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ЯКУБА КОЛАСА “КАЗКІ ЖЫЦЦЯ”  

 

Творчая спадчына Якуба Коласа – невычэрпна глыбокая крыніца 

спасціжэння свету, дзе адлюстраваліся ўласныя жыццёвыя, філасофскія і 

эстэтычныя погляды класіка беларускай літаратуры. Асаблівае месца ў 

ліку створаных ім празаічных твораў займае цыкл апавяданняў “Казкі 

жыцця”. Літаратуразнаўца Ю.С. Пшыркоў падкрэслівае: “Перад Якубам 

Коласам як мастаком стаяла надзвычай цяжкая і адказная задача: у 

алегарычных вобразах разнастайных птушак, казюлек, красак і дрэў 

адлюстраваць складаныя з’явы грамадскага жыцця, выказаць свае 

погляды на ўзаемаадносіны людзей, іх маральныя, этычныя і 

філасофскія ўяўленні” [1, 105]. Нягледзячы на тое, што “Казкі жыцця” 

ствараліся на працягу доўгага часу, усе апавяданні гэтага цыкла 

прасякнуты адзінствам агульнай ідэі і стылю. Напісанае Якубам 

Коласам дэманструе нам не толькі асобу ўдумлівага чалавека, але і 

выдатнага майстра слоўнага малюнка, які ўдала насычае свае 

алегарычныя навелы сакавітымі моўна-выяўленчымі сродкамі, у ліку 

якіх адметнае месца займаюць і фразеалагізмы. Як адзначае даследчык 

І.Я. Лепешаў, ступень стылістычнай актыўнасці фразеалагізмаў у 

мастацкіх творах розных аўтараў залежыць ад індывідуальнай схільнасці 

пісьменніка, яго прыналежнасці да пэўнага літаратурнага напрамку, ад 

таго, як добра валодае пісьменнік фразеалогіяй, ад яго фразеалагічнага 

запасу [2, 113]. 

Выкарыстанне Якубам Коласам фразеалагізмаў у тэкстах 

алегарычных апавяданняў – адметны спосаб увасаблення і філасофскага 

адлюстравання рэчаіснасці, які набліжае мову іх да мовы народнай, 

надае ёй небывалую выразнасць, прыгажосць і меткасць. Тым большую 

выяўленчую ролю набываюць фразеалагізмы, якія змяшчаюць у сваім 



складзе саматычныя кампаненты, бо “менавіта цела чалавека ўвогуле і 

асобныя часткі яго былі “пад рукой” і служылі чалавеку сродкам 

пазнання сябе, акаляючага асяроддзя, усяго свету, да таго ж асвоены 

чалавекам свет і сканструяваны ім вакол сябе будуюцца з улікам 

асаблівасцяў чалавечага цела, г. зн., што саматызмы ў складзе 

фразеалагічных адзінак вызначаюцца выключнай значнасцю для 

адлюстравання пазнання свету чалавекам праз сябе. Цела чалавека і яго 

часткі можна разглядаць як першасную аснову канцэптуалізацыі свету 

(як знешняга, так і ўнутранага)” [4, 51]. 

У складзе ўжытых пісьменнікам саматычных фразеалагізмаў 

сведчацца такія словы-саматызмы, як вочы, вуха, галава, горла, губа, 

жылы, зубы, мазгі, палец, рука, рэбры, сэрца, твар, язык. 

Найбольшай частотнасцю вылучаюцца фразеалагізмы, у састаў 

якіх уваходзіць лексема вочы. Дадзеная з’ява абумоўлена, па-першае, 

успрыманнем інфармацыі пра свет пераважна вачыма (да 80%), па-

другое, усведамленнем, што вочы – адзін з важнейшых органаў чалавека 

[5, 147]. У названую групу ўвайшлі наступныя фразеалагізмы: замазвае 

вочы ‘уводзіць у зман, ашукваць каго-небудзь’, расчыніліся вочы 

(раскрыўшы вочы) ‘хто-небудзь, вызваліўшыся ад памылковых 

поглядаў, пазнае сапраўдны сэнс чаго-небудзь’, у вочы казалі ‘адкрыта і 

нічога не хаваючы, у прысутнасці каго-небудзь’, не зводзіць вачэй 

‘пільна, уважліва глядзець’, апала пялёнка з вачэй ‘каму-небудзь стала 

зразумелым тое, што раней было тайным, незразумелым’, адвесці вочы 

‘хітруючы, адцягваць увагу ад чаго-небудзь’, у момант вока ‘адразу ж, 

вельмі хутка, імгненна (зрабіць што-небудзь)’, гараць вочы ‘каму-

небудзь моцна захацелася нечага’, з вока на вока ‘без сведак, без 

пабочных асоб (гаварыць, сустракацца з кім-небудзь, заставацца з кім-

небудзь і пад.)’, кінуліся ў вочы ‘міжвольна запыняць на сабе чыю-

небудзь увагу, быць асабліва прыкметным’, стаць высока ў людскіх 

вачах ‘заслугоўваць павагу, прызнанне ў каго-небудзь, выйграваць у 

чыіх-небудзь поглядах’. У якасці сіноніма да апошняга фразеалагізма 

давялося засведчыць устойлівае адзінства рос у вачах. Фразема з вока на 

вока змяшчае ў сваім складзе два словы-саматызмы. Практычна ўсе з 

пералічаных фразеалагізмаў выкарыстаны аўтарам у мове алегарычных 

апавяданняў па адным разе, толькі фразеалагізм кідацца ў вочы 

паўтараецца без змен пяць разоў. 

Дастакова аб’ёмную групу ўтвараюць і фразеалагічныя адзінкі з 

саматычным кампанентам сэрца: на сэрцы ‘хто-небудзь адчувае той ці 

іншы душэўны стан’, з заміраннем сэрца ‘адчуваючы моцнае 

хваляванне, трывогу (чакаць, сачыць, глядзець і пад.)’, сэрца цешыцца 

‘каго-небудзь ахоплівае радаснае хваляванне’, высушыць сэрца ‘мучыць 



каго-небудзь чым-небудзь’. Варта адзначць і паралельнае выкарыстанне 

пісьменнікам фразеалагізма на душы ‘хто-небудзь адчувае той ці іншы 

душэўны настрой’, бо, “як і сэрца, душа таксама выступае цэнтрам 

псіхічнага і эмацыйнага жыцця чалавека, але ў фразеалагізмах з гэтым 

кампанентам найбольш глыбока адлюстроўваецца псіхічны стан 

чалавека і найбольш выразна выяўляецца індывідуальнасць асобы, яе 

духоўнасць” [5, 142]. 

Саматычнае найменне вуха прадстаўлена двума фразеалагізмамі: 

вухам не вёў ‘ніяк не рэагаваць, не звяртаць ніякай увагі’ і цягнуць за 

вушы ‘усяляк дапамагаць няздольнаму, няўмеламу чалавеку ў вучобе, у 

руху па службе і пад.’, якія акрэсліваюць пэўныя адчуванні і ступень 

узаемадзеяння персанажаў. 

Галава ва ўяўленні чалавека пра сябе ў далёкім мінулым 

суадносілася з небам і яго свяціламі: сонцам, месяцам, зоркамі. У 

сучасным уяўленні галава выступае цэнтрам збору і перапрацоўкі 

інфармацыі [5, 155]. Лексічная адзінка галава выступае як кампанент 

наступных фразеалагічных адзінак: у пустых галовах ‘пра 

нездагадлівага, прастакаватага чалавека’, удзяўбці ў галаву ‘настойліва 

ўнушаць што-небудзь, пераконваць у чым-небудзь’, гнуць галовы 

‘прыніжацца, угоднічаць’, ламаць галаву ‘напружана думаць, 

задумвацца, стараючыся зразумець, разгадаць што-небудзь’, вецер 

ходзіць у галаве ‘хто-небудзь вельмі легкадумны, несур’ёзны’. З 

названым саматызмам суадносіцца па сваім значэнні і фразеалагізм з 

назоўнікам мазгі – круціць мазгі ‘выклікаць збянтэжанасць, 

разгубленасць, заблытваць каго-небудзь’. Пэўныя змены ў разумовай 

(псіхічнай) дзейнасці чалавека абазначае фразеалагізм выжыць з розуму. 

Саматычны фразеалагізм скручваць жылы ‘мучыць, абяссільваць 

каго-небудзь чым-небудзь’ выкарыстоўваецца аўтарам толькі адзін раз, 

пры гэтым фразема стала лексічным варыянтам да ўстойлівага 

спалучэння вымотваць жылы, што абумоўлена заменай дзеяслоўнага 

кампанента: Сядзіць у іх Хвароба, сокі з іх цягне, жылы ім скручвае 

[1, 84]. 

Адзінкавасцю ўжывання вызначаюцца і фразеалагізмы на ўсё 

горла ‘вельмі моцна’, точаць зубы ‘ненавідзячы каго-небудзь, 

рыхтаваць яму якую-небудзь непрыемнасць’, тыкаць пальцамі 

‘адкрыта, публічна асуджаць, ганіць каго-небудзь, што-небудзь’, рэбер 

не далічыцца ‘быць моцна пабітым’, зірнуць у твар няшчасцю ‘быць у 

вялікай небяспецы’, губа не зачыняецца ‘хто-небудзь любіць многа 

гаварыць’: – Пхайце ззаду! – крыкнуў фурман на ўсё горла і сам уляпіўся 

за аглоблю [1, 7]; – На нас, чмялёў, точаць свае зубы чортавы восы 

[1, 33]; Дзеці проста пальцамі тыкалі на яго, як толькі дзед Анісім 



з’явіцца на вуліцу [1, 22]; Не для ўсіх скончылася шчасліва: хто сіняк 

зарабіў, хто ліхтар на лбе, а хто дык і рэбер не далічыўся [1, 23]; Тым 

горай будзе для вас, тым цяжэй будзе зірнуць у твар няшчасцю [1, 26]; 

– Ну і натура ў цябе, бацька дуб! От як улёг у адно і тое, – дык мелеш і 

мелеш, і губа табе ніколі не зачыняецца [1, 27].  

Саматызм рука прадстаўлены ў фразеалагізмах сядзець злажыўшы 

рукі ‘бяздзейнічаць’ і прыкласці рукі ‘заняцца чым-небудзь, пачаць 

рабіць што-небудзь’, прычым першы з названых мае відавочна адмоўнае 

канатацыйнае значэнне, паколькі гультайства звычайна не ў пашане. 

Як адзначалася вышэй, адзін з прыёмаў коласаўскай алегорыі – 

персаніфікацыя вобразаў розных птушак, казюлек, красак, дрэў і інш., 

таму натуральна лічыць сінанімічным да кампанента рука і найменне 

лапка, што ўваходзіць у склад фразеалагічнай адзінкі лапкі абмыў 

‘адмаўляцца ад ўдзелу ў чым-небудзь, ухіляцца ад адказнасці’: Ужо 

адна тая акалічнасць, што спявак-дрозд не толькі адступіў ад свайго 

намеру пісаць манаграфію аб музычнай школе цвіркуна, але і лапкі свае 

абмыў, што гэтага рабіць не будзе, гаворыць шмат аб чым [1, 96]. 

Фразеалагізмы з кампанентам язык ужываюцца пераважна для 

ацэнкі працэсу маўлення і ўдзельнікаў яго і рэалізуюцца праз наступныя 

ўстойлівыя спалучэнні: языком мянціць (языкі мянціць) ‘гаварыць 

упустую, пустасловіць’, утыкаць язык ‘умешваццва ў чужую размову’, 

спрытны на язык ‘схільны да балбатлівасці, залішне гаваркі’, вярцелася 

на языку ‘каму-небудзь вельмі хочацца сказаць, спытаць пра што-

небудзь’. 

Такім чынам, разгледжаныя фразеалагізмы з саматычным 

кампанентам у сваім складзе ў пераважнай большасці з’яўляюцца 

адназначнымі, характарызуюцца развітай лексічнай варыянтнасцю, пры 

якой назіраецца замена кампанентнага складу (зірнуць у твар няшчасцю, 

вымотваць жылы, губа не зачыняецца, апаля пялёнка з вачэй, спрытныя 

на язык і інш.). Пісьменнік, замяняючы кампаненты фразеалагізмаў у 

мове сваіх алегарычных апавяданняў, мае на мэце ўзмацніць 

выказванне, выклікаць пэўныя асацыятыўныя сувязі, удакладніць 

асобныя моманты, абудзіць думку чытача. Практычна ўсе разгледжаныя 

фразеалагізмы функцыянальна замацаваны, выкарыстанне іх звычайна 

абумоўлена кантэкстам, зрэдку яны ўскладняюцца словамі свабоднага 

ўжывання (точаць свае зубы, лапкі свае абмыў), маюць размоўны 

характар. Акрамя таго, саматычны фразеалагізм – гэта яшчэ і адметны 

невербальны сродак, з дапамогай якога Якуб Колас мае магчымасць 

перадаць выраз твару персанажа, стварыць партрэтныя апісанні, 

адлюстраваць унутраныя перажыванні, абазначыць рэакцыю на падзеі і 

праілюстраваць міжасабовыя адносіны. 
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