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СЛОВЫ БАЛТЫЙСКАГА ПАХОДЖАННЯ Ў СТРУКТУРЫ БЕЛАРУСКІХ 
ДЫЯЛЕКТНЫХ ФРАЗЕАЛАГІЗМАЎ

Выявлено около 100 белорусских диа
лектных фразеологизмов, в составе которых 
имеются слова балтийского происхождения, 
рассмотрена роль лексических балтизмов в 
формировании фразеологического состава 
белорусских говоров.

Language elements of the Baltic origin in the 
structure of the Belarusian dialect phraseological 
units are considered, influence of the lexical 
baltisms on forming the phraseological structure 
of dialects are defined.

Славянска-балцкія этнічныя i моўныя кантакты маюць працяглую гісто- 
рыю. Вучонымі (археолагамі, этнографамі, гісторыкамі, лінгвістамі) даказва- 
ецца існаванне шырокага балцкага масіву на карце старажытнай Усходняй 
Еўропы. “Масіў гэты ахопліваў, як вядома, значную частку сучасных бела- 
рускіх, паўднёвавелікарускіх і сярэдневелікарускіх гаворак” (Толстой 1973, 143). 
На тэрыторыю, занятую балтамі, з даўніх часоў пачалі пранікаць славяне. 
Славянскае асваенне будучага беларускага арзала пачалося прыкладна з 
апошняй чвэрці I тысячагоддзя н. э., яно ішло з поўдня і лаўднёвага захаду 
(дняпроўскае левабярэжжа і паўночная частка Прыпяцкага басейна), а так- 
сама з паўночнага ўсходу (Смаленшчына і Полацкае Падзвінне) (гл. Седов 
1973, 8; Станкевіч 1996, 73). У выніку славянска-балцкага ўзаемадзеяння 
“ў верхнедняпроўска-дзвінска-нёманскім рэгіёне складваецца славянская 
культура, якая ўвабрала ў сябе балцкія элементы" (Седов 1973, 8).

Адносіны паміж славянамі і балтамі ў розныя часы не былі роўнымі: 
"...мелі месца мірнае суіснаванне, ваенныя сутыкненні, выцясненне аднаго 
этнасу другім, асіміляцыйныя працэсы, прычым асімілявалі не толькі 
славяне балтаў, але і ў шэрагу выгіадкаў славяне былі асіміляваны балтамі" 
(Штыхов 1973, 33). Аднак у цэлым дамінаваў працэс славянізацыі, а пазней, 
з XIV-XVI ст., -  беларусізацыі балтаў, які завяршыўся ў XIX -  пачатку XX ст. 
(гл. Станкевіч 1996, 73).

Цеснае кантактаванне двух этнасаў спрыяла таму, што ў розныя гіста- 
рычныя перыяды беларускія гаворкі (пераважна ў паўночна-заходняй част- 
цы) набылі нямала балтызмаў (часцей літуанізмаў) субстратнага, адстрат- 
нага і запазычанага характару. Выяўлены розныя тылы балтызмаў: фане- 
тычныя, словаўтваральныя, лексічныя і інш. (гл. Гринавецкене, Ковальчук 
1972, 377-379). Несумненна, што балцкі ўплыў зведала і беларуская фра- 
зеалогія, у прыватнасці яе кампанентны склад.

Звернем увагу на фразеалагізмы, у структуры якіх маюцца лексічныя 
элементы балтыйскага паходжання. У нашай картатэцы такіх фразеалагіз- 
маў налічваецца каля 100. Кампанентам-балтызмам у іх выступав адно 
слова, астатнія з’яўляюцца ўласнымі: у стрымбуль пайшоў ‘тонкі і не па 
гадах высокі' (ЗНФ) -  стрымбуль 'кветканоснае сцябло цыбулі ці іншай 
расліны' < літ. strimbas ‘тс’; шыпупі абіраць ‘абгаворваць’ (CfB) -  шыпуль
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‘трэска, аскепак’ < літ. śipulys ‘тс’; (сесці) у параду як чорт у расаду ‘(заняць) 
віднае, шаноўнае, ганаровае месца’ (СДФГ) -  парада ‘павага, пашана’ < літ. 
parada ‘ўрачыстасць’. Толькі ў адзінкавых прыкладах усе фразеалагічныя 
кампаненты ўзыходзяць да слоў балтыйскага паходжання: аткавезіць лупы 
‘адвесіць губы' (СПЗБ) -  аткавезіць < літ. kevesa ‘разявака’, лупа 'губа’ < 
літ. Ійра ’тс’; лейды лейдзіць 'многа і абы-што гаварыць’ (СДФГ) -  лейды, 
лейдзіць <літ. Ieidinti ‘абгаворваць, пляткарыць’.

Лексічны балтызм пры ўтварэнні фразеалагізма, як зазначае А.С. Аксамі- 
таў, нярэдка можа набываць іншыя фармалька-граматычныя ці семантыч- 
ныя рысы, чым адгіаведны яму этымон. Так, літоўскае guldyti ‘класці’ ў бе- 
ларускім фразеалагізме набывае форму назоўніка: адны гулды ‘стаптанае 
жывёламі або птушкамі засеянае поле'; літоўскае ataduras ‘нелюдзімы’ ў 
выразе (жыць) як атадура ‘ў адзіноце, у самоце’ таксама агрымлівае рысы 
назоўніка (гл. Аксамітаў 2001,3-4).

Фактычны матэрыял сведчыць, што кампанент-балтызм у абсалютнай 
большасці выпадкаў з’яўляецца назоўнікам. Толькі зрэдку ён належыць да 
разраду дзеяслоўных, напрыклад; каля(ля) пальца абвінуць ‘зусім нічога 
(не даць, не ўзяць)’ (СПЗБ) -  абвінуць < літ. арі/улШ'абгарнуць', ‘абматаць'; 
лэмзаць языком ‘балбатаць’ -  лэмзаць < літ. Iemzyti 'балбатаць'. Гзта тлу- 
мачыцца ўплывам на фразеалогію лексічнай сістэмы, дзе колькасць назоў- 
нікавых запазычанняў таксама пераважае. Паводле статыстычных звестак 
А.А. Станкевіч, сярод выяўленых ёю ў беларускай дыялектнай мове 512 
лексічных балтызмаў на долю назоўнікаў прыпадае прыкладна 80 % слоў 
(Станкевіч 1996, 78, 90). Заўважана, што “назоўнік -  гэта самае чуйнае 
звяно сістэм кантактаваных гаворак і найбольш лёгка запазычваецца’’ 
(Грннавецкене 1972, 403).

Далёка не ўсе балтызмы, засведчаныя ў лексічнай сістэме беларускіх 
гаворак, сустракаюцца ў складзе фразеалагізмаў. Тэматычная разгалінава- 
насць іх адрозніваецца ад лексіка-тэматычнай класіфікацыі балтызмаў, ад- 
люстраванай у манаграфіі А.А. Станкевіч (Станкевіч 1996, 78-93), як мен- 
шай колькасцю труп, так і бяднейшым лексічным напаўненнем труп. Гэта 
пацвярджаецца таксама супастаўленнем фразеалагічных кампанентаў бал
тыйскага паходжання з матэрыяламі “Слоўніка балтызмаў у славянскіх мо- 
вах” Ю.А. Лаучюте (гл. Лаучюте 1982). Прыкладна толькі шостую частку бал- 
тызмаў знаходзім у якасці кампанентаў фразеалагізмаў.

Удзел іх у стварэнні фразеалагізмаў неаднолькавы. Найбольшай фразе- 
аўтваральнай актыўнасцю характарызуюцца назвы частак цела чалавека ці 
жывёлы: адны рэбры і пялы ‘хто-н. вельмі худы’ (СПЗБ) -  пялы ‘косці та- 
забедранага сустава’ < літ. pjaülai ‘тс’; наставіць лупы ‘зазлаваць, насупіц- 
ца’ (СГВ); зайсці ў кепала 'раптоўна, выпадкова з’явіцца ў свядомасці’ 
(Загацце Докш.) -  кепала ‘мазгі, галава’ < літ. kspalas ‘спіна, горб’; ляпу 
расчыніць 'зазяваўшыся, перастаць рабіць што-н.’ (Малая Люцінка Валож.) -  
ляпа ‘рот’ < літ. Іера, Iepas ‘пашча, морда ў жывёлы, рот’; гнэбы раскінуць 
‘рассесціся’ (Каралін Зэльв.) -  гнэбы < літ. gnybliati ‘клюшні’; абабраць 
скабы ‘сурова расправіцца з кім-н., збіць, адлупцаваць каго-н.’ (ЗНФ) -  скаба 
‘рабрына’ < літ. skobä ‘тс'; закрыць зяўну ‘замоўкнуць', распусціць зяўры 
‘разгаварыцца’ (СПЗБ) -  зяўна, зяўры < літ. żiaunos ‘сківіца, губа, рот’; даць 
у купру ‘пабіць, пакараць’ (СПЗБ) -  купра < літ. kupra Торб'; набіць (наса- 
дзіць) <сваё> пілімо (пільмо) ‘наесціся’ -  пілімо ‘вялікі страўнік’ < літ. рўіітаз 
‘месца, куды наліваюць што-н.’; шлучне выцягнуць 'замучыць, знясіліць 
каго-н.’ (Янк. ДС 1) -  шлунне ‘вантробы’ < літ. ślaunis ‘бядро’.

Радзей сустракаюцца фразеапагізмы з кампанентам -  назвай асобы, жы
вёлы: ляйда кабузяцка (кабызяцка) ‘балбатун, той, хто многа і абы-што гаво- 
рыць’ (СДФГ) -  ляйда ‘манюка’ < літ. Ieidinti ‘абгаворваць, пляткарыць’; 
(гаварыць, балбатаць і інш.) як трапа 'празмерна, залішне’ (СПЗБ) -  трала 
‘балбатун’ < літ. traila ‘тс’; гілас напаў ‘хто-н. паводзіць сябе неспакойна,

38



Мовазнаўства

узбуджана’ (Гарны Гродз.) -  гілас ‘сляпні, авадні’ < літ. gylius ‘тс'; ворля 
вочкі ‘рамснак’ (СПЗБ) -  ворля < літ. varle ‘жаба'; як ваган ‘вельмі цяжкі (пра 
птушку)’ (СПЗБ) -  ваган < літ. vanagas ‘каршун'; як шурпа ‘неахайны’ (СГВ, 
СПЗБ) -  шурпа 'парода курэй, гусей з натапыраным, ускудлачаным лер’ем’, 
‘курыца ў час лінькі' < літ. śiurpa 'птушка з ускудлачанымі пёрамі’.

Адносна прадстаўнічай выглядае група фразеалагізмаў, у якіх балтызмы 
суадносяцца з назвамі нежывой прыроды -  абазначэннямі прадметаў, рэ- 
чаў, рэчываў, прыладаў, прыстасаванняў, ландшафтных аб’ектаў і інш.: як 
буч ‘непаваротлівы, няўклюдны’ (СПЗБ) -  буч ‘рыбалоўная снасць’, ‘кораб з 
лазы і саломы’, ‘кош’ < bućius ‘верша’; (рукі) як кукі ‘непрызвычаеныя, не- 
ахвочыя да працы (рукі)' (СДФГ), як кукамі збіты ‘крэпкага целаскладу, 
надта здаровы’ (Кр. 1994, СПЗБ) -  кука ‘вялікі драўляны молат, які выка- 
рыстоўваецца для розных мэт (глушэння рыбы, драблення засохлых камоў 
раллі, прасавання гліны, расшчэплівання дроў)’ < літ. kukä 'тс’; (сядзець) як 
мыш у гарудзе ‘вельмі ціха, бясшумна ці спалохана’ (СПЗБ) -  гаруд ‘засек’ < 
літ. aruódas 'тс’; накласці (скласці) у бонду, зладзіць бонду ‘несумленна 
назапасіць’ (СПЗБ) -  бонда ‘грошы, матэрыяльныя каштоўнасці’ < літ. banda 
'тс’; як кятурка стэрога дзеда ‘неакуратны’ (СПЗБ) -  кятурка ‘шырынка’ < 
літ. ketürka ‘тс’; як кялойша ‘неахайны’ (СПЗБ), нарабіць (напусціць) у 
калэйшы ‘спалохацца, здрэйфіць’ (Бабіна Гродз.) -  кялойша, калэйша ‘кало
ша’ < літ. keleTśe 'тс’; як гергаўка ‘вельмі (скупы)’ (СПЗБ) -  гергаўка ‘крэ- 
мень’ < літ. gśrguże, gargśże ‘крамяністы камень; вельмі цвёрды прадмет’; 
хоць у жлукта пасадзі ‘вельмі брудны’ (Горл. 1975), (піць) якжлукта ‘вельмі 
многа, празмерна’ (Глыбоцкае Гом.) -  жлукта ‘бочка для замочвання і за- 
парвання бялізны’, ‘замочаная бялізна' < літ. zlüktas, żluktis ‘тс’; вот табе i 
камы! ‘выказванне засмучэння, роспачы з выпадку чыёй-н. смерці’ (СПЗБ) -  
камы ‘пераважна бульбяная каша часам з дабаўкай гароху, бобу, льнянога 
семя', ‘клёцкі, часам начыненыя мясам’, ‘галушкі, якія пякуць на памінкі’ < 
лат. kama, kams ‘бульбяная каша, часам з гарохам, бабамі'; як клундзюк 
‘вельмі (малы хто-н.)’ (СПЗБ) -  клундзюк -  'страўнік, начынены мясам’ < літ. 
skilandżiukas ‘тс’; як у ройсця ‘брудна, непрыбрана, беспарадак дзе-н.’ 
(СДФГ) -  ройста 'нізкая, вільготная, балоцістая мясціна’ < літ. raistas, reJsta 
‘балоцісты лясок; кустоўе'; з руб у руб ‘вельмі поўна, да самага верху (налі- 
ваць, наліць што-н.)’ (ЗНФ) -  руб ‘бераг (вадаёма)’ < літ. rumbas ‘край, 
узлесак’.

Удзел балтызма ва ўтварэнні фразеалагізмаў залежыць ад традыцыі яго 
ўжывання і тэрытарыяльнай пашыранасці. Даўні балтызм з вялікім лінгва- 
геаграфічным арэалам мае больш шанцаў уключацца ў фразеалагізмы. 
Мяркуюць, што слова рэзгіны ‘прыстасаванне насіць сена, салому, зроб- 
ленае з вяровачнай сеткі, нацягнутай на сагнутыя пруткі, дужкі’ (< літ. 
rezgines) ужо было вядома старабеларускай мове (гл. Гістарычная лексіка- 
логія..., 150). Сёння яно бытуе ва ўсіх беларускіх гаворках, за выключэннем 
іх паўднёвай часткі (ДАБМ, карта № 254), а таксама ў літаратурнай мове. 
Знаходзім яго і ў некалькіх фразеалагічных дыялектызмах, напрыклад: як 
рэдзгіні ‘з рэдкз сатканых нітак (тканіна)’, ‘парванае, з дзіркамі (адзенне)’ 
(СДФГ), ‘вельмі (няўдалы хто-н.)’ (СПЗБ), як старыя рэзгіны 'непрыгожы, 
нязграбны, няўклюдны’ (СДФГ).

Кампактнай паласой на поўначы Гродзеншчыны, паўночным захадзе 
Міншчыны і захадзе Віцебшчыны з выхадам на беларускія гаворкі Літвы 
акрэсліваецца арэал слова скаба (ЛАБНГ 1). Ужыванне слова досыць ус- 
тойлівае і рэгулярнае. Агульнабеларускае рабро і паланізм жэбры (жаб- 
рына) < польск. żebro тут выкарыстоўваюцца спарадычна. Таму на гэтай 
тэрыторыі ўстойлівасцю характарызуюцца і фразеалагізмы з кампанентам 
скаба як уласна дыялектныя, так і варыянты агульнанародных: палічыць 
(пералічыць, палатаць) скабы (скабкі) каму ‘пабіць, збіць каго-н.’ (СДФГ), 
бярэ за скабы каго, каму ‘каму-н. становіцца холадна’ (Парэчча Гродз.),

39



Веснік БДУ. Сер. 4. № 1. 2003

скабы можна перашчытаць каму ‘хто-н. вельмі худы’, адны скабы асталіся 
ў каго ‘хто-н. вельмі худы’, якскаба ‘вельмі (худы)’ (СПЗБ).

ІІІырокаўжывальныя балтызмы лупа і ляпа таксама атрымалі прапіску ў 
шэрагу фразеалагізмаў: лупу ацставіць (Сцяц. ДС), лупы наставіць (СДФГ, 
СНМ), лупы надуць (СПЗБ), надуць лупы <як кот на крупы> (СДФГ), лупы 
развесіць (навесіць, павесіць, адвесіць), разявіць лупы, даць па лупах 
(СПЗБ), малако на лупах не абсохла (Падолыды Астр.), даць у ляпу (Кулёў- 
шчына Мает.), закрыць сваю ляпу (СПЗБ), закрыць сваю ляпаўку (ЖС), 
заткнуць ляпу (НЛ), праззявіць сваю ляпу («СУМ), разяўляць ляпу (СПЗБ), 
ляпу драць (СДФГ).

Балтызмы вузкай лакалізацыі сустракаюцца ў адзінкавых выразах: як 
шакаль ‘вельмі (тонкі)’ (СПЗБ) -  шакаль ‘аскепак; верацяно’ < літ. śakalys 
‘тс’; даць у шніпас (у шніпары) ‘пабіць каго-н.' (СПЗБ) -  шніпас (шніпары) < 
літ. śnipas ‘рыла’.

Як бачым, выкарыстанне балтызмаў у ролі фразеалагічных кампанентаў 
пэўным чынам залежыць ад іх функцыянавання ў лексічнай сістэме. Аналіз 
гэтай залежнасці заадно паказаў, што ў гаворках існуе тэндэнцыя да выцяс- 
нення лексічных вузкарэгіянальных балтызмаў.

Як адбіваецца тэта на лексічна-фразеалагічных сувязях? Старэнне і вы- 
хад з ужытку слова можа аналагічным чынам сказацца і на фразеалагізме, і 
яму таксама можа пагражаць знікненне. Так, паводле нашых назіранняў, у 
вёсцы Бабіна Гродзенскага раёна і некаторых навакольных вёсках яшчэ 
гадоў 20-30 назад выкарыстоўваўся выкпічнікавы фразеалагізм кап ты 
скапярэшчыўса! ‘выказванне незласлівага ўшчування, лёгкага папроку’, які 
развіўся на аснове семантычнага зацямнення адпаведнага кленіча. На той 
час балтызм скапярэшчыцца < літ. nusikaparóti ‘памерці’ носьбітам гаворак 
ужо быў незразумелы, але ўжываўся ў якасці кампанента фразеалагізма. 
Сёння гэты фразеалагізм належыць да разраду архаічных, жыве толькі ў 
памяці самых старых людзей.

У чацвёртым томе “Люду беларускага’’ М. Федароўскага адзначаны фра- 
зеалагізм кірдзюк на язык ‘асуджэнне чыйго-н. недарэчнага выказвання, ня- 
добрае пажаданне таму, хто гаворыць непажаданае’ (Fed.), зафіксаваны ў 
гаворках Ваўкавыскага павета (кірдзюк ‘яшчур’ < літ. kurdźiukas, kurćiukas ‘тс’). 
Іншымі слоўнікамі XX ст. ён не засведчаны, бо выцесніўся агульнанародным 
фразеалагізмам ціпун на язык.

Шэраг балтызмаў, паступова выходзячы з лексічнага складу, працягва- 
юць актыўна выкарыстоўвацца ў фразеалагізмах. Гэта з’ява ўпасціва пера- 
важна выразам, пабудаваным па прадуктыўных мадэлях, здольных утва- 
раць незамкнёныя варыянтна-сінанімічныя рады. Напрыклад, фразеалагіч- 
ная мадэль задраць ногі са значэннямі ‘ўпасці не ўтрымаўшыся на нагах’, 
‘адпачываць лежачы, спаць’, ‘памерці’, ‘здохнуць’ на Гродзеншчыне рэалізу- 
ецца ўтварэннямі з рознымі назоўнікавымі кампанентамі (капыты, габары, 
дрыбзі, карачы, кокашы, лэбады і інш.), сярод якіх ёсць літуанізм гегні < 
gegnes ‘рыбалоўная снасць з драўлянай асновай у выглядзе палазоў’ 
(СДФГ). Праведзеныя намі ў Гродзенскім раёне назіранні і апытанне пака- 
залі, што слова гегні вядома нямногім жыхарам, але фразеалагізм задраць 
(адкінуць) гегні ўжываюць і тыя людзі, для якіх слова гегні з’яўляецца не- 
зразумелым. Яно, такім чынам, у фразеалагічным радзе не з’яўляецца ад- 
жылым, лішнім. Мэтазгоднасць яго вымагаецца экспрэсіўнымі патрэбамі мо- 
вы. Як слушна заўважае А.С. Аксамітаў, «літоўскі кампанент, які замяніў ужо 
“сцёртую” часам беларускую лексему, асвяжае фразеалагічную форму і аз- 
дабляе канатацыяй яе змест. Карацей кажучы, чым большай нестандарт- 
насцю характарызуецца фразеалагічная адзінка, чым далей знаходзіцца 
яна ад тыпізаваных, сацыяльна замацаваных традыцыяй уяўленняў, тым 
большая імпульсіўнасць яе ўспрыняцця, тым большае ўздзеянне робіць яна 
на слухача» (Аксамітаў 2001, 5). Гэтым тлумачыцца жывучасць незразуме-
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лага слова ў якасці фразеалагічнага кампанента. Сэнсавая зацемненасць 
слова не перашкаджае ўспрыняццю фразеалагізма, бо значэнне апошняга 
матывуецца, падказваецца семантычнай празрыстасцю самой фразеалагіч- 
най мадэлі.

Прывядзём яшчэ некалькі прыкладаў змадэліраваных фразеалагізмаў, 
якія захавалі ў сваім складзе семантычна цьмяныя балтызмы (стандартыза- 
ваныя памеры артыкула вымагаюць падаваць фразеалагізмы без дэфініцыі 
і балтыйскага лексічнага адпаведніка): даць у кепель (ЖС, СДФГ), кепелі 
добра вараць (TC), кепап ні варыць (CHM)1 абіваць дынды (СПЗБ), бінды 
біць (Пераходы Шчуч., СГЦБ, TC), брындзікі біць (ЗНФ), рэйды тачыць 
(СПЗБ), заткнуць сваё рэйдала (ЗНФ).

Прааналізаваны матэрыял сведчыць, што ўтварэнне і функцыянаванне 
фразеалагізмаў маюць непасрэдную залежнасць ад лексічнай сістэмы га- 
ворак. Чым больш адаптаваную і шырэйшую лінгвагеаграфічную прастору 
займае слова-балтызм, тым большыя магчымасці да пранікнення ў кампа- 
нентную структуру фразеалагізмаў яно выяўляе. Словы балтыйскага пахо- 
джання, якія падвяргаюцца архаізацыі, таксама валодаюць фразеаўтва- 
ральнай актыўнасцю, тэндэнцыяй да кансервацыі, закасцянеласці ў межах 
фразеалагізма.
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