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У сучасній українській літературній мові лексема лико означає внутрішню частину кори 
молодих листяних дерев, переважно липи, що легко відокремлюється від стовбура і ділиться 
на стрічки. Вказане значення є семантичною основою для чотирьох фразеологічних одиниць, 
до складу яких входить іменник лико: не ликом (не з лика) шитий, ликом шитий, лико 
плести, лика не в’яже. З погляду семантики, зазначені фразеологічні одиниці можна 
поділити на дві групи. До першої належать фразеологізми із загальним значенням 
«інтелектуальні можливості, рівень культури людини»: не ликом (не з лика) шитий говорять 
про людину, яка має певні здібності, знання, вміє поводитися належним чином, і ликом 
шитий — про нерозумну, дурнувату людину. У межах другої групи об’єднуються 
фразеологічні одиниці із загальним значенням «характер мовлення людини»: лико плести 
«незв’язно говорити» і лика не в’яже «про дуже п’яну людину, що не може зв’язно 
говорити». 

Незважаючи на те що до складу фразеологічного звороту не ликом (не з лика) шитий 
входить заперечна частка не, інформація про суб’єкт, яку виражає фразеологізм, позитивна. 
Подібну структурну ознаку виявляє і фразеологічний зворот не в тім’я битий, семантику 
якого Словник української мови співвідносить з одним із значень фразеологізму у тім’я 
битий «про дуже досвідчену людину, здатну знайти вихід з найскрутнішого становища», що 
свідчить про функціональну еквівалентність даних фразеологічних одиниць. 

Зіставлення словникових визначень фразеологічних зворотів не ликом (не з лика) шитий 
та не в тім’я битий (у тім’я битий) указує на певне розходження в їх семантиці. 
Фразеологізм не ликом (не з лика) шитий наголошує, передусім, на достатньому рівні знань, 
культури і освіченості людини, напр.: «Та й вона — не ликом шита, має розум» (І. Муратов). 
Фразеологізм не в тім’я битий (у тім’я битий) характеризує людину з великим життєвим 
досвідом: «Штефан і ткач Сидір говорили, що Крук уже битий у тім’я, цей, мовляв, 
вирветься і з пекла» (П. Козланюк). Цю семантичну диференціацію фразеологізмів не ликом 
(не з лика) шитий і не в тім’я битий (у тім’я битий) слід ураховувати в кожному 
конкретному випадку. 

На відміну від розглянутих фразеологізмів, яким в сучасній українській літературній мові 
властиве поєднання заперечної форми і схвальної оцінки характеру та дії суб’єкта, 
фразеологізм ликом шитий і його семантичні еквіваленти валом підперезаний (вал «грубі 
нитки з паклі»), у тім’я битий (друге значення) поєднують у собі стверджувальну форму з 
негативною оцінкою характеру, здібностей і поведінки суб’єкта: «А, господи, чи ти не 
доколиханий, чи в тім’я битий? — обурюється тітка Ликерія» (М. Стельмах). 

Об’єднані загальним значенням «характер мовлення людини», фразеологічні звороти лико 
плести і лика не в’яже мають істотні розходження в семантиці, внаслідок чого слід 
диференційовано підходити до їх використання в мовній практиці. Невміння зв’язно, чітко 
висловлювати свої думки може бути постійною ознакою мовлення суб’єкта. У цьому 
випадку треба вживати фразеологізм лико плести. Тимчасова мовна невиразність, 
співвідносна з певним станом, спричиненим сп’янінням, може бути визначена 
фразеологічним зворотом лика не в’яже. 

У російській мові навколо іменника лыко, який за значенням повністю відповідає 
українському еквівалентові, об’єднуються фразеологічні звороти не лыком шит, лыком шит, 
лыка не вяжет, не всякое лыко в строку. За змістом наведені фразеологізми можуть бути 
поділені на три групи: про інтелектуальні можливості, рівень культури людини дають 
уявлення фразеологічні одиниці не лыком шит та лыком шит; з характеристикою мовлення 
людини пов’язане значення фразеологізму лыка не вяжет; один з аспектів моральних 
стосунків між людьми виражає фразеологізм не всякое лыко в строку. 

Фразеологічний зворот не лыком шит характеризує суб’єкт, не позбавлений здібностей, 
знань, уміння тримати себе та ін «А что делать мне? И хотя в жизни я до этого обходился без 



таких поклонов, но тоже делаю какие-то неловкие движения головой и спиной. Дескать, и 
мы не лыком шиты» (С. Альошин). 

Наявність повної структурно-семантичної відповідності, спільність лексичного складу 
відрізняє українсько-російські паралелі ликом шитий і лыком шит: «Хоть лыками шит 
(сшит), да муж» (В. Даль); лика не в’яже і лыка не вяжет: «А дядю твоего, Якова Савелыча, 
так развезло на жаре-то — лыка не вяжет, а слова такие говорит, что киопичам стыдно» 
(М. Горький). 

Російський фразеологізм не всякое лыко в строку і його український еквівалент не за 
всяку провину кием у спину образно висловлюють думку про те, що не треба всяку помилку 
ставити в провину, в докір. Спочатку вільне сполучення не всякое лыко в строку, за 
свідченням «Толкового словаря русского языка» Д. М. Ушакова, означало, що не всяке лико 
придатне для плетіння личаків (строка — «смужка лика в личаку»). Внутрішньою формою 
його українського відповідника не за всяку провину києм у спину є вказівка на конкретне 
фізичне покарання. 

Високий ступінь емоційно-експресивного забарвлення, характерний для розглянутих 
українських і російських фразеологічних зворотів, може спричинятися до семантичної 
інтерференції, тому, особливо в умовах двомовності, при їх вживанні треба враховувати 
конкретний зміст. 
 


