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Сполучення слів ходором ходити (ходуном ходити) дуже давнє. У сучасній українській мові 
воно вже виступає як фразеологізм (нерозкладне словосполучення) з такими двома 
значеннями1: 

1) трястися з великою силою (стосовно до предметів), наприклад: «Стіни в школі 
ходили ходором, а парти в сусідній хаті у дикому сполоху знімались з місця» 
(Коцюбинський); «Слюсаренко розчинив двері, і ми всі вийшли в коридор, який ходив 
ходуном від тісняви і гамору» (Чабанівський); 

2) запаморочуватися (стосовно до стану людини, істоти), наприклад: «Голова 
ходором ходить, як почнеш міркувати та метикувати» (Нечуй-Левицький); «Голова болить, 
ходором ходить, не можна мені ні піднятися, ні підвестися» (Панас Мирний); «Пилипко 
затих, наче заснув. Що се таке? Він почув, наче що стрільнуло в йому; голова ходором 
заходила, посипались іскорки з очей, і разом все перед ним освітилось» (Панас Мирний). 

Ці значення у словосполученні ходором ходити виникли не відразу, вони розвинулися 
поступово на основі первісного, вихідного значення. Яке ж то було значення? Для з’ясування 
цього питання треба вдатися до розгляду тих давніх структур, що являли собою дієслівні 
словосполучення з залежним іменником того ж кореня у формі орудного відмінка. 

У словосполученнях типу «дієслово + іменник того ж кореня в орудному відмінку» 
форма орудного відмінка повтореної (здвоєної) основи посилює те, що виражене в дієслові2. 
Пор. наприклад: «Ані слихом слихати, ані видом видати» (Номис); «Ой, мене ж ти покинув, 
ой, горем горювать» (Народна пісня). В українській мові таке значення виражається в ряді 
словосполучень, що вже стали фразеологічними і вживаються переважно в діалектах та в 
усному мовленні: валом валити, горем горювати, ходором ходити, поїдом їсти, ліжма 
лягти (лежати), ридма ридати, гульма гуляти і под. Наприклад: «Думала, прожене Матюха. 
Коли ж ні. Тільки поїдом їсть, слова не скаже без образи» (Головко); «Він знав, що жінка і 
лаятиме його, і радітиме,, поїдом їстиме, бо потрібні ж гроші на інше» (Гуцало); «А дядько 
поїдом їсть її за пісні, щоб не принаджувала людей на голос» (Стельмах); «Довірливі люди 
валом валили на Маковія до кринички...» (Стельмах); «Та вхопила її на руки, пригорнула до 
себе маленятко і від невимовної радості ридма заридала» (Галан). 

З часом у словосполученнях цієї моделі розвинулося значення якісної характеристики 
дії. Це нове значення зумовлювалося «повним розривом орудного тавтологічного з 
однокорінним дієсловом»3. Раніше іменникова форма орудного відмінка в таких сполуках 
виражала об’єкт дії; потім орудний відмінок виконував роль способу, що й сприяло 
поступовому переходу іменника в прислівник. 

У сучасній українській літературній мові, а особливо в діалектах, досить поширені 
словосполучення з прислівниками, що являють собою закам’янілі форми орудного відмінка 
віддієслівних іменників, наприклад: бігом бігти, підтюпцем бігти, кинутися бігцем, 
кинутися прожогом, іти чвалом, іти повагом, робити похапцем, лежати покотом і т. ін. 

У лексичному запасі української мови зберігається з давніх часів ціла низка 
прислівників способу дії, що витворилися на основі словосполучень з орудним 
тавтологічним, але, втративши зв’язок з однокорінними дієсловами, вживаються тепер 
переважно з дієсловами іншого кореня. 

Наприклад: «Нехай чорніє, червоніє, полум’ям повіє» (Шевченко); «І він [Пилипко] не 
пішов, а побіг підтюпцем» (Панас Мирний); «Хмари в небі, як хвилі— вирують, вергають 
валами» (Васильченко); «Схопивши в руку вудку, я вибриком збігаю по кручі до моря» 

                                                      
1 Див.: «Українсько-російський словник», К., 1959—1963 рр., т. VI, стор. 347; «Словник українських ідіом», 
уклав Удовиченко Г. М., К., 1968, стор. 379. 
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3 Див.: «Творительный падеж в славянскнх языках», М., 1958. стор. 123. 



(Збанацький); «Максим, як кінь, басує: то, мов схарапудившись, убік шарахне, то як молоде 
теля піде скоком та вибриком» (Панас Мирний); «Огня!» — скомандував нервово офіцер і, не 
глянувши на свою жертву, метнувся прожогом до воріт...» (Галан); «Ліна ніби ждала цього; 
відірвавшись від квітів, майнула бігцем до паркана...» (Гончар); «В гаю все покотом 
лежало...» (Шевченко); «Окують царів неситих В залізнії пута, І їх, славних. оковами 
Ручними окрутять І осудять губителів Судом своїм правим» (Шевченко); «Ще зорі 
поморгують у блідніючому небі і брати-ковалі похапцем клепають молотами чересло 
місяця...» (Г. Тютюнник); «Гуде за вікном хуртовина, налітає на хату густим валом...» 
(Стельмах); «Мотоцикл летить, аж підстрибом іде» (Гончар). 

Таким чином, успадкований з глибокої давнини тип словосполучення з орудним 
посиленням дії при однорінному дієслові використовується і в сучасній українській мові. 
Проте в сучасній українській мові помітне витіснення однокорінного дієслова в цьому 
словосполученні і заміна його синонімічним дієсловом: замість бігти бігцем—кинутись 
бігцем; тюпати підтюпцем—бігти підтюпцем; полум’ям палати—полум’ям горіти або 
вогнем палати; мигнути мигцем — зиркнути мигцем; криком кричати — не своїм голосом 
кричати; клекотом клекотіти — озиватися клекотом; оковами окувати — оковами 
окрутити і т. ін. 

Перехід форм орудного відмінка у прислівники спричиняється до того, що такі 
прислівники втрачають семантичний зв’язок з дієсловами та іменниками, від яких вони 
утворилися (наприклад: поїдом, повзком), а деякі прислівники в сучасній мові не мають 
парних однокорінних дієслів або іменників (наприклад: жужмом, притьмом, прожогом, 
підтюпцем і т. ін.). 

У сучасній мові словосполучення типу «дієслово+ однокорінний з ним іменник у 
формі орудного відмінка» виражають об’єктивно-обставинні відношення. У таких 
словосполученнях майже немає відтінку посиленої дії. Натомість помітний відтінок якісної 
характеристики дії. Наприклад: «Квітнуть і квітнуть вони... білим цвітом» (Гончар); «Та, 
мов мале дитя, стривожене в біді, Враз вироста воно і велетнем тоді Клекоче клекотом 
погордо-бунтівниче, Коли Вітчизни біль його на поміч кличе!» (Малишко). 

Багато із названих словосполучень, у яких зміна значення орудного відмінка іменника 
зумовила перехід його у прислівник, усталилися в загальнонародній мові як стійкі, 
фразеологічні словосполучення типу: Цвісти цвітом, лунати луною, зашморгнути 
зашморгом, зав’язати вузлом, дати даром, сяяти сяйвом, гриміти громом, блиснути 
блискавкою, кивнути кивком і т. ін. Цікавим прикладом перетворення орудного 
інструментального з об’єктним значенням в орудний якісної характеристики дії і перехід 
іменникової форми у прислівник є слово даром. Первісне значення його виступало в 
словосполученні дати даром, інакше — дати в дарунок, наділити подарунком4. Пізніше 
форма орудного інструментального набула значення якісної характеристики і в сполуках з 
іншими дієсловами почала функціонувати як прислівник способу дії (взяти даром, віддати 
даром, зробити даром, придбати даром і под.). Щось подібне спостерігається і з словом 
зашморг, що у формі орудного відмінка набуло значення якісної характеристики дії і 
переходить у прислівник: зашморгнути зашморгом (чим?) — зашморгнути зашморгом (як?) 
— зав’язати зашморгом, стягнути зашморгом і т. ін. Наприклад: «Богун зблід. Передчуття 
страшної непоправної біди холодним зашморгом стягнуло горло» (Качура). 

Таким чином, за типами сполук із орудним тавтологічним, що дійшли до наших часів 
з далекої давнини, можуть і тепер утворюватися словосполучення, але значення їх відмінне 
від первісного, вони виражають не посилення (інтенсивність) дії, а дають їй якісну 
характеристику або виражають об’єктні відношення. 
 

                                                      
4 Див.: А. А. Потебня, Из записок по русской грамматике, стор. 474. 


