
Жанна Клімянок  

 

АПАЗІЦЫЯ «СВОЙ – ЧУЖЫ»  

Ў БЕЛАРУСКАЙ  МОЎНАЙ КАРЦІНЕ СВЕТУ 

 (НА МАТЭРЫЯЛЕ ПРЫКАЗАК) 

 

«Моўная карціна свету» вызначаецца даследчыкамі як сукупнасць 

уяўленняў пра свет, што выяўляюцца ў семантыцы слоў мовы [1]. Менавіта 

мова так ці інакш вызначае светаўспрыманне чалавека. Як пішуць аўтары 

кнігі «Ключавыя ідэі рускай карціны свету»: «Валоданне мовай 

прадугледжвае валоданне канцэптуалізацыяй свету, адлюстраванай у гэтай 

мове. Паколькі канфігурацыя ідэй, што ўтрымліваюцца ў значэнні слоў 

роднай мовы, успрымаюцца моўцам як тое, што мае быць, у яго ўзнікае 

ілюзія, што так увогуле пабудавана жыццѐ» [1, 9]. Разгледзім прыклад: 

«Дурны я, дурны, а разумней за папа» [*1]. З прыказкі нельга зрабіць выснову 

наконт таго, які чалавек у беларускай моўнай карціне свету лічыцца 

разумным, але відавочна, што поп паўстае ў ѐй як маласімпатычны персанаж. 

Такім чынам, мова «ў няяўным выглядзе» замацоўвае ў выслоўях пэўныя 

характарыстыкі пэўных аб’ектаў, рэалій [1, 9]. 

Парэміялогія, выступаючы важнай часткай беларускай мовы, дае 

матэрыял для выяўлення некаторых асаблівасцей народнага 

светаўспрымання. Карыстаючыся выслоўямі, чалавек, незаўважна для сябе, 

судакранаецца з выпрацаваным на працягу стагоддзяў беларускім ладам 

жыцця. «Лепш у сваѐй хатцы, як у чужым палацы», – кажам, адчуваючы 

любасць да роднага, блізкага кутка. Свая хатка супрацьпастаўляецца 

чужому палацу, як мікракосм беларуса, яго абжытая, «асвоеная» маленькая 

прастора – нязведанай, вялікай, чужой. 

Прадметам нашага даследавання стала апазіцыя «свой – чужы» ў 

беларускай моўнай карціне свету. Дзеля яе вызначэння мы звярнуліся да 

фальклорнага матэрыялу і абралі аб’ектам аналізу прыказкі з гэтым 

антытэтычным кампанентам. 

Аналіз 196 прыказак паказаў, што пасэсарам (суб’ектам) «свайго» 

звычайна выступае чалавек як асобны індывід або людзі як аб’яднанні 

рознага тыпу і маштабу. Жывѐлы і расліны амаль не прадстаўлены ў якасці 

суб’ектаў «свайго», акрамя рэдкіх выпадкаў, калі адбываецца метафарычны 

перанос пэўных рэалій з чалавека на птушку ці жывѐлу (У вераб’я свая 

сям’я). Спецыфічная будова прыказак (звычайна гэта абагульнена-асабовыя 

сказы) паказвае, што, хаця суб’ект і з’яўляецца асобай, але асоба гэта не 

канкрэтная, а ўніверсальная: «У чужым воку саломінку бачыць, а ў сваім 

бервяна не бачыць» (‘любы, кожны чалавек’). Абагульненні часам могуць 

набываць характар абсалютных, у ролі суб’екта выступаюць прыродныя 

сілы, «нячысцікі»: «Ты па чужое, а чорт па тваѐ». 

Адсюль вынікае, што апазіцыя «свой – чужы» звычайна будуецца ў 

дачыненні да чалавека. С. М. Талстая прапанавала прадставіць для кожнага 



асобнага чалавека вобласць аб’ектаў свайго ў выглядзе канцэнтрычных колаў 

[3, 320]. 

Цэнтр такой канцэнтрычнай канструкцыі (першае кола) займае сам 

чалавек і тое, што належыць яму асабіста, перш за ўсѐ яго ўласнае цела: 

«Свая губа не дура: знае, што прымае». «Лепей адно вока сваѐ як тры 

чужыя». Некаторыя прыклады выяўляюць назіранні чалавека не толькі за 

ўласным целам, але і за часткамі цела іншага, несвайго, чужога, за якімі 

замацаваны пэўныя негатыўныя якасці: «Чужым языком толькі грады 

палоць». 

Наступнае кола «свайго» – блізкае атачэнне чалавека, яго сям’я, крыху 

далейшае – сваякі, так званыя «свойскія» людзі ў процівагу чужым: «Лепей у 

сваіх людзях з голаду памерці, чым на чужыне золата збіраць». «Сват не 

сват, а чалавек свойскі». 

С. М. Талстая на разнародным моўным матэрыяле вылучае яшчэ больш 

шырокае кола блізкіх, суседзяў, знаѐмых (свая вуліца, сваѐ кола аднадумцаў і 

т. п.), за ім – кола аднавяскоўцаў ці землякоў, далей – кола людзей, звязаных 

з чалавекам этнічнай, моўнай, канфесійнай, прафесійнай і т. п. агульнасцю 

(свой народ, свая краіна) і, нарэшце, апошняе кола, да якога адносіцца ўвесь 

род чалавечы, увесь зямны шар у супрацьлегласць «іншаму», тагасветнаму 

[3, 320]. Зразумела, парэміялагічны матэрыял не адлюстроўвае ўсіх узроўняў 

супрацьпастаўлення «свайго – чужога» ў беларускай моўнай карціне свету, 

але ѐн змяшчае каштоўную інфармацыю пра асноўныя, першыя колы 

«свайго». Напрыклад, апазіцыя «свайго – чужога» часта ўзнікае, калі размова 

ў прыказках ідзе пра прафесію, род дзейнасці, рамяство пэўнай асобы: 

«Кожны пастух сваѐй пугай хваліцца». «Кожны кравец сваім кроем крое». 

«Кожны стралец сваю стрэльбу хваліць». Прыказкі падобнай структуры 

паказваюць, наколькі важнай для беларуса была яго прафесійная дзейнасць. 

Намі было выяўлена каля дзясятка падобных парэміялагічных адзінак. 

Вызначальным фактарам пры размежаванні «свайго – чужога» 

з’яўляецца таксама катэгорыя прасторы, якая шырока выкарыстоўваецца ў 

прыказках: «Чужое бачыць пад лесам, а свайго не бачыць і пад носам». 

«Чужыя грахі перад вачыма, а свае за плячыма». «Добра на Доне, ды лепей у 

сваім доме». Блізкае і далѐкае абазначае суадносна індывідуальнае, роднае і 

аддаленае, чужое. Катэгорыя блізкага рэалізуецца ў паняццях роднай хаткі і 

яе частак (печ, страха і т. п.), падворка, вѐскі, краю: «У сваѐй хаце і качарга – 

помач». «Свая стрэха – свая ўцеха». «У сваѐй хаце ўсе дзіркі вядомыя». «І 

верабей на сваім падворку спраўны». Катэгорыя чужога выяўляецца праз 

паняцці старана, край, вѐска: «Чужая старана – цѐмны лес». «На чужой 

старонцы і на печы холадна». Такім чынам, акрэсліваючы прастору чалавека, 

прыказкі вызначаюць і месца для прадметнага свету, які яго атачае. Разам з 

тым індывідуальную сферу асобы складае не толькі яго ўласнае цела, але і 

маральныя, інтэлектуальныя якасці: «Чужая хвала як гром грыміць, а 

самахвальства смярдзіць». «Чужым розумам жыве». Акрамя названага, да 

апазіцыі «блізкі – чужы» ў беларускім светаўспрыманні далучаюцца 

ўласнасць і грошы («Чужое багацце не грэе». «Чужая яечня не вечна». 



«Чужы рубель за капейку прымае, а сваю капейку за рубель лічыць»), 

прадметы рэлігійнай сферы («У чужой царкве свечак не тушы»), хлеб («На 

чужы каравай рота не разяўляй, а раней уставай ды свой здабывай». «Чужы 

хлеб калом у горле сядзіць»), работа («Чужой работы не шкода». «Свая 

ношка не цяжка». «Не за сваю справу не бярыся, а за сваѐй – не ляніся»), 

свойская жывѐла («З чужой кабылы і ў балоце злазь». «На сваім кані як хачу 

– качу») і інш. 

Аналіз прыказак з кампанентам «свой – чужы» паказаў, што дадзеная 

апазіцыя ў беларускай моўнай карціне свету выяўляецца перш за ўсѐ ў 

індывідуальнай сферы і сферы роднасных сувязяў, канкрэтызуецца ў 

паняццях прасторы, рамяства, працы, хаты, прадметах быту і гаспадаркі. 

 

ЗАЎВАГІ 
*1. Увесь фактычны матэрыял цытуецца па: [2], [4] (гл.: ЛІТАРАТУРА) 
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