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Народ скаже, мов зав’яже. Справді, два-три слова, самі по собі звичайнісінькі, стають 
вузликом на пам’ять, якщо їх вдало поєднати. Втім, навряд чи робиться це навмисне. 
Фразеологізми виникають стихійно і повсякчас. Багато з них не витримує випробування 
часом, і лише порівняно мала частина входить до нашої мовної скарбниці. Однак якщо 
фразеологізм і не набув, так би мовити, статусу загальномовного, це ще не означає, що він 
не заслуговує на увагу. В різних куточках України, в окремих селах трапляються часом 
такі перлинки, що обминути їх просто гріх. 

Час від часу мені доводиться бувати в селах Кобриновій Греблі і Майданецькому, що 
поблизу Тального на Черкащині, і майже завжди після такого візиту мій записник 
поповнюється новими нотатками. 

З усього видно: свого часу розумілися гребельчани на конях. Інакше, чим пояснити 
чималу кількість приказок, ідіом, образних порівнянь, у яких присутній «кінський» 
елемент? Як приємно молодим батькам спостерігати за успіхами своєї дитини: ось вона, 
лежачи на животику, силкується підвести голівку і глянути, що ж там таке попереду... А 
бабуся всміхається: «Оце вже ваш козак і коника пасе!». Хіба ж не тонко підмічено? Саме 
так і пасли коней: ляжуть на духмяну траву і дивляться поперед себе. А ось, скажімо, інша 
ситуація: зголоднілий чоловік, трохи перекусивши, неодмінно промовить: «О, здається, 
підпас коня!». Начебто слова ті самі, а зміст зовсім інший. 

Збираючи приказки Тальнівського краю, ще й ще раз переконуюсь у високих 
моральних якостях нашого народу. Звичайно, і в здоровій отарі не без паршивої вівці. Та 
коли вже згадують люди в розмові повію, то приблизно так: «Та в цієї молодички 
кавалерів, як у собаки перелазів!». Чи не правда, своєрідний синонім до слова безліч? Та й 
оцінка, безумовно, сповнена негативної експресії. Відразу ж постає в уяві такий собі 
шкідливий пес... 

Підмічає народ, і не менш влучно, будь-яку фальш, нещирість. Скажімо, засиділася 
якась у дівках. І сватаються до неї начебто непогані парубки, а вона, знай, вередує: і той 
не вдавсь, і той не такий, як треба... Словом, перебирає. Про таку народ скаже: «Не хочуть 
старці по копійці гривню брати!». Хоч і відчуваються в приказці старі часи — часи 
соціальної нерівності в колишньому суспільстві, та, ніде правди діти, мовлено влучно. А 
інша наречена, бува, навпаки, вчепиться у свого обранця, наче той рабець. Хто такий, цей 
рабець? Чи то шуліка, чи то яструб — важко сказати. Тепер і не встановити цього. Зате 
живе образне порівняння в народі і, певне, житиме ще довго. 

А от ще один фразеологізм-загадка. Несе молодиця воду. Здається, й по рівному йде, а 
вихлюпується з цебер водиця. Побачать це сусідки і глузують: «Ото вже рева кислиці 
розсипає!». Не всі й здогадуються, що кислиці в народнопоетичному образному баченні — 
то сльози, тобто, плаче відро з водою. 

Худу та ще й злу жінку часто порівнюють із дриндою: «Худюща, мов та дринда!» А 
спитай, що воно таке, дринда, скажуть, довга така дощечка, жердина. Може, й так, а може, 
й ні. Слово може давно вже вийти з активного вжитку, а в сталому звороті — вузлику, 
зав’язаному народом, продовжує існувати, дивуючи, мов сфінкс, своєю загадковістю. 

Занотуєш народний влучний вислів і здається, що записав його до своєрідної мовної 
червоної книги, бо так чи інакше — не пропаде вже. Та й немає підстав йому пропадати. 
Адже й нині творить народ фразеологізми, вкладаючи в їхній зміст добрий гумор і дотеп. 
 


