бязвыхаднае стано-
вiшча’; па сцяне размазаць каго ‘сурова распрауляцца з кiм-н., караць
каго-н.’; ставiць да сценкi (да сцяны) каго ‘расстрэльваць’; станавiц-
ца сцяной ‘дружна, аднадушна выступаць (у абарону чаго-н., супраць
чаго-н. i пад.)’; у чатырох сценах сядзець, жыць i пад. – 1) ‘не маю-
чы нi з кiм зносiн, у адзiноце’, 2) ‘не выходзячы з дому, з памяшкання’;
сценка на сценку ‘адзiн на аднаго групамi (хадзiць, сыходзiцца у ку-
лачны бой)’; кiтайская сцяна – 1) ‘не адольная перашкода; поуная
iзаляванасць ад каго-, чаго-н.’, 2) чаго ‘сур’ëзная перашкода у чым-н.’;
сцяна у сцяну жыць (пражыць) i пад. ‘зусiм побач, у непасрэднай
блiзкасцi, па суседству’; маучаць як сцяна ‘зацята, упарта’; быць,
жыць i пад. як (што) за каменнай (мураванай) сцяной ‘пад
надзейнай аховай каго-н., спакойна’; як на каменную сцяну (гару)
‘поунасцю, цалкам (спадзявацца i пад. на каго-н.)’.

Верхняй мяжой жылля выступае дах (страха, столь). Дах у ста-
ражытных уяуленнях адносiуся да сферы нябëсау, касмiчнага, та-
гасветнага. На гарышчы пад столлю, паводле народных уяуленняу,
жылi душы продкау, а таксама Дамавiк – дух хаты. Страха нярэд-
ка была задзейнiчана у варажбе i знахарстве у сувязi з атаясамлен-
нем яе з тым светам. Назвы верхняй часткi хаты з’яуляюцца кампа-
нентамi наступных фразеалагiзмау: дах паехау (страха паехала;
едзе) у каго – 1) ‘хто-н. прыдуркаваты, ненармальны, псiхiчна хворы’,
2) ‘хто-н. робiць цi гаворыць глупства, не разумеючы безразважнасцi
сваiх учынкау’; пад адным дахам (пад адной страхой) жыць

(пражыць) ‘у адным доме, у адной кватэры, разам’; дах (страха)
над галавой ‘дом цi кватэра, пакой’; пляваць у столь ‘зусiм нiчо-
га не рабiць, гультаяваць’; са столi браць (узяць), запiсваць i пад.

‘без дастатковых падстау, науздагад’; пад богавай страхой – 1) ‘не
у памяшканнi’, 2) ‘на свеце, у наваколлi’.

Вялiкае значэнне у хаце адводзiлася куту: «бабiным кутом» з’яу-
ляуся вугал насупраць печы, у якiм вiсела палiца з посудам, а самае па-
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чэснае месца, дзе стаялi абразы, называлi покуццю, або «чырвоным ку-
том». У беларускiх замовах, каляндарна- i сямейна-абрадавым фальк-

лоры покуць выступае як дзейсны канал камунiкацыi памiж людзьмi

(родам) i сферай сакральнага, «боскага», эфектыунасць якога най-
больш праяуляецца у рытуальна напружаныя моманты быцця (радзi-

ны, вяселле, пахаванне, буйныя каляндарныя святы)7. Утвараецца кут
на стыку двух сценау, прычым як звонку, так i унутры хаты фармiру-
ецца вугал. У лiтаратурнай мове знаходзiм наступныя фразеалагiзмы
з кампанентам кут/вугал: з-за вугла нападаць, шкодзiць i пад. ‘вера-
ломна, спадцiшка, без папярэджання’; за вуглом; за вугламi ‘употай,
скрытна, каб нiхто не чуу, не бачыу, не ведау (гаварыць, пляткарыць
i пад.)’; вострыя вуглы ‘рэзкiя бакi чаго-н.; тое, што выклiкае роз-
нагалоссi i супярэчнасцi’; заганяць сябе у кут ‘аказвацца у цяжкiм
цi бязвыхадным становiшчы’; заганяць у кут каго ‘ставiць у бяз-
выхаднае становiшча (звычайна у спрэчцы)’; згладжваць вострыя
вуглы ‘змякчаць рэзкiя бакi чаго-н., вастрыню рознагалоссяу i супя-
рэчнасцей’.

Неад’емным атрыбутам кожнай хаты была печ, якая акрамя прак-
тычных патрэб (прыгатавання ежы, абагрэву хаты) мела важнае ры-
туальнае прызначэнне – была пасрэднiкам памiж светам жывых i све-
там памерлых. Сiмвалiчнае значэнне надавалася i яе структурным эле-
ментам: падпечак (як i пограб) – мiнулае, загнет, вусце, i заслан-

ка – дзень сëнняшнi, комiн, перакрываны юшкай (душой), суадносiуся

з будучыняй8. Печ была задзейнiчана у вялiкай колькасцi сямейных
i каляндарных абрадау. Належным чынам печ адлюстравана i у фра-
зеалогii: з сямi печау хлеб есцi ‘быць у розных пераплëтах i многае
зведаць у жыццi’; пад печ галавой жыць, расцi i пад. ‘у невуцтве,
культурнай адсталасцi, недасведчанасцi’; печкi i лаукi (печкi-лау-
кi) – 1) каму ‘хто-н. мае добры прытулак дзе-н.’, 2) у каго з кiм ‘хто-н.
блiзка знаëмы з кiм-н.’; ад печы (печкi) ‘з самага простага, з са-
мага пачатку (пачынаць рабiць што-н.)’; з плеч ды у печ – 1) ‘без
асаблiвых запасау, не клапоцячыся пра заутра, бестурботна (жыць)’,
2) ‘абы-як, нядбайна (рабiць)’;танцаваць ад печы (ад печкi) ‘пачы-
наць з самага прывычнага, паутараючы усе дзеяннi з самага пачатку’;
як апошняе (астатняе) у печ усыпаушы (укiнуушы) ‘у стане
задуменнасцi, маркоты, упадку (быць, сядзець i пад.)’.

7 Мiфалогiя беларусау: энцыклапедычны слоунiк, Мiнск 2011, с. 363.
8 Беларуская мiфалогiя: энцыклапедычны слоунiк, с. 379.
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Абавязковым элементам iнтэр’ера хаты быу стол, якi займау па-
чэснае месца – стаяу у «чырвоным куце». Стол у старажытных вера-
ваннях выступау месцам ахвяры: на iм пакiдалi ежу для продкау. Ча-
тырохвугольны стол сiмвалiзавау чатыры бакi свету. Iснавалi шмат-
лiкiя варожбы i прыкметы, звязаныя з гэтым прадметам. Так, катэга-
рычна забаранялася сядзець на стале, або на вуглу стала, а таксама
класцi на стол рэчы, не звязаныя з яго прызначэннем. У лiтаратур-
най мове бытуюць наступныя фразеалагiзмы з кампанентам стол: за
круглым сталом сустракацца, вырашаць i пад. ‘з роунымi правамi,
на роуных умовах’; круглы стол ‘публiчны абмен думкамi; нарада,
абмеркаванне чаго-н. на роуных правах удзельнiкау’; стол ломiцца
(ламауся) ‘шмат настаулена чаго-н. (харчовых прадуктау)’; у стол
пiсаць (напiсаць) ‘без надзеi на апублiкаванне напiсанага у блiжэй-
шай будучынi’; пад стол пяшком (пешшу, пешкi) ходзiць (ха-
дзiу, -ла, -лi) ‘зусiм малы, малалетнi’.

У беларускай фразеалогii, акрамя неад’емных частак i рытуаль-
ных прадметау хаты, знайшлi сваë адлюстраванне хатнiя рэчы, якi
былi неабавязковымi, другаснымi. Так, у лiтаратурнай мове сустра-
каюцца наступныя фразеалагiзмы: для (дзеля) мэблi – 1) ‘як непа-
трэбшчына, як лiшняе, бескарыснае (стаяць, сядзець i пад.)’, 2) ‘зусiм
бескарысны, непатрэбны пры якой-н. справе цi дзе-н.’; два (тры i iнш.

класы) з калiдорам ‘ужыв. пры спалучэннi тыпу «пяць класау» як
характарыстыка чыëй-н. невялiкай адукацыi’; пацалаваць замок
‘не дабiцца чаго-н., не застаушы каго-н. дома’; пацалаваць клям-
ку ‘не дабiцца чаго-н., не застаушы каго-н. дома’; пакласцi зу-
бы на палiцу ‘жывучы у нястачы, пастаянна недаядаць, галадаць’;
знайшоу тапор (сякеру) пад лаукай ‘выказванне iранiчных ад-
носiн да каго-н., яго дзеянняу, слоу (прыдумау што-н. недарэчнае)’;
сядзець на двух крэслах – 1) ‘займаць адначасова дзве пасады’,
2) ‘займаць няпэуную, няясную пазiцыю, прытрымлiваючыся розных,
несумяшчальных пунктау гледжання’; крэсла захiсталася ‘чыë-н.
службовае становiшча пачало быць нетрывалым, хiсткiм’.

Акрамя вышэй акрэсленых адзiнак, у лiтаратурнай мове назiра-
юцца прыметнiкавыя фразеалагiзмы, якiя характарызуюць хату або
яе часткi. Да iх належаць наступныя адзiнкi: хоць ваукоу (сабак)

ганяй – 1) дзе ‘вельмi холадна (у хаце, у памяшканнi i пад.)’, 2) ха-
та, пакой i пад. ‘вельмi вялiкi’; як звон ‘новы, нядауна пабудава-
ны i добры (пра хату, дом)’; небам крыты ‘з дзiравым дахам’; ха-
та, хатка на курыных ножках (на курынай ножцы) ‘невялiкая
i звычайна старая’; поуная чаша часцей ужываецца з назоунiкам дом
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‘вельмi багаты, заможны, з вялiкiм дастаткам ва усiм’; як шклянка
‘новы, нядауна пабудаваны i добры (пра хату, дом i пад.)’. Ëсць i два
прыслоуныя фразеалагiзмы, якiя характарызуюць працэс будаунiцтва:
пад ключ здаваць, будаваць ‘у канчатковым, завершаным выглядзе
(здаваць, будаваць дом i пад.)’; пад колас крыты ‘iржаной саломай,
коласам унiз’.

Матыу дома прасочваецца у трох фразеалагiзмах з кампанентам
гняздо: вiць гняздо ‘ствараць дамашнюю утульнасць для каго-н.’;
вiць 〈сваë, сабе〉 гняздо – 1) ‘уладкоуваць сямейнае жыццë’, 2) ‘улад-
коувацца, ствараючы дамашнюю утульнасць’, 3) ‘знаходзiць пры-
станiшча (пра шкоднiкау, ворагау)’; вылятаць з гнязда ‘пакiдаць
родны дом, станавiцца самастойным у жыццi’.

Фразеалогiя спрыяе захаванню i перадачы старажытных народных
традыцый, абрадау, выступае крынiцай культуры i духоунага багацця
народа. Хата i усë, што з ëй звязана, з’яуляючыся неад’емным склад-
нiкам жыцця людзей, сакральным цэнтрам чалавечага свету, займае
належнае месца у фразеалогii беларускай мовы.
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S T R E S Z C Z E N I E

OBRAZ DOMU W BIAŁORUSKIEJ FRAZEOLOGII

Artykuł omawia frazeologizmy literackie ze strukturalnym komponentem „cha-
ta” (jej częściami), a także frazeologizmy utworzone od przymiotników i przysłów-
ków, które charakteryzują mieszkanie lub proces budowania. Jednocześnie autorka
pokazuje ludową kulturę Białorusinów oraz symboliczne znaczenie chaty i jej części.
Słowa kluczowe: frazeologia białoruska, frazeologizmy literackie, chata.
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S UMMARY

THE HOUSE IN BELARUSIAN PHRASEOLOGY

The author of the article discusses literary phraseological units with a structu-
ral element of “house” (its parts), as well as adjectival and adverbial phraseological
units that characterize accommodation and construction processes. A short excur-
sion in Belarusian national culture takes place. Symbolic values of house and its
parts are presented.

Key words: phraseology of the Belarusian language, literary phraseological units,
house.


