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ПРА СМАРГОНСКУЮ АКАДЭМІЮ І СМАРГОНСКУЮ ПАЛІТЫКУ:  

З ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСКІХ ФРАЗЕАЛАГІЗМАЎ 

 

Вядома, што цэлы комплекс беларускіх фразеалагічных адзінак 

матываваны канкрэтнымі фактамі, якія мелі месца ў гісторыі і культуры 

нашых продкаў у даўнейшыя часы. Адным з фармальных паказчыкаў, якія 

дазваляюць лічыць фразеалагізм або прыказку гістарычнымі, служаць 

уласныя імёны пэўнага тыпу — назвы дзяржаў, гарадоў і іншых населеных 

пунктаў, рэк, імёны гістарычных дзеячаў, а таксама вытворныя ад іх словы. З 

аднаго боку, семантычна-этымалагічны аналіз фразеалагізмаў абазначанага 

тыпу з’яўляецца своеасаблівым ключом да разумення гістарычнай 

мінуўшчыны і дапамагае нам атрымаць звесткі пра канкрэтныя факты і з’явы 

з гісторыі і культуры нашых продкаў; з іншага ж боку, у такім выпадку 

факты гісторыі спрыяюць развіццю фразеалагічнага складу нацыянальнай 

мовы. 

Прадметам нашай увагі ў прапанаваным дакладзе сталі найперш бела-

рускія фразеалагізмы з адтапонімным кампанентам-прыметнікам смаргонскі 

— смаргонская палiтыка, выпускнік смаргонскай акадэміі, студэнт 

смаргонскай акадэміі, — якія адсылаюць нас да вывучэння канкрэтных 

фактаў этнічнай гісторыі і культуры. 

Разгледзім найперш семантыку названых фразеалагізмаў, пададзеную ў 

фразеалагічных даведніках. Так, фразеалагізм смаргонская палiтыка 

тлумачыцца як «няўмелае, медзведзяватае абыходжанне». І. Насовіч: кажуць 

таму, хто парушае правіла ветлівасці» [9, c. 353]. Параўнай: стараецца як 

мядзведзь у мёдзе ‘пра чалавека, які дзейнічае груба, абы-як, захоплены 

ўласнай сквапнасцю’ [8, c. 278]. Выпускнік смаргонскай акадэміі, студэнт 

смаргонскай акадэміі — “няўмелы, няўклюдны, медзведзяваты ў 

абыходжанні чалавек: Адкуль такі ўзяўся во гэты студэнт смаргонскай 

акадэміі? Прайшоў, то ўсім ногі паабіваў; І ў нас так скажуць: «Ах ты 

студэнт смаргонскай акадэміі, ах ты мядзведзь!» Літва, Свянцяны — 

Швенчаняляй. Не давялося сустрэць у гутарковай мове выраз «смаргонская 

акадэмія». Ён пранік і занатаваны ў рускай літаратурнай мове. Всякие 

зверинцы, фокусники, сморгонская академия отбивали публику от театра. 

В. Давыдов, Рассказ о прошлом. Ну, господа, — начинает он, — 

предварительно потоптавшись на одном месте, как это приличествует 

всякому оратору, получившему первоначальное образование в городе 

Сергоче и потом с честью окончившему курс наук в сморгонской академии. 

С.-Щедрин, Сатира в прозе. Цытата прыводзіцца з кнігі А. М. Бабкіна 

«Лексикографическая разработка русской фразеологии» (М., 1964) [9, c. 358]. 

Такім чынам, нават з прыведзеных звестак становіцца відавочным, што 

фразеалагізм смаргонская палiтыка не мае ніякага дачынення да знешняй 

або ўнутранай палітыкі Беларусі і яе рэгіёнаў; сінанімічныя беларускія 



фраземы выпускнік смаргонскай акадэміі і студэнт смаргонскай акадэміі, а 

таксама зафіксаваная ў рускай літаратурнай мове фразема сморгонская 

академия ніякім чынам не звязаны з сістэмай беларускай адукацыі. 

Асэнсаванне ж значэння, унутранай формы і вытокаў адзначаных 

фразеалагізмаў патрабуюць звароту да адпаведных фонавых ведаў з 

гістарычнай мінуўшчыны Беларусі. 

Вытокі і ўнутраная форма фразеалагізмаў становяцца зразумелымі пры 

згадванні фактаў, што калісьці даўней у Смаргоні ўтаймоўвалі мядзведзяў, а 

«смаргонская акадэмія» — жартоўная назва школы дрэсіроўкі мядзведзяў. 

Заснаванне акадэміі звязваюць з асобай Караля Радзівіла Пане Каханку, які 

нібы асадзіў тут цыганаў і даручыў ім арганізаваць школу дрэсіроўкі 

мядзведзяў. Аднак, па іншых звестках, у сапраўднасці гэтая школа існавала 

раней, а ў часы Караля Радзівіла толькі была перабудаваная і пашыраная. 

Акадэмія праіснавала да канца ХVII стагоддзя, а паводле іншых крыніц — да 

пачатку ХIХ стагоддзя [4].  

Асноўным прадметам дрэсіроўкі мядзведзяў з’яўляўся танец, які іншы 

раз лічыўся прыроджанай здольнасцю. Наогул, танец дрэсіраваных 

мядзведзяў цэніцца невысока, паколькі і сам мядзведзь у свядомасці 

беларусаў з’яўляецца ўзорам нехлямяжасці і нязграбнасці, што рэпрэзента-

вана ў наступных кампаратыўных народных выслоўях: непаваротлівы як 

мядзведзь ‘пра няўклюднага і непаваротлівага чалавека’; непаспешны як 

мядзведзь за вераб’ём ‘пра маруднага, няўклюднага і непаваротлівага 

чалавека’ [8, c. 278]; валюгацца (варочацца, трашчаць) як мядзведзь ‘пра 

чалавека, які нязграбна ходзіць ківаючыся’; варочацца / паварочвацца як 

мядзведзь ‘пра няўклюднага і непаваротлівага чалавека’ [8, c. 277]; ходзіць як 

мядзведзь; згорбіўся, як мядзведзь на скоках; згорбіўся як мядзведзь скачучы 

‘пра сагнутую, згорбленую паставу чалавека’; матацца як мядзведзь ‘тое, 

што і валюгацца як мядзведзь’ [8, c. 278] (параўн. з руск. неповоротливый как 

медведь; неуклюжий как медведь; поворачиваться как медведь; ходит как 

мишка косолапый) і інш. Але сустракаецца і захапленне спрытнасцю гэтых 

звяроў. 

Прыроджаную здольнасць мядзведзя да танца беларускі народ 

тлумачыць у сваіх паданнях пра перавернутага ў мядзведзя чалавека: “Быў 

адзін чалавек, які вельмі любіў музыку. Вось ён стаў шукаць такога 

музыканта, які б іграў яму па душы, і ўсё знаходзіў, што кепска іграюць. 

Нарэшце сам Бог зайграў на скрыпцы; мужык пачаў скакаць, і Бог так добра 

граў, што самі ногі ў мужыка хадзілі, так што ён вымушаны быў прывязаць 

сябе да калоды, каб не скакаць, але з калодаю пайшоў у скокі. Потым Бог 

сказаў таму чалавеку: «Ты любіш музыку, дык вечна скачы”. З той пары той 

чалавек зрабіўся мядзведзем» [2, c. 189]. 

Захаваліся тагачасныя мемуарныя аповяды пра метады навучання ў 

смаргонскай акадэміі: «У прасторным пакоі робяць загарадку ў форме круга 

са сценамі дастаткова высокімі, каб мядзведзь не мог праз іх пералезці, і 

тоўстымі, каб не здолеў іх разбурыць. Падлога зробленая такім чынам, што 

яе можна награваць. Тады туды ўводзяць маладога мядзведзя ў драўляных 
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сандалях на задніх лапах, і, натуральна, распаленая падлога пячэ яму 

падэшвы пярэдніх лап. Мядзведзь падымае пярэднія лапы ўверх і спрабуе 

абаперціся імі аб сцяну, але яго адганяюць біццём. І робяць гэта да той пары, 

пакуль жывёла не навучыццца стаяць прама на дзвюх лапах, хадзіць і 

выконваць па загадзе іншыя штукі. У некаторыя моманты мядзведзь губляе 

цярпенне і прадпрымае шалёную атаку на “кафедру” настаўніка, але яго 

сустракаюць там кіем і прымушаюць адумацца. Як толькі мядзведзь 

навучыцца стаяць і хадзіць, яму заводзяць у нос колца як падрыхтоўку да 

вышэйшага курса, гэта значыць, да навукі танца пад гукі бубна і пішчалкі, а 

пасля заканчэння адукацыі звер адпраўляецца ў падарожжа па Еўропе ў 

суправаджэнні аднаго з настаўнікаў» [4]. Згаданыя звесткі знайшлі 

адлюстраванне ў сучаснай беларускай фразеалогіі і парэміялогіі: І мядзведзя 

вучаць ‘казалі пра цяжкасці пры навучанні някемлівага чалавека’ (параўн. 

пра мядзведзя як увасабленне прастакаватасці і някемлівасці: Дрэва і 

мядзведзь паваліць: для гэтага розуму непатрэбна; панімаць (у чым) як 

мядзведзь у Бібліі ‘пра чалавека, зусім не дасведчанага ў нейкай справе’ 

[8, c. 278]); Людзі і мядзведзя вучаць; І мядзведзю колца ў губу ўдзяюць; Гэта 

не той мядзведзь, якога можна (нельга) навучыць танцаваць; Умеючы і 

мядзведзя навучыш танцаваць. 

Ладзілі мядзведжыя прадстаўленні на базарах, на кірмашах, у корчмах. 

Мядзведзі танцавалі на задніх лапах, сядзелі за сталом, стралялі з лука, 

імітавалі язду на драўляным коніку, бралі палку на плячо і з ёй маршыравалі, 

як салдаты, умелі паказваць, як жанчына бялізну мые і шмат іншых камічных 

сцэнак.  

Нямецкая энцыклапедыя, выдадзеная ў 1840 годзе, называе Смаргонь 

галоўным цэнтрам дрэсіроўкі мядзведзяў. Іншыя аўтары паведамляюць, што 

ў Смаргоні мядзведзяў навучалі пантаміме, у тым ліку, такім нумарам, калі 

адзін аднаго вазіў у дзіцячым вазку, а ў іншым выпадку мядзведзі танцавалі 

адзін з адным, як закаханая пара, і што перад допускам на продаж або 

вандроўку па свеце адпаведная камісія спецыялістаў праводзіла для іх 

суровы экзамен. Як было ўжо згадана намі вышэй, дрэсіроўкай мядзведзяў 

займаліся найчасцей цыганы. Апісаныя факты сталі падставай для з’яўлення 

шэрагу ўстойлівых выразаў: Мядзведзь хай танцуе, а цыгану хай на сала 

шанцуе; Мядзведзь скача, а цыган грошы бярэць ‘казалі, скардзячыся на такіх 

асоб, якія працу іншых пераўтвараюць сабе на карысць’; Хай мядзведзь 

кудзелю прадзець, а мы будзем з людзьмі сядзець; Хоць мядзведзяў не вадзілі, 

але за імі хадзілі ‘казалі з жартам або іроніяй, высмейваючы сваю ці чужую 

вопытнасць’; Мядзведзя (мядзведзей) толькі вадзіць ‘казалі з неадабрэннем 

пра чалавека, не здольнага ні да якай працоўнай дзейнасці’ і інш. Цікавым у 

гэтым плане падаецца і тлумачэнне рускага дыялектнага фразеалагізма 

водить медведя ‘пьянствовать много дней подряд’ [5, c. 34], якое таксама 

пэўным чынам актуалізуе сему няздольнасці ні да якай працоўнай дзейнасці і 

ўвогуле бяздзейнасці і гультайства. 

З цягам часу традыцыя акадэміі пачала ператварацца ў легенду. У 

другой палове ХІХ стагоддзя ўжо расказвалі, што адзін з аддадзеных у 



Смаргоні мядзведзяў быў так прывязаны да сваёй школы, што сам вярнуўся ў 

яе з адлегласці васьмі гадзін ходу, “каб скончыць сваё навучанне вышэйшаму 

мастацтву танца”. Расказвалі пра трагічныя сустрэчы на паляванні, калі 

смаргонскі выхаванец прыязна бег да паляўнічага. 

Існавала і другая плынь, менш добразычлівая да выхаванцаў 

смаргонскай школы. Ужо ў XVIII стагоддзі з’яўляюцца жарты і прымаўкі, 

якія служылі для адмоўнай характарыстыкі асобных людзей, якіх 

параўноўвалі з выхаванцамі акадэміі. Тады менавіта прыжыўся выраз 

смаргонскі гусь, што азначала ‘адукаваны ў смаргонскай акадэміі, 

безнадзейны дурань’, як гэта тлумачыць каля 1780 года Юзаф Асалінскі. 

«Гэты ліцвін, напэўна, вучыўся ў Смаргонскай акадэміі», — іранічна піша 

адзін з аўтараў у часопісе «Польскі тэатр». Выраз смаргонскі акадэмік 

праіснаваў значна даўжэй [4]. 

Такім чынам, прааналізаваныя беларускія фразеалагізмы з адтапонім-

ным прыметнікам смаргонскі наглядна ілюструюць факт, што даследаванне 

гісторыі і этымалогіі ўстойлівых адзінак нацыянальнай фразеалогіі зачастую 

шчыльна звязана з вывучэннем адпаведных старонак этнічнай гісторыі і 

культуры беларусаў, якія адлюстраваны ў іх у згорнутай, сціслай форме. 
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