
НАДІЯ БАБИЧ 
«СИЛА БОЖА» В НАРОДНІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ 

 
«Збудоване кріпко, сказане чіпко — пореживе віки». Цей мудрий вислів стосується 
насамперед народного влучного слова, що узагальнює людський досвід, передаючи його від 
покоління до покоління в усталеній надзвичайно економній формі й виразному змісті. 
Пригадаймо: міряти на свою мірку, два чоботи — пара, як дві краплі води, як у воду впав, 
піти на той світ, закусити губу (на кого), мати зуб (на кого), ґав ловити, п’ятами 
накивати, дати одкоша і багато інших. Оце вони і є — фразеологізми. Це в них народ і 
складає «плоди глибоких сердечних порухів, плоди історичних подій, вірування, сліди 
пережитого болю і пережитої радості..» (К. Ушинський). 

Складає, отже, навіть вірування. На жаль, у наших фразеологічних словниках, 
принаймні тих, що нам доступні за часом їх виходу, цей пласт фразеології представлений 
надзвичайно скупо. Та й у що ми вірили? Чи близько і щиро стояли до того, що називається 
Віра? За нашими спостереженнями, в українській фразеології закріплено осуд усім відомим 
людині виявам порушень заповідей Божих. Порівн.: Хто під кимсь яму копає, той сам у неї 
впаде. Правда, як олія на воду, спливає. Хто дає, той має. Скочити в гречку (Не скачи в 
гречку!). Не простягай руки до чужого. За моє добро та мене в ребро та ін. А скільки 
біблійних виразів знає наша мова! Напр.: Любіть і тих, хто ненавидить вас. Не суди, і не 
будеш судимий. Берегти, як зіницю ока. Блудний син. Бачити в чужому оці трісочку, а в 
своєму недобачати поліна (колоди). Первородний гріх. Яблуко спокуси. Зміїв голос. Посієш 
кукіль — кукіль і вродить. Хто входить вікном — злодій, а хто дверима — пастух є. 

Незліченні фразеологічні скарби. І не злічені, бо деякі з них тільки тепер привертають 
увагу збирачів, дослідників. І серед них оті, до складу яких входить слово Бог. Якщо хтось із 
мовознавців раніше й залучав окремі такі стійкі словосполучення до аналізу, то лише ті, в 
яких «лексема Бог [і писати треба було з малої дітери — Н. Б.] втратила свій первісний зміст 
і вже не пов’язується з релігійним віруванням народу». 

Чи ж справді це так? Чи такими вже марнослівними були наші предки, коли йшлося 
про життєво важливі обставини чи загрозу життю? Тим більше, що Бог — це дух, а дух — це 
душа, а душа народу переходить до нащадків через мову — «оту живу схованку людського 
духу» (П. Мирний). І «спочатку було слово, а то слово було Бог». 

У старі часи, коли основним джерелом знань був життєвий досвід і Слово Боже — 
Біблія, Євангеліє, Псалтир, Молитослов та ін., люди знали і часто вживали багато 
повчальних, афористичних висловів з цих книг, про що свідчать старі словники, їх 
фразеологічні матеріали (напр., К Зіновієва, П. Білецького-Носенка, І. Франка та ін.). 

Як відомо, Бог навчав людей через свого сина Ісуса Христа і його апостолів мовою цих 
людей. У «Книзі Естер» у Біблії один цар так повідомив своє рішення: «І порозсилав він 
листи до всіх царських округ, до кожної округи — письмом її і до кожного народу — мовою 
його, щоб кожен чоловік був паном у домі своєму і говорив про це мовою свого народу». І в 
українських перекладах Книга книг — Біблія була (тепер, можливо, знову стане) багатющою 
криницею мудрих повчань: Хто посіє вітер, пожне бурю. Кесарю — кесареве, а Богу — 
Богове (Боже). Плоть смертна — безсмертний дух. Голос волаючого в пустелі. На кожного 
чекає день його. Чого не хочеш сам, не роби іншому. 

У нашій літературі такі висловлювання час від часу траплялися, але здебільшого під 
позначкою «народна мудрість». Вона ніби й народна, та мудрість, але тому тільки, що народ 
прислухався до науки Христа і повторював її. Може, тому цей народ і почав говорити: Бог 
буком не карає (не б’є) (кара за скоєне все ж гряде). Бог тобі суддя (якщо чиниш зле або 
говориш неправду). Бог милостивий. Все від Бога. Лиш один Бог знає. Бог (його) знає. Не 
гніви Бога! Лиш Бог без гріха і т. ін. 

Як свідчить фразеологічний матеріал, записаний з сучасного живого мовлення 
буковинців і зафіксований фразеологічними і загальномовними словниками української та 
інших слов’янських мов (російської, білоруської, польської, чеської, словацької, болгарської, 



сербської, македонської), зокрема й «Словарем української мови» Б. Грінченка (1907-
1909 pp.), «Словарем живаго великорускаго языка» В.Даля (1863-1866 pp.), лексема Бог 
здебільшого виступає у фразеологізмах-побажаннях, фразеологізмах-застереженнях і 
фразеологізмах-благаннях (моліннях). Напр.: Ради Бога! Бог з тобою! Бійся Бога! Упаси 
Боже! Борони Боже! Не дай Бог! Май Бога в серцї. Ці вигукові конструкції виконують у 
спілкуванні роль «стримування»: якщо з людиною Бог, якщо вона його боїться, гріха боїться, 
якщо ради нього вона готова зупинитися на порозі чогось недоброго, то біду вдасться цими 
закликами попередити. Ці вирази передбачають діяча і остерігача — мовця і співбесідника. 

Людина звертається до Бога сама за допомогою або бажає іншій людині допомоги. 
Порівн.: Боже помагай! (Помагайбі!), Бог на поміч! (серб., макед.: помози бог, болг.: бог дат 
ти е на помоц; пол. pomagaj Bо́g! Хай йому (тобі) Бог простить! Борони (храни) мене 
(тебе), Боже! Змилуйся, Боже! Не приведи, Боже! Дійся Божа воля! По благополучному 
завершенні справи чи виході зі скрути кажуть: Слава Богу! Богу дикувати. Хвала богові! 
(чеськ.: zaplat’ panby!, макед.: слава на бога; болг.: сполай на бога). 

Прохання дай, Боже, людина стосує до всього, що для неї в конкретний момент 
найважливіше: дай, Боже, здоров’я (щастя, дочекати... допровадити і т. ін.) (порівн.: у 
Даля: Дай Бог — хорошо, а слава Богу — лучше). Перед початком якоїсь справи, наче 
боячись «наврочити» успішне її завершення, обов’язково скажуть: «Буде, як Бог дасть» і 
підсилять: «З Богом!» (тобто «Щасливої») (див. у П. Білецького-Носенка: «Що буде, те й 
буде, а буде, що богъ дасть»). 

З цих прикладів бачимо, що людина доручає себе, свою долю і повсякденні клопоти 
Богові, не сумнівається у своїй залежності від його волі, сповнена надії за волю добру і 
вдячна за неї: Дав Бог банність, то дасть і радість. Бог дав, Бог узяв. Дав Бог день, то 
дасть і пішу (їжу). Дай, Боже, тому, що не може, а я би зміг, та не дав мені Біг. Тому так 
багато відчуває і бачить людина навколо себе божого і це означення вимовляє прихильно: 
божий світ, божа ласка, божа милість, боже милосердя, дар божий, божий дух, божа 
іскра («талант»), як ангелятко боже (про гарну і добру дитину), боже теля, божа корівка 
(два останні, очевидно, з часів язичницьких). А до самого Бога добирає (особливо в молитвах 
такі епітети-звертання: Мій Боже, ласкавий Боже, милосердний Боже (найчастіше), святий 
Боже, великий Боже, праведний Боже, преподобний Боже, вічний Боже, безсмертний 
Боже, всемогучий Боже, всемилостивий Боже, всесильний Боже і т. д. Без інтонації 
звертання і з іншим порядком слів виступає ствердження, порівн.: Бог милосердний, Бог 
справедливий, Бог добрий ... («він усе простить»). Інколи в говорах вживається пан Бог 
(панбіг), — що є, очевидно, впливом галицьких говірок, точніше, польської мови, — або 
Господь Бог. 

Хтозна, чи не з епохи бароко, яка вперше поставила людину ближче до Бога, зблизила 
їх у мистецтві і філософії з метою розмежувати плотське і духовне, мирське і небесне, 
походять фразеологізми: Богу душу віддати, з Богом спочити, спочити у Бозі («померти»); 
жити, як у Бога за дверима (за пазухою) («добре жити»); Бог богом, а люди людьми; на Бога 
надійся, та сам не зівай (не плошай) та ін. Зберегла народна мова й фразеологізми, в яких 
або відгомін язичницьких вірувань у багатьох богів, або пізніше розмежування християнства 
на кілька віросповідань. Порівн.: ніяким богом не допроситись («скупий» або «впертий»); 
своїм богом жити (робити, ходити) («суперечити узвичаєному», «чинити по-своєму»); 
служити двом богам («не мати твердої позиції», «роздвоюватися»); за старого бога («дуже 
давно»), який бог, така й віра; який бог, така йому й свічка; бог тобі — бог мені (порівн. у 
В. Даля: Дай Богь нашему Богу жить, все живы будем і тут же Богь одинъ, как ни прозывай 
его). 

Деякі з наведених фразеологізмів у буковинських говірках (як і в деяких літературних 
мовах, діалектах інших слов’янських мов) уживаються в лексичних варіантах, у яких замість 
слова Бог уживається його абсолютний синонім Господь або ж ім’я сина Божого Христос (чи 
навіть Ісус Христос). Це більше властиве гуцульським говіркам Буковини, хоч прикладів і 
небагато. Напр.: Христа ради! Христом-богом молю! Змилуйся, Ісусе Христе! Христос з 



тобою! Як у Христа за пазухою (порівн. у лемків: невинний, як Христос — «зовсім без 
вини»; чесний, як Христос — «бездоганно чесний»).Слово Всевишній є в мовленні тільки 
традиційно віруючих буковинців (Всевишній тебе скарає; побожися Всевишнім). 

Прості люди не знають, коли з’явилися слова Бог, Господь, Ісус Христос, не відають їх 
етимології, але ставляться до них як до оберег, з якими людина почувається на цьому світі 
спокійніше. У науці ж є спроби бачити в цих словах цілком земне походження. Напр., 
«Етимологічний словник української мови» (у 7-ми томах) пише: БОГЪ — споріднене з 
давньоінд. bhagah «наділяючий, податель, пан, владика» (т. І, с. 219), господь — дуже давнє 
складне слово з не цілком з’ясованою етимологією; найвірогідніше, споріднене з лат. hospes 
«гостинний друг, господар, гість, чужинець» та з індоєвроп. компонентом pot(i)s «пан, 
володар» (т. І, с. 574 — 575). (Порівн. нім. haben «мати», geben «давати»). Семантична 
спорідненість очевидна. 

Експресивність фразеологізмів з лексемою Бог — здебільшого піднесена (благоговійна) 
чи нейтральна (урівноважена), але трапляється і контекстуальне (стилістичне) переведення 
такої тональності у знижену. Порівн.: боже теля— 1) зі співчуттям — про недосвідчену 
людину; 2) з іронією — про обмежену, несамостійну людину; побійся Бога! —1) як 
пересторога, застереження щодо грядущої кари, вимовляють звуковий склад; 2) як вигук-
заклик пере стати щось чинити звичайно вимовляється різко, з окриком; Бог би тебе 
побив!— 1) як прокльон, 2) поблажливо, з легким докором, та все ж з примиренням зі 
скоєним і т. д. Щоправда, у загальному значенні фразеологізму, у фразеологічному контексті 
компонент Бог звучить не так, як у тексті біблійному. Зберегти тональність допомагає, 
наприклад, в українській мові сполучення Господь Бог (як у польській — pan Bog!). 

Іменем Бога клянуться і проклинають (Біте правда! їй (же) Богу*, (чеськ. namou bušі) 
Клянусь богом! (болг.: бога ми, вярвай бога; серб. Богами!) Бог мені свідок (пол. Bog ті 
swiadkiem) та ін. — Бог би тебе побив! Хай тебе Бог покарає!), застерігають і зупиняють 
(Бійся Бога! Най Бог боронить! Бог буком не б’є. Ради Бога (ради всього святого), 
примиряють і вибачають (Бог тобі — Бог мені Бог з тобою (з ним). Бог тобі суддя Бог нас 
розсудить), благословляють і дорікають (Іди з Богом! Хай тебе Бог благословить! Хай тебе 
Бог береже! — «святий Боже» не поможе); яке «добридень», таке й «дайбожездоров’я»), 
узагальнюють досвід предків і повчають з огляду на відповідальність перед майбутнім (На 
кого Бог, на того й люди. Береженого й Бог береже. Гість у дім — Бог у дім. Де жити, там 
і Бога хвалити). А які цікаві евфемізми знає мова! Напр.: «померти» — піти до Бога, стати 
перед Богом, спочити у Бозі, Бог до себе (собі) забрав (когось), віддати Богові душу; «з 
вадою» — Богом обділений(обійдений/, «чорниця» — Христова наречена, пор. рос «жити 
просячи» — жити Христовим іменем. 

Як бачимо, у фразеологізмах з компонентом Бог (Господь Бог, Христос) закріплені 
історико-етнографічні та морально-естетичні зв’язки людини з навколишнім світом, зі 
всесвітом, точніше, конкретний характер цих взаємозв’язків, ставлення людини до святого 
письма — співвіднесення з ним свого життя. Сприймання сучасним мовцем змісту багатьох 
давніх за походженням фразеологізмів (а саме ця група належить до найдавніших — нових 
ми не виявили) залежить від обізнаності зі змістом Біблії та Євангелій. Люди вбачають у 
деяких сталих словосполученнях магічну, заворожуючу силу (Боже борони! Поможи, 
Боже! Не дай, Боже! Змилуйся, Боже! З Богом!) Одні з них повторюємо всує — як вигуки, 
частки, інші — як евфемізми. Одні люди знають семантичну основу виразу, інші — лише 
його структуру, оболонку. 

Ця структурна група фразеологізмів чисельно досить велика і семантично багата, бо 
великою і непростою є історична відстань від першого вислову з цим словом (можливо, 
Даждьбог, Стрибог і т. ін.) до вчорашнього Без бога широка дорога, який був названий 
народним, хоч народ його не створив і не вживав. Одні фразеологізми народ запозичив, інші 
творив сам. Мова збереже їх для наступних поколінь, якщо нинішнє покоління цього захоче, 
якщо зуміє зберегти себе і дітей своїх як носіїв цієї мови з її неповторною фразеологією. 
 


