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Резюме. В докладе рассматриваются белорусские фразеологизмы, 

пословицы и поговорки, которые своим содержанием, лексико-

семантическим составом либо прототипами отражают факты и события 

отечественной истории и культуры. Представленный и проанализированный 

в работе фактический языковой материал позволяет говорить о фразеологии 

как о ценном элементе историко-культурного наследия белорусского народа, 

имеющем высокий лингвострановедческий потенциал и репрезентирующем 

определенным образом неразрывную связь языка и общества. Основными 

методами исследования и обработки фразеологического материала стали 

методы семантического и компонентного анализа. 

Keywords: idiom, proverbs, ethnic history, material and spiritual culture, 

extralinguistic sources of phraseology, prototype, ethno-cultural component. 

Summary. The report considers Belarusian idioms, proverbs and sayings, 

whose meaning, lexical-semantic structure and prototypes reflects the facts and 

events of the national history and culture. The linguistic material presented and 

analyzed in the report lets us suggest that phraseology is a valuable element of the 

historical and cultural heritage of the Belarusian people, has a high importance for 

cultural and linguistic studies and represents the intrinsic connection between 

language and society. The methods used in the research are semantic and 

componential analysis.   

Уласцівасць мовы адлюстроўваць адметнасць культуры яе носьбітаў 

абумоўлена кумулятыўнай функцыяй, якая заключаецца ў назапашванні і 

захаванні традыцый, гістарычных здабыткаў, нацыянальнай свядомасці 

народа. Асаблівую цікавасць у гэтым плане ўяўляюць фразеалагізмы і 

парэміі, якія сваім зместам, лексіка-семантычным складам або прататыпамі 

адлюстроўваюць пэўныя з‘явы і падзеі айчыннай гісторыі і культуры 

беларусаў. Менавіта яны сталі аб‘ектам апісання ў прапанаваным дакладзе.  

Так, цэлая група ўстойлівых выразаў утрымлівае ў сваім складзе ў 

якасці кампанентаў назвы беларускіх гарадоў і мястэчак (а таксама найменні 

іх насельнікаў) або ў сувязі з тымі гістарычнымі акалічнасцямі, якія ў іх 

адбываліся, або ў сувязі з аб‘ектамі рознага парадку, якія ў іх размяшчаліся ў 

даўнейшыя часы, або для  надання пэўнай характарыстыкі іх жыхарам.  

А дзе пекла? — А ў Альбрэставе. Так казалі для жарту, распавядаючы 

пра цяжкую дзе-небудзь службу або жыццѐ. Альбрэстава — фальварак 
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паезуіцкай маѐмасці. Паіезуіцкія маѐнткі — гэта адабраныя ў казну маѐнткі 

езуіцкага ордэна пасля выдалення яго з межаў Польшчы, а пазней — з Расіі. 

Адрозніваюць так званыя першыя і другія паезуіцкія маѐнткі. Першыя 

паезуіцкія маѐнткі, або фундушавыя, былі перададзены былым польскім 

урадам у казѐнную ўласнасць пасля выгнання езуітаў у 60-х гадах 19 

стагоддзя; затым яны былі прададзены ў прыватную ўласнасць, прычым 

замест аднаразовай выплаты пакупной сумы на кожным прададзеным 

маѐнтку пакінуты быў у вядомых памерах доўг, з якога ўладальнік маѐнтка 

абавязваўся выплочваць ―на вечныя часы‖ пэўныя працэнты; сумы, якія 

паступалі з маѐнткаў, былі прызначаны на ўтрыманне тагачасных вучэбных 

устаноў. У 1838 годзе такіх фальваркаў было 150. Другія паезуіцкія маѐнткі ў 

памеры 31 вызваліліся пры другасным выдаленні з ―заходняга краю‖ езуітаў 

у  1816–20 гадах, ужо па волі рускага ўрада. У 1822 годзе яны перайшлі ва 

ўласнасць казны. З даходу, які паступіў ад іх у казну, частка была скіравана 

на атрыманне вучылішчаў у Віцебску, Полацку, Оршы і Мсціслаўлі, а 

таксама на ўтрыманне духавенства пры ліквідаваных цэрквах і манастырах 

ордэна [9]. Увогуле, усе сяляне Беларусі, у тым ліку і паезуіцкія, былі 

прыгнечаны цяжкімі павіннасцямі, што і пакладзена ў аснову прыведзенага 

вышэй выразу. 

Мсціслаўцы недасекі — так дражнілі мсціслаўскіх жыхароў, выраз 

нагадвае пра былыя ў Мсціслаўлі войны. Мсціслаўцы не паміраюць на сваѐй 

лаўцы — прымаўка, паводле І. І. Насовіча,  характарызуе прыроджаных 

мсціслаўскіх жыхароў — мяшчан, якія не любілі сядзець дома; з мсціслаўскіх 

мяшчан службай многія дасягнулі высокага сацыяльнага становішча, пэўных 

чыноў і званняў. У гэтым плане цікавай з‘яўляецца і прымаўка Мсціслаў не 

аднаго сціснуў,  у якой, згодна з меркаваннем І. І. Насовіча, утрымліваецца 

ўказанне на князя Мсціслава Храбрага, пра яго якраз і нагадвае горад 

Мсціслаўль Магілѐўскай губерні, што і спарадзіла грамадскае меркаванне 

пра характар карэнных мсціслаўскіх жыхароў, з якімі цяжка ўжыцца 

прышламу (Такія ўж недасекі!) [6, с. 80].  

Аднак тут узнікаюць пэўныя пытанні і недакладнасці, паколькі, згодна 

з сучаснымі крыніцамі, утварэнне тапоніма Мсціслаў (горада раѐннага 

падпарадкавання ў Магілѐўскай вобласці Беларусі) сапраўды звязваюць з  

іменем рэальнай гістарычнай асобы, але не з Мсціславам Храбрым, князем 

Тмутараканскім, сынам Уладзіміра Святаславіча і, паводле даследаванняў 

М. Багадзяжа, беларускай князѐўны Рагнеды [2], а з Мсціславам Вялікім: 

летапісны заснавальнік горада, князь смаленскі Расціслаў Мсціслававіч, унук 

Уладзіміра Манамаха, ушанаваў у яго назве памяць пра свайго бацьку 

Мсціслава Вялікага. У летапісе дата заснавання гэтага горада падаецца пад 

1135 годам. Мсціслаў стаў асабістым уладаннем смаленскіх князѐў і быў іх 

другой рэзідэнцыяй, бо з 1180 года гэта ўжо цэнтр удзельнага княства, якое 

існавала да пачатку XVI стагоддзя ў складзе спачатку Смаленскай дзяржавы, 

а з сярэдзіны XIV стагоддзя ўваходзіла на правах аўтаноміі ў ВКЛ [8]. 

https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%91%D1%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%86%D1%8C
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%96
https://be.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%86%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D1%9E_%D0%9C%D1%81%D1%86%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%87&action=edit&redlink=1
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%85
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%81%D1%86%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D1%9E_%D0%92%D1%8F%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%96
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Паводле прадмовы да даведніка  ―Назвы населеных пунктаў Рэспублікі 

Беларусь‖ В. П. Лемцюговай, ―трэба мець на  ўвазе, што гэта адна з назваў 

гарадоў ранняй феадальнай эпохі (упамінаецца пад 1156 г.), якая сваім 

з‘яўленнем абавязана рэальнай гістарычнай асобе. Каб засведчыць факт 

валодання князем горадам або сялом, да яго імя 

http://www.novapdf.com/http://www.novapdf.com/дадаваўся старажытны 

суфікс прыналежнасці –j (-ѐт), перад якім пасля губных зычных паяўляўся –л 

(Мстислав + j — Мстиславль)‖ [5].  

А вось ―унутраная форма‖ фразеалагізма мсціслаўцы недасекі, звязаная 

са шматлікімі ваеннымі дзеяннямі і войнамі, цалкам пацвярджаецца многімі 

крыніцамі гістарычнай прозы, напрыклад:  ―з другой паловы XVI стагоддзя 

[Мсціслаўль] гэта — ваяводскі горад. У 1634 годзе ѐн атрымлівае 

магдэбургскае права і герб ―Малую пагоню‖ ў выглядзе рыцарскай рукі з 

мячом над аблокамі. Мсціслаўскае ваяводства мела свой сцяг лімонна-

жоўтага колеру з белай ―Пагоняй‖ у чырвоным полі. <...> Пасля крывавай 

вайны з Масковіяй 1654–1667 гадоў, калі горад неаднаразова гарэў, 

разбураўся і пераходзіў з рук у рукі, замак канчаткова заняпаў і горад 

атрымаў цалкам новае аблічча‖ [8]. 

Знаю, што ты з Раю; да, як завуць, не знаю — казалі, насміхаючыся з 

тых, хто незаслужана сябе ўзвялічвае або, не маючы ўласных заслуг, 

выхваляецца паходжаннем ад знакамітых продкаў. Рай — назва сяла 

Мсціслаўскага ўезда. 

Магілѐўцы кулажнікі, кулагу на локаць прадаюць, а на палец прыбаўкі 

даюць — насмешка з ураджэнцаў горада Магілѐва і нават Магілѐўскай 

губерні. Прыказка зафіксавала факт, што магілѐўскія мяшчане мелі мянушку 

―кулажнікі‖, якую  народныя паданні тлумачаць наступным чынам: ―у 

даўніну на кірмашы прадаваўся танны ласунак для беднага люду пад назвай 

―кулага‖. Яна гатавалася з каліны, жытняй мукі і мѐду. Уяўляла сабой даволі 

густую, цягучую вадкасць, так што бедныя, дробныя базарныя гандляры і ў 

асаблівасці жанчыны-гандляркі прадавалі ―кулагу‖, акунаючы ў яе голую 

руку па локаць і здымаючы для пакупніка застаўшаеся на руцэ цеста за 

пэўную плату. Гэта складала свайго роду меру, і той, хто набываў, звычайна 

запытваўся: ―дай мне на локаць кулагі‖. Паколькі гэтым гандлем займаліся 

толькі бедныя, прытым сталыя базарныя гандляры і гандляркі, адрозніваю-

чыся ад астатніх сваѐй сварлівасцю, маласумленнасцю, таму мянушка ―кула-

жнікаў‖ засталася за ўсімі сварлівымі і маласумленнымі гандлярамі. Зрабіла-

ся крыўдным словам. Ужо падчас друкавання ―Вопыту апісання Магілѐўскай 

губерні‖ пад рэдакцыяй А. Дамбавецкага  кулагу не прадавалі, але мянушка 

за магілѐўцамі заставалася і дажыла да сѐнняшніх дзѐн‖ [1]. Адсюль і 

прымаўка У безкулагага не пажывішся хахлом ‗у немаѐмнага нічога не 

возьмеш‘. 

Падаруй на Лупалаве без штаноў бегае — так казалі замест адмовы 

таму, хто прасіў падарыць што-небудзь каштоўнае. Згодна з І. І. Насовічам, 

Падаруй было прозвішчам аднаго мяшчанскага дома;  адзін чалавек з гэтага 

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/
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роду (з такім прозвішчам) быў горкім п‘яніцам і ў абарванай да галізны 

кашулі цягаўся па Лупалаве. Лупалава — гэта ўся задняпроўская частка 

Магілѐва: Лупалавам гэта частка названа ад ―лупіць‖ — гэта значыць, 

здымаць скуру з жывѐлы, таму што ў тым рэгіѐне большай часткай жылі 

гарбары [6, с. 129]. У канцы XIX — пачатку XX стст. на тэрыторыі Лупалава 

знаходзілася 30 гарбарных заводаў. 

Расна пірагамі красна. Расна — мястэчка Магілѐўскай губерні 

Чэрыкаўскага ўезда. Згодна з каментарам І. І. Насовіча, нягледзячы на 

прыказку, у мястэчку Расне няма нічога заманлівага [6, с. 146]. 

Воля ваша, а Рыга наша —  гістарычная прыказка, якая ўказвае на 

ўступку польскай крэпасці Волі ў прадмесці Варшавы і на забранне Рыгі 

(паводле І. І. Насовіча). Ужываецца пры няўступцы чаго-небудзь у спрэчнай 

справе (параўн. з руск. Мы ваши, а земля наша) [6, с. 15]. Я. Ф. Карскі ў сваѐй 

знакамітай працы ―Беларусы‖ таксама ўзгадвае гэту гістарычную прыказку з 

тлумачэннем ―імітацыя сувораўскіх даносаў‖ [4, с. 410]. 

У Крычаў на порах гадзіцца — так жартоўна казалі пра старую 

жанчыну. Прыказка згадвае пра тое, што ў Крычаве калісьці быў парахавы 

завод. Кепска ў Мінску, пане Карэнеўскі — ужывалася ў жартоўным сэнсе, 

пры няўдачах, пройгрышах у картах або ў судаводстве, а таксама пры 

атрыманні пакарання; згодна з І. І. Насовічам, прыказка нагадвае штосьці 

гістарычнае, асабліва паражэнне палякаў у Мінску [6, с. 60]. Кепска каля 

Віцебска, а ў Воршы яшчэ горшы — казалі насмешліва пра няўдачы ў 

некалькіх справах або спробах; згодна з І. І. Насовічам, прыказка нагадвае 

пра гістарычныя ваенныя акалічнасці, якія адбываліся ў гэтых гарадах [6, 

с. 60]. 

Угадай, земец, колькі міль да Віцебска — насмешлівае пытанне 

азадачанаму сумніўнымі або крытычнымі абставінамі. Шляхам-шляхам да 

самай Гразі — казалі з жартам пра брудную дарогу ў адказ на пытанне, якая 

дарога куды-небудзь. Гразь — вѐска на Смаленскай дарозе з Мсціслаўля. 

Шчэжары ды Голені паўсвету занялі — казалі пра даўжыню сяла Голені і 

вѐскі Шчэжар Чавускага ўезда Магілѐўскай губерні, кожная з якіх 

прасціралася больш за вярсту. 

Кампанентам шэрагу фразеалагізмаў і парэмій становіцца не сам 

тапонім, а адтапонімны прыметнік, утвораны для характарыстыкі пэўнай 

з‘явы або падзеі, звязанай са згаданай мясцовасцю. 

Смаргонская палiтыка — няўмелае, медзведзяватае абыходжанне; так 

кажуць таму, хто парушае правілы ветлівасці ў грамадстве; выпускнік 

смаргонскай акадэміі, студэнт смаргонскай акадэміі — няўмелы, 

няўклюдны, медзведзяваты ў абыходжанні чалавек. Прыведзеныя выразы 

звязаны з тым, што ў Смаргоні калісьці (у тыя часы горадзе Віленскай 

губерні) утаймоўвалі мядзведзяў, а ―смаргонская акадэмія‖ — жартоўная 

назва школы дрэсіроўкі мядзведзяў. 

Хомка Лабоўскі — г.зн. дурань, праставакаваты чалавек. Лобы — гэта 

было сяло Аршанскага ўезда. Шляхціц ты Кабылянскі, адна нага ў чобаце, а 
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другая ў лапці! Кабыляны — аколіца Аршанскага ўезда Магілѐўскай губерні, 

але так гаварылі пра любога неахайнага чалавека. Раскалыхаўся як брацкі 

звон — казалі, калі чалавек панурага характару развесяліцца і гарэзуе ў 

кампаніі. Гісторыя паходжання кампаратыўнага фразеалагізма звязана з тым, 

што ў Магілѐва-Брацкім манастары (маецца, відавочна, на ўвазе Богаяўленскі 

брацкі манастыр — праваслаўны мужчынскі манастыр, які існаваў у 

Магілѐве з сярэдзіны XVII да пачатку XX стагоддзя і быў шчыльна звязаны з 

дзейнасцю тагачаснага праваслаўнага брацтва) быў звон, які, калі трэба было 

званіць,  раскалыхвалі восем чалавек. 

Бясспрэчную цікавасць уяўляюць устойлівыя моўныя адзінкі, якія 

зафіксавалі і захавалі ў сваім складзе памяць пра сталічныя гарады Беларусі 

на розных гістарычных этапах яе развіцця. Так у кампанентны склад 

беларускіх фразеалагізмаў і парэмій у розныя часы ўвайшлі тапонімы Вільня, 

Кракаў, Варшава, Масква, Мінск. Напрыклад, у адказ на настойлівае 

патрабаванне паскорыць якую-небудзь справу, якая патрабуе часу, можна 

было пачуць наступныя сінанімічныя фразеалагічныя адзінкі: не за дзень 

Вiльня станавiлася, не адразу Вільню пабудавалі, не адразу Кракаў 

пабудавалі, не разам Кракаў збудаваны, Масква не зразу будавалася, не за год 

Масква пастаўлена, якія дадаткова актуалізуюць важнасць сталічных 

гарадоў, паколькі, як слушна заўважыў вядомы беларускі фразеолаг, 

М. А. Даніловіч, толькі іх найменні выкарыстоўваюцца ў выразах 

прадстаўленай структурна-семантычнай мадэлі: ―назвы гарадоў ніжэйшага 

рангу не праніклі, вобразна кажучы, не былі ―дапушчаны‖ ў межы гэтай 

мадэлі‖ [3, с. 21].  

Акрамя таго, названыя вышэй найменні цэнтраў адміністрацыйна-

дзяржаўнага і палітычнага аб‘яднання актыўна выкарыстоўваюцца ў якасці 

кампанентаў шматлікіх выразаў самай разнастайнай семантыкі і канатацый, 

напрыклад: язык Вiльнi дапытае, языком у Вiльнi, а галавою за печчу;  як 

дзядзька ў Вiльнi — разгублена, збянтэжана, непрывычна, нiякавата (вобраз 

склаўся на аснове эпiзодаў з паэмы Я. Коласа ―Новая зямля‖, раздзел 

―Дзядзька ў Вiльнi‖);  Рабі пільна, то і тут табе будзе Вільна; Як у Вільні, 

так і тут: сорак фунтаў — гэта пуд; У Вільні, як і здзесь, як пасееш, так і 

з’еш; Хоць да Кракава, усюды адзінакава; Пайшла слава аж да Аршавы; Не 

дуры Масквы, яна і так дурная (тут Масква разумееца ў значэнні ‗рускі‘, а 

дурны ў значэнні ‗п‘яны‘. Гульня слоў.); Паноў многа такіх — не 

перавешаеш да Масквы (з‘едліва казалі шляхціцам, асабліва калі яны ў 

спрэчцы з селянінам гаварылі ―Я пан, а ты хам‖); Дурняў да Масквы не 

перавешаеш. 

Пра непрыемна кіслую, горкую ці вострую страву казалі наступным 

чынам: аж Вільню ўбачыць, аж Вільня відаць, Маскву відно, Маскву ўбачыць, 

Маскву можна ўбачыць, аж Варшаву відно. Скупога, сквапнага да грошай 

чалавека характарызуюць наступныя выразы: за рубель жабу ў Вільню 

пагоніць, за капейку вош (блыху) у Маскву пагоніць, за грош у Маскву збегае, 

за капейку вош да Мінска пагоніць (зафіксаваны падобны варыянт 
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фразеалагізма і не са ―сталічным‖ тапонімам: за капейку жабу да Барысава 

дубцом пагоніць). Засведчаны і іншыя выразы, у якіх згаданыя тапанімічныя 

кампаненты дэталізуюць агульную прасторавую семантыку: да Масквы 

ракам не пераставіш (не пераставіць, не пераступіць) ‗вельмі многа каго-н., 

чаго-н.‘; як да Масквы ракам ‗далѐка і доўга (ісці, ехаць і пад.)‘; паказаць 

Маскву ‗падняць каго-н. (звычайна дзіця) уверх, узяўшы за галаву далонямі 

да вушэй‘; (на нажы) у Вільню можна заехаць ‗тупы, ненавостраны (нож)‘ [3, 

с. 21] і інш. 

Цэлы комплекс беларускіх фразеалагізмаў, прымавак і прыказак 

утрымліваюць указанне на канкрэтных гістарычных асоб. 

Батура — сабаччая натура. Так казалі пра лгуна і падманшчыка.  

Выраз, верагодна, утрымлівае намѐк на вядомага дзяржаўнага дзеяча 16 

стагоддзя, вялікага князя Вялікага Княства Літоўскага і караля польскага 

Стэфана Баторыя. Памяць пра караля Стэфана Баторыя ўтрымліваюць 

таксама фразеалагізм помніць караля Баторага (Батуру), які мае значэнне 

‗стары, даўні, адвечны‘ і прымаўка Шэйну вайну помніць ад цара Батуры — 

пра ―глыбокага‖ старога, які бачыў у сваім жыцці розныя перавароты. 

Дадаткова прымаўка нагадвае пра рускага палкаводца, ваеннага і 

дзяржаўнага дзеяча канца 16 — пачатку 17 стагоддзяў Міхаіла Барысавіча 

Шэіна, першага ваяводы Смаленска (1607–1611 гг.), кіраўніка абароны 

Смаленска ад польска-літоўскіх войскаў   (1609–1611 гг.), 

галоўнакамандуючага рускай арміяй у Смаленскай вайне ў 1632–1634 гадах і 

інш. Імя палкаводца згадваецца і ў прымаўцы Шэйну вайну паднялі — у адрас 

дзяцей, якія паднялі шум і бегатню. 

Бовтай у торбе — такім чынам простыя людзі перайменавалі 

знакамітага палкаводца ў 1812 годзе Барклая дэ Толі, выраз адрасаваны 

людзям коснаязыкім і з неразборлівым маўленнем. 

Барысе, барысе, сам бараніся — так адказвалі на пагрозу. Па 

меркаванні І. І. Насовіча, прымаўка таксама нагадвае штосьці гістарычнае, 

магчыма, указвае на святога Барыса або Барыса Гадунова пры нашэсці 

Грыгорыя (Грышкі) Атрэп‘ева [6, с. 8]. 

За Саса было досыць хлеба і мяса,  а настаў Панятоўскі, стаў хлеб не 

такоўскі; За круля Саса наеліся людзі хлеба і мяса, а за Панятоўскага ні 

стало і падла конскаго (прыказка вядомая і палякам: ―Za króla Sasa było chle-

ba do pasa‖) — выкарыстоўвалася ў пераносным сэнсе, калі гаворка ішла пра 

незадаволенасць прызначэннем новага начальніка, памешчыка або гаспадара. 

Гэта гістарычная прыказка ўтрымлівае, бясспрэчна, указанне на польскіх 

каралѐў саксонцкай дынастыі Аўгуста ІІ або Аўгуста ІІІ і Станіслава 

Панятоўскага.  

Цара гароха помніць — кажуць жартоўна пра таго, хто распавядае пра 

былыя часы. Тут, па меркаванню І. І. Насовіча, утрымліваецца ўказанне на 

Генрыха Французскага, што быў каралѐм польскім [6, с. 178].  

Выйграў, як Заблоцкі на мыле — насмешка з няўдачы ў 

немудрагелістым прадпрыемстве. Заблоцкі, па аповядах, змяняў за мяжой 
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пшаніцу на мыла і, каб скрыць тое ад мытнага агляду, скінуў яго на дно 

судна. Але пакуль ѐн даплыў дадому, мыла зусім размякла ад вады, якая 

працякла ў судна. 

Кепска, пане Грыгорый: што далей, то горай — казалі з жартам і нават 

з насмешлівым шкадаваннем пра няўдалыя абставіны і спробы спадабацца. 

Не фігуруйся, Грышачка — такімі словамі спынялі таго, хто, стаўшы багатым  

і зыбыўшыся пра сваѐ нізкае паходжанне або ранейшае бядняцкае 

становішча, праяўляе паводзіны і павадкі, уласцівыя чалавеку знатнаму.  

Прымаўка гэта, паводле І. І. Насовіча, асабліва бытавала паміж шляхцічамі, 

якія азадачваюць тым чыноўніка, што выйшаў з мясцовай шляхты. 

―Грышачка‖ нагадвае яму пра яго папярэдні сацыяльны статус. Абедзве 

прыведзеныя прыказкі маюць на ўвазе Грыгорыя Загорскага, які, не ўмеючы 

нават чытаць па-царкоўнаславянску, быў прызначаны ўніяцкім архіепіскапам 

полацкім, пад іменем Германа ІІ. Першапачаткова, будучы яшчэ хлопчыкам, 

ѐн быў ва ўслужэнні і ―на пабягушках‖ у Кіеўскага мітрапаліта Міхаіла 

Рагозы, а пазней пры ўвядзенні Уніі стаў сродкам інтрыг Адама Пацея і 

іншых укараняльнікаў Уніі і за тое быў узведзены адразу ў протанатарыі 

мітрапаліта і ўрэшце стаў архіепіскапам Полацкім Уніяцкім, не ўмеючы 

нават чытаць па-царкоўнаславянску, пад іменем Германа ІІ. Пачынальнікі 

Уніі, якія ведалі яго, часта смяяліся над яго недарэчнай ганарыстасцю.  

З названымі сваім прататыпам, магчыма, звязана і прыказка Што 

будзе, то будзе, а Грышка на куце не будзе, якой пагражалі супраць чыіх-

небудзь дамаганняў. Па меркаванню І. І. Насовіча, прыказка можа выяўляць 

сабой рэакцыю на абставіны, згодна з якімі Грыгорый Герман Загорскі, 

стаўшы Полацкім уніяцкім архіепіскапам, спрачаўся з іншымі епіскапамі, 

таксама ўніяцкімі, за першапрэстол [6, с. 187]. 

Шэраг выразаў адлюстроўвае розныя з‘явы сацыяльна-эканамічнага,  

палітычнага і гаспадарчага ўкладу на Беларусі ў даўнейшыя часы, распавядае 

пра сацыяльную няроўнасць і рэакцыю на яе ў грамадскіх колах, пра 

прыгнятальнікаў і прыгнечаных, дае народную інтэрпрэтацыю 

ўнутрыпалітычных працэсаў і знешнепалітычных стасункаў, найперш з 

суседнімі дзяржавамі.  Сродкамі ўстойлівых выслоўяў народ не толькі фіксуе 

пэўныя працэсы ў тагачасным грамадстве, даючы ім сваю ацэнку, але і 

выкарыстоўвае абагульненыя назіранні за імі для характарыстыкі чалавека і 

адносін паміж людзьмі. Прывядзѐм для прыкладу некаторыя з такіх 

выслоўяў, зафіксаваных у слоўніку І. І. Насовіча. 

Мяшчанская ўхватка — так раней гаварылі пра хітрасць мяшчан 

супраць простага люду. Маскоўская прывязка — казалі ў выпадку, калі хто-

небудзь моцна да каго-небудзь прывязаўся.  

Вось тут статут і канступацыя — казалі, больш ў жартоўнай 

форме, пра вельмі заблытаныя і цяжкія акалічнасці. Статут тут азначае 

‗нечаканы прыпынак‘, а канступацыя — ‗аслупяненне ад здзіўлення‘. 

Прыказка гэта выкарыстоўвалася ў колах беларускага духавенства, гараджан 

і чыноўнікаў з беларусаў. Выраз нагадвае часы літоўска-польскай судовай 
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вытворчасці, пра свавольствы шляхты з часоў судовых распраў па статутах 

Вялікага Княства Літоўскага. А ў нашай Польшы кожан хоча быць большы — 

нагадвае пра становішча ў апошнія гады Рэчы Паспалітай. Гаварыў бы па-

польску, ды язык конскі — жартавалі з тых, хто, будучы з простых сялян, 

―ламаў язык‖ на польскі лад.   

Тыдзень — тыдзень да каляд, пан з чэлядзі да й не рад. Так казалі ў 

намѐк, што калядныя святкі ѐсць час адпусціць былых і наняць новых 

служачых. Гэта, мужык, атлас. — Ад нас, паночак, ад нас — казалі 

беларусы ўсіх саслоўяў, нават і самі памешчыкі, паказваючы тым, што 

памешчыкі жылі за кошт іх працы. Баяцца не цівуна, а яго бізуна — пра 

розныя выпадкі, у якіх пераважае чуллівая, адчувальная прычына страху.  

Татка, татка, лезець чорт у хатку! — Абы б не маскаль (маскаль тут 

азначае ‗рускі салдат‘) — сяляне так смяяліся са шляхты, якая баялася рускіх 

больш за чорта. Я ксянзоўскі слуга, сагнуўся, як дуга; як жа мне не сагнуцца, 

калі няма чым апрануцца — так смяяліся над абарванымі хлопчыкамі — 

прыслужнікамі ў каталіцкіх прыхадскіх кляштарах, нават над шляхецкімі. Як 

казалі ―чалом‖, было хлеба і на стале і пад сталом, а як сталі гаварыць 

―дабрыÏдзень‖, сталі бегаць з торбачкаю абыÏдзень — дакорлівая насмешка 

супраць новаўвядзенняў па земляробстве, якім прыпісвалі амаль штогадовыя 

неўраджаі. 

Хоць да Кракава, усюдых адзінакава — так казалі гультаям, калі жыццѐ 

ў іншых месцах уяўлялася ім больш прывольным. З падобнай семантыкай 

зафіксавана і іншая прыказка: У Нясвіжы людзі хіжы: салому таўкуць, бліны 

пякуць; сена смажаць, бліны мажуць — іранічная насмешка ў выпадку, калі 

хто кажа, што ў іншых месцах лепш гаспадараць або жыць больш прывольна. 

Сем сѐл, адзін вол і той гол — так казалі пра збяднелага памешчыка, 

які праматаў сваю маѐмасць і грошы. Як скарга на абядненне або сарказм з 

таго, хто прагуляў сваю маѐмасць шалапутным жыццѐм і затым страціў 

усякую павагу з боку іншых, ужывалася і прыказка Быў калісь дваранін, ды 

чорт яго пераманіў. Ваша благароддзе, свінні ў агародзе — насмешка 

простага люду над дробным чыноўнікам. 

Скамарох папу не таварыш — такім чынам выказвалі адмову на зварот 

аб саўдзельніцтве і дапамозе, калі той, хто просіць, не адпавядае адрасату ні 

становішчам, ні сіламі. Сабака брэша, а дваранін едзе — так заклікалі  не 

звяртаць увагі на лаянку несумленнага або п‘янага чалавека.  

Охохох! Semper (заўсѐды) гарох; raro (рэдка) каша; miseria (беднасць) 

наша — казалі з насмешкай выхаванцам семінарыі пра бурсацкае жыццѐ. 

Бурсацкі — які мае адносіны да бурсака, бурсак — навучэнец бурсы, бурса — 

назва духоўных вучылішчаў з інтэрнатамі ў ХVIII — першай палове ХІХ 

стагоддзя [7, с. 83]. 

Цікавымі і займальнымі з‘яўляюцца выразы, прататыпам якіх сталі 

пэўныя побытавыя сітуацыі і аповяды пра іх. Напрыклад, у слоўніку 

І. І. Насовіча зафіксавана прыказка Смех з панскіх ботаў: адзін згарэў, а другі 

сабака з’еў. Так жартавалі, калі сустракалася якое-небудзь смешнае здарэнне 
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або калі праз глупства атрымалася двайная нявыгада.  Прыказка паходзіць з 

наступнага аповяду: слуга, памазаўшы боты свайго барыча салам, паставіў іх 

пагрэцца ў растопленай печы, а сам выйшаў. Тым часам сабака, які 

знаходзіўся ў пакоі, пачуў пах смажанага на ботах сала, выцягнуў адзін бот з 

печы і пагрыз яго, а другі, што застаўся ў печы, пакуль хлопчык вярнуўся, 

згарэў [6, с. 152].   

Такім чынам, устойлівыя моўныя выразы адюстроўваюць этнічную 

гісторыю і  культуру беларусаў як адзiнкамi свайго лексiка-семантычнага 

складу (праз ужыванне ў якасці кампанентаў назваў рэалій матэрыяльнай і 

духоўнай культуры беларусаў,  імѐнаў людзей, гістарычных асоб, 

геаграфічных назваў і г.д.), так і сваiмi прататыпамi, паколькi самiм 

з‘яўленнем яны былi абавязаны пэўным гiстарычным падзеям, што ў розныя 

часы адбывалiся на Беларусi, асаблiвасцям сацыяльна-эканамічнага, 

палітычнага і гаспадарчага  ўкладу ў даўнейшыя часы і рэакцыі на іх ў 

розных грамадскіх колах, спецыфікай побыту  i духоўнага свету беларусаў i 

iнш. Сродкамі ўстойлівых выслоўяў народ не толькі фіксуе пэўныя працэсы ў 

беларускім грамадстве на розных этапах яго развіцця, даючы ім сваю 

інтэрпрэтацыю і ацэнку, але і выкарыстоўвае абагульненыя назіранні за імі 

для характарыстыкі людзей і адносін паміж імі ў розных сітуацыях.  

Увесь матэрыял, прадстаўлены і прааналізаваны ў публікацыі, чарговы 

раз звяртае ўвагу на беларускую фразеалогію як каштоўны элемент 

гісторыка-культурнай спадчыны беларускага народа, які своесаблівым чынам 

прэзентуе непарыўную сувязь мовы і грамадства, мае высокую 

лінгвакраіназнаўчую каштоўнасць і варты глыбокага асэнсавання, 

вывучэння, сістэматызацыі і апісання. 
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