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У народному мовленні існує чимало фразеологічних висловів, що відбивають події 
минулого. Одним з таких виразів є фразеологізм язик до Києва доведе. З 988 р.» коли 
Київська Русь прийняла християнство, у Києві — столиці першої руської держави — почали 
особливо активно будуватися церкви й монастирі, палаци і бібліотеки, зокрема славетна 
Софія, Києво-Печерська лавра. З усіх куточків руської землі йшли сюди люди вчитися і 
торгувати, служити й молитися. І дивувалися красі й пишності цього міста. Київ вважався 
настільки відомим, що до нього можна дійти, навіть не знаючи дороги, а тільки розпитуючи 
про неї. 

Використання фразеологізму язик до Києва доведе у такому первісному значенні (яке 
надає йому характеру вільного словосполучення) можемо зустріти як в українських, так і 
російських сучасних художніх творах: « А ти як до Києва потрапив? — А я пішки. Вийшов з 
села, почав у кожного, кого зустріну, питати, як до Києва потрапити. Питав, питав — і 
дійшов. Бо язик до Києва доведе (М. Іщенко); «— Поехать в Киев я никак не могу, — сказала 
с усмешкой Гуля. — Могу только пешком. Идти и спрашивать. Авось язык до Киева 
доведет! — А до Одессы как — вплавь? — До Одессы вплавь...» (Е. Ильина). 

Фразеологізми протягом історії свого функціонування, втрачаючи ті чи інші риси, 
розширюють або звужують своє значення. Це стосується, наприклад, таких дієслівних 
фразеологізмів, як зігнути в три погибелі, товкти воду в ступі, бити байди тощо. У ряді 
випадків відбувається затемнення давнього їх смислу. 

Так і давній фразеологізм язик до Києва доведе став складовою частиною 
українського прислів’я язик до Києва доведе (а іноді і до кия), де вживається не в прямому, а 
в переносному значенні — «дуже далеко», передаючи іронічне ставлення до балакунів. 
Напр.: «—Ну-у, діду, язик у вас! Поганючий язик! Доведе вас до Києва, а ще щось скажете 
— то й до кия!» (Ю. Збанацький). Аналогічний приклад зустрічаємо у І. Зверева, де 
українське прислів’я вживається для надання національного колориту мові героя твору — 
українця: «— Уймитесь, товарищ Малышев! Не мешайте нам работать. Иначе мы вас уймем 
— у нас на це есть право! Мы дело робым! А вас язык доведе и до Киева, и до кия!» 

У сучасних українській і російській літературних мовах фразеологізм язик до Києва 
доведе вживається і в значенні «розпитування допоможуть знайти те, що потрібно». Напр.: 
«Хоч воно Харків і не Остер, тут не просто знайти щось, а тільки, як говориться, язик до 
Києва доведе» (Ю. Збанацький); «Не зная, где находится нужный дом, я начал 
расспрашивать всех встречных и поперечных, но, хоть и известно, что язык до Киева 
доведет, дом оказалось совсем не просто отыскать (Л. Жуховицкий). 

Відомо, що фразеологізми, будучи стійкими словосполученнями, закріплені в 
народній свідомості багатовіковою традицією вживання, не є незмінними. Переробні 
структури традиційних фразеологізмів — типове у мові явище. Так, розглядуваний нами 
фразеологізм може виступати в різних варіантах. Найчастіше замінюється назва міста: «— 
Тільки ви дайте мені п’ятака на метро. — Навіщо? В тебе такий язик, що й до Дарниці тебе 
доведе без усяких грошей» (П. Загребельний); «— Ой, ризикуєш! Доведе тебе язик і до лісу, 
і до моря, а може, й до пустелі» (Я. Стецюк); «Странный человек. Бегал, бегал говорил, 
говорил... Искал идеала... Язык уже довел его и до идеала, и до повышения по службе. 
Осталось только — как в поговорке — довести до Киева, то есть до Москвы» (Р. Валеев); 
«— Ну, и как? Довел Пашку язык до Сахалина или нет?» (Л. Беляева). 

Відповідно до того чи іншого контексту може замінюватись і дієслівна частина 
фразеологічного звороту: «— А ти думав, вона просто мовчки сидить? Та в неї язик вже 
давно до Києва побіг та ще й досі не зупинився» (П. Загребельний); «І де у того діда язик 
швендяє! Чи то у Києві, чи то в Переяславі» (Є. Гуцало); «— Ну, началось! Теперь от 
радости ее язычок пропляшет до самого Киева» (Л. Уварова); «Язык мой и ум мой помчались 
в Киев, благословенный Киев, чтобы снова довести меня до улицы, где жила Оля» 



(А. Чупров). 
Існують й оригінальні авторські інтерпретації цього фразеологізму: «очі доведуть до 

Києва» (І. Драч); «руки досягнуть до Києва» (Ю. Бедзик). 
Іноді письменники поряд з фразеологізмом використовують один з його компонентів. 

Такий повтор розширює експресивні можливості фразеологічного звороту: «Правда, Каховка 
була десь на краю світу, з глухих Криничок дороги туди до ладу ніхто не знав, хіба молодим 
це перепона. Язик доведе! Доводить же прочан до Києва, то доведе й заробітчан до 
Каховки» (О. Гончар). 

Зустрічається також контамінація цього звороту з іншими. Словосполучення, які 
утворюються внаслідок контамінації, збагачуються новими семантичними відтінками, 
набувають різноманітного емоційного забарвлення: «Язик доведе і до тюрми, і до суми» 
(О. Гончар); «— Твій язик доведе мене до ручки, — роздратовано кинула Зізі» 
(П. Загребельний); «Тут Оля, видно, поняла, что ее язык способен довести до белого каления, 
и сразу стала более душевной и доброжелательной» (Ю. Додолев); «— И доведет тебя твой 
прекрасный язык туда, куда Макар телят не гонял» (Г. Бакланов). 

Таким чином, на прикладі навіть одного фразеологізму можемо прийти до висновку 
про важливу роль структурних змін у фразеології. Переосмислення фразеологізмів збільшує 
образно-естетичні можливості мовлення, збагачує систему фразеології кожної мови. 
Внаслідок трансформації фразеологізми набувають нових емоційно-експресивних якостей. 
 


