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КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ Ў БЕЛАРУСКІХ ПРЫКАЗКАХ 

І. А. Купцэвіч 

Прыказкі даўно і плённа вывучаюцца ў беларускім мовазнаўстве і 
фалькларыстыцы, але адзінства ў навуковых падыходах да іх аналізу 
дагэтуль не назіраецца. Па многіх дыскусійных пытаннях у гэтай сферы, 
пачынаючы ад вызначэння паняцця прыказка, неабходнасці 
размежавання прыказак і прымавак і заканчваючы прынцыпамі 
складання зборнікаў і слоўнікаў прыказак, няма адзінага меркавання. 
Апошняя праблема асабліва вострая, паколькі мае выразную 
практычную актуальнасць, што абумоўлена спецыфікай прыказак як 
адзінак мовы: іх кампаненты часцей за ўсё з’яўляюцца 
пераасэнсаванымі, што ўскладняе тэматычную класіфікацыю прыказак; 
названыя элементы вызначаюцца істотнай варыятыўнасцю, таму 
абсалютна немэтазгодна размяшчаць іх у алфавітным парадку; 
зафіксавана вялікая колькасць сінанімічных прыказак, якія 
ўспрымаюцца моўцамі раўназначна, але маюць розны лексічны склад і 
таму могуць быць далёка разнесены ў адной лексікаграфічнай крыніцы. 
Названыя факты патрабуюць спрактыкаванасці ў карыстанні 
актуальнымі зборнікамі і слоўнікамі прыказак: ад акадэмічнага 
двухтомнага зводу «Прыказкі і прымаўкі» з серыі «Беларуская народная 
творчасць» (складальнік М. Я. Грынблат) да слоўнікаў І. Я. Лепешава, 
І. і Р. Шкрабаў, С. Ф. і Я. Я. Івановых, З. Ф. Санько, А. С. Аксамітава 
і г. д. Кожны даследчык прапануе свой парэміяграфічны падыход, але 
ніводзін з іх не з’яўляецца магістральным. Гэтая праблема падрабязна 
аналізуецца І. Я. Лепешавым у прадмовах да яго публікацый, напрыклад, 
у сумесным з М. А. Якалцэвіч «Тлумачальным слоўніку прыказак» [4, 
с. 23–33]. Аўтары прэзентуюць новы погляд на слоўнікі прыказак, аднак 
і ён не з’яўляецца бездакорным. 

Мы не ставім за мэту гэтага даследавання распрацоўку такога 
ідэальнага падыходу, але лічым неабходным асэнсаваць гэтае пытанне і 
звярнуць увагу на некаторыя звязаныя з ім спрэчныя аспекты. Адным з 
іх з’яўляецца вылучэнне ключавых слоў у беларускіх прыказках. 

У замежнай лінгвістыцы [1; 2; 5, с. 187–188; 7, с. 153–157; 8, с. 151–
152] паняцце ключавыя словы мае два значэнні. На першым узроўні 
асэнсавання гэта апорныя словы пры ўспрыманні тэксту, яго ядро. На 
другім (вышэйшым) узроўні ключавыя словы – гэта асабліва важныя і 
паказальныя словы для пэўнай культуры. Такім чынам, сінтэзаваўшы 
названыя дэфініцыі, мы сфармулявалі гэтае паняцце так: ключавыя 
словы – гэта словы, найбольш частотныя і семантычна значныя, якія 
вылучаюцца з прэцэдэнтных тэкстаў пэўнай культуры і мовы і 
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з’яўляюцца для гэтай культуры асабліва значнымі, паказальнымі, 
базавымі. Прыказкі з’яўляюцца аднымі з найбольш культуралагічна 
паказальных адзінак у любой мове. Таму цалкам абгрунтаваным 
падаецца вылучэнне ключавых слоў, зафіксаваных у беларускіх 
прыказках, з мэтай выяўлення спецыфікі традыцыйнага 
светаўспрымання беларусаў. 

Крыніцай фактычнага матэрыялу для даследавання з’яўляецца 
акадэмічны звод «Прыказкі і прымаўкі» [6]: ён ахоплівае пераважную 
большасць крыніц, на якіх грунтуюцца і многія пазнейшыя 
парэміяграфічныя працы і таму з’яўляецца найбольш аб’ёмным і 
прадстаўнічым, уключаючы каля 12 тысяч прыказак. Але пры гэтым у 
зводзе часта можна зафіксаваць адзінкі, якія, на нашу думку, трапілі ў 
яго неправамерна, напрыклад, фразеалагізмы, павер’і, прыкметы. 
У якасці прыкладаў намі выбіраліся толькі такія адзінкі, якія адпавядалі 
б тэрміну прыказка. Азначэнне яго, выведзенае І. Я. Лепешавым [3, 
с. 20] і мінімальна намі ўдасканаленае, гучыць так: прыказка – гэта 
ўстойлівае, узнаўляльнае, не менш як двухкампанентнае афарыстычнае, 
часцей за ўсё поўнасцю або часткова алегарычнае закончанае 
выказванне звычайна павучальнага або ацэначнага характару ў форме 
простага ці складанага сказа. 

Пасля вывучэння крыніцы, дзе прыказкі згрупаваны тэматычна, намі 
было распрацавана ўдакладненае дрэва тэматычных груп прыказак. Далей 
праводзіўся адбор прыказак з розных раздзелаў зводу ў адпаведнасці з 
пэўнай тэмай, у выніку чаго напаўняліся тэматычныя групы і 
ўдакладняліся іх межы. Прыказка адносілася намі да пэўнай тэматычнай 
групы ў адпаведнасці з яе актуальнай семантыкай. Калі прыказка 
алегарычная – а такіх большасць [4, с. 9], то ўвага таксама звярталася на яе 
сэнс, а не на ўспрыманне кампанентаў у прамым значэнні. Мы імкнуліся 
выбіраць толькі самыя паказальныя адзінкі, пазбягаючы варыянтаў і 
сінонімаў. Пасля гэтага ў межах кожнай тэматычнай групы вызначаліся 
ключавыя словы па двух крытэрыях: частотным і семантычным. З гэтага 
вынікае, што ключавое слова павінна паўтарацца ў некалькіх адзінках і 
з’яўляцца пры гэтым ядром, на якім пабудавана прыказка. 

Падрабязна прааналізуем адну з найменшых тэматычных груп – 
прыказкі пра прыроду. У акадэмічным зводзе, разам з прыказкамі пра 
жывёльны і раслінны свет, гэтая група налічвае 287 адзінак. Але 
большасць з іх з’яўляюцца прыкметамі і павер’ямі, а прыказкі пра жывёл 
і расліны ў абсалютнай большасці ніяк нельга назваць такімі, бо яны 
з’яўляюцца алегарычнымі выслоўямі пра людзей і іх жыццё, напрыклад: 
стары воўк знае толк; якая птушка, такі і галасок; ягад без кветак не 
бывае. Таму мы вылучылі асобную групу «Прырода і яе стыхіі». Пасля 



 348

выбаркі яна налічвае ўсяго каля 20 прыказак, і мы прыводзім яе 
поўнасцю: зямля багацей ад усіх; на добрай зямлі дзіця пасадзі, і тое 
вырасце; дождж не тады ідзе, як просяць, але тады, як косяць; дождж 
не дубіна, і я не гліна; то дождж, то непагода, а ўсё невыгода; снег бел, 
ды не ўкусіш; у паганую пагоду добры хазяін і сабаку з двара не гоніць; у 
холад кожны молад; мароз вялік, стаяць не вяліць; беражы нос у вялікі 
мароз; кажын гад цяплу рад; сонца грэе – душа млее; што ў воду ўпала, 
то пішы прапала; вада дала, вада ўзяла; вады бойся, як і агню; вада 
вуглы пакідае, агонь нічога; не бойся ваўка, а бойся агня; з агнём ліхія 
жарты; з агнём не жартуй і вадзе не вер; хто іграе з агнём, дайграецца 
да попелу; ад злодзея вуглы застануцца, а ад агню нічога. 

Тут вылучаюцца ключавыя словы зямля, дождж, пагода/непагода, 
мароз, вада, агонь – асноўныя элементы беларускай прыроднай стыхіі. Такі 
важны элемент, як сонца, звычайна сустракаецца ў алегарычных прыказках: 
і да мышкі сонца загляне; сонца па небу ходзіць і не ўсім угодзіць. 

Група «Праца» ўключае прыказкі аб стаўленні да працы, аб сялянскай 
працы на зямлі, сельскай гаспадарцы, рамёствах і г. д. Такія 
разнастайныя адзінкі аб’яднаны ў адну групу, паколькі на сучасным 
этапе, са змяненнем характару працоўнай дзейнасці людзей, значэнні 
многіх з гэтых прыказак сталі больш абагульненымі, і яны часта 
ўспрымаюцца і ўжываюцца як прыказкі не пра аграрныя работы, 
напрыклад, або шавецкую справу, а як прыказкі аб працы наогул. 

Тэматычная група «Праца» налічвае калі 200 прыказак, напрыклад: 
калі хочаш хлеб меці, то трэба зямліцы глядзеці; поле араць – не рукамі 
махаць; паміраць збірайся, а жыта сей; цераз сілу і конь не цягне; 
паносіш мазалёў – пад’ясі хлеба; добры жнец не бядуе, што шырокі 
заганец; гультай сена касіў, а чорт па полю насіў і г. д. 

У гэтай групе ключавымі словамі з’яўляюцца: работа, праца, хлеб, 
касіць, рукі, конь, жаць, гультай, лянота, поле, сена, жыта, зямля. За 
адно ключавое слова намі лічыліся ўсе аднакаранёвыя: работа, рабіць, 
паработаць і г. д. Такім чынам, слова работа ўжыта 22 разы, праца – 
17, рукі – 13, конь – 12, хлеб – 11, касіць – 11, гультай – 10, жаць – 9, 
лянота – 7, поле – 7, сена – 6, жыта – 5, зямля – 5 разоў. 

Яшчэ адна вялікая па колькасці адзінак група – прыказкі пра ежу. Тут 
гаворка вядзецца менавіта аб прадуктах, розных стравах, стаўленні да 
ежы. Усяго намі зафіксавана каля 120 адзінак, напрыклад: каму салжэш, 
а кішцы ніколі; блінная яда – да вечара хада; солі ды хлеба – больш 
нічога не трэба; найсмачнейшае мяса – свінінка, найсмачнейшая рыба – 
лінінка; праз меру і свінні не ядуць; калі картофля ёсць, то мужыку не 
пост; калі ёсць гарох і капуста – у хаце не пуста і г. д. 
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У групе вылучаюцца наступныя ключавыя словы: хлеб – сустракаецца 
32 разы, ежа, есці – 20, капуста – 10, вада – 9, соль – 6, блін – 6, крупы – 
5, каша – 5, квас – 5, мука – 4, кішка (у значэнні ‘жывот чалавека’) – 4, 
рыба – 4, боршч – 4, зубы – 4, яйка – 4, сала – 3, піва – 3, мера – 3, 
гарох – 3, бульба – 3. З меншай частатой паўтараюцца такія ключавыя 
словы, як зацірка – 2, малако – 2, мяса – 2, агурок – 2, гарбата – 2 разы. 

Прыведзеныя прыклады дазваляюць апісаць стаўленне беларусаў да 
працы і харчавання, найважнейшыя прыродныя стыхіі і праявы. Такім 
чынам, вылучэнне ключавых слоў у прыказках дазваляе сфарміраваць 
уяўленне аб традыцыйнай культуры беларусаў і базавых элементах, 
паняццях гэтай культуры ў іх моўным адлюстраванні. 

Сістэма ключавых слоў можа быць выкарыстана для распрацоўкі 
новага прынцыпу складання слоўнікаў і зборнікаў беларускіх прыказак. 
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КОМПОЗИЦИЯ КНИГИ «ПОЭЗИС» С. БИРЮКОВА 

Л. Г. Ламеко 

Книга «Поэзис» (2009) – этапная для С. Бирюкова. Есть стихи, напи-
санные в конце 1980-х, есть стихи, ранее публиковавшиеся в других 
сборниках. А книга «Sphinx» (2008) вошла в состав «Поэзиса» полно-
стью, но не целой книгой (стихи расположены в другом порядке, пере-
межаются другими произведениями, некоторые стали частью циклов). 
Есть стихи из «Музы зауми» («Зимородок тень стер»). Есть визуальные, 
заумные и стихи привычной, классической традиции. «Поэзис» вызвал 
наибольший резонанс в литературных кругах в сравнении с остальными 
книгами С. Бирюкова – хотя бы по количеству рецензий. Возможно по-
тому, что это была первая публикация в России после долгого, четырна-
дцатилетнего перерыва. Мы рассмотрим композицию книги, выявим 
способ сочетания стихов и связь композиции с развитием метасюжета. 

Книга насыщена ключевыми словами и понятиями, которые можно 
объединить в 12 групп. Перечислим их по мере появления в сборнике: 


