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Людина часто міряє свої вчинки «тваринним» аршином, що помічаємо в стійких 
метафоризованих сполуках — зоофразеологізмах. Багато з них, відбиваючи зовнішній вигляд 
та поведінку тварин за певних обставин, етимологічно прозорі, напр.: скалити зуби, стригти 
вухами, ходити на задніх лапках. До них належать і експресивні, дотепні народні вислови-
характеристики підколодна змія, покірне телятко, мокра курка тощо. Проте немало є 
виразів, що втратили свою внутрішню форму, видимий зв’язок із реаліями і постають перед 
нами як знайомі незнайомці. Ось декілька таких зоофразеологізмів. Тримати (держати) ніс 
(носа) за вітром (по вітру). Цей зворот означає «змінювати свої погляди, пристосовуючись 
до обставин». У комедії «Дві юності» І. Микитенко подає такий діалог двох робітників: 
«[Журавель:] Наш Панько за дорогу геть-чисто побив підметки, і ніс у нього потріскався, як 
волоський горіх. [Середа:] Нічого, він потріскався у мене від чуми та від сонця. А от є люди, 
що все життя тримають ніс по вітру...» Що ж це за ніс у фразеологізмі? Ніс корабля? Ніс 
людини? Чи, може, ніс тварини? 

Дослідники вважають, що міцні «просолені» словечка, примовки, слова команд на зразок 
сидіти біля моря і ждати погоди, кинути якір, на всіх парах, а серед них і держати ніс по 
вітру, прийшли з професійного мовлення моряків. Про це ж говорив ще сто років тому й 
російський фразеограф І. Міхельсон: «Держи нос (корабля) по ветру (морск.) — иноск. 
соображайся с духом времени: смотри — откуда ветер дует». Дуже обережно до названої 
версії приєдналися сучасні російські фразеологи М. М. Шанський, В. І. Зимін та 
А. В. Філіппов, хоч висловилися при цьому досить ухильно: «джерело неясне». 
Припускають, що йде з мовлення моряків («Опыт этимологического словаря русской 
фразеологии», 1987). Нарешті, український фразеолог Ф. П. Медведєв не так давно 
уточнював, що вислів з’явився за часів парусного флоту, а в основі виразу лежала звична 
команда капітана: «Тримати ніс корабля за вітром» («Українська фразеологія. Чому ми так 
говоримо», 1977). 

Отже, ніс корабля? Однак насторожують тут декілька моментів. Вираз міцно вкоренився в 
літературних мовах східних слов’ян (рос. держать нос по ветру, біл. трымаць нос па 
ветры), він відомий практично в усіх діалектах, часто надто далеких від морських берегів. 
Крім того, якщо вирази типу кидати якір, мертвий штиль, на яких відчутний певний наліт 
професійності й книжності, мають безсумнівне морське походження, згаданий вислів 
глибоко народний — його вживають практично всі. Здається, мова йде тут про інший ніс — 
ніс тварин. Жодна з них (про це свідчать усі зоологи, мисливці, природодослідники) не ляже 
(не стане, не підійде) за вітром, а тільки проти вітру. Пор.: «Роздувши ніздрі, 
нашорошившись, підходив він [л и с] навпроти вітру» (Е. Сетон-Томпсон); «Вожак [в о в к] 
нанюхав лося і, пославши інших загонити, сам ліг з давнім суперником проти вітру...» 
(Г. Кримчук); «Але хто-хто, а Стратон Стратилатович завжди ніс тримав за вітром, як 
досвідчений заєць, що відчув запах вовка чи лисиці на віддалі» (О. Чорногуз). Цікаве 
спостереження й відомого російського фольклориста, фразеолога С. Максимова: «Лисиця 
справді на ходу постійно тримає ніс проти вітру...» («Крылатые слова», 1955). 

Власне, фразеологізми тримати (держати) ніс за вітром, тримати (держати) ніс по 
вітру семантично, а почасти й структурно вписуються в синонімічне гніздо виразів держати 
носа за вітром, ловити носом, куди вітер віє (дме), чути (дивитися), звідки вітер віє, що їх 
подають І. Вирган та М. Пилинська як відповідники до російського держать нос по ветру 
(«Російсько-український фразеологічний словник»), пор. також: «Він же [Сірко] не з тих, що 
вуха за вітром тримають, всяким пліткам раді» (В. Кулаковський. «Мартин Пушкар»). 
Прикро, що ряд дослідників пройшли повз зауваження М. М. Покровського про «цікаві 
асиміляції з тваринами», серед яких називалася й французька паралель до нашого виразу — 
le chien, qui a le nez au vent «собака, що тримає ніс за вітром». Особливо полюбляв цей вислів 
сатирик С. Олійник: «Збува цей урвисько Крикливі пластинки. По вітру й сьогодні Тримає 



він носа: За «Ландиші» модні Купив пилососа»; «— Я тримаю ніс по вітру. Й це багато 
означає! Бо мене вже... «сер Макітра» Сам Рокфеллер величає!» 
Їхати зайцем. Їхати на заячих правах. Українські фразеографічні праці, зокрема 

«Фразеологічний словник» Н. О. Батюк (1966), «Фразеологічний словник української мови» 
Г. М. Удовиченка (1984), виразу їхати зайцем не включають. Немає його і в СУМІ — 
найбільшому на сьогодні зібранні української фразеології. У двотомникові 
Г. М. Удовиченка, наприклад, знаходимо тільки зворот на заячих правах — «без проїзного 
квитка»: «— Як приїхав сюди на заячих правах, так і поїдеш» (М. Зарудний); «А тоді, 
напевно, згадавши свою далеку юність, коли вперше мандрував до великого міста на заячих 
правах, ховаючись від недремних очей суворого хазяїна вагона, пригасив добру батьківську 
усмішку під вуса...» (В. Речмедін). 

Вважається — і цілком справедливо, — що вираз їхати зайцем постав не без впливу 
аналогічних сполук французької мови їхати зайцем, подорожувати зайцем. Дослідник 
французької ідіоматики А. Г. Назарян простежив шлях цього виразу глибше і пов’язав його з 
жаргоном візників поштово-пасажирських карет, які словом заєць (і кролик) називали 
пасажирів і товари, таємно перевезені від своїх хазяїв, а вислів покласти кролика означав 
«прийняти безбілетного пасажира або перевезти незаконний товар». Німецький етимолог 
М. Фасмер зауважував, що слово заєць «безбілетник» є новим («Этимологический словарь 
русского языка», 1950–1958), отже, новим для східнослов’янських мов є й вираз їхати 
зайцем. Правда із його мотивацією слова заєць — «спритний» важко погодитись. Швидше 
всього, свою роль відіграла загальна символіка зайця (полохливий, полохливість), властива 
французькій і багатьом іншим, зокрема слов’янським мовам, як-от: полохливий як заєць 
(зустрічається ще в Лукіана й Апостолія), заяча душа, спить як заєць (тобто чутливо), так 
спить, як полохливий заєць, діал. заяче серце, заячий піт на мене вдарив (записи І. Франка), 
заячої крові багато в кого (Антрацитівський р-н на Ворошиловградщині); рос. труслив как 
заяц, заячья душа, діал. душа зайцем в лес убежала «злякався»; біл. заячая (зайчыная) душа, 
діал. заяччая душа; пол. відважний як заєць в капусті, лякливий як заєць; чес. полохливий як 
заєць, мати заяче серце та ін. 

У колі цих «лякливих» асоціацій перебуває, звичайно, і питомий вираз їхати на заячих 
правах. Зазначимо, що сполуки їхати зайцем, добратися зайцем, дістатися зайцем все 
більше й більше вростають в український мовний ґрунт. Вони заполонили періодику, 
поширилися в художніх творах, напр.: «Вперше в житті ми їхали «зайцями» мимоволі» 
(В. Нестайко. «Тореадори з Васюківки»); «Богдан теж добрався додому зайцем, тільки на 
вантажній машині, що везла вугілля...» (М. Стельмах. «Дума про тебе»). Знаходимо ці 
вислови й у фразеологічних працях (І. Вирган, М. Пилинська. Російсько-український 
фразеологічний словник / За ред. М. Наконечного // Прапор. — 1959. — № 9; Українсько-
російський і російсько-український фразеологічний словник / Уклад. І. С. Олійник, 
М. М. Сидоренко. — 1978). 
 


