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ТОЧИТИ БАЛЯСИ, ЗАБИВАТИ БАКИ... 

 
Коли хтось весело розмовляє, розповідає про щось незначне, несерйозне, кажуть, що він 
точить баляндраси (баляси), підпускає ляси тощо: «Кирило Тур точив усякі баляндраси» 
(П. Куліш); «Частина вільних козаків... точила баляси, від яких схоплювався то тут, то там 
регіт» (П. Панч); «Він точив ляси, оповідаючи всілякі смішні побрехеньки» (В. Кучер); «І 
молодиці-цокотухи тут баляндраси понесли» (І. Котляревський); «Двоє козаків пильнували, 
троє або спали, або правили нікчемні баляндраси» (К. Басенко); «Точила [Дідона] всякії 
баляси і підпускала різні ляси, Енею б тільки угодить» (І. Котляревський). 

Що ж це за баляндраси, баляси, ляси, які точать, плетуть, несуть, правлять, 
підпускають? 

Як сказано в СУМі, баляндраси — «пусті, веселі розповіді, розмови про щось 
незначне, несерйозне»; баляси— 1) «виточені фігурні стовпчики поручнів балкона, сходів..»; 
2) шерен., розм. пусті, веселі балачки, розмови»; ляси — «беззмістовні, пусті розмови». 

Слово баляндраси у минулому означало предмети, які ми сьогодні називаємо кеглі 
(див., наприклад: Словник української мови П. Білецького-Носенка. К., 1966, с. 50). Слово 
ляси, на думку А. Г. Преображенського, виникло внаслідок скорочення слова баляси (див.: 
Этимологический словарь русского языка. М., 1959, т. 1, с. 499). Таким чином, слова 
баляндраси, баляси означали предмети, які виготовляли на токарному верстаті. Наприклад, 
К. Зиновіїв у похвальному вірші токарям каже, що токарі «точат до церквей балясы и 
лыхтарh»1. Саме на основі вільного словосполучення «виготовляти на токарному верстаті 
баляси (баляндраси)» розвинулася фразеологічна одиниця точити баляси (баляндраси). 

Слово ляси виникло вже в процесі функціонування фразеологізму точити баляси 
внаслідок того, що для більшості мовців вільне словосполучення точити баляси було 
незрозумілим. Варіантні фразеологічні одиниці плести (нести, правити) баляндраси, плести 
баляси не мають відповідників — вільних словосполучень. Вони виникли внаслідок 
контамінації точити баляси (баляндраси) з іншими фразеологічними одиницями. Так, 
фразеологізм плести баляси (баляндраси) виник внаслідок контамінації з близькими за 
значенням словосполученнями плести кошалки-опалки; плести ні в сім, ні в чотири тощо, 
фразеологізм баляндраси понести — зі словосполученням поніс Харків-Макогоненків. Ляси 
підпускати (підпустити) може бути наслідком контамінації фразеологізмів точити ляси і 
підпускати (підпустити) туману. Фразеологізми точити баляндраси і правити теревені, 
обмінявшись дієслівними компонентами, утворили нові варіанти: правити баляндраси, 
точити теревені. 

У сучасній українській мові є ряд фразеологізмів з іменниковим компонентом баки. 
Це насамперед забивати (забити) баки, що має два значення, які різняться своїми 
зовнішньоструктурними зв’язками. Фразеологізм із значенням «морочити когось», 
«заморочувати, задурювати голову комусь» поєднується з іменником — назвою особи (осіб) 
у давальному відмінку: «Багатирка Хима довго забивала баки парубкам; крутила ними» 
(Я. Качура); «Ет, нічого я не хочу, тільки не пасталакай лишнього, не забивай мені баки в 
такий празничний день» (М. Стельмах). Для реалізації свого значення «відвертати чиюсь 
увагу від чого-небудь» фразеологізм забивати (забити) баки мусить вступити в зв’язки з 
іменником — назвою особи в давальному відмінку та іменником — назвою особи, предмета 
чи з абстрактною семантикою в орудному: «То...то... ви мене в дурні пошили? Під боком 
кохалися, а ти мені баки забивав якоюсь дівчиною на селі» (І. Вільде); «Чужим людям 
можете се говорити, — може, вам і повірять, але нам тим [словами] баки не заб’єте» 
(І. Франко). 

В українських говорах уживається фразеологізм світити баки зі значенням 
«улещувати когось», чи, як каже І. Франко, «підхліблятися». І. Франко робить спробу 
пов’язати виникнення фразеологізмів забивати (забити) баки, світити баки з німецьким 
                                                           
1 Климентій Зиновіїв. Вірші. Приповісті посполиті. К., 1971, с. 152. 



словом Васке — «щока». 
Він вважає, що вислів забити баки означає «вдарити когось в лице так, щоб не тямив, 

що з ним діється», а світити баки — «роз’яснювати лице, всміхатися перед ким». Проти 
такого пояснення говорять деякі факти. Так, у словнику П. Білецького-Носенка зафіксовано 
фразеологізм бачили баки, що куповали. У цьому ж словнику знаходимо вибанчити баки. 
Очевидно, слово баки в цих фразеологізмах означає «очі». Якщо ж додати, що дієслово 
забивати (забити) може означати «закривати наглухо отвір, прохід і т. ін.» (СУМ), стане 
зрозумілим, чому в цьому фразеологізмі розвинулися подані вище значення. 

Є в складі української фразеології три синонімічні фразеологічні одиниці — блекоти 
наїстися (об’їстися), дурману наїстися (об’їстися) і чемериці наїстися, що мають значення 
«очманіти», «збожеволіти», «знавісніти»: «Вона... й слухати нічого не хоче, неначе блекоти 
наїлась» (І. Нечуй-Левицький); «Катерина дивиться на свого Антона і думає: «Чи він часом 
блекоти не об’ївся?» (С. Чорнобривець). Найбільш повно відбиває значення цих 
фразеологізмів дієслово «очманіти», адже блекота, дурман, чемериця — дуже отруйні 
рослини, препарати з яких мають, крім інших, наркотичні властивості. 

Часто, коли хочуть сказати, що хтось робить що-не-будь з усієї сили, вживають 
фразеологізм на всі заставки: «А соловейко аж горло надриває і на всі заставки співає» 
(Л. Глібов); «Гей, ріжте на всі заставки, музики» (П. Куліш). Щоб зрозуміти, як виникла ця 
фразеологічна одиниця, необхідно з’ясувати, що таке заставка. Згідно з СУМом заставка 
— «спеціальний щит, який затримував воду»: «Воду в лотоках спинили заставками» 
(І. Нечуй-Левицький); «Двоє гайдуків побігли до заставок і підняли їх коловоротом. Вода з 
ревом ринулася вниз і хутко почала спадати в ставку» (П. Панч).3 допомогою таких заставок 
регулювали воду в лотоках водяних млинів. Коли відкривали всі заставки, вода з силою 
обрушувалася на млинове колесо. Звідси й виникло переносне, фразеологічне значення 
цього іменника. 
 


