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У сучасній українській мові є фразеологізми, значення яких з різних причин затемнене. Вони 
містять слова, що не вживаються поза тим чи іншим стійким словосполученням, або слова, 
що набули зовсім іншого значення. Найчастіше такими незрозумілими словами є назви 
різних предметів та явищ матеріальної та духовної культури, які в процесі історичного 
розвитку народу перестали існувати. Внаслідок цього випадають з активного вжитку і слова 
на їх позначення. До таких незрозумілих слів належать також архаїзми, діалектизми та 
«потенційні» історизми (слова, що внаслідок технічного прогресу звузили сферу свого 
вжитку і є зрозумілими лише для обмеженого кола мовців). Розглянемо кілька 
фразеологічних одиниць. 

Бити чолом: цей фразеологізм виник в епоху Київської Русі, коли князя зустрічали 
доземним поклоном (били чолом). З часом словосполучення бити чолом розширило свою 
семантику і почало означати «низько вклонятись кому-небудь» і переносно: «шанобливо 
вітати когось». З таким значенням воно вживається і в наш час, напр.: «Наш старий, Северин 
Наливайко, чолом усім вам б’є» (І. Ле). У названому значенні фразеологічне утворення бити 
чолом сполучається з іменниками в давальному відмінку. У значенні «в шанобі схилятися 
перед кимсь» цей фразеологізм сполучається з іменниками в орудному відмінку: «Вітаю Вас, 
Остапе милий, В миру наречений Павлом! Я тисну руку Вам щосили І перед Вами б’ю 
чолом» (М. Рильський). Крім того, бити чолом має ще значення «уклінно просити кого-
небудь про щось»: «Сідай на мотоцикл і їдь до баби Хими. Вона на всю губернію колись 
славилась як повариха. Їдь і бий чолом від партійної організації — хай прийде в нашу 
їдальню на місяць других молодих навчити» (М. Зарудний). 

Нашого полку прибуде / прибуло: вираз походить з давньої веснянки «Просо»: 
«Нашого полку прибуде, прибуде, Ой, Дід-Ладо, прибуде, прибуде» і вживається сьогодні зі 
значенням «наші сили збільшаться / збільшилися; у нас появилися / появляться однодумці, 
прихильники». «— Отже, нашого полку прибуло, — посміхнувся капітан» (Г. Тютюнник). 
Слово полк у фразеологізмі вживається в одному з своїх первісних значень «гурт (дівчат)». 
Отже, словосполучення означало: «наш гурт збільшиться / збільшився». З часом слово полк 
втратило значення «гурт», але зумовило виникнення значення фразеологізму «нашого полку 
прибуде / прибуло». 

До нових віників: своїм виникненням цей вислів завдячує давнім «методам 
виховання»: винних сікли різками. Слово віник означало зв’язаний пучок прутів, різок. 
Сьогодні вираз до нових віників означає «дуже довго». Сполучається він зі словами 
пам’ятати, тямити, на забути, знати тощо: «— Даймо йому доброї прочуханки, щоб 
пам’ятав до нових віників, — загукали бурлаки» (І. Нечуй-Левицький); «— Та провчу ж 
[Демка], провчу тітусю, так що до нових віників буде тямити» (Г. Квітка-Основ’яненко); 
«Другий так би вихворостив на всі боки, що й до нових віників не забула б» 
(М. Кропивницький). Таким чином, первісно вислів до нових віників (тямити, пам’ятати 
тощо) вживався тоді, коли хотіли когось попередити або висікти за якусь провину, щоб він 
ще довго пам’ятав про це. 

У сучасній українській мові є декілька варіантний фразеологізмів з іменниковим 
компонентом потала попускати на поталу: «Уже ж козаки собі ви здорові бувайте, а 
мужикам простим слави козацької на поталу не попущайте» (К. Зиновіїв); «[Чіпка] 
попустив рідну матір на поталу волоцюзі» (П. Мирний); давати / дати на поталу: «Звірю-
птиці мене на поталу не давайте» (О. Курило); «Він нікому не дасть на поталу дитини» 
(М. Коцюбинський); кинути на поталу: «Не кинув ватаг Юра Височана на поталу вовкам та 
крукам» (Т. Микитин); подати на поталу: «У чистому полі поховайте, звіру-птиці на поталу 
не подайте» (з нар. пісні); віддавати/віддати на поталу: «Та хто ж своє щастя віддасть на 
поталу?» (Н. Забіла). Подані фразеологічні утворення в сучасній українській мові мають 
значення «ставити в умови приниження, зневаги, знущання», «віддавати в жертву». Щоб 



зрозуміти, як виникли ці фразеологізми, необхідно з’ясувати, що означає слово потала. 
Потала — міра покарання в давнину. Покараний на поталу йшов на вигнання або ставав 

рабом. Часто засудженого на поталу знищували, а його майно конфіскували. Сьогодні пряме 
значення слова потала вже забулося, проте у названих вище фразеологічних одиницях 
збереглося значення «бути приниженим, відданим у жертву» тощо. 

Ставати / стати / зводитися / звестися на диби: і сьогодні в гірській частині Львівщини 
населення для переходу річки вбрід користується дибами. Диби — це довгі жердини з 
набитими на них приступками для ходіння. У сучасній українській мові цей фразеологізм 
багатозначний. У сполученні з іменниками, що означають живі істоти, він має значення 
«ставати, зводитися на задні ноги»: «Корінний несподівано звівся на диби» (А. Шиян). 
Значення «сторч ставати, зводитися, підніматися вгору» набуває стала сполука при 
поєднанні з іменниками — назвами предметів: «Доти з ревом підіймалися з землі і майже 
цілі ставали на диби, як фантастичні потвори» (О. Гончар). У сполученні з іменниками — 
назвами осіб цей вираз означає «чинити опір, заперечувати проти чогось»: «Але Євка проти 
таких витрат зразу ж стала на диби» (С. Чорнобривець). Яким же чином відбувся перехід від 
значення «звестися на диби, піднятися над землею» до «чинити опір, заперечувати»? 
Думається, що такий перехід був зумовлений значенням «звестися на задні ноги». Адже 
тварини (переважно коні) стають на диби тоді, коли виявляють непокору. 

На всю губу: у давні часи, як і сьогодні, існувало декілька слів-омонімів губа. Одне з них 
у давньоруській мові означало «округа». Так що словосполучення на всю губу по-
українському значить «на всю округу», тобто «великий, значний», напр.: «Далеко, десь серед 
чужих країн, Пан на всю губу жив, у розкоші, як пану подобає» (Л. Глібов); «Та що й казать: 
Клим — багатир на всю губу» (І. Нечуй-Левицький). Цей вислів має й ще одне значення, 
тісно пов’язане з попереднім. Воно реалізується в тому випадку, коли з названою 
фразеологічною одиницею вступають у зв’язки дієслова: «Сів, заплакав ревно з горя, та й в 
шинок подавсь од горя Та й запив на всю губу» (Л. Первомайський); «Можна позаздрить тобі, 
Семене. На повну губу живеш» (Д. Бедзик). Як видно з прикладів, фразеологізм на всю губу / 
повну губу може також указувати на міру вияву якоїсь дії, процесу. 

У сучасній українській мові є фразеологічні утворення, до складу яких входить слово 
рожен. Так називали колись мисливці гострий кіл, яким користувалися на полюванні. 
Рожна встановлювали похило в ряд гостряками до верху в тих місцях, куди повинна була 
бігти звірина. Натикаючись на такий частокіл, вона або гинула, або змушена була 
повертатися просто в руки мисливцям. Тому зрозумілим стає, чому сучасний фразеологізм, 
проти рожна перти означає «йти на ризик, робити щось приречене на невдачу»: «Проти 
рожна перти, проти хвиль плисти, Сміло аж до смерті хрест важкий нести» (І. Франко), а 
фразеологізм на рожен лізти «домагатися свого всупереч волі, бажанню кого-небудь»: 
«Хлопець завжди ліз на рожен там, де це йому й не потрібно було» (В. Козаченко). У 
значенні «кіл» слово рожен ужито в прислів’ї «На рожен махати — з рогатим боротись». А 
вже в прислів’ї «Один тримає рожен, а другий їсть печеню» слово рожен хоч і означає 
«кіл», але призначення його інше — на ньому смажать м’ясо. Тобто це слово функціонально 
однозначне з сучасним словом рожен — металевий стрижень для смаження м’яса, пор.: 
«Спис проржавілий за рожен вертівся раз в тиждень, Бо раз в тиждень штуку м’яса для 
господаря пекли» (І. Франко). 

Сьогодні часто вживаємо дві фразеологічні одиниці з дієслівним компонентом канути: 
канути в воду, що означає «зникнути, перестати існувати»: «Князі і королі — все кануло у 
воду» (М. Рильський); і як мов у воду канути зі значенням «запропаститися, не давати про 
себе чути»: «Ольга поїхала і мов у воду канула. Ні листа, ні телеграми» (В. Кучер). 
Особливість значення цих фразеологізмів зумовлена словом канути, що генетично зв’язане з 
дієсловом капнути. Зрозуміло, що краплини зникають у воді безслідно. Цей мотив 
зникнення й зумовив значення названих фразеологізмів. 

Як / мов у воду дивитися: уживається зі значенням «точно передбачати події, 
вгадувати»: «І таки Миколка як у воду дивився. Рівно через місяць... з’явилися радянські 



танки» (П. Автомонов). 
Декілька фразеологізмів, що сьогодні часто вживаються в усному та писемному 

літературному мовленні, мають у своєму складі компоненти, які у вільному вжитку належать 
до лексики, пов’язаної з конярством. Це такі фразеологізми, як брати / взяти в шори, 
держати / тримати в шорах, убрати в шори. Щоб зрозуміти, як вони виникли, треба 
спочатку з’ясувати значення слова шори. Як видно з словника, це «щитки на вуздечці» (УРС, 
т. VI. К., 1963, с. 516), що служать для обмеження поля зору коня. Саме цей мотив і був 
покладений в основу значень перерахованих фразеологізмів з іменниковим компонентом 
шори. Таким чином, брати / взяти в шори — це насамперед обмежити чиїсь дії, змусити 
когось або щось діяти в певних рамках: «У майбутньому змаганні... доведеться йому 
випробувати свою долю. Треба примусити себе так вести тренування, щоб перемога 
прийшла неодмінно... А для цього треба взяти себе в залізні шори» (В. Собко); приборкати: 
«Ви бачите, яка у мені [Дніпрі] Потуга гине? Візьміть у шори кам’яні Буяння те невпинне» 
(Л. Первомайський). Омонімічний фразеологізм взяти в шори може сполучатися лише з 
іменниками — назвами осіб та має значення «вилаяти, відчитати»: «Вичитавши всьому 
гуртові, директор почав брати в шори поодинці» (С. Васильченко). Фразеологізм 
держати / тримати в шорах має значення «тримати когось в покорі»: «Невже Стефан не 
розуміє, що тільки старшина тримає в шорах голоту» (З. Тулуб). Фразеологізм убрати в 
шори ще означає «обдурити», близький за значенням фразеологізм очі замазувати  ні тепер, 
коли йде коронний гетьман виписувати нас з реєстру та голодом нас тут в облозі заморити, 
ти нам очей не замазуй» (З. Тулуб). 

З тим же шаром лексики генетично пов’язаний фразеологізм зламати вудила, який 
означає «вийти з покори, позбутися обмежень»: «Ой, знявся до світла у стані содом — 
Голота зламала вудила: Уздріла загату, прорвалась притьмом І зараз її потопила» 
(М. Старицький). Щоб пояснити, як виник цей фразеологізм, досить сказати, що вудила 
служать для управління конем. Зрозуміло, що коли вони зламаються, то кінь стає 
некерованим, виходить з покори. Ось цей мотив і ліг в основу значення фразеологізму 
зламати вудила. 

Робити / зробити ведмежу послугу / прислугу: своїм виникненням завдячує казці про 
цигана та ведмедя (Казки про тварин. К., 1976, с. 238). Суть цієї казки в тому, що ведмідь 
убив свого господаря, намагаючись зігнати з його носа муху. Тепер названий фразеологізм 
уживається, коли йдеться про невдалу допомогу: «Дивись, чи не зробив ти мені ведмежої 
послуги, виклопотавши землю серед козаків» (З. Тулуб); «Вже мені не везе з перекладачами, 
що подієш. Ведмежу прислугу роблять мені» (М. Коцюбинський). 
 
 


