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мости инвариантов исторических ситуаций, человеческих типов, разновид
ностей артефактов.

4. Имена собственные вне прямой референции отражают глобальные 
направления в развитии мышления и языка:

а) воспроизводят древнюю закономерность -  от индивидуальных имено
ваний с единичными, «ослабленными», сигнификатами, близкими образам 
конкретных объектов (особенность мифологического этапа мышления), к 
общим, апеллятивным наименованиям с обобщенными, «полноценными», 
сигнификатами (прерогатива рационального мышления);

б) выступают показателем тенденции внутреннего развития ономастиче
ской подсистемы языка -  стремления имени собственного к восполнению 
«сигнификативной недостаточности» путем трансформации знаний о свой
ствах объектов в элементы смысла.

5. Имя собственное, как любое слово, является потенциальным полисе- 
мантом. Метафорическая деривация онима сопровождается изменением 
его лексико-грамматических параметров -  расширением денотата от еди
ничного объекта до номинального класса и появлением способности к регу
лярным числовым противопоставлениям. Соответственно первичный и 
производный лексико-семантические варианты имени собственного зани
мают разные позиции в лексико-грамматической классификации.

Сказанное можно резюмировать следующим образом. Метафора, с од
ной стороны, когнитивный процесс, с другой -  процесс, отражающий дина
мику языка. Разнообразные метафоры-факты находятся на разных стадиях 
этого языкового процесса. Так, наиболее частотные ономастические мета
форы, отражающие узуальные ассоциации носителей русского языка (Ста
лин, Бонапарт, Робеспьер, Брежнев, Вьетнам, Нюрнберг, Чечня, Балканы, 
«Санта-Барбара», «Титаник» и др.), имеющие более или менее очерчен
ный и стабильный десигнат, поднимаясь над стихией речи, направляются к 
системе, к языку. Подобные ономастические метафоры отражают глобаль
ную тенденцию в истории языка и культуры -  от мира собственных имен и 
единичных объектов к миру апеллятивных имен и классов объектов. Мало
частотные и единичные ономастические метафоры, целиком принадлежа 
речи, также относятся к «правильным неправильностям» в ономастике и от
ражают стремление имени собственного к заполнению «сигнификативных 
пустот» путем трансформации свойств объектов в элементы смысла.
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АКАЗІЯНАЛЬНЫЯ КАМПАНЕНТЫ Ў СТРУКТУРЫ ДЫЯЛЕКТНЫХ
ФРАЗЕАЛАГІЗМАЎ

Анализируются окказиональные компо
ненты, употребляющиеся только в составе 
фразеологизмов, рассматриваются причины, 
цели, источники и способы их образования, 
определяется роль окказионализмов в об
новлении фразеологических средств бело
русского диалектного языка, в усилении их 
устойчивости и экспрессивности.

Occasional components used only as part of 
phraseological units are analysed. Causes, 
aims, sources and ways of their forming are dis
cussed. The role of occasional components in 
the renovation of phraseological means of the 
Belarusian dialectal language and in the 
strengthening of their stability and expressive
ness is defined.

Фразеалагізмы з кампанентамі, якія ніколі не выкарыстоўваліся ў якасці 
слоў свабоднага ўжывання, складаюць прыкметную групу ў дыялектнай мо- 
ве. Паходжанне такіх кампанентаў звязана з задачамі фразеатворчасці:
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ствараюцца яны спецыялына для фразеалагізмаў у працэсе фарміравання 
апошніх.

У фразеалагічнай навуцы згаданыя кампаненты пакуль што не атрымалі 
тэрміналагічнага вызначэння. Часцей іх абазначаюць апісальна: “словы, 
што выкарыстоўваюцца толькі ў складзе фразеалагізмаў” (Йвашко 1981,93), 
“дыялектныя кампаненты, якія не ўжываюцца ў гаворках па-за фразеа- 
лагізмамі” (Белянина... 1985, 133), “дыялектныя словы, якія самастойна не 
ўжываюцца” (Блінава... 1980, 192) ці разам з кампанентамі іншай якасці назы- 
ваюць агульным тэрмінам “унікальныя кампаненты” (Борисова... 1987, 16-17).

На наш погляд, яны найбольш адпавядаюць статусу аказіяналізмаў, бо ў 
адносінах да адзінак лексічнай сістэмы не з’яўляюцца узуальнымі, сама
стойна ўзнаўляльнымі, а, па-другое, функцыяніруюць заўсёды ў адным і тым 
жа фразеалагічным кантэксце. Толькі ў рэдкіх выпадках кампанент фразеа- 
лагізма можа стаць спачатку патэнцыяльным словам, а затым выйсці з 
унутрыфразеалагічнай “ізаляцыі”, набыўшы рысы паўнацэннай лексічнай 
адзінкі.

Узнікненне аказіянальных кампанентаў у межах фразеалагізмаў можна 
вытлумачыць некалькімі прычынамі:

1) неабходнасцю абазначыць устойлівымі зваротамі пэўныя паняцці, 
часта для якіх гаворкі не мелі фразеалагічных найменняў: на велічьінкі 
‘велічынёй, памерам’ (ТС), на кёпство 'з благім намерам’ (СПЗБ), не на- 
раўна ‘не падабаецца што-н. каму-н.’ (СДФГ), у рот зяваль уехаў каму ‘хто-н. 
часта пазяхае' (В);

2) імкненнем перадаць сэнс і экспрэсію іншымі сродкамі. Гэта выклікана 
тым, што “рэгулярныя словаўтваральныя мадэлі паслабляюць выяўленчыя 
магчымасці мовы і рост аказіянальных словаўтваральных сродкаў... адлю- 
строўвае патрэбу ў экспрэсіўна-эмацыянальнай лексіцы, сінанімічнай той, 
што ўжо існуе” (Параскевіч 1984, 9). Фразеалагізмы з такімі аказіянальнымі 
кампанентамі звычайна пабудаваны па ўжо вядомай структурна-сінтаксіч- 
най схеме, якая аб’ядноўвае шэраг фразеалагічных сінонімаў. Так, значэнне 
‘ап’янець, быць п’яным’ перадаецца фразеалагізмамі і варыянтамі заліць 
вочы, заліць горла, заліць зегры, заліць зрэнкі (зрынкі), заліць морду, заліць 
мызу, заліць храпу і інш. Сярод іх сустракаем і новаўтварэнне заліць слепакі 
(СДФГ) (слепакі матывуецца прыметнікам сляпы), якое на фоне папярэдніх 
выглядае арыгінальным, экспрэсіўна насычаным. У фразеалагічную серыю 
са значэннем 'пабіць, пакараць, насварыцца на каго-н.’ удала ўпісваецца 
фразеалагізм даць у грызла (СДФГ) з аказіянальным кампанентам-назоў- 
нікам ад дзеяслова грызцг,

3) выяўленчымі патрэбамі фразеатворчасці, у прыватнасці правіламі 
рыфмы і рытму: на святыя мігды што не бываюць нігды ‘невядома калі; 
ніколі’, і ў цюці і ў людзі ‘ўсюды ў адным і тым жа адзенні (хадзіць)’ (СДФГ), 
неўдапюга-павалюга ‘няўдалы, няўмелы чалавек’ (СПЗБ), ні скакун ні граюн 
да ў куточку сядун ‘чалавек, які не прымае ўдзелу ў забаве’ (Fed.), ні хадун 
нісядун ‘недалуга, інертны чалавек’ (НКАМ, Fed.), цюкуў руку'хабар’ (Fed.).

Аказіянальныя кампаненты фразеалагізмаў маюць знешні выгляд слоў, 
адпаведных лексічным часцінам мовы. У большасці выпадкаў ім уласцівы 
граматычныя рысы назоўніка, напрыклад, адгода, борушкі, грудкі, жывоце, 
знайка, ленц, румзікі: стаць у адгодзе ‘адгадзіць, аддзячыць за дапамогу, за 
добрую справу’ (БФ), брацца ў борушкі ‘мерацца сілаю, дужацца, барукацца’ 
(СГЦБ), у грудкі станавіцца ‘рэзка пратэставаць, выяўляць нязгоду, пярэчыць 
каму-н.’ (СДФГ), за жывоце ‘пры жыцці’ (СПЗБ), загубіць знайку ‘забыць’ (TC), 
ленца важыць ‘нічога не рабіць’ (СГВ), даваць румзікі ‘плакаць’ (ДСЛ).

Утвараюцца аказіянальныя кампаненты па вядомых словаўтваральных 
тыпах і мадэлях. Распаўсюджана марфалагічнае ўтварэнне, у межах якога 
прадуктыўнымі спосабамі з’яўляюцца:
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а) суфіксальны: брацца ў дужкі ‘мерацца сілаю, дужацца, барукацца’ 
(СБНФ) -  дужкі < дужацца\ (ісці) на аглядкі ‘ўпраўляцца па гаспадарцы’ 
(СГВ, СПЗБ) -  аглядкі < аглядацца\ ні курала ні вірала ‘нічога не падрыхта- 
вана, не зроблена’ (СДФГ) -  курала < курэць, вірала < вірыць; прыйсці на 
подумэне ‘раптоўна, выпадкова з’явіцца ў свядомасці’ (СПЗБ) -  подумэне < 
падумацы, собачэ розбежышчэ (TC) ‘варожыя адносіны’ -  розбежышчэ < 
разбегчыся;

б) нульсуфіксальны: аж зёхат ходзіць ‘вельмі чыста, акуратна дзе-н. 
(як правіла, у хаце)’ (СГВ, СДФГ) -  зёхат < зіхацецы, зімной сыпануць ‘мощ
на ўразіць, усхваляваць’ (СПЗБ) -  зімной < зімны, на ўмор ‘да смерці, на 
смерць (біць)’ (TC) -  умор < умерці\ ні адзыву ні адрыгу ‘ніякіх звестак няма’ 
(B) -  адзыў < адзываць, адрыг < адрыгацы, стаяць у прыгодзе 'спатрэбіцца 
пры выпадку’ (БФ) -  прыгода < прыгадзіцца.

Адзінкавыя выпадкі ілюструюць утварэнне аказіяналізма спосабам скла- 
дання: заехаць па мухаедах (В, Fed.) -  'пабіць, пакараць каго-н.’, дзе мухае- 
ды -  утварэнне складаннем асноў ад слоў мухі, есці.

Сустракаюцца ўнутрыфразеалагічныя семантычныя аказіяналізмы. Яны 
маюць асобае значэнне, невядомае такім словам ні дыялектнай, ні літара- 
турнай лексічным сістэмам: халява ‘рот’ -  разявіць (раскрыць) халяву ‘мощ
на крычащь, сварыщща, лаящща’ (СДФГ). Такія аказіяналізмы нельга разгля- 
дащь у якасці лексіка-семантычных дыялектызмаў, бо свае незвычайнае 
значэнне яны рэалізавалі аднаразова толькі ў тых словазлучэннях, якія 
падвергліся фразеалагізадыі. Адпаведныя словазлучэнні мающь мэтавае 
прызначэнне, складающща спещыяльна для фарміравання фразеалагізма. 
Прычым іх узнікненне і пераасэнсаванне ў фразеалагізмы адбывающща ад- 
начасова, а слова-кампанент з адметным значэннем становіцца “ўлас- 
насщю” фразеалагічнай канструкцыі, як правіла, не выходзіць за яе межы: 
апалонікі ‘вочы’ -  вываліць апалонікі ‘ўважпіва глядзещь, угледзещща на 
каго-н., на што-н.’ (СДФГ), кардан ‘рука’ -  трымай кардан ‘фамільярна- 
грубаваты прывітальны зварот пры сустрэчы з пращягваннем рукі’ (ЗНФ), 
хлебарэзка ‘рот’ -  закрыць хлебарэзку ‘замоўкнуць’ (СДФГ).

Неасемантызмы ўзнікаюць метафарычным пераносам слова на аснове 
рэальнага ці ўяўнага падабенства прадметаў. У фразеалагізме кроквы све- 
цяцца ў каго ‘хто-н. вельмі худы’ (СДФГ) кампанент кроквы набыў значэнне 
'рэбры’ на падставе фармальнага падабенства прадметаў. Параўн. таксама: 
кацялок ‘галава’ -  кацялок добра варыць у каго 'хто-н. разумны, кемлівы, 
знаходлівы’ (СМИ), шклянкі ‘вочы’ -  заліць шклянкі ‘ап’янещь, быщь п’яным’ 
(Дарагляны Мает.).

Семантычнае пераўтварэнне слова можа адбыващща і праз метанімічны 
перанос: камбалы ‘вочы’ ад слова камбала (рыба са спецыфічным размя- 
шчэннем органа зроку) у фразеалагізме заліць камбалы ‘ап’янещь, быщь 
п’яным’ (СГВ).

Спосабам утварэння аказіяналізмаў, заснаваным на гульні слоў, высту
пав кантамінацыя, або пбрыдызащыя. Пры такім спосабе “аказіяналізмы 
ўтвараюцца ў выніку фармальных змен узуальных слоў, якія адвольна, без 
семантычнага падабенства, суадносящща (каламбурна збліжаюцца) з іншымі 
словамі” (Рагаўцоў 2002, 127). Напрыклад, у выразе трымаць у цвіку каго 
‘строга выхоўваць каго-н., не дазвалящь свабодна дзейнічаць’ (Міжэвічы 
Слонім., СГВ) аказіяналізм цвік утварыўся ад дзеяслова цвічыць ‘муштра- 
ващь, каращь каго-н.’ Фармальна ён супаў з агульнанародным словам цвік 
‘металічны ці драўляны стрыжань з вастрыём на канщы...’. Супадзенне гэта 
не выпадковае, а наўмыснае, скіраванае на тое, каб сутыкнущь рэальнае 
значэнне слова цвік з асацыятыўным значэннем, матываваным дзеясловам 
цвічыць. Сэнсавая дваістасць кампанента цвік пращуе на фарміраванне 
фразеалагічнага значэння і стварае адпаведны канататыўны эфект.
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Падобнае ўтварэнне назіраецца і ў такіх прыкладах: басіны спраўляць 
‘хадзіць босым’ (СДФГ, Fed.) -  басіны < босы + басіны ‘яўрэйскае свята 
ачышчэння, калі яўрэі ходзяць босыя’; даць петуха ‘вітацца ці развітвацца з 
кім-н.’, ‘цвёрда абяцаць што-н.’ і інш. (ужыванне выразу суправаджаецца 
поціскам рукі) (СДФГ) -  петуха < пяць (лічэбнік) або пядзь ‘пядзя’ + пятух 
‘свойская птушка’; дрожджы прадаваць ‘трэсціся ад холаду’ (ЗНФ) -  дрож- 
джы < дрыжаць, дрыжыкі + дрожджы ‘рэчыва з аднаклетачных мікраскапіч- 
ных грыбоў, якія выклікаюць браджэнне’; закрыць паяла ‘замоўкнуць’ 
(СДФГ) -  паяла < пець, пяяць + паяць ‘злучаць металічныя часткі чаго-н. 
пры дапамозе прыпою’; заліць галавешку ‘выпіць залішне спіртнога, быць 
п’яным’ (СДФГ) -  галавешка < галава + галавешка ‘абгарэлы кусок дрэва’; 
мажджэр скруціць ‘скалечыцца, загінуць’ (СПЗБ) -  мажджэр < мазгі + маж- 
джэр ‘металічная ступа’; наліць (заліць) лямпу ‘напіцца, дайсці да стану 
ап’янення’ (ЗНФ) -  лямпа < ляпа ‘рот’ + лямпа ‘прыбор для штучнага асвят- 
лення’; разіньку прадаваць ‘паводзіць сябе няўважпіва, быць разявакам’ 
(СДФГ) -  разіньку < разінуць ‘разявіць’ + рызінка ‘гумка’ або разінкі ‘суша- 
ныя ягады вінаграду’; спіцы рабіць ‘спаць’ (СДФГ) -  спіцы < спаць + спіца 
‘дэталь кола’, храпавік рамантаваць 'спаць, храпці’ (СДФГ) -  храпавік < 
храпці, храп +храпавік ‘зубчасты механізм’.

Аказіянальныя кампаненты ў большасці выпадкаў маюць унутраную 
форму, суадносяцца, “пераклікаюцца” каранёвай марфемай ці проста спа- 
лучэннямі гукаў з якім-н. утваральным словам або некалькімі аднакаранё- 
вымі словамі. Унутраная матывіроўка кампанента адыгрывае важную ролю 
ў фарміраванні вобразнай асновы ўсяго фразеалагізма, у станаўленні фра- 
зеалагічнага значэння і захаванні яго празрыстасці. Асабліва маюць патрэбу 
ў ёй “мінімальныя адзінкі фразеалогіі” (П.А. Лекант) -  прыназоўнікава-імен- 
ныя канструкцыі, у якіх іменны кампанент выступав адзіным выразнікам 
унутранай формы фразеалагізма. У беларускай дыялектнай мове фразеа- 
лагізмы такога структурнага тыпу з аказіянальным іменным кампанентам 
складаюць прадуктыўную трупу.

Іменная частка найбольш спалучаецца з прыназоўнікам на: на бадзякі 
(МСМГ 1, СДФГ), на отдзелі (ТС), на пакацістую (СГВ), на паяўку (СДФГ), 
на показкі (СНМ), на поперэчкі, на роспусці (ТС), на россыпі (СБНФ), на cyce 
(Янк. ДС 1), на тугу (СГВ), на ўказеі (СПЗБ), на ўскармлёнкі (СПЗБ).

Менш прадуктыўнымі з’яўляюцца аказіянальныя ўтварэнні з іншымі пры- 
назоўнікамі, напрыклад у: у паклат (СПЗБ), у попоўзбк (ТС), у прычастку 
(ТС), у цяшку (СПЗБ); без: без перасціхону (СПЗБ), без прочутку (ТС), без 
угасу (ДСЛ); з (с): з пустам (СМИ), с повітку (ТС); да (до): до нехоця (TC).

БІекаторьія аказіяналізмы маюць гукапераймальную аснову. Адны з іх 
выступаюць непасрэднымі гукаперайманнямі, г. зн. перадаюць тыпізаванае 
гучанне жывых істот, з’яў прыроды, прадметаў: балў-балў <а> свіня ў калў 
(Fed.), галў-галў <свіння ў калў> (СДФГ); ні хўху ні духу (Fed., CEF^). Другія 
з’яўляюцца суфіксальнымі адгукапераймальнымі назоўнікамі: гігавіцу на- 
пхаць (СДФГ), гігікі строіць (СББНФ), гагаўку дзерці (ЗБНФ), лавіць хаўкі 
(ДСЛ), у бзыкалкі (СПЗБ).

Зразумеласць аказіяналізма можа дасягацца наяўнасцю ў самім фра- 
зеалагізме аднакаранёвага кампанента. Маюцца на ўвазе таўталагічныя вы- 
разы, у якіх адзін кампанент выступав матывацыйнай базай другога: адным 
мірам мірованы (ДСЛ), зводы зводзіць (СГВ, СДФГ), зводаў навадзіць (СПЗБ), 
манькі маніць (СГЦБ), налох налажыць (СПЗБ), ні слыху ні прослыху (БФ).

Пазбегнуць дэматывацыі аказіяналізмаў дапамагаюць і аднакаранёвыя су- 
праваджальнікі: (буць) у бувальцах (TC), (дзівіцца) у дзіў, (гнаць) у сугон (БФ).

Унутраная форма аказіяналізма і яго прадметная суаднесенасць у многім 
падтрымліваюцца, “падказваюцца” самой фразеалагічнай мадэллю. Flanpbi- 
клад, утварэнне гыглы само па сабе мае невыразную матывацыйную і сэн- 
савую празрыстасць. Пэўныя слоўныя абрысы са значэннем ‘зубы’ яно ат-

55



Веснік БДУ. Сер. 4. Nq 1. 2004

рымлівае толькі ў фразеалагічным кантэксце гыглы скаліць ‘смяяцца, рага- 
таць’ (СДФГ), які будуецца па мадэлі агульнавядомага фразеалагізма зубы 
скаліць.

Многія аказіяналізмы, як ужо адзначалася, ствараюцца менавіта для та
га, каб абнавіць кампанентную напоўненасць фразеалагічнага рада той ці 
іншай мадэлі, перадаць сэнс і экспрэсію іншымі сродкамі. Пабудаваны па 
вядомай структурна-сінтаксічнай схеме фразеалагізм з аказіянальным сло
вам на фоне шэрага фразеалагічных сінонімаў вызначаецца арыгіналь- 
насцю, незвычайнасцю формы. Параўн.: закрыць рот -  закрыць ляскаўку, 
закрыць сёрбалку, закрыць хавала (хавальнік) (СДФГ); даць (надаваць) па 
карку -  даць па шкварніку (СДФГ), надаваць па мурзаках (МСМГ 3, СГЦБ); 
даць драла -  даць гону (ДСП), даць дзеркача (СГВ), даць пліту (МСМГ 3), 
даць цуба (цубака) (БФ); даваць храпака -  даваць сыпака (ТС); задраць ногі 
‘памерці’ -  задраць дрыбдзі {дрыбдры) (СБНФ).

У шэрагу фразеалагізмаў сустракаюцца аказіянальныя кампаненты не- 
матываваныя. Як правіла, такія фразеалагізмы маюць двухчленную струк
туру, у якой адзін ці абодва сугучныя кампаненты з’яўляюцца незразумелы- 
мі: лядам-градам (СПЗБ), сёлько-топько (Fed.), цінціль-вінціль (Юрч. 2001).

Наяўнасць і мэтазгоднасць бязвобразных аказіяналізмаў тлумачацца 
спецыфікай рыфмаваных фразеалагічных адзінак, у якіх дамінуе прымета 
эмфатычнасці: “Асноўнае значэнне рыфмы -  стварыць гукавую сіметрыю 
фразеалагізма. Лексіка-семантычныя і логіка-сінтаксічныя сувязі, падпарад- 
коўваючыся гэтай функцыі, іграюць другарадную ролю ў арганізацыі рыф
маваных пар, яны як бы “падганяюцца” пад ix “гукавую сіметрыю” (Мокиенко 
1989, 189). “Падгонка” часцей за ўсё рэалізуецца наступным чынам: да узу- 
альнага слова далучаецца сугучны аказіяналізм, які ўяўляе сабой штучнае 
ўтварэнне, пазбаўленае якой-небудзь сэнсавай нагрузкі: мурашка-пумпашка 
‘божая кароўка’ (СПЗБ), гандаль-піндаль 'абмен рэчамі’ (Каўр. 1994), ні 
ўгамону ні ўталону ‘няма супакою, няма ўпынку’ (БФ), цішком-нішком ‘не- 
прыкметна, ціха, стоена’ (ТС). Часам штучнымі з’яўляюцца абодва кампа
ненты: не шуні-муні ‘вельмі важна, значна, справа сур’ёзная’ (ЗНФ), цюха- 
мацюха ‘зброд’ (Юрч. 2001).

“Цьмянасць” кампанентаў не перашкаджае актыўнасці фразеалагізмаў, 
таму што «пры рыфмаваным злучэнні слоў на пярэдні план выступав не то- 
еснасць зместу, а тоеснасць выражэння. Менавіта “гіперлексемны” характер 
рыфмы абумоўлівае агульную эмфатычную экспрэсіўнасць рыфмаваных 
фразеалагізмаў» (Мокиенко 1989, 190). Нават тады, калі кампаненты маюць 
каранёвую ці нейкую іншую асацыятыўную сувязь з паўназначнымі словамі, 
то такая сувязь пры ўжыванні фразеалагізма не заўсёды актуалізуецца, а 
з’яўляецца факультатыўнай: купнд-шчупнд ‘худое’ (Fed.), лопатам-хопатам 
‘абы-як, спехам (рабіць што-н.)’ (СДФГ), туркі-баркі (абысці) ‘многа вы- 
хадзіць’ (Вас. 2), хапаніна-лапаніна ‘работа, адкладзеная на астатак’ (Fed.), 
шалтай-балтай ‘той, хто ходзіць туды-сюды без справы, без пэўнага занят- 
ку’ (СДФГ), шатыл-мотыл ‘чалавек, які няцвёрда стаіць на нагах ці дзіця, 
якое яшчэ кепска ходзіць’ (Hoc.).

Асемантычнасць кампанентаў дапускае іх фармальную варыянтнасць у 
розных фразеалагізмах, у той час як рыфма захоўвае сваю стабільнасць: 
сікась-накась (сікасі-накасі, сікісь-накісь) ‘няроўна, коса, абы-як (зрабіць 
што-н.)’; сікам-брыкам (чыкам-брыкам) ‘няроўна, не па прамой лініі', ‘абы-як 
(зрабіць што-н.)’; шурўм-бурўм (шўрум-бўрум, шўрам-бўрам) ‘вялікі беспа- 
радак’, ‘хутка і абы-як (зрабіць што-н.)' (СДФГ); шалду-балду (СГВ), шалды- 
балды (Бабіна Гродз.), шэлды-бэлды (Струбніца Маст.) -  ‘абы-як зрабіць 
што-н.’, шалда-балда 'недарэка, дурань’ (Лазы Ваўк.).

Незразумеласць кампанента, як правіла, не выклікае тэндэнцыі да ар- 
хаізацыі фразеалагізма. Сустрэліся адзінкавыя выпадкі старэння толькі тых
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фразеалагізмаў, у якіх аказіянальны кампанент матывуецца словам, што 
выходзіць з ужытку. Напрыклад, у працах 1.1. Насовіча даецца фразеалагізм 
болонки свое протри ‘кажуць таму, хто не заўважае перад яго вачыма 
прадмета’ (Нос.), у якім семантычны аказіяналізм балонкі ‘вочы’ ўтварыўся 
метафарычным пераасэнсаваннем слова балонка ‘невялікае шкло ў акне’ 
(СБМ). Апытанне прадстаўнікоў асобных гаворак Віцебскай, Гродзенскай і 
Мінскай абласцей паказала, што сучасным носьбітам гаворак згаданы фра- 
зеалагізм малавядомы, таму што слова балонка ca значэннем ‘шыба’ 
ўжываецца абмежавана.

Можна сцвярджаць, што ўстойлівасць і актыўнасць разгледжаных фра- 
зеалагізмаў у многім падтрымліваецца менавіта аказіянальным кампанен- 
там, які, функцыянуючы толькі ў рамках фразеалагізма, не звязаны ці 
ўскосна звязаны з працэсамі архаізацыі, што адбываюцца ў лексічнай 
сістэме, і які сваёй прысутнасцю нярэдка вызначае арыгінальнасць, неар- 
дынарнасць матэрыяльнай абалонкі ўсяго фразеалагізма, падтрымліваючы 
гэтым самым яго “жывучасць”.
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