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ТО ЯКА Ж ВОНА: ФРАЗЕМА З ПІДЛЯШШЯ?
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„ГОЛОСИ З ПІДЛЯШШЯ” Г. АРКУШИНА)
Зоряна Мацюк
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Streszczenie. W artykule przeanalizowano związki frazeologiczne zapisane na Podllasiu (na
podstawie materiałów zbioru tekstów „Hołosy z Pidlaszsza” (Głosy z Podlasia) H. Arkuszyna).
Slowa kluczowe: Podlasie, frazeologizm, kategoria semantyczna

Підляшшя – історико-етнографічна область, яка займає територію між
Холмщиною – на півдні й р. Нарвою – на півночі, Мазовією (Польща) – на
заході та Волинню і Поліссям – на сході. Назва Підляшшя (від лях ‘поляк’;
земля, розміщена біля ляхів) – землі, які мають українську етнічну належність,
проте у зв’язку з політичними обставинами знаходяться на території сусідніх
Україні держав. Історично-етнічна територія України – Підляшшя – разом
з іншими українськими етнічними землями – Холмщиною, Надсянням та
Лемківщиною входить сьогодні до складу Польщі.
Ця територія заселена автохтонним українським населенням,
розташована на правому березi Бугу, займає особливе мiсце. Регiон цей аж
до останнiх десятирiч ХХ ст. майже нiчим не зазначав назовнi своєї
належностi до українського нацiонального простору.
Основний ескiз сьогоднiшної етнiчної карти Пiдляшшя i Полiсся
накреслений був за перiод „княжої доби”. Сучасного вигляду етнiчна карта
Пiдляшшя почала набирати на зламi ХIV–ХV столiть, коли на захiд вiд
Дорогичина, Сiм’ятич i Бiльська виникли численнi поселення дрiбної
польської (мазовецької) шляхти. Згодом українське населення зустрiлося
також із бiлоруським, яке на пiвнiч вiд Нарви колонiзувало околицi
Заблудова (ХVI ст.), а на пiвденному її березi просунулося аж до рiчки
Наровки (поч. ХVII ст.).
Подiл Пiдляшшя на двi окремi частини вiдбувся в ХIХ ст. Його
пiвденна частина (на лiвому березi Бугу) перебувала тодi у складi автономного Польського королiвства, а пiвнiчна – безпосередньо в Росiйськiй
iмперiї (Гродненська губернiя). Саме через ці причини рiзними дорогами
пiшли подiї в життi Церкви i рiзний був її вплив на нацiональнi орiєнтацiї
мiсцевих русинiв. Що ж до ситуації, яка склалася на теренах цих двох
маргіналій, є багато спільного, що зумовлено насамперед державною
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політикою у ставленні до національних меншин. Наслідком такої політики
є майже повна відсутність національної самоідентифікації в селянському
середовищі.
Умови існування українського етносу протягом останніх десятиліть на
території Білорусі та Польщі були майже однаковими: заборона відкривати
українські школи, відсутність у селах національно-культурних осередків,
популяризація іншоетнічної культури або ж підтасовка питомої під так
званий „діалект” на державному рівні призвело по повної розгубленості
народу в питанні національної належності1.
Назагал можна сказати, що протягом 90-х рокiв український
нацiональний рух на Пiдляшшi стабiлiзувався. Регулярно виходить
двомiсячник „Над Бугом i Нарвою”, постiйно з’являються українськi
передачi на бiлостоцькому радiо, а вiд 1985 році – на телебаченнi. Щороку
вiдбуваються фестивалi української культури „Пiдляська осiнь” й iншi
культурнi заходи. У декiлькох школах ведеться вивчення української мови.
Виходять також книжковi публiкацiї iсторичного та лiтературного
характеру.
На сьогодні діалектного матеріалу з Підляшшя досить мало. Але
навіть побіжне ознайомлення з друкованим матеріалом „показує, як
стрімко на схід пересувається міжмовна границя, як зменшується територія
поширення українських говірок”2.
Метою дослідження є характеристика фразеологічних одиниць,
уживаних на Підляшші (за матеріалами збірника текстів „Голоси з Підляшшя” Г. Аркушина).
„Тематика пропонованих текстів – це розповіді про сім’ю, звичаї та
обряди, про те, що й досі болить…, перекази і бувальщини; крім цього,
автор шукав відповіді у самих підляшуків, якою мовою вони говорять”3.
Слід зауважити, що єдиною етнiчною територiєю, не знищеною
акцією „Вiсла”, залишилось Пiвнiчне Пiдляшшя, де „не помiчено”, що
мiсцевi православнi – це не лише бiлоруси, а й українцi. Суттєвих змін не
відчули й самi пiдляськi русини-українцi, звикаючи помалу до окреслення
„бiлоруси”. Це нове окреслення, нiчого суттєвого в їх життi не змiнило. Усi
ще говорять по-українськи (якщо перейшли на польську мову, то це по
мiстах), спiвають українськi пiснi, розповідають бувальщини та
пригадують свої молоді роки, і обов’язково з уживанням фразеологічних
одиниць. Тому дуже часто на запитання: „Хто вони є та якою вони мовою
розмовляють?” респонденти не знають, як відповісти, вони губляться,
вагаються, несміло відповідають: „нормальною”, „мувíлі по-хахлáцку”, „то
тó мíшана в нас мóва”, „попрóсту такáя нáша ґвáра билá”, на що
1

Л. Лукашенко, Доля українського заграниччя. Берестейщина та Підляшшя, http://etno.us.org.ua/lib/lukaszenko.html
2
Г. Аркушин, Голоси з Підляшшя. Тексти, Луцьк 2007, c. 8.
3
Там само, c. 16.
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зафіксовано низку стійких словосполучень: мáтирина мóва4, мáминою
мóвою, птáшка рóдиться и прилітáє на свою рóдіну, бо пєрши єзúк то єст
ойчисти. Ця мова живе лише в селі, в усному обігу, вважається
„діалектом”, і цим фактично нівелюється її цінність, але разом із тим цей
„діалект” є показником їх національної належності та становить величезну
культурну цінність.
Територія, де народилася людина, той шматочок землі, маленька
батьківщина, є чи не найріднішою для кожного. Тому, розповідаючи,
інформатори часто повторюють, що: кáжуть, мáти рудúла, там найлєпєй
чоловíк чýється, рúба в Бýзі теж не пливé, тúлько тримáється їднóго
місця, де врóдиться, там хóчиться.
Найдавніші дохристиянські уявлення людей пов’язувались в особливу
силу тих чи інших явищ природи, а в деяких випадках – на вірі в їх
надприродну силу. Через віру людина намагалася вплинути на досягнення
поставленої мети: захистити врожай, забезпечити спокій домашнього
вогнища, вилікувати хворого, − тобто, людина виступала як активне
начало, а не тільки як жертва сил природи.
Вірування та повір’я – ця основа світоглядних уявлень людей і найважливіша складова частина їхнього духовного життя, тому образи
Господа та Ісуса Христа є основними образами у християнському
народному побуті й мовленні. Найчастіше такі фразеологізми використано
з метою прохання допомогти й охоронити та застерегти: Бог допомíг
(Якось менí Бог допомíг, так і я зробúла), же Хрúсте пáнє!, борóнь Бóже,
Госпóдь йогó вíдає, а також: сіротý Бог любит, нас Госпóдь сполучúв
‘одружитися’, Бох тýтай спровáдив. Отож у досліджуваних фраземах
Підляшшя суб’єктом дії найчастіше виступає Бог.
Сповідуючи християнську віру, простежено також язичницькі звичаї
та демонологічні уявлення. Ставлення до них було переважно негативним
– як до пережиткових явищ культури. Адже безперечним є той факт, що всі
міфологічні й демонологічні уявлення, магічні обряди та ритуали не тільки
пов’язані з фантастичною сферою – вони, зазвичай, відображають
і багатющий міжпоколінний досвід людей, а часом відтворюють їхні вікові
прагнення, що відображено в мовленні жителів Підляшшя: чорт їх відає,
а чорть їх знáє, какóй вас чорт сюдá нєсьóт, а чом вас чорт? Какíй вас
чорт нюос сюдú, алє какóй вас чорт пýстіт. Цей етимологічний образ
ґрунтується на уявленні про надлюдські якості нечистої сили.
Потойбічне життя (рай) і земне життя (цей світ) протиставлено
у свідомості підляшуків. Характеризуючи тексти жителів Підляшшя, які
вірять у потойбічний світ, тобто поділяють його на негативне – пекло
і позитивне – рай зафіксовано такі стійкі сполуки: в рáйські двéри, рáйські
4

2007.

Тут і далі наведено приклади зі збірника текстів Г. Аркушина, Голоси з Підляшшя. Тексти, Луцьк
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двері, то булó снєдáнє… а то то вже так як рай, де рай є уособленням
безтурботного, забезпеченого життя на противагу земному життю.
Фразеологічним одиницям семантичної групи „смерть” не властивий
високий ступінь експресивності, а, навпаки, вони демонструють дещо
іронічне ставлення до смерті. За нашими спостереженнями, у їхньому
суб’єктному оточенні переважає причина, за якою людина пішла з життя.
Ці фразеологізми мотиваційно прозорі. Вони мають невисокий ступінь
експресивності, а тому слугують евфемістичними позначеннями поняття
„померти”: кров вдáрила десь і вмéр, тéмно в очáх стáло, там нерв
розийшóвся, стрáцілі жúця, тримáлі на смерть. Отже, ці фразеологізми
відбивають народні уявлення діалектоносіїв про потойбічний світ як
своєрідне віддзеркалення життєво-практичного досвіду.
Усі явища, у тому числі й діяльність людини, протікають у часі.
Сприйняття часу – це відображення об’єктивної тривалості, швидкості
й послідовності явищ дійсності. Людина може отримувати дані про
переміщення об’єктів у просторі двома різними шляхами: безпосередньо
сприймаючи акт переміщення і на основі висновку про рух об’єкта, який
певний час знаходився в іншому місці. У другому випадку ми сприймаємо
не сам рух, а лише його результат5. Тому, „повертаючись у молодість”,
жителі Підляшшя послуговуються: то ш то булó жúцє, і ми здорóви,
дóбри кєпські часú, як рýскі напáв на Польщу з нíмцьом, то я булá
дíвчинию, ще булá дúвчиною, як то вчóра пройшóв, би вчóра пройшлó,
топíр хожý по тих старих стежкáх, за молодúх літь як був. Почувши
запитання на які діалектоносії не могли дати конкретної відповіді, оскільки
події відбувалися дуже давно, зазвичай відповідали: нє за мéї пáмиті, вже
за меї пáм’яті, за царá, ше за царá, теж и за царá, то ш з дяда-прадяда.
Вікові еталонні відмінності з нейтралізацією диференціації за статтю
виявляються на початку та в кінці життя. Збірний образ дитини, як і старої
людини, не має статі: стáрши люде, старúї люде, бикí старúї, старúї вже
óчі постáв’ялі в пóру, старú менé до розýму – я йогó до смéрти.
Розповідаючи про своє життя, інформатори пригадують молодість і часто
роблять висновок про те, що втрачають свої сили з приходом старості,
зауважуючи: не дає рáди, ни дам рáди вам ніц зробíті, ни далі рáди, не
дáсть рáди, не дадýт рáди. Отже, мовний портрет старої людини, як і інші
мовні портрети людей, багатоплановий.
Серед фразем, які лінгвалізують динамічний аспект людських
стосунків, помітне місце займають фразеологічні одиниці на позначення
різних моментів ставлення однієї людини до іншої. Пригадуючи молоде
життя, респонденти не можуть оминути такої події, як одруження.
Внутрішня форма стійких виразів цієї моделі пов’язана з обрядом вінчання
5
Ю. Прадід, Семантичні особливості фразеологічних одиниць на позначення процесів відчуття
і сприйняття людини, [в:] Функціонально-комунікативні аспекти граматики і тексту. Діалектологія,
лексикологія та фразеологія: сучасний та історичний аспекти, Донецьк 2007, c. 278–279.
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та одруження молодят. Дієслівні компоненти сполучити, женитися
пояснюються буквальним розумінням зміни соціального статусу людини –
її вступом у нове життя: нас Госпóдь сполучúв, з любвí жинúліся, стешкú
порóб’ят, старú менé до розýму – я йогó до смéрти, і так жúлі, нажúлі
дітя. Досить широко представлені стійкі народні порівняння, образною
основою яких є весілля: сорóчку викупляти, панєнські вéчур ‘коли молодий
приїжджав по сорочку на передодні весілля’, з примовлянням приповідок:
спасíбо всім – коровáй самá з’їм, дарую грóши, жєб булí дíти хорóши.
Фразеологічні одиниці на позначення інтелектуальних здібностей
людини становлять досить простору групу у фразеологічному складі
української й інших слов’янських мов6, у тому числі й Підляшшя: смєкáлку
бáтькувську взяв, кíнувся на хíтрость – удáв з себé дýрня та якáя дурнúця
до головú прийшлá. Слід зауважити, що автором “Голосів з Підляшшя”
зафіксовано і роз’яснення одного з фразеологізмів самим діалектоносієм,
який, мабуть, часто послуговується цією фраземою: розýмним дéрвом над
дурнéю головóю махáти. Отож інформатор розповідає: „…У нас кáжут:
розýмним дéрвом над дурнéю головóю, ну (сміється) махáє. Каже:
розýмним дéрвом над дурнéю головóю. А чо розýмне дéрево? Ну бо трóнок
то муг бýти з биль-якóго дéрва – и ліскóви, и бирóзови, щоб трóнка. А тáя
такáя комéдия, такáя шúшка з… ремéню рóбіться, з ремéню, с шкури. Нє?
Такáя шúшка і дві дюрки в туй шúшци. Прáвда чи нє? Та ще є в сьóлах
ціпú, в мéне акурáт немá, в когó то є, о. И однúм узукóм прив’язуєш до
тшóнка, а дрýгим трóнком називáється то біяк. А вже той біяк то
мýсить бýти дубóви, дубóви! І тяшкі, і моцнєйше дéрево. Ну а дуп – то,
кáжут, мóндре дéрво, бо вонó нúґди зрáння ни… ни розвівáється, ну жде,
аж морозá перéйдут, тодú розвівáється. То в нас такáя прислóвіца: кáже,
крýтит розýмним дéрвом над дурнéю головóю.”
Дуже яскраве емоційно-експресивне забарвлення жартівливості
містять фразеологічні одиниці каламбурного характеру, напр.: я яйца варý
і йомý тýю вóду дáю, я до мукú – то вúтрищка до рукú, якóє єдзéнє, де
якóє спанє, до яких респонденти також подають пояснення.
Майже кожен рiк приносить в українське життя регіону щось нове,
отже, помiтний поступ. Протягом останнього часу Пiдляшшя перестало
бути регiоном, у якому українське населення духовно животiло, iзольоване
не лише вiд України, але навiть i вiд iнших українських громад у Польщi.
Натомість тут виник живий осередок культурного та нацiонального
відродження7.
Отже, незважаючи на політичні кордони, війни та переселення, люди
в глибинах свідомості й пам’яті зберігають свої традиції, культурні надбання
свого краю, хоча вже сумніваються, ніби вагаючись, хто вони є, якою мовою
розмовляють, ніби не знають, що кілька століть назад їхня земля була
6
7

В.Д. Ужченко, Східноукраїнська фразеологія, Луганськ 2003, c. 157.
Ю. Гаврилюк, Про життя українців Підляшшя, www.day.kiev.ua/151370/
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центром могутнього Галицько-Волинського князівства, а населяли це
князівство русини, або ж по-нинішньому – українці.
WHAT ARE THE MAIN FEATURES OF A POLISH (PIDLYASHSHYA) IDIOM?
(ON MATERIAL OF COLLECTION OF TEXTS „VOICES ARE FROM PIDLYASHSHYA”
OF G. ARKUSHINA)
Summary. Proof folk connections, fixed on Pidlyashshi, are analysed (after materials of collection of texts „Voices are from Pidlyashshya” of G. Arkushina).
Key words: Pidlyashshya, phraseme, semantic row

