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ДАЛЕКО КУЦОМУ ДО ЗАЙЦЯ! 

 
«Далеко куцому до зайця» — загальновідомий, повсюдно вживаний фразеологізм, особливо 
в усному і художньому мовленні. Так кажуть про людей або предмети, які мають подібність, 
але все ж таки неоднакові. 

Чому ж так говорять? І хто такі куций, заєць? Справді, ми так звикли називати куцим саме 
зайця, що вираз «далеко куцому до зайця» викликає подив. Адже тоді виходить «далеко 
зайцю до зайця». А може, не всякий куций — заєць? Розкриймо академічний тлумачний 
«Словник української мови». Виявляється, у сучасній літературній мові слово куций 
багатозначне. Так називають когось низького зростом, короткий одяг, щось короткочасне або 
надто обмежене, недостатньої довжини. Куцим називають навіть чорта, а ще — тварин з 
коротким або обрубаним хвостом. Отже, не всякий куций — заєць. 

Найвідоміші два куцохвості — заєць і собака. Не випадково назви куций, куцохвостий у 
тлумачних словниках ілюструються саме словами заєць і собака. Не дивно, що назви собаки 
(куцого) і зайця так міцно пов’язані у цьому фразеологізмі, адже вони відбивають реальний 
зв’язок згаданих тварин у мисливському побуті, оскільки тут йдеться насамперед про 
мисливського пса. 

Звернімося до записів знавців українського та російського фольклору — І. Франка і 
В. Даля. І. Франко часом вагався, хто ж такий куций у виразі далеко куцому до зайця: «Куций 
тут, очевидно, назва пса, який не може догнати зайця, — писав він у «Галицько-руських 
народних приповідках». — Дотеп лежить у тім, що й заєць куций, то виходить, що між 
куцим і зайцем велика різниця, хоч не повинно бути ніякої». В іншому місці стосовно слова 
куций У виразі кому буде, буде, а куцому буде, І. Франко писав, Що під куцим треба тут 
розуміти, мабуть, не зайця, як би зразу здавалося, але пса, якого б’ють за власну і чужу 
провину. Пор. також везе, як куцому на перелазі. Проте дослідник народної фразеології 
зовсім не сумнівався у значенні слова куций, коли до записаної у рідних Нагуєвичах 
видозміни цього виразу куди куцому до зайця! подав таке пояснення: «Куцому псу, він зайця 
не зловить. Куций тут: безхвостий». Не виявляв вагань і В. Даль, коли У відомих 
«Пословицах русского народа» уточнював значення слова куций: «Далеко куцему 
(дворняжке) до зайца». 

Таким чином, в основі цього виразу лежить поняття про гонитву мисливського собаки за 
зайцем. Пор.: Без собаки зайця не піймаєш; якби пес не сидів, то б зайця зловив; сплющий пес 
не догонить зайця; лежачий зайця не піймає. 

Образ погоні чіткою проступає у ширшому варіанті цього виразу, записаному 
М. Номисом: «Далеко куцому до зайця! Заєць стрибає, куций бігає, та не піймає». 

Вислів далеко куцому до зайця метафоризувався, розширив свою семантику і почав 
уживатися з будь-якими схожими, однак нерівноцінними величинами. Стійкості і 
популярності цього фразеологізму сприяли наочність внутрішньої форми і, безумовно, гра 
слів: куций — заєць і куций — собака. Подібне зіставлення куцохвостих спостерігається і в 
іншому стійкому виразі, зафіксованому М. Номисом: Куций безхвостого не догонить, де 
внутрішня форма ще більш затемнена, однак може бути осмислена на фоні аналізованого 
фразеологізму. 
 


