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      Асноўным сродкам вобразнасці ў загадцы, безумоўна, з'яўляецца 

метафара. Джордж Лакаф вызначае яе як «асэнсаванне і перажыванне з'яў 

аднаго роду ў тэрмінах з'яў іншага роду» [4, 389]. Аднак такое вызначэнне 

больш адпавядае метафары як паэтычнаму тропу. Метафарыстыка ж у 

загадках – з'ява іншага плана. Загадка ўзнікла яшчэ ў часы радавога 

грамадства, калі «чалавек не вылучаў сябе выразна з акаляючага прыроднага 

свету» [4, 389]. 

      Загадкі, аб'ектам рэпрэзентацыі якіх выступаюць расліны, па часе 

ўзнікнення адносяцца да адных з самых ранніх, на што паказвае зааморфнае 

ўвасабленне некаторых канцэптаў. На думку В. М. Фрэйдэнберг, для 

першабытнага чалавека, асноўным заняткам якога было паляванне, «знешняя 

прырода зліта з жывѐлай» [8, 18]. Даследчыца дадала, што змест свядомасці 

архаічнага чалавека «складваўся з уяўленняў аб бачнай прыродзе ў 

жывѐльнай форме» [8, 18]. Зааморфнае ўвасабленне аб'ектаў расліннага свету 

знаходзім ва ўсіх усходнеславянскіх загадках. 

      Цікава, што агульны метафарыстычны прыѐм падае адрозныя вынікі ў 

кожнага з народаў. Так, у беларускай загадцы пра чарот названы аб'ект 

выступае ў вобразе гусака з барадой: Стаіць гусак над вадой, трасе барадой 

[1,  № 515]. У тэксце ўкраінскай загадкі галоўным атрыбутам застаецца 

барада, але ў дадзенай сітуацыі яна належыць пеўню: Стоïть півень над 

водою та й киває бородою [7, № 873в]. У рускай жа загадцы зааморфны 

вобраз змяняецца антрапаморфным, але зноў яго неад'емная дэталь – барада: 

Стоит старик над водой, качает бородой [2, № 1898].  

      Антрапамарфізм – наступны этап метафарыстыкі, калі «ў поле зроку 

чалавека пачынае трапляць не «касмічнае», а зямны чалавек» [8, 109].  

      Найбольш яскрава антрапаморфнасць загаданых канцэптаў праяўляецца 

менавіта ў загадках пра раслінны свет, у прыватнасці, у тэкстах, дзе аб'ектам 

рэпрэзентацыі выступае дрэва. У беларусаў і ўкраінцаў часткі дрэва 

атаясамліваюцца з часткамі цела чалавека: Рук многа, а нага адна. Дрэва [1, 

№ 397]; Рук багато, а нога лишь одна. Дерево [7, № 756]. Дадаткова тут 

можна заўважыць своеасаблівы парадокс, які і дапамагае адгадцы, бо ў 

звычайнага чалавека 2 рукі і 2 нагі. У рускай загадцы канцэпт падаецца яшчэ 

больш абагулена – «расліна», а загадванне адбываецца праз супастаўленне 

дзеянняў чалавека і аб'екта, хаця ў аснове загадкі зноў парадокс: Дышит, 

растѐт, а ходить не может  [2, № 1898]. 

      У некаторых загадках аб'ект можа выступаць праз частку адзення або 

абутку. У такога супастаўлення ѐсць свае заканамернасці. Як слушна 

адзначае М. Малоха, «для ўсходніх славян характэрны падзел раслін на 

мужчынскія і жаночыя ў адпаведнасці з граматычным родам іх назваў у 

мове» [5, 17]. Так, у беларусаў рабіна загадваецца праз плахту – адмысловую 



спадніцу: У лесе, у лесе чырвоная плахта вісіць [1, № 419]. У рускай загадцы 

пра тую ж рабіну фігуруе зіпун (кафтан) з чырвоным гарусам (тканіна, з якой 

шыюць сукенкі): Под ярусом, ярусом висит зипун с красным гарусом [2, № 

1811]. Украінцы ў загадках пра каліну цэнтральным вобразам зрабілі чобаты: 

За лісом, за пролісом червоні чоботи висять [7, № 784]. Як бачым, ключавым 

у загадках усіх славян з'яўляецца атрыбут «чырвоны». Метафарыстыка ж 

усходнеславянскіх загадак залежыць ад спецыфікі этнічнай прасторы 

кожнага з народаў. 

      На першы погляд, здаецца выключеннем са згаданай канцэпцыі М.Малохі 

рэпрэзентацыя назваў раслін жаночага роду праз мужчынскія вобразы. 

Сустракаем рускую загадку пра ліпу: На горе, горище лежит убит царище, 

крови нет  - одна косточка [2, № 1771]. Але вобраз забітага цара ў большай 

ступені ідэнтыфікуецца не з самім дрэвам, а з яго паваленым ствалом. Ёсць 

падобная «нетыповая» загадка і ва ўкраінцаў:  Стоïть Єгорка в червоній 

ярмолці; хто не прийде – всякий  поклониться. Суниця [7, № 729 ]. Аб'ектам 

гэтага тэксту, верагодна, з'яўляецца не асобная ягада, а зборная назва – 

«сунічнік».  

      У беларусаў да такого тыпу можна аднесці супастаўленні «мак» – «пані» 

[1, № 780]. Але тут відавочна, што загадвалася частка расліны, яе верх, які 

носіць назву «макаўка».  

      Ва ўсіх усходніх славян вялікая колькасць загадак пра лісцѐвыя дрэвы і 

вельмі малая – пра хваѐвыя. М. Малоха тлумачыць гэту з'яву так: «Хваѐвыя 

дрэвы былі менш распаўсюджаны на тэрыторыі рассялення старажытных 

славян . . .  і ўвайшлі ў народную культуру адпаведна пазней» [5, 99]. Такі 

вывад, на нашу думку, з'яўляецца даволі спрэчным. Калі б хваѐвыя дрэвы 

ўвайшлі ў культуру позна, наўрад ці яны былі б зафіксаваны ў тэкстах 

загадак. Між тым ва ўсіх усходнеславянскіх загадках ѐсць тэксты пра 

асноўня віды хваѐвых (якіх, дарэчы, не так ужо і шмат): яліну, сасну, 

ядловец. Калі ж звяртацца непасрэдна да метафарыстыкі, то ў большасці 

тэкстаў яскрава праяўляецца бінарная апазіцыя «лісцѐвыя» – «хваѐвыя» 

дрэвы, заснаваная на заўважаных народам адрозненнях дрэў узімку. Спосабы 

метафарыстыкі ідэнтычныя: дрэвы рэпрэзентуюцца праз антрапаморфны 

вобраз паноў, а лісце і хвоя – праз частку адзення. У беларускай загадцы 

лісцѐвыя дрэвы маюць абагулены вобраз, а хваѐвыя дрэвы выступаюць праз 

лічбавую характарыстку: Усе паны паздзелі штаны, толькі ўтрох не. 

Лісцѐвыя дрэвы зімою; сасна, елка, ядловец [1, № 403]. Ва ўкраінцаў лісцѐвыя 

дрэвы проціпастаўлены ўжо двум відам хваѐвых – сасне і яліне, якія 

выступаюць праз вобраз пані: Усе пани поскидали каптани, одна пані у 

каптані. Листяні дерева і сосна, яліна [7, № 842]. Адпаведна, у гэтай загадцы 

апазіцыя больш яскравая, бо на двух палюсах – мужчынскі (лісцѐвы лес) і 

жаночы (сасна, яліна) вобразы. 

      Руская загадка амаль поўнасцю супадае з украінскай, але тут у адгадцы – 

больш абагуленыя канцэпты, якія не называюць канкрэтных відаў хваѐвых 

дрэў: Все паны скинули кафтаны.Один пан не скинул кафтан.Лес хвойный и 

лиственный  [2, № 1717]. 



      Часта ў загадках расліны рэпрэзентуюцца з пункту погляду іх практычнай 

значнасці. Гэта тэксты пра каноплі, лѐн, бярозу. У беларусаў загадка пра лѐн 

выкарыстоўвае вобраз лася, а часткі расліны выступаюць праз часткі цела 

жывѐлы: Прыйдзе восень – заб'ю лося, галаву з'ем, шкуру аблуплю, а мяса за 

плот выкіну [1, № 565]. Украінцы звязваюць амаль тоесны беларускаму тэкст 

з аб'ектам «каноплі». Пры гэтым жывѐла толькі маецца на ўвазе, але 

канкрэтны яе від не называецца: Шкіру носімо, м'ясо бросимо, голову з'ïмо [7, 

№ 737]. 

      У рускіх найбольш дакладная і падрабязная загадка пра бярозу. Цікава, 

што тут не выкарыстоўваецца пэўны іншасказальны вобраз жывѐлы або 

чалавека. Бяроза ў загадцы выступае праз сваѐ радавое ўвасабленне – дрэва, а 

ў далейшым тэксце раскрываюцца яе функцыі: Стоит в поле древо 

древанское, на этом дереве семь угодьев: первое угодье – в избе обиходье, 

другое угодье – в кругу вертится, третье угодье – старому да малому 

потешка, четвѐртое угодье – на церкву крыш, пятое угодье – по дорожке 

след, шестое угодье – во всю ночь свет, седьмое угодье – всему миру масло 

[2, № 1743].   

      Цiкава, што ў народаў, якiя пражывалi доўгi час прыкладна на адной 

тэрыторыi з падобнымi клiматычнымi ўмовамi, розная колькасць загадак пра 

аднолькавыя вiды раслiн. Так, у рускiх пераважаюць тэксты пра бярозу, у 

беларусаў – пра яблыню, ва ўкраiнцаў – пра калiну. Хутчэй за ўсѐ гэта 

звязана з асаблiвасцямi такога вызначальнага для кожнага народа канструкту, 

як карцiна свету. На думку М. Малохi, «мова культуры ў рамках кожнай 

асобнай традыцыі адбірае адны рэаліі, надаючы ім сімвалічнае значэнне, і 

пакідае па-за полем культуры іншыя» [5, 10].  

      Аднак калі ўзяць загадку пра сланечнік, то адрозненні ў метафарыстыцы 

абумоўлены гаспадарчай значнасцю расліны для пэўнага народа. У тэкстах 

украінскіх загадак увага звяртаецца і на прыгажосць кветкі, і на яе карысць: 

                  Парубійко я вродливый, дуже гарний, нешкодливый, 

                  І росту собі на волі на городі і у полі. 

                  Квіт до сонця повертаю, за те й назву собі маю. 

                  І олію з мене б’юць, і макуху дістаюць, 

                 І в веселий свята час дам щось кожному із вас [7, № 650]. 

      Відавочна, што загадка мае рысы літаратурнага паходжання, але 

змешчана яна ў зборніку «Украінскія народныя загадкі». Можна меркаваць, 

што крыніцай гэтага тэксту з’яўляецца народная загадка, якая атрымала сваѐ 

развіццѐ ў форме невялікага метафарычнага верша. У беларускім зборніку 

загадак зафіксаваны толькі адзін тэкст пра сланечнік. Загадка таксама, відаць, 

адчула ўплыў літаратурнага стылю, але асноўная ўвага, у параўнанні з 

ўкраінскім тэкстам, засяроджана на прыгажосці кветкі, яе роднасці з сонцам: 

У гародзе летам цвіце жоўтым цветам, вышэй усіх узняцца рад, бо сонцу ѐн 

малодшы брат [1, № 530].   

Метафарыстыка ўсходнеславянскіх загадак пра раслінны свет 

падобная. Гэта тлумачыцца і агульнасцю жыцця народаў, і падобнымі 

заканамернасцямі чалавечай свядомасці. Напрыклад, жолуд у беларускай 



загадцы  рэпрэзентуецца праз вобразы сталоў, чаўноў і шапкі: Ішоў я лесам і 

пад лесам найшоў я дзераўца, з таго дзераўца – два сталы, два чаўны а 

пятая шапка[1, № 438]. У гэтай загадцы яскрава выяўляецца сінекдаха (плод 

абазначаецца праз дрэва). Амаль аналагічны вобраз у рускай і ўкраінскай 

загадках. Паказальна, што сам плод дуба не вызначаецца разнастайнасцю 

вобразнасці, а вось шапачка жолуда ў кожнага з народаў параўноўваецца з 

рознымі рэаліямі. У названай беларускай загадцы яна так і застаецца шапкай, 

у рускай «ператвараецца» у «горшку покрышку, уполовнику ручку»  [2, №  

1826],  ва ўкраінскай – у «місочку з хвостом» [7, № 821]. 

      У аснову матывацыі загадак пра цыбулю пакладзена здольнасць расліны 

выклікаць  слѐзы. Аднак адрозненні ў вобразнасці існуюць і тут. У беларусаў 

– гэта пані ў чырвоным каптане: Ехала пані ў чырвоным каптане, хто ні 

гляне – заплача [1, № 614]. У рускіх цыбуля выступае праз экзатычны вобраз 

татаркі (магчыма, па аналогіі з перавагай жоўтага колеру ў татарскім 

адзенні): Стоит татарка в золотых заплатках [2, № 2500]. У загадцы ж 

украінскай цыбуля рэпрэзентуецца праз вобраз звычайнай сялянскай бабы: 

Стоïть баба в кутику в червонім капшутику. Хто ïï зрушить, плакати 

мусить [7, № 673]. 

      Загадак пра мак – вялікая колькасць ва ўсіх усходнеславянскіх народаў. 

Прынцыпы ж метафарыстыкі агульныя: загадванне аб’екта праз зааморфны 

або антрапаморфны вобраз. Але прыгажосць кветкі спарадзіла безліч 

варыянтаў у кожнага з народаў. Так, у беларусаў пялѐсткі мака аналагічны 

вуснам жанчыны: Сядзіць на палцы пані і варушыць губамі [1, № 780]. У 

рускіх на першым месцы – вялікая колькасць насення ў маку. Таму расліна – 

гэта нейкі экзатычны горад (відавочна, таму, што цѐмны колер зярнятак 

асацыяваўся з цѐмнай скурай цюркскіх народаў): Стрелочка-самоделочка 

сама строится, сама делается. На стрелочке городок – 700 воевод, 1000 

бухар, полтораста татар [2, № 2539]. Украінская загадка рэпрэзентуе мак 

праз вобраз качкі. У цэнтры, як і ў рускім тэксце, колькасная 

характарыстыка: Сидить качка на висячю, під нев яєць на тисячу [7, № 569].  

      Можна заўважыць, што ў загадках усходніх славян большасць вобразаў 

ідэнтычныя або падобныя. Але нельга адназначна гаварыць пра запазычанне 

вобразаў, бо, як слушна заўважае К. П. Кабашнікаў, «аднолькавыя законы 

мастацкага мыслення чалавека, пастаўленага ў аднолькавыя або падобныя  

жыццѐвыя абставіны, могуць прывесці да аднолькавых або блізкіх мастацкіх 

абагульненняў, тым больш калі гэтыя абагульненні адносяцца да адных і тых 

жа з’яў або паняццяў» [3, 183]. 
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