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      Лінгвакультуралагічная каштоўнасць прыказак і прымавак 

агульнапрызананая. Гэтыя кароткія выказванні нясуць у сабе сведчанні пра 

нацыянальна-культурныя і нацыянальна-моўныя асаблівасці, культурныя 

прыярытэты, стэрэатыпы, менталітэт таго народа, які іх стварыў. Пры аналізе 

прыказкавага макратэксту магчыма вызначыць пэўныя заканамернасці 

вобразна-сэнсавай арганізацыі парэмій і зрабіць некаторыя высновы пра 

асаблівасці светапогляду таго ці іншага народу. Задача гэтай працы – апісаць 

і супаставіць стэрэатыпныя вобразы жанчыны і мужчыны ў беларускіх і 

сербскіх парэміях. 

      Прыказкі і прымаўкі, якія апісваюць адносіны паміж паламі, 

падзяляюцца на дзве вялікія групы. Адна частка парэмій дае агульную 

характарыстыку асоб мужчынскага ці (пераважна) жаночага полу, другая 

тычыцца шлюбных (а таксама – перад-, пасля- і пазашлюбных) адносінаў. 

      Агульная характарыстыка. Як у беларускіх, так і ў сербскіх 

парэміях мужчына робіцца цэнтрам ўвагі ў сувязі са сваім сацыяльным 

статусам (як муж, бацька, гаспадар, селянін, салдат і г.д.), як проста 

прадстаўнік мужчынскага полу цікавасці ѐн амаль не выклікае. Асобныя 

недахопы (Наш Васіль да работы не сіл, а як клѐцкі ў малаку – за трох 

павалаку; Цікавы, як Марцін да кавы) уласцівыя не ўсім мужчынам, а толькі 

адзінкам (што ў дадзеных выпадках і падкрэсліваецца ўжываннем імѐнаў). 

Зусім іншая справа – жанчына, дакладней – баба (слова жанчына, як і 

мужчына, увогуле не сустракаецца ў беларускай народнай афарыстыцы). У 

беларускім парэмійным фондзе мы знаходзім такія характарыстыкі жанчыны: 

дурная і неабачлівая (У бабы валасы доўгія, а розум кароткі; Дурной бабе і 

галава мяшае; Не мела баба клопату, купіла парася), залішне балбатлівая 

(Карову б’юць за зык, а бабу за язык; Каню хваста не вяжы, а бабе праўды 

не кажы; Калі сказаў бабцы, то як усѐй грамадцы); капрызная і плаксівая  

(Ні  села,  ні пала, захацела баба сала; Заяц уцякаць,а баба плакаць – заўсѐды 

гатовы); шалѐная (Баба і чорта звядзе; І жук, і жаба, і чорт, і баба). 

Нарэшце, канстатацыя другасортнасці можа не падмацоўвацца ўказаннем на 

канкрэтныя недахопы: Курыца не птушка, а баба не чалавек; Грошы не 

мякіна, баба не мужчына.  

      У сербскіх прыказках сітуацыя прыкладна гэткая ж: Жена ће само 

ону тајну сачувати коју не зна ‘Жанчына толькі тую тайну зберажэ, якую не 

ведае’; Гори је женски језик него турска сабља ‘Горшы жаночы язык, чым 

турэцкая шабля’; Ђе ёаво не може што свршити, тамо бабу пошаље ‘Дзе 

д’ябал не можа нічога зрабіць, туды пасылае бабу’; Инат баби душу губи 

‘Упартасць бабе душу губіць’; Силом баба у рај ‘Нахабствам баба у рай’; Не 

веруј жени ни кад је мртва ‘Не вер жанчыне і калі яна мѐртвая’; Женској рёи 



границе нема ‘Жаночай сапсаванасці няма межаў’ і, нарэшце, Нема пакости 

над женском ‘Няма горшага зла, чым жанчына’. Звяртае на сябе ўвагу тое, 

што ў сербскіх парэміях больш частым з’яўляецца не негатыўна маркіраванае 

баба, а нейтральнае жена. Акрамя таго, у сербскіх прыказках жанчына якая 

заўгодна – балбатлівая, ілжывая, упартая, нахабная, але не дурная. Разумная 

жанчына нават можа быць паднята да ўзроўню мужчын: Добро је и паметну 

жену послушати ‘Добра і разумную жанчыну паслухаць’; Валај си и човек и 

жена ‘Ты вартая і мужчыны, і жанчыны’. У сербскіх парэміях успамінаецца і 

пра мужчын, праўда, толькі для супрацьпастаўлення іх жанчынам: У мушког 

је срамота под петом, у жене меёу очима ‘У мужчыны сорам пад пятой, у 

жанчыны паміж вачыма’; Жене су да зборе а људи да творе ‘Жанчыны – каб 

гаварыць, а мужчыны – каб рабіць’. 

      Матрыманіяльныя адносіны. Выбар партнѐра. Мужчына 

выходзіць на першы план тады, калі пачынаецца размова пра шлюб. Часцей 

за ўсѐ менавіта да яго звяртаюцца парады наконт таго, як зрабіць правільны 

выбар. Зразумела, жонка павінна быць працавітай, гаспадарлівай і, пажадана, 

багатай: Вазьмі сабе жонку хоць татарку, абы вяла ў хаце гаспадарку; Не 

глядзі на мяне, на фэст ідучы, а глядзі на мяне, лѐн тручы; Радљивој ёевојци 

убрзо сватови ‘Да працавітай дзяўчыны хутка сваты’; Бедная галава – ні 

дзяўчына, ні ўдава; Мираз девојку удаје ‘Пасаг дзяўчыну замуж аддае’. Аднак 

багацце не кампенсуе недахопаў, толькі дзеля яго жаніцца непажадана: 

Багацце нявесты на шчасце не пераробіш; Узех врага поред блага, благо 

пропаде, а враг остаде ‘Узяў чорта разам з дабром, дабро прапала, а чорт 

застаўся’. Прыгажосць не вельмі важная і нават можа быць шкоднай: Хто за 

жонку ўзяў харошую маладзіцу, той для вераб’ѐў пасеяў пшаніцу; Боље је 

мало слијепа но премного лијепа ‘Лепей падслепаватая, чым дужа прыгожая’. 

      Дзяўчына таксама можа паставіць да жаніха пэўныя патрабаванні, 

перш за ўсѐ, матэрыяльнага характару: Нашто замуж пытаеш, калі хаты не 

маеш?; Оженио бих се и ја и Муја али немамо хлеба и вина ‘Ажаніўся б і я, і 

Муя, але не маем хлеба і віна’; Ко не купи мрвице, неће стећи ни пунице ‘Хто 

не збірае крыхі, не будзе мець і цешчы’. Важнае значэнне мае узрост жаніха, 

і тут у беларусаў і сербаў назіраюцца пэўныя разыходжанні: згодна 

беларускай прыказцы, Хоць хлеба ні куса, абы без вуса, бо Муж стары, а 

жонка маладая – то агонь ды вада; Ненадоўга стары жэніцца; для сербскай  

дзяўчыны,  наадварот, Поёи за стара – поёи за цара, поёи за млада – поёи за 

врага ‘Пойдзеш за старога – пойдзеш за цара, пойдзеш за маладога – пойдзеш 

за чорта’. У беларускіх прыказках увага звяртаецца і на тое, ці блізка будзе 

жыць жанчына ад сваѐй роднай хаты. Пры гэтым дзяўчыне хочацца застацца 

недалѐка ад сваіх родных (Хоць за Лыску, ды калі б быў блізка; Хоць за 

плута, абы тута), што не супадае з пажаданнямі жаніха (Хоць сава, абы з 

другога сяла). 

      Але пытанне не толькі ў тым, з кім ажаніцца ці за каго пайсці 

замуж, але і ў тым, ці трэба гэта рабіць. Беларускія прыказкі могуць у гэтым 

сумнявацца (Адзін Сцяпан – заўсѐды пан, а калі і нястача – дзіця не плача; 

Адна галава – не бяда, а калі і бяда, то адна; Замуж пайсці – гора знаць: 



позна легчы, рана ўстаць; Ажаніцца – не напасць, каб жаніўшыся не 

прапасць), але, нарэшце, прыходзяць да высновы аб тым, што шлюб – 

неабходнае зло: Ажаніся – кепска, не жаніся – яшчэ горш; Горкая рэдзька, 

ды ядуць, кепска замужам, ды ідуць. Асабліва важным лічыцца замужжа 

дзяўчыны: Гора маѐ чубатае: ніхто мяне не сватае; Хоць за вала, абы дома 

не была; Хоць за казла, абы запаўзла. Уступленне ў шлюб можа нават 

змяніць жыццѐ да лепшага (хаця часцей адбываецца наадварот): Тады дзеўка 

стала пышна, як замуж выйшла, але Замуж ідзе – песні пяе, а выйшла – 

слѐзкі лье. 

      Сербскія парэміі яшчэ больш катэгарычныя, тут неабходнасць 

шлюбу нават не абмяркоўваецца, але падкрэсліваецца прывілеяванае 

становішча мужчыны: Боље је да питају чија је ово невеста него чија је ово 

девојка ‘Лепей, калі пытаюць, чыя гэта нявеста, а не чыя гэта дзяўчына’; 

Девојка мала или велика, једнако јој се хоће сватова ‘Дзяўчына малая ці 

вялікая, аднолькава ѐй хочацца сватоў’; Чоек није чоек докле га жена не 

крсти ‘Мужчына – не мужчына, пакуль яго жонка не перахрысціць’; Помози 

боже нежењеноме, а жењеном има ко ‘Памажы бог нежанатаму, а жанатаму 

ѐсць каму’; Жени се кад хоћеш а удај се кад можеш ‘Жаніся, калі хочаш, а 

замуж выходзь, калі можаш’. 

      Муж і жонка. У адрозенне ад жанчын ў цэлым, якія часцей за ўсѐ 

успрымаюцца мужчынскім светам як нейкае ірацыянальнае зло, свая жонка, а 

тым больш – маці, заслугоўваюць большай павагі. Маці можна дараваць 

нават тое, што яна – жанчына: Жена је жена али је мајка мајка ‘Жанчына – 

жанчына, але маці – маці’; Материн благослов и божји свеједно су ‘Матчына 

благаславенне роўнае божаму’. Жанчына гаспадарыць у хаце (Не стоји кућа 

на земљи него на жени ‘Не стаіць хата на зямлі, але на жанчыне’), ад яе 

залежыць дабрабыт сям’і (Бацька памрэ, то палавіна сіраты, а як матка 

памрэ, то цэлая сірата), але за межы хаты сфера яе дзейнасці выходзіць не 

павінна. Гаспадыня становіцца рабой сваѐй гаспадаркі: Для жонкі дарога 

адна, проста ад парога да коміна; Мужева је кућа свет, а женин свет је 

кућа ‘Мужава хата – свет, а жончын свет – хата’; Жена и пећка ваља увек да 

су код куће ‘Жанчыне і печцы трэба заўсѐды быць у хаце’. Больш таго, у 

беларускіх прыказках вартасць жанчыны як гаспадыні можа ставіцца ў 

залежнасць ад таго, які ў яе муж: За добрым мужыком і свіння гаспадыня; 

Датуль пападзя княгіня, пакуль поп не згіне; За добрым мужыком трасе баба 

кумпяком, а за якім брыдам ходзіць грыбам. 

І беларуская, і сербская парэміялогія прапануе даволі жорсткае 

абыходжанне з жонкай, скіраванае на выхаванне ў яе паслухмянасці: Любі 

жонку, як душу, а калаці, як грушу; Жену и змију по глави удри ‘Жонку і змяю 

па галаве удар’; Бога и вола моли, а жену и коња удри ‘Бога і вала прасі, а 

жонку і каня удар’; Лакше је сачувати зеца у гори него жену у дому ‘Лягчэй 

затрымаць зайца ў лесе, чым жонку ў хаце’. У беларускім прыказкавым 

фондзе можна сустрэць і адваротную, даволі экзатычную, з’яву: Біла жонка 

мужыка, рукі закасаўшы, а ѐн ѐй пакланіўся, шапачку зняўшы. 



Разам з тым у шэрагу парэмій канстатуецца, што муж і жонка 

прадстаўляюць сабой адзінае цэлае, яны падобны адзін да аднаго і павінны 

жыць ў згодзе: Які Тамаш, такая і Тамашыха; Свака жена на свог мужа 

налик ‘Кожная жонка да свайго мужа падобная’; Жонка – не бот, не скінеш; 

Калі гаспадар з жонкаю сварыцца, тады ў гаршку трасца варыцца.  

Здрада мужа ці жонкі ацэньваюцца як вельмі верагодныя (Не вер каню, 

запрагаючы, а маладой жонцы, у дарогу выбіраючыся; У каханкі смаляныя 

лаўкі; Жену, пушку и коња може чоек показати, али у наруч не давати 

‘Жонку, стрэльбу і каня можа чалавек паказаць, але ў рукі не даваць’), але 

толькі беларускія прыказкі папярэджваюць мужчыну пра рызыкоўнасць 

здрады (Чужая мяккая падушка на чужой пасцелі лысіну працярэбіць; Сам 

сябе загубіш, як чужую кабеціну прыгалубіш). 

Удаўство. Страта мужа ці жонкі ацэньваецца ў прыказках 

неадназначна: для беларускай парэмікі важна тое, што ні ўдава, ні ўдавец не 

могуць належным чынам весці гаспадарку (Жыццѐ ўдавінае – савінае; Удава 

– бедная галава; Удовіна і сякера не сячэ, і кабылка не вязе; Бяда дзеду без 

бабы, ядуць вошы ды скабы), а ў сербскай падкрэсліваецца, што аўдавеўшая 

жанчына нарэшце робіцца вольнай, што вымушае яе задумвацца пра 

мэтазгоднасць паўторнага шлюбу (Бунар вода свака грозњичава, удовица 

свака самовољна ‘Калодзежная вада неспакойная, кожная ўдава свавольная’; 

Удовица се и на коња пења а све вели нећу ‘Удава і на каня садзіцца, а ўсѐ 

гаворыць, што не пойдзе’; Удовица мужу нада и не нада ‘Удава мужу 

спадзяецца і не спадзяецца’. Яшчэ больш аптымістычна ў сербскіх парэміях 

разглядаецца смерць жонкі: Двапут је чоек у свом животу весео: кад се 

ожени и кад жену укопа ‘Два разы чалавек у жыцці вясѐлы: калі ажэніцца і 

калі жонку пахавае’; Срећноме жене умиру а несрећноме кобиле цркавају ‘У 

шчаслівага жонкі паміраюць, а ў няшчаснага кабылы здыхаюць’. 

Цешча – зяць, свякроў – нявестка. Адно з найбольшых адрозенняў ў 

апісанні сямейных адносінаў паміж сербскімі і беларускімі парэміямі 

заключаецца ў ацэнцы статусу зяця. Беларускія прыказкі адлюстроўваюць не 

вельмі прыязнае стаўленне да гэтага сваяка: І певень умее гонар паказваць, не 

толькі зяцѐк; Пусці зяця  кала чорта ў хаце; Зяць любіць узяць. А самае 

горшае, што можа здарыцца – стаць прымаком: Доля прымацкая – сабацкая; 

Прымак – той жа парабак; Прымак пятнаццаць гадоў цешчынага ката на 

“вы” заве. Становіцца зразумелым імкненне хлопца ажаніцца з дзяўчынай, 

радня якой жыве далѐка, і не мець ніякіх дачыненняў з яе сям’ѐй (Вазьмі 

ўдавіно, бо ў яе адно; Са шваграм і на зайца не ідзі). Для сербаў, наадварот, 

адносіны паміж зяцем і цешчай выглядаюць даволі ідылічнымі: Ташта зету 

масло вари; Младом зету јаја пеку ‘Маладаму зяцю яешню пякуць’; Пуница 

воли зета него сина ‘Цешча больш любіць зяця, чым сына’. Верагодна, 

бацькі (у першую чаргу – маці, жанчына) імкнуцца аддзячыць зяцю за тое, 

што пазбавіў іх дачку ганьбы застацца ў дзеўках. 

Доля нявесткі нялѐгкая ўсюды, адзінае суцяшэнне – сѐнняшняя 

нявестка сама калі-небудзь стане гаспадыняй-свякроўкай: Самая грубая 

дзяруга – у нявесткі; Датуль нявестка была міла, пакуль бруд з хаты насіла; 



Свака свекрва мрзи снаху ‘Кожная свякроў ненавідзіць нявестку’; Свекрва се 

не сећа да и она снаха била ‘Свякроў не памятае, што сама нявесткай была’; 

Не гневайся на свякроўку: сама будзеш свякроўкай. 

      Вывады. У наіўнай карціне свету мужчына з’яўляецца пазітыўным 

героем, таму, як правіла, згадваецца ў парэміях толькі ў сувязі са сваім 

сацыяльным (напрыклад, шлюбным) статусам. Жанчыны атрымліваюць і 

агульную, негатыўную, характарыстыку, якая, аднак, у розных народаў можа 

мець свае асаблівасці. Так, напрыклад, для беларусаў адной з найбольш 

заўважных характарыстык з’яўляецца глупства, а для сербаў – хітрасць і 

ілжывасць жанчыны. Характэрна рэгулярнае параўнанне жанчыны з 

жывѐламі (змяя, жаба, конь, заяц, сава) ці неадухаўлѐнымі прадметамі (печ, 

стрэльба), што больш часта ў сербскай парэміцы. 

Адносная вартасць жанчыны прызнаецца толькі тады, калі яна – жонка 

ці маці. Супярэчлівасць заўваг, якія тычацца жонкі, дазваляе гаварыць пра 

тое, што ў прыказкавым макратэксце адначасова фарміруюцца яе ідэальны і 

антыідэальны вобразы. Ідэальная жонка – працавітая, гаспадарлівая, 

паслухмяная і верная (менавіта для гэтага яе трэба біць); яе жыццѐ 

абмяжоўваецца клопатам пра сям’ю і хатнюю гаспадарку. Прыгажосць 

выглядае менш прывабнай за багацце і добры нораў. Для беларускага жаніха 

важнай з’яўляецца і магчымасць радзей сустракацца з роднымі будучай 

жонкі (адносіны паміж некроўнымі родзічамі, сваякамі, увогуле апісваюцца ў 

беларускіх парэміях як даволі варожыя). 

Розніца паміж сербскім і беларускім наіўным светасузіраннем 

праяўляецца ў своеасаблівай ацэнцы такіх феноменаў, як жаніцьба і 

ўдаўство. Беларускія парэміі, прызнаючы, што шлюб можа быць няшчасным, 

падкрэсліваюць, тым не менш, неабходнасць жыцця ў згодзе і 

узаемазалежнасць мужа і жонкі, асуджаюць нявернасць і адзначаюць 

непаўнацэннасць ўдавы ці ўдаўца. У сербскіх прыказках мэтазгоднасць 

шлюбу не падлягае сумневу, аднак страта мужа ці жонкі выглядае як 

радасная падзея; вернасць у шлюбе павінна захоўваць толькі жонка.  

Такім чынам, аналіз вобразнай сістэмы парэмій дазваляе зрабіць 

некаторыя высновы пра адметнасць наіўнай карціны свету ў цэлым, 

выдзяліць тыя сферы, з’явы і аспекты, якія з’яўляюцца найбольш важнымі 

для народнага светаўспрыняцця, а таксама адзначыць асаблівасці 

светаразумення розных народаў. 
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