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 Якалцэвіч М. А. (Гродна) 

 
ЭКСПРЭСІЎНА-АЦЭНАЧНАЯ АФАРБОЎКА ПРЫКАЗАК 

Адным з кампанентаў стылістычнага значэння прыказак 
з’яўляецца экспрэсіўна-ацэначная афарбоўка. У структуру экспрэсіўна-
ацэначнага значэння ўваходзяць ацэначнасць, эмацыянальнасць і 
экспрэсіўнасць. Многімі прыказкамі, як пісаў І.І. Насовіч, «змагаюцца з 
хібамі і слабасцямі, папраўляюць недахопы, насміхаюцца, упікаюць, 
пагражаюць». Сапраўды, прыказкі здольны не толькі выражаць пэўнае 
суджэнне пра тыя ці іншыя з’явы, прадметы, але і адначасова даваць ім 
станоўчую ці адмоўную характарыстыку. Так, прыказка Добрае далёка 
чуваць ужываецца як станоўчая ацэнка чаго-небудзь, пра што 
распаўсюджваецца добрая слава. Станоўчая ацэначнасць уласціва 
таксама прыказкам Вялікаму караблю – вялікае і плаванне; Добрае слова 
і кату (кошцы) прыемнае; Не дурань, хто маўчыць. А адмоўная ацэнка 
несправядлівасці, што чыніцца пад прыкрыццём закона заключаецца ў 
прыказцы Закон што дышла, куды павярнуў, туды і выйшла. Адмоўную 
характарыстыку асобы ці прадмета выражаюць і прыказкі Абяцанага 
тры гады чакаюць; Абяцаная шапка на вушы не лезе; Волас сівее, розум 
слабее; Добрае далёка чуваць, а дрэннае яшчэ далей; Дурная помач горш 
за немач; Еду ціха – са мной ліха, еду скора – са мной гора; На адно вуха 
слепаваты, на адно вока глухаваты; У айчыма чэрці пад вачыма.  

Выказваючы тое ці іншае паведамленне, некаторыя прыказкі 
адначасова выражаюць пэўныя эмоцыі суб’екта: радасць, здзіўленне, 
захапленне, пагрозу, смутак, шкадаванне, абыякавасць і г. д. 
Эмацыянальнасць у такім разе ўваходзіць у сэнсавую структуру 
прыказкі. Так, прыказка Маной свет пройдзеш, ды назад не вернешся, 
абазначаючы ‘няпраўда недаўгавечная, несумленнасцю многага не 
даб’ешся’, ужываецца з асуджэннем таго, хто жыве падманам, 
несумленна. 

Катэгорыі ацэначнасці і эмацыянальнасці цесна ўзаемазвязаны, і 
разам з тым ацэначны кампанент, на думку многіх даследчыкаў, займае 
першае месца ў структуры стылістычнага значэння. 

Экспрэсіўнасць найчасцей атаясамліваецца з выразнасцю. 
Экспрэсіўнымі трэба лічыць усе моўныя сродкі, якім уласціва 
вобразнасць, ацэначнасць і эмацыянальнасць. Адсюль вынікае, што 
амаль усе прыказкі выконваюць экспрэсіўную функцыю, бо ім уласцівы 
названыя вышэй якасці. 

Прыказкамі ацэначнага характару часта кваліфікуюць чалавека, 
яго паводзіны, адносіны да іншых людзей і г. д. Напрыклад, пра бацькоў, 
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у якіх тры сыны, бо хоць адзін з іх стане ўцехай для іх, кажуць звычайна 
з адабрэннем: Адзін сын – не сын, два сыны – палова сына, тры сыны – 
сын. Станоўчую ацэнку адабрэння маюць і такія прыказкі: Голь на 
выдумку вострая; Госць на парог – гаспадыня за пірог; Вялікаму каню – 
вялікі хамут; Скончыў дзела – гуляй смела; Хто рана ўстае, таму Бог 
дае; Хто хлеб з сабой носіць, той есці не просіць. 

Ацэначнасць з’яўляецца пастаяннай уласцівасцю многіх прыказак, 
уваходзіць у іх сэнсавы змест як састаўная частка. Улічваючы гэта, яшчэ 
І.І. Насовіч у «Зборніку беларускіх прыказак» нярэдка пачынаў 
тлумачэнне прыказак так: «Кажуць пахвальна…», «Гаворыцца з 
неадабрэннем» і інш. Экспрэсіўна-ацэначную характарыстыку 
атрымліваюць шмат якія прыказкі і ў тлумачальным «Слоўніку 
беларускіх прыказак» (2002). Нярэдка яна ўключаецца ў сітуацыйную 
характарыстыку («Гаворыцца жартаўліва пра…»). Напрыклад, прыказка 
Абяцанкі-цацанкі, а дурню радасць мае такую сітуацыйную і 
экспрэсіўна-ацэначную характарыстыку: кажуць іранічна ці з 
неадабрэннем, калі не вераць у хуткае выкананне кім-небудзь дадзеных 
ім абяцанняў. Ці яшчэ: Ласы на чужыя прыпасы ‘кажуць з 
неадабрэннем пра таго, хто прагны, сквапны да чужога’; Сівізна ў 
бараду, а чорт у рабрыну ‘кажуць з насмешкай пра пажылога мужчыну, 
які пачынае цікавіцца жанчынамі’. У іншых выпадках экспрэсіўна-
ацэначная характарыстыка ідзе адразу пасля тлумачэння значэння 
прыказкі: Баязліваму і корч мядзведзь ‘баязлівы ўсяго баіцца, нават таго, 
што не можа быць небяспечным; кажуць іранчна пра залішне 
асцярожнага чалавека’; Людзям языка не завяжаш ‘людзей не прымусіш 
маўчаць; кажуць з неадабрэннем пра распаўсюджванне розных чутак, 
плётак’; Не тады вучаць плаваць, калі вада ў рот плыве ‘не ў апошні 
момант робіцца тое, што трэба было зрабіць раней; гаворыцца з 
незадавальненнем, калі выяўляецца непадрыхтаванасць да якой-небудзь 
справы’; Цярпі, казак, атаманам будзеш ‘будзь цярплівы і дачакаешся 
чаго-небудзь лепшага; кажуць, часам жартаўліва, таму, хто скардзіцца 
на цяжкасці, боль і пад.’.  

Пераважаюць прыказкі, ацэначнае значэнне якіх адмоўнае. І 
найбольш тыповымі відамі экспрэсіўна-ацэначнай афарбоўкі з’яўляецца 
неадабрэнне: Аднаму густа, а другому пуста; Воўк ліняе, ды нораву не 
мяняе; Гадавала сава дзеці, ды няма на што глядзеці; Гультаю – хлеб на 
кію; Ласы на чужыя прыпасы; Малы жук, ды вялікі гук; На бабскім 
языку кароста сядзіць; Наелася пападдзя круп, дык жарствы захацела; 
На чужыя вусны не накінеш хусты; Свая рука ўладыка; Ты яго маслам 
маж, а ён дзёгцем смярдзіць; У няўмекі рукі не баляць; Хто прамікуе, 
той дома не начуе і інш.; незадавальненне: Адзін дурань можа задаць 
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столькі пытанняў, што дзесяць разумных не адкажуць; Бацькоў не 
выбіраюць; Дождж ідзе не тады, як просяць, а тады, як жнуць ды 
косяць; І за шчэпку знойдзе прычэпку; Каню хваста не вяжы, а бабе 
праўды не кажы; Не тады вучаць плаваць, калі вада ў рот плыве; 
Чакаць і даганяць горш за ўсё; У чужой царкве свечак не папраўляй; 
Яйцо курыцу вучыць і г. д.; асуджэнне: Бог не слухае, што свіння рухкае; 
Воўк і лічанае бярэ; Гарэлка да дабра не давядзе; З твару яйка, а 
ўсярэдзіне баўтун; Каму вайна, а каму военка; Лістам сцелецца, а 
укусіць цэліцца; Маной свет пройдзеш, ды назад не вернешся; Прыйшлі ў 
маю хату і б’юць майго тату; Пусці свінню пад стол, то яна захоча і на 
стол; Служка ў лапцях, а пан босы; Тады маці міла, як ногі мыла і інш. 

Адмоўныя адносіны да розных заган, недахопаў і г. д. 
выказваюцца і ў такіх, напрыклад, прыказках; Аддай рукамі, а хадзі 
нагамі; Брахня праўдзе вочы выдрала; Каб таго сабаку воўк з’еў, што 
на свой хвост брэша; Пашлі дурнога, а за ім другога (абурэнне); 
Пабачым – сказаў сляпы; У голад намруцца, а ў вайну налгуцца 
(недавер); Над пешым арлом і варона з калом; Сабаку сабачая смерць 
(пагарда); Вочы па яблыку, а галава з арэх; З паршывай авечкі, хоць 
шэрсці клок (непашана); Хто палюе і рыбачыць, той хлеба не бачыць; 
Хто рыбу вудзіць, той гаспадаром не будзець (непахвальнасць); Надзея 
– матка дурных (прыкрасць); Бачылі вочы, што бралі, дык ешце, хоць 
павылазце (папрок).  

Некаторымі прыказкамі выражаюцца станоўчыя адносіны суб’екта 
да каго- ці чаго-небудзь. Напрыклад, упэўненасць у чым-небудзь: 
Перажылі лета гарачае, перажывём і дзярмо сабачае; Свае людзі, 
памірымся; Хто шукае, той знаходзіць; Чаму быць, таго не мінаваць; 
надзея на што-небудзь: Няма таго злога, каб не выйшла на добрае; 
Пераначуем, болей пачуем; Свет не без дробрых людзей; задавальненне: 
Добры пачатак – палова справы; На чужой старонцы рад сваёй 
варонцы; Усё добра, што добра канчаецца; захапленне: Такая зямля 
добрая: пасадзі аглоблю – калёсы вырастуць; спагада: Багатаму шкада 
карабля, а беднаму – кашаля; Бог сіротак любіць, але долі не дае. 
Пачуццё шкадавання ці спачування перадаюць прыказкі: Беднаму Івану 
няма нідзе талану; Быў конь, ды з’ездзіўся; Гора толькі рака красіць; 
Старасць не радасць. 

Пры дапамозе вельмі многіх прыказак выказваюцца разнастайныя 
гумарыстычныя адносіны да пэўнай з’явы, бо сэнсавая структура 
значнай часткі прыказак утрымлівае ў сабе элементы іранічнасці, 
камізму, жартаўлівасці і г. д. Некалькі прыкладаў: Прыйшлі куры на 
хаўтуры, верабейка памёр ‘кажуць з гумарам пра гурт людзей, асабліва 
жанчын, калі яны, выпадкова сабраўшыся, гавораць пра розныя дробязі’; 
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Ішоў ваякам, а назад ракам ‘гаворыцца насмешліва пра таго, хто 
выхваляецца сваёй адвагай’; Каму што, а Базылю аладкі ‘кажуць 
іранічна пра таго, у каго наўме заўсёды адно і тое ж’; Не ўздыхай, чаго 
няма, то няхай ‘кажуць жартаўліва таму, хто ўздыхае’. 

Пры ўжыванні прыказак у розных кантэкстах дыяпазон 
вар’іравання той ці іншай экспрэсіўна-ацэначнай афарбоўкі можа быць 
розным: ад насмешкі, іроніі да асуджэння, абурэння, незадавальнення. У 
значнай ступені гэта залежыць ад маўленчай сітуацыі. Так, прыказка Ад 
сціпласці не паміраюць ужываецца тады, калі гавораць пра таго ці таму, 
хто паводзіць сябе нясціпла, хваліцца сваімі поспехамі, заслугамі і пад., 
але ў адных выпадках яна будзе мець адценне іранічнасці, а ў другіх – 
асуджэння: [Артар:] Пакуль мы з табой валэндаліся, цэны выраслі… 
Перадавай… «Малю вас, не таргуйцеся з ім. У яго руках лёс Абібіі…» 
[Путана:] А ты яшчэ і хвалько! Ад сціпласці не памрэш! (М. Матукоўскі. 
Калізей). Падумалася: але і нахабнік ты, Корзун, такія ад сціпласці не 
паміраюць (У. Шыцік. Па жураўля ў небе). [Барыс:] Сумленне – вораг 
веры. [Людміла:] Вы не памраце ад сціпласці (А. Маўзон. Пад адкрытым 
небам). – Калі так здарыцца, буду надзвычай усцешаны, бо гэты артыкул 
Статута сфармуляваў я сам і здолеў адстаяць перад каралём. – Вы ад 
сціпласці не памраце, шаноўны доктар (А. Петрашкевіч. Прарок для 
Айчыны). 

Функцыянаванне той ці іншай прыказкі ў маўленні 
абумоўліваецца не толькі сутнасцю, прыродай самой прыказкі, але і 
характарам яе адносін з кантэкстам. Таму і ў тлумачальным «Слоўніку 
беларускіх прыказак» сустракаюцца прыказкі з двайнымі эмацыянальна-
экспрэсіўнымі паметамі, якія ўказваюць на залежнасць ужывання 
прыказак ад кантэсту і сітуацыі: Ні села, ні пала, захацела баба сала 
‘кажуць іранічна ці з незадавальненнем пра таго, каму раптоўна, 
нечакана захацелася чаго-небудзь’; Хіба чорт задумаў гэтыя залёты: 
ані ўночы сну, ані ўдзень работы ‘гаворыцца звычайна бацькамі 
жартоўна ці з незадавальненнем пра сына, які з прычыны залётаў і 
недасыпання не надта ахвочы да работы ўдзень’.  

Такім чынам, экспрэсіўна-ацэначная афарбоўка можа надаваць 
прыказцы самыя разнастайныя адценні. 


