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дзейнічаць адкрыта, не хаваючы сваіх тайных намераў, планаў’; у  вочы ‘адкрыта і нічога не хаваючы, 
у прысутнасці каго-н. (казаць, гаварыць, хваліць і пад.)’; душа наросхрыст у каго ‘вельмі шчыры, 
адкрыты, чыстасардэчны (пра чалавека)’; пісаць крывёй сэрца ‘з глыбокім пачуццём і перажываннем, 
шчыра і выпакутавана’ і пад.

Не менш цікавым з ’яўляецца колькаснае і якаснае выражэнне тэматычна-сітуацыйнай групы 
фразем шчасце, радасць, удача.

Найвялікшае жаданне чалавека -  быць шчаслівым. У кожнага сваё шчасце: адзін радуецца 
жыццю, другі -  добрай працы, трэці атрымлівае задавальненне ад валодання нейкімі каштоўнасцямі. 
Удача -  шчаслівы выпадак, магчымасць перамяніць сваё жыццё ў лепшы бок, магчымасць атрымаць 
шчасце. I, бяспрэчна, чалавек не можа быць шчаслівым, калі яго нешта непакоіць, трывожыць, 
клапоціць. Пазбавіцца ад гора, цяжкасцяў, турбот -  атрымаць палёгку, шчасце: уздыхнуцъ вольна 
‘адчуць палёгку, вызваліўшыся ад клопатаў, абавязкаў і пад.’; бог паслау каму, каго, што ‘пашчаслівіла 
займець’; людзьмі звацца 'быць свабоднымі, шчаслівымі, займець у жыцці належнае чалавеку месца’; 
крывая вывядзе ‘каму-н. пашанцуе, дапаможа якая-н. выпадковасць’; нарадзіцца ў  сарочцы’ быць 
шчаслівым, вязучым, быць шчасліўчыкам’; адкрыць свет каму ‘даць радасць, шчасце, задавальненне’ 
і інш.

Як дабро разглядаецца ўсё добрае, станоўчае ў чалавеку, бо асоба з дрэнным характарам, 
негатыўнымі эмоцыямі, адмоўнымі якасцямі хутчэй за ўсё не мае намеру рабіць дабро, не валодае 
здольнасцю прыносіць людзям радасць, задавальненне. I, наадварот, чалавек з добрымі памкненнямі, 
надзелены станоўчымі якасцямі -  патэнцыяльная крыніца дабрыні. Таму немалаважным падкрэсліць 
адносіны беларускага народа да такіх якасцяў чалавека, як рашучасць, мэтанакіраванасць, 
таленавітасць, адносіны да працы, вопытнасць. Немалаважным для ўладкавання ў жыцці дабра 
з’яўляецца вопыт. Вопытны чалавек -  спрактыкаваны, дасціпны, разумны. Кажуць, што вопыт 
прыходзіць з часам. Таму для вырашэння спрэчных спраў, для ўстанаўлення праўды раней, ды і зараз 
таксама, звярталіся да старэйшых, да больш вопытных. Адсюль і вынікае асацыяцыя, што вопыт -  гэта 
станоўчае, дабро: на галаву вышэй за каго ‘намнога разумнейшы, значна больш вопытны (у параўнанні 
з кім-н.)’; стары верабей ‘вельмі вопытны, спрактыкаваны чалавек’; зубы з ’еў на чым, у чым ‘мае вялікі 
вопыт, навыкі ў чым~н.; майстар на што-н.’; усе карты ў  рукі каму 4ў каго-н. ёсць усе падставы, 
магчымасці зрабіць, выканаць што-н., (сваімі ведамі, вопытам і пад.)’ і інш. Праца з ’яўляецца крыніцай 
набыцця матэрыяльных каштоўнасцяў, з аднаго боку, і сродкам задавальнення духоўнай патрэбы 
чалавека ў дзейнасці, з другога. Гіраца -  сродак для стварэння прыстойнага жыцця чалавека, але 
ў кожнага свае адносіны да яе. ва ўсе часы працавітасць з ’яўлялася адной з галоўных станоўчых 
характарыстык чалавека. Таму адносіны да працы знайшлі шырокае адлюстраванне ў фразеалогіі, роўна 
як і рашучасць, мэтанакіраванасць у здзяйсненні якой-небудзь справы як доказ вялікай 
працаздольнасці чалавека: з поўнай аддачай ‘аддаючы чаму-н. усе сілы, уменне, руплівасць (працаваць, 
рабіць)’; з усёй душой (у 2 знач.) ‘старанна, з вялікім уздымам, захапленнем (рабіць, працаваць, брацца 
і пад.)’; зацяць рукі за што, дзе ‘заняцца якой-н. карыснай працай як сродкам для існавання’; нагрснуць на 
ўсе педалі ‘прыкладаць усе намаганні для дасягнення чаго-н.’; класці душу у што ‘поўнасцю аддаючыся 
чаму-н., рабіць што-н. з захапленнем, старанием, любоўю’; звязаць канцы з канцамі ‘пераадольваючы 
якія-н. перашкоды, упраўляцца з цяжкасцямі’; праііярэбліваць сабе шлях куды ‘настойлівымі 
намаганнямі дабівацца поспехаў у чым-н.’ і інш. Здольнасць чалавека прыцягваць да сябе людзей, 
уменне паказаць свае вартасці, магчымасць дасягнуць поспехаў у якой-небудзь справе заўсёды 
ацэньваліся як станоўчыя якасці, якія надаюцца чалавеку Богам. Адсюль пайшлі такія фраземы, як: 
божай міласцю ‘прыроджаны, сапраўдны, таленавіты, з выключнымі здольнасцямі’; іскра божая 
Чалент, прыродны дар, здольнасці’ і інш.

Такім чынам, тэматычна-сітуацыйнае размежаванне фразем абумоўлена іх вобразнай
матываванасцю, характэрным праяўленнем у пэўнай сітуацыі і непасрэдна звязанае з светапоглядам
народа, з уяўленнем рэчаіснасці, якое адлюстроўвае гістарычны, духоўны, побытавы вопыт і культурныя 
традыцыі. Фразеалагізмы данеслі да нашага часу розныя бакі і праявы традыцыйнай духоўнай культуры 
і народнага менталітэту.
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