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ЯКОМУ КАТЮЗІ ПО ЗАСЛУЗІ? 

 
Кому не знайомі з дитинства рядки із байки Л. Глібова «Щука»: 

А чутка у гаю була така, 
Що ніби Щука та частенько, 
Як тільки зробиться темненько, 
Лисиці й шле — то щупачка, 
То сотеньку карасиків живеньких 
Або линів гарненьких... 
Чи справді так було, чи, може, хто збрехав 
(Хто ворогів не мав!), — 
А все-таки катюзі, 
Як кажуть, буде по заслузі. 

 
Щука й справді у контексті байки сприймається як катюга-хижак («того заїла в смерть, 

другого обідрала»). Природним видається вживання цього фразеологізму і стосовно 
зрадників-катів: «Обер-поліцая Миколу Лавруха наші виловили в лісі, де він ховався, і 
повісили на гілляці — так йому й треба! Катюзі по заслузі» (І. Гребенюк). Закономірною 
форма катюга (від кат) сприймається і в словотвірному плані: «Суфікс -уг-(-юг-) 
уживається найчастіше в негативних назвах людей, виражає згрубілість і зневагу: злодюга, 
ледацюга, волоцюга, п’янюга, катюга» — читаємо у п’ятитомному виданні «Сучасної 
української літературної мови» за редакцією І. К. Білодіда. Практично всі мовці твірним 
словом до елемента катюга у складі фразеологізму катюзі по заслузі вважають слово кат. 
Одинадцятитомний «Словник української мови» ілюструє тлумачення слова катюга саме 
цим фразеологізмом, пор.: «Катюга... зневажл. Збільш, до кат... Досталося ж Денисові 
Лискотуну за усі діла! — катюзі по заслузі» (Кв.-Осн.); Поделом вору мука; как пожил, так 
и прослыл; собаке собачья смерть, — ось деякі відповідники цього фразеологізму в 
російській мові. 

У роботі українського письменника і лексикографа Климентія Зіновієва «Вірші. 
Приповісті посполиті», рукопис якої був складений між 1700 і 1709 роками, знаходимо такий 
варіант — по заслузі котюзі (по заслузі котюзі). У найповнішій збірці фразеологізмів 
середини XIX ст. «Українські прислів’я, приказки і таке інше» її укладач М. Номис уже 
подає ряд варіантів: котюзі (котузі, катюзі) по заслузі. По заслузі котюзі. До речі, Г. Квітка-
Основ’яненко, за свідченням укладачів Словника мови Г. Квітки-Основ’яненка (група при 
кафедрі української мови Харківського державного університету), послідовно вживав у 
рукописах форму котуга, котюга. Отже, можливе осмислення першого слова фразеологізму 
у формі котюга (діалектно котуга). Однак це слово відоме не тільки в загальновживаному 
значенні — збільшено-зневажливому до кіт, а й у діалектному «собака», напр.: «Привітав 
його старий катюга веселим гавканням» (В. Гжицький); «Стар (старий), як котюга, а бреше, 
як щеня» (Номис). У гуцулів ще й — кутюга.  

Якому ж котюзі більше діставалось і чому? Першість, безсумнівно, належить котові 
за його шкідливість. Це відбито і в творах художньої літератури. М. Кропивницького 
читаємо: «Добривечір, тітко, га? чи нема кота-тумана, кицьки-шкодливки, — пояси дітям 
Дам»; у М. Стельмаха: «— Погано, Петре, вітаєш гостей. Чи так перелякався? Полохливий 
ти, як шкодливий кіт. Недарма говорять про це». У третій частині «Енеїди І. Котляревського 
розповідається про пекло, «де всі» старшинам... без розбору, Панам, і підпанкам, і слугам 
Давали в пеклі добре хльору, Всім по заслузі, як котам». Били, як кота, — знаходимо у 
збірках прислів’їв і приказок. Та й слово окошитися у значенні «негативно позначитися на 
кому-небудь» пов’язується із словом кіт. Хто зробив, а на кому окошилось — говорять у 
народі. Як же із кота (котюги) став кат (катюга)? Насамперед унаслідок «семантичного» 
зближення їх за функцією і той і інший робив «капості». У байці Л. Глібова «Миша і Пацюк» 



зустрічаємось з, так би мовити, проміжним, перехідним осмисленням цих двох понять 
(відповідно й слів): [Миша Пацюкові]: 

Лев, кажуть би, Кота піймав... 
— Якого? 
— Катюгу нашого рудого,  
Що нам просвітку не давав. 

 
Цьому сприяла ще й випадкова звукова подібність яка й спричинила формальне 

змішування двох слів — котюга і катюга, оскільки обидві форми мають негативну оцінку, 
відбулося семантичне переорієнтування слова котюга і його зближення із словом катюга 
(від кат). Отже, є підстави твердити, що перше слово фразеологізму катюзі по заслузі 
етимологічно пов’язується із словом кіт (котюга). 
 


