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ги,	гербы	и	т.	д.	Г.	Бидерман	отмечает,	что	символами	становятся	зна-
ки,	 которые	обладают	высоким	сигнализирующим	 значением	и	могут	
подсознательно	воздействовать	на	глубинные	слои	личности	человека.	
Знаки,	имеющие	горизонтальную	или	вертикальную	структуры,	сигна-
лизируют	о	статичности	и	консервативности,	а	знаки	с	диагональным	
графическим	рисунком	созданы	с	акцентом	на	динамическо-агрессив-
ное	 воздействие	 [1,	 с.	 32].	 В	 качестве	 примеров	 можно	 привести	 не-
сколько	графических	символов	из	труда	Г.	Бидермана	«Энциклопедия	
символов».	Символ	нацистской	партии	«свастика»	своим	диагональным	
расположением	говорит	о	мобильности	и	наступательном	духе.	Поли-
тические	движения	агрессивного	или	наступательного	характера	всегда	
проявляют	себя	в	острых	знаковых	формах	(удвоенный	рунический	знак	
«зиг»	–	символ	СС).
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Білінгвізм	 і	 нівеліроўка	 асаблівасцей	 беларускіх	 гаворак,	 выкары-
станне	трасянкі	сёння	пэўным	чынам	уплываюць	на	беларускамоўную	
медыяпрастору,	 асабліва	 ў	 вусным	 маўленні.	 Працэсы	 глабалізацыі	 і	
хуткаплыннасць	 падзей,	 сацыяльна-эканамічныя	 змены	 спарадзілі	 ў	
медыямаўленні	 пэўныя	 змены	 ў	 параўнанні	 з	 папярэднімі	 некалькімі	
дзесяцігоддзямі.	Мова	сродкаў	масавай	інфармацыі	стала	больш	дэма-
кратычнай	у	плане	стылёвай	афарбоўкі	лексічных	адзінак,	што	асабліва	
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праяўляецца	ў	выкарыстанні	размоўнай	і	нават	прастамоўнай,	а	таксама	
спецыяльнай	запазычанай	лексікі.	З	іншага	боку,	мова	СМІ	на	сучасным	
этапе	страціла	пэўную	эмацыйнасць,	выразнасць,	адметную	семантыч-
ную	нюансіроўку,	сувязь	з	жывым	народным	словам.	У	большай	ступені	
сталі	распаўсюджанымі	спрошчаныя	клішаваныя	фразы.	Асабліва	ў	сэн-
се	выразнасці	і	дакладнасці	ў	сітуацыі	двухмоўя	нівелюецца	адметнасць	
беларускамоўнага	маўлення.

У	 сваім	 гістарычным	 развіцці	 беларуская	 літаратурная	 мова	 мела	
шмат	 асаблівасцей	 у	 параўнанні	 з	 суседнімі	 мовамі.	 Напрыклад,	
здабыткі	і	дасягненні	літаратурнай	мовы	старажытных	часоў	прымаліся	
пад	увагу	ў	новай	літаратурнай	мове,	якая	фарміравалася	ў	пачатку	ХІХ	
стагоддзя,	 з	 дамінантай	 народна-гутарковай	 стыхіі.	 Гэтая	 асаблівасць	
абумовіла,	 з	 аднаго	 боку,	 багатую	 насычанасць	 твораў	 беларускай	
літаратуры	элементамі	жывой	народнай	мовы,	а	з	другога	–	вялікую	ролю	
пісьменнікаў	і	дзеячаў	культуры	ў	станаўленні	і	развіцці	літаратурных	
нормаў.	

У	1950	годзе	ў	артыкуле	«Развіваць	і	ўзбагачаць	літаратурную	мову»,	
які	быў	змешчаны	ў	газеце	«Літаратура	і	мастацтва»,	Якуб	Колас	пісаў:	
«Наша	 літаратурная	 мова	 знаходзіцца	 ў	 працэсе	 тварэння.	 Тварэц	
мовы	–	народ,	задача	ж	пісьменніка	–	у	фарміраванні,	адборы	лепшага,	
у	прывядзенні	мовы	да	літаратурных	норм.	Як	бачым,	задача	немалая.	
Мы	 павінны	 мець	 мову	 прыгожую,	 гучную,	 простую,	 але	 гнуткую	
і	выразную»	[1].	У	гэтым	жа	артыкуле	Якуб	Колас	звяртае	ўвагу	аўтараў	
на	 неабходнасць	 «прыслухоўвацца	 да	 жывой	 народнай	 гаворкі»,	
раіць	 «некалькі	 старонак	 падарожнай	 запісной	 кніжкі	 адводзіць	 для	
запісу	 трапных	 слоў	 і	 выразаў»,	 а	 часам	 «перагледзець	 слоўнікавыя	
і	фальклорныя	крыніцы».	

З	 любоўю	 і	 павагай	 ставіўся	 да	 жывой	 народнай	 гаворкі	 вялікі	
пясняр.	 Сведчанне	 таму	 –	 яго	 творы,	 у	 якіх	 пульсуе	 жывы	 струмень	
з	 невычэрпных	 крыніц	 народнай	 мудрасці.	 Бадай,	 нельга	 знайсці	
ў	літаратурнай	і	публіцыстычнай	спадчыне	Якуба	Коласа	твора,	у	якім	
бы	тое	ці	 іншае	выказванне	не	аздаблялася	б	прыказкай	або	трапным	
народным	 выслоўем:	 кожны плача па сваім бацьку, як умее; без 
папа ведаю, што ў надзелю свята; карміць адну карову, а даіць дзве; 
раскідаецца печ зімою – тое самае, што абрадзіцца жонка ў жніва; 
з мухамі ў носе;	браць верх; весці рэй;	ні праехаць, ні прайсці, ні коніка 
правясці; варона з куста – пяць на куст	і	шматлікія	іншыя.

Асаблівай	выразнасцю,	трапнасцю	і	афарыстычнасцю	вызначаюцца	
зарыфмаваныя	 выслоўі,	 якія	 дапамагаюць	 аўтару	 сцісла,	 вобразна	
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выказаць	 сваю	 думку	 і	 некалькімі	 штрыхамі	 намаляваць	 карціну	
высокамастацкага	абагульнення.	Вось	толькі	некаторыя	з	тых,	што	былі	
запазычаны	 песняром	 для	 сваіх	 твораў	 са	 скарбонкі	жывой	 народнай	
мовы:	Жабрак жабраку відзён па кійку. На языку мядок, а на сэрцы 
лядок. Хто каго нагне, той таго наб’е. Засвеціць сонца і ў наша ваконца. 
Папаўся, як у нерат, ні ўзад ні ўперад. Плакаў, плакаў, а бог быў аднакаў, 
пачаў танцаваць, пачало шанцаваць. Калі надыходзіць навальніца, 
яна не разбірае, дзе палын горкі і дзе пшаніца.	Цешыўся старац, што 
перажыў марац, прыйшоў ясны май, і панеслі старца ў гай.	 Адзін 
Сцяпан – заўсёды пан, а калі і нястача, дзіця не плача і	іншыя.

Аб	 глыбокім	 веданні	 паэтам	 жыцця	 народа,	 скарбаў	 яго	 мовы	
сведчыць	 і	 выкарыстанне	 ў	 многіх	 творах	 так	 званых	 прымхаў	 –	
выразаў,	якія	адлюстроўваюць	тыя	ці	іншыя	народныя	прыметы.	Пэўнае	
кола	такіх	выразаў	звязана	з	порамі	года	і	з	назіраннямі	над	прыродай:	
Прыйшоў Пятрок – апаў лісток, прыйшоў Ілля – апала два. Святы Ілля 
нарабіў гнілля.	Грамніцы – палавіна зіміцы. Прыйшоў Мікола, не пытай 
у нікога: бяры сявеньку і сей памаленьку.

Сярод	фразеалагізмаў,	выкарыстаных	у	творах	песняра,	вылучаецца	
група	 ўстойлівых	 выразаў,	 запазычаных	 з	 пэўных	 гаворак.	Такія	фра-
зеалагізмы	не	фіксуюцца	рознага	тыпу	слоўнікамі	літаратурнай	мовы,	
іх	распаўсюджанасць	абмежавана	пэўным	рэгіёнам	і	сэнс	раск	ры	ваецца	
толькі	 ў	 спецыяльна	 арганізаваным	 кантэксце.	 Так,	 можна	 лічыць	
запазычанымі	 пісьменнікам	 з	 жывой	 гаворкі	 фразеалагізмы:	 у яйцы 
пішчыць; руп і дзве ноздры круп;	свяргатаць капусту і гарох.	Першы	з	іх	
узнік	на	аснове	вобразнага	пераасэнсавання	свабоднага	словазлучэння	
ў яйцы пішчыць,	 якое	 ў	 прамым	 значэнні	 звязвалася	 з	 маленькай	
істотай	–	дзіцянём	птушкі,	а	ў	пераносным	–	з	нечым	малым,	нязначным,	
мізэрным:	 Прынізіў мяне кадэт, – разважаў Лабановіч, выходзячы 
з кіраўніцтва чыгунак, а на вуліцы сам сабе сказаў: – Дзесяць рублёў 
не ў яйцы пішчаць. Блізкі	па	сэнсе	да	папярэдняга	і	другі	фразеалагізм.	
Выраз	 свяргатаць капусту і гарох	 тоесны	 па	 сваім	 значэнні	
з	 агульнаўжывальным	 фразеалагізмам	 малоць языком.	 Дыялектныя	
фразеалагізмы	як	бы	абнаўляюць,	асвяжаюць	мову,	робяць	выказванне	
выразным,	 незвычайным,	 разлічаным	 на	 нечаканасць	 успрымання.	
Галоўная	ўмова	іх	выкарыстання	–	раскрыццё	сэнсу	кантэкстам.

У	 структуру	 і	 змест	 многіх	 прыказак,	 іншых	 народных	 выслоўяў,	
фразеалагізмаў	Якуб	Колас	уносіць	сваю	спецыфіку,	пашыраючы	тым	
самым	і	ўзбагачаючы	стылістычныя	функцыі	гэтых	выразных	сродкаў	
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мовы.	 Прыкладам	 можа	 служыць	 выкарыстанне	 беларускай	 прыказкі	
быў конь, ды з’ездзіўся,	якую	ў	лісце	Міхасю	Лынькову	Колас	ужывае	
ў	сваім	варыянце: быў Колас Якуб, ды вецер яго аскуб.

У	сістэме	маляўнічых	моўных	сродкаў	у	асобную	групу	вылучаюцца	
народныя	праклёны	(кленічы),	падслуханыя	і	ўзятыя	паэтам	для	сваіх	
твораў	 з	жывой	 гаворкі.	 Гэта	 часам	жартаўлівыя,	 часам	 сатырычныя,	
а	часам	з	сарказмам	і	пагрозай	выслоўі,	якія	звычайна	пачынаюцца	са	
слоў	няхай (хай), каб, бадай: няхай табе пуп трэсне; няхай качка цябе 
стопча;	бадай цябе пярун; бадай ты ў вадзе стаяў і піць прасіў; бадай 
ты б курам прысніўся; каб ты смалы напіўся;	каб праз твае рэбры сена 
цягалі козы;	каб табе колам вочы пасталі і	іншыя.

Якуб	 Колас	 быў	 вялікім	 знаўцам	 таямніц	 народнага	 слова,	 вуснай	
народнай	творчасці.	Звяртаючыся	да	моладзі	ў	адным	са	сваіх	ар	ты	кулаў,	
ён	падкрэсліваў,	што	дзеля	таго,	каб	добра	валодаць	роднай	моваю	і	быць	
адукаваным	чалавекам,	трэба	перш	за	ўсё	ведаць	свой	народ,	яго	гісторыю,	
яго	багатую	вусную	народную	творчасць.	Сам	жа	паэт	на	працягу	ўсяго	
жыцця	 чула	 прыслухоўваўся	 да	 голасу	 народа,	 браў	 усё	 лепшае,	 што	
стварыў	народ	за	сваю	шматвекавую	гісторыю,	і	выкарыстоўваў	у	сваіх	
творах.	 Вось	 чаму	 яго	 творчасць	 так	 захапляе	 і	 палоніць	 нас	 сваім	
хараством,	паўнакроўнасцю	вобразаў	і	мастацкага	слова.
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