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Мовні багатства, зокрема фразеологічні, є спадщиною тисячолітньої історії народу, 
скарбницею його мудрості. Процес функціонування та виникнення нових фразеологічних 
зворотів — безперервний, зумовлений потребою в образності мовлення, влучності висловів, 
бажанням за допомогою фразеологічних одиниць висловити такі поняття, які не можуть 
вичерпно передаватись одним словом або вільним словосполученням. Саме фразеологізмам 
притаманні влучність характеристики, сконденсованість думки, відчутна оцінна функція, 
інтенсивність вияву ознаки. 

Образне мислення безперервно розвивається. Народжуються нові асоціації, 
порівняння, виникають нові поняття в мові, а це вносить зміни й у фразеологізми. Носії 
мови створюють фразеологічні звороти не простим механічним перефразуванням, а шляхом 
творчого розширеного й ускладненого відтворення, що спрямоване на пошуки найкращого 
втілення думки. 

Об’єктом аналізу в цій статті є фразеологічні одиниці, що характеризують дію за 
часовою ознакою, до складу яких входить назва дня тижня — четвер: після дощику в 
четвер; ні тепер ні в четвер; краще тепер, ніж в четвер; чи тепер чи в четвер. 

Стійке словосполучення після дощику в четвер (рос. после дождичка (дождика) в 
четверг) виникло на Русі у часи запровадження християнства. Четвериком називали тоді 
четвер, який був днем бога Перуна, володаря дощів. Християнство принизило язичеську 
святість четверга — дня бога-громовика, що нібито освячував язичникам воду і надавав їй 
цілющої сили. Та й не завжди в четвер ішов дощ. Чекання дощу в засуху викликало до 
життя вираз після дощику в четвер, що набув іронічного відтінку — став означати «ніколи». 
Після дощику в четвер — невідомо, чи буде здійснено, чи відбудеться, станеться що-небудь. 

Функціональна активність фразеологізму після дощику в четвер неоднакова і 
зумовлюється зовнішніми і внутрішніми чинниками. Так, на ґрунті існуючої фразеологічної 
одиниці виник пізніше її варіант після п’ятниці в четвер з тотожною семантикою. П’ятниця 
довгий чac була днем виконання різних торговельних зобов’язань, за працю платили 
грошима і товаром. Під час розрахунку грошима обіцяли привезти в наступну п’ятницю на 
ярмарок замовлений товар чи повернути гроші за виданий товар. Після п’ятниці надії на 
добрий розрахунок губилися, внаслідок чого з’явився стійкий вираз після п’ятниці в четвер 
із значенням «ніколи», який зараз вийшов із активного вжитку і без відповідних коментарів 
не зрозумілий. 

Метафоризація, постійне вживання у переносному, образно-узагальненому значенні 
поза контекстом словосполучення сприяє створенню фразеологізму, якщо це 
словосполучення передає актуальні для даної епохи поняття, зв’язані зі злободенними 
історичними подіями, і явищами життя і побуту, зрозумілі носіям мови. Кожне покоління 
вносить до нього ті чи інші зміни, що зумовлені практичною діяльністю людей. 
Фразеологізм після дощику в четвер зберігся як здобуток мовної спільності предків — 
східних слов’ян. Ось чому і зараз він наявний в українській та російській мовах. На 
сучасному етапі розвитку російської мови фразеологічний зворот после дождичка 
(дождика) в четверг сприймається як фразеологічне зрощення і передає національно-
російський характер фразеологічної системи, вживається з метою передачі невпевненості у 
тому, що повинно трапитись, відбутися, а також у випадку очікуваного обману. 

В українській мові фразеологізм після дощику в четвер зустрічається зрідка і 
переважно в усному мовленні. Найбільш поширеними як в усному мовленні, так і в художній 
літературі є його синоніми — фразеологічні одиниці: на скоромного спаса; на [святого] 
Миколи та  ніколи; на Юрія о цій порі; на рахманський великдень; на кінського Юрія; як рак 
[бабак] свисне на оборі; як  сова світ уздрить; як на долоні волосся виросте; як у курки зуби 
виростуть; як п’явка крикне; як свині з череди йтимуть та ін. Синонімічне гніздо 
фразеологізмів із значенням «ніколи» передає національний колорит української мови та 



своєрідність її фразеологічних скарбів. Українська мова має досить розгалужений ряд 
різноваріантних  фразеологізмів, до складу яких входить компонент четвер (ні тепер ні в 
четвер; краще тепер, ніж в четвер; не тепер, то в четвер; чи тепер чи в четвер). У 
науковій лінгвістичній літературі їх виникнення кваліфікується передусім здатністю лексеми 
четвер римуватися зі словом тепер. Утворення ряду різноваріантних фразеологічних 
одиниць з компонентом четвер відбувалося стихійно, спонтанно, у процесі спілкування (цих 
змін, як правило, мовці не помічають, а вони мають неабиякий інтерес з теоретичної точки 
зору). У фразеологічному зрощенні після дощику в четвер відбувся процес десемантизації 
компонентів, коли предметне значення слів, що входять до його складу, відтіснилося 
загальним значенням усього фразеологізму — «ніколи». Процес десемантизації передував 
іншому етапу — у зв’язку з тенденцією до економії один з елементів стійкого 
словосполучення акумулював у собі значення всього фразеологічного звороту. Внаслідок 
цього «смисловий фокус» зосередився у компоненті в четвер, що й сприяло перерозкладу 
всього компонентного складу фразеологізму (ні тепер ні в четвер; краще тепер, ніж в 
четвер і т. д.). У ролі вказівного мінімуму для дешифровки зруйнованого фразеологізму 
виступає компонент в четвер, який сигналізує про цілий стійкий зворот із значенням 
«ніколи». 

Без контекстуальної підтримки неможливо з’ясувати жодного значення 
фразеологічних одиниць. Завдяки контексту виділяються такі значення фразеологічних 
дериватів: 

1. «Ніколи, ні за яких умов». Напр.: «А Марійку ти собі, парубче, вибий із голови. Я 
її з тобою не звінчаю ні тепер ні в четвер» (А. Крушельницький). 

2. «Однаково коли, але буде здійснено, зроблено що-небудь; будь-коли, неминуче». 
Напр.: «Не такий вони народ, щоби з ними подобру вдатися! А се вони би чи тепер чи в 
четвер таки зробили» (І. Франко); Краще (лучче) тепер, ніж в четвер. Як видно з наведених 
прикладів, внутрішній компонентний склад варіюється: так, частка ні вживається для 
підсилення того заперечення, яке виражає дієслово-присудок; однорідні розділові 
сполучники чи — чи вказують на можливість передбачення; за допомогою зіставлення 
яскравіше актуалізується характеристика твердження. Видозмінені форми фразеологічних 
одиниць з компонентом четвер утворилися на основі фразеологічної структури після 
дощику в четвер, відбулося зміщення образного й експресивного компонентів у 
фразеологічному значенні, що призвело до структурних змін та утворення таких 
синонімічних рядів: не тепер, то в четвер — рано чи пізно — найдеться й на тура шура; 
краще тепер, ніж в четвер — краще пізно, ніж ніколи. 

Ряд фразеологічних одиниць є римованими стійкими виразами української мови, що 
легко карбуються в пам’яті, добре сприймаються на слух і є окрасою мови. 

Ці фразеологічні звороти вживаються в розмовному мовленні та творах художньої 
літератури. Вони є одним і із засобів створення мовної характеристики персонажів. 
Уживання їх сприяє створенню більшої динаміки, експресії мовлення, напр.: «Хоч — як там 
кажуть — не тепер, а в четвер, хоч через год, тільки вже не пройде тобі даром!» (Г. Квітка-
Основ’яненко); «[Боб:] — Той твій кривий тут ще ввечері не об’являвся? [Анна:] —Ні. [Боб]: 
— Не тепер, то в четвер ребра йому поламаю. Так і скажи!» (Я. Галан); «Хочеться вірити, 
що це станеться. Станеться як не тепер, то в четвер» (Ф. Маківчук). 

Становлення фразеологічних зворотів — явище складне. У ньому тісно переплелись 
такі лінгвістичні фактори, як структурні та семантичні зміни, моделювання, художньо-
естетична обробка. Таким чином, деривація є наслідком «економії мовної роботи» (Бодуен 
де Куртене), одночасно вона сама уможливлює виникнення варіантів, додатків, нарощень, 
нових осмислень і є, отже, внутрімовним чинником безперервного розвитку й оновлення 
фразеологічних одиниць. 

Художньо-зображувальні властивості фразеологізмів є практично безмежними. Це 
пов’язано з їх потенціальними можливостями до смислових і структурних змін. 
 


