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Тисячу разів мав рацію М. Т. Рильський, говорячи, що немає мудріших за народ учителів. 
Цю думку ще раз переконливо підтверджує життя народного слова. З уст простих людей 
можна почути доречні, влучні, образні слова і вирази. В них виявляється поетичний 
світогляд носіїв мови. Такі слова і вислови несуть у собі дотепність, гумор, вони здатні 
передати і позитивну оцінку, і осуд та зневагу всього, що суперечить народній моралі. 

Що б ви подумали, почувши слово роздайбіда у такому контексті: «У мене насіння 
огірків цього року зовсім вийшло. Адже я така вже роздайбіда: хто не попросить, тому й 
відсиплю та ще й побільше». Не важко здогадатися, що роздайбіда тут виступає як синонім 
до вислову щедра (людина). Проте синоніми, як відомо, не тотожні, а близькі за значенням 
вислову. Тому, придивившись уважніше, помітимо, що роздайбіда значно місткіше за 
змістом. Воно виразніше й емоційніше характеризує особу: роздайбіда — це не просто 
щедра, а надзвичайно щедра, як кажуть у народі, подільчива людина, яка віддає ближнім все, 
що має, доводячи себе аж до біди. За способом утворення і вмотивованістю значення таке 
слово подібне до народнорозмовних найменувань типу знайдибіда «авантюрист, шукач 
пригод», загнибіда «скупець,. скнара», зафіксованих ще словником Б. Д. Грінченка. 

У глибинах народного мовлення народилося і слово мухолов (жіночого роду 
мухоловка). Звичайно, це не пристрій, яким ловлять мух (типу мишоловка). Ця назва виникла 
на основі розмовного стійкого словосполучення (фразеологізму) ловити мух «бути 
неуважним, незібраним; нічого не робити, ледарювати» і має схоже з ним значення 
«неуважна, незібрана людина; ледар». Але, на відміну від фразеологізму, складне слово 
коротше, воно динамічніше передає ту саму семантику, пристосовуючи її до потреб 
спілкування. Наприклад: «— От уже ж мухолов! Знову задививсь кудись, перечепився і 
розбив на друзки новенького кухля. Одні збитки з тобою» (розм. мовл.); «— Гей, мухолови! 
Чи будете ви сьогодні працювати?! Уже обід на носі!» (розм. мовл.). Як бачимо, одиниці 
такого типу успадковують від фразеологізмів не лише їх значення, а й образність, 
сконденсованість думки, влучність характеристики, емоційно-експресивну тональність. 

Іноді розмовне слово може виникати на основі нeодного конкретного фразеологізму, а 
кількох із тотожним або близьким значенням. Так, наприклад, народнорозмовне переносне 
битий «дуже досвідчений, бувалий у бувальцях; меткий, тямущий (про людину)» виникло в 
мовленні, на нашу думку, за асоціацією до стійких виразів не в тім’я битий хто «не дурний 
(про метку, тямущу людину)», бита голова, битий жак «про бувалу людину». Правда, таке 
значення можна вважати певною мірою залежним від контексту. Один контекст, наприклад: 
«Із всього: роботи, поведінки, мови видно, що цей чоловік битий. Йому під силу 
організувати і поставити на ноги цю справу» (розм. мова) свідчить про позитивну оцінку, 
закладену в такій характеристиці людини, але те саме слово може вживатися і з негативним 
оцінним значенням «розбитний, верткий, нахабний»: «Він добре битий, його і в ступі не 
влучиш» (розм. мова). 

Розмовний стиль щедрий на вирази, що по-новому, своєрідно, точно, стисло і 
динамічно характеризують той чи інший предмет, особу, явище, ознаку, дію тощо. 
Закономірно, що певна частина цих експресивних найменувань із часом входять і в 
українську літературну мову, несучи в собі заряд живої емоційної оцінки. 
 


