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Основним способом творення фразем є семантична трансформація прийменниково-
відмінкових конструкцій (на око «приблизно», з плеча «зразу, поквапно»), словосполучень 
(в’янути на пні «марнувати своє життя», латана свитина «бідна людина») і речень (з очей 
іскри, скачуть (у кого, кому) «сердитий, розгніваний», і на два вози не забереш (кого) 
«гонористий»). Основою образу, який мотивує лексичне значення фраземи, виступає її пряме 
значення. Доки носії мови розуміють пряме значення фраземи, вони чітко усвідомлюють її 
образну сторону. І чим цей образ яскравіший, тим більший експресивний потенціал фраземи, 
оскільки він — похідний від зіткнення образу, що виник на основі прямого значення 
фраземи, та її лексичного значення. Однак у процесі функціонування пряме значення 
фраземи з різних причин може забуватися, внаслідок чого вона стає безобразною (точити 
баляси, на всю губу), а це веде до зниження її експресивного потенціалу. Така фразема 
починає випадати з активного вжитку в мовленні. 

Стирання образності фраземи може припинятися, коли мовці, вживаючи фразему, 
замінюють ті її компоненти, які вже стали незрозумілими. Через таку заміну виникає новий 
образ, який, хоч і не тотожний первісному, проте, внаслідок близькості з останнім чи 
подібності до нього, підтримує існування експресивного компонента лексичного значення 
фраземи. Стирання образності може припинятися й тоді, коли в склад фраземи вводиться 
новий компонент, що своїм прямим значенням зумовлює виникнення вторинного образу як 
бази експресивного компонента лексичного значення фраземи. 

Коли треба схарактеризувати якусь людину як хитру, підступну, кажуть, що вона лисом 
підшита / підбита, а коли певна людина зла, лиха, то про неї говорять, що вона собакою / 
собаками / псом підбита / підшита. Обидві ці фраземи — своєрідні каламбури. Своєму 
виникненню вони завдячують кушнірському ремеслу та тому, що лис завжди вважався 
еталоном хитрощів, а собака —лютості. Колишні кушніри хутро, вичинене з лисячої чи 
собачої шкури, називали відповідно лис / лиси, собака / собаки / пес. Одяг, утеплений з лиса 
чи собаки, стали називати лисом підшитий І підбитий, собакою / собаками / псом підшитий 
/підбитий. Оскільки ж лис — не тільки хутро, але й хитрий, лукавий звір, то лисом 
підшитий / підбитий Іван, Петро, Грицько — це не утеплений Іван, Петро, Грицько, а 
наділений вдачею лиса чи відповідно вдачею собаки. 

Словосполучення лисом підшитий / підбитий рідко вживалося в народному мовленні, бо 
проста людина не мала можливості свій одяг підбивати (підшивати) лисом. У кращому разі 
вона підбивала (підшивала) його собакою. Така ситуація призводила до того, що розмивався 
образ, який підтримував експресивний потенціал фраземи лисом підшитий / підбитий. Тому 
в усному мовленні іменниковий компонент цієї фраземи лис заміняють компонентом єзуїт: 
«Він єзуїтом підшитий». Зрозуміло, що в такому випадку виникає зовсім новий образ, який 
і стає опорою експресивного компонента лексичного значення нової фраземи єзуїтом 
підшитий, синонімічної до фраземи лисом підбитий / підшитий. 

Часто, коли хочуть сказати, що хтось когось підпалив з метою помсти, вживають 
фразему пускати / пустити червоного півня: «Я тобі курку дам, а завтра твій чоловік мені 
червоного півня на садибу пустить?» (І. Кочерга); «З кожного двору вибігали люди, 
дивилися на червоне небо і вгадували, де горить. Чулися голоси: — Далеко, аж у маєтку. — 
Отак узялися за панів: це вже третьому червоного півня підпускають» (П. Панч). У Панаса 
Мирного ця фразема зустрічається у скороченому вигляді: «— Пан одніме, Чіпко. — Не 
одбере він... ні! Хай тільки одбере... Я йому такого пущу півня!.. — грізно каже Чіпка». 
Сьогодні фразема пускати І пустити півня функціонує як варіант фраземи пускати / 
пустити червоного півня. Треба думати, що так було не завжди. Як відзначає О. О. Потебня, 
наші предки земний вогонь будь-якого походження уявляли у вигляді півня (Потебня А. А. 
О мифическом значении некоторых обрядов и поверий. — М., 1865). Тому вислів пускати / 
пустити півня означав у минулому те саме, що й фраза пускати / пустити вогонь. З часом 



це старовинне уявлення забулося, внаслідок чого втратилась і чіткість образу, на якому 
ґрунтувалося лексичне значення фраземи пускати / пустити півня. Цьому сприяло й те, що 
з’явилася фразема пускати / пустити / ловити / зловити півня зі значенням «видавати 
пискливий звук, зриваючи голос під час співу чи мовлення», один із варіантів якої пускати / 
пустити півня омонізувався з фраземою пускати І пустити півня зі значенням 
«підпалювати / підпалити». Для поновлення образу та зняття омонімічності цих двох фразем 
у першу з них мовці ввели додатковий компонент червоний. Так виникає новий образ-
метафора, але він уже не має нічого спільного з колишніми уявленнями народу. 

У сучасній українській мові є ряд фразем, які вживаються на позначення психічних 
властивостей людини, зв’язаних з наявністю чи відсутністю розуму, пам’яті. Причому 
наявність розуму позначається фраземами, дериваційні бази яких своїм прямим значенням 
указують на те, що голова не розбита, ціла, що розуму є багато тощо (лій, смалець, олію 
мати в голові). Відсутність розуму, кмітливості, пам’яті осмислюється через образи голови, 
з якої розум вийшов (голова, як свистун / дірявий пустий горіх, в голові вітер свище, дірява 
голова та ін.). Сама голова в народній фраземіці часто порівнюється з різними посудинами, 
особливо з такими, що складаються з клепок — боднею, бочкою, бочонком тощо. Щоб з 
таких посудин щось зникло або в них не втрималося, їм повинно не вистачати клепки або 
клепки повинні не сходитися. Тому зрозуміло, чому фраземи нема клепки в голові, не всі 
клепки в голові, трохи клепки в голові не сходяться, не вистачає клепок в голові мають 
значення «нерозумний», «нетямущий», «дурний». Внаслідок частого вживання всі подані 
фраземи значною мірою втратили свій експресивний потенціал. Щоб його відновити, в них 
почали вводити нові компоненти-числівники (нема одної клепки / дошки в голові, лиш однієї 
клепки в голові не вистачає, без сьомої клепки у тім’ї тощо). Усі фраземи мають такі ж 
значення, як і фраземи без числівникових компонентів. Вони різняться експресивністю, бо в 
кожному конкретному випадку при введенні додаткового компонента виникає новий образ, 
який визначає рівень цього експресивного потенціалу. 
 


