
НАДІЯ ПАСІК 
«ЧИ ТИ, КУМА, НЕ З ГЛУХОВА?» 

 
До складу багатьох українських фразеологічних та пареміологічних одиниць входять власні 
назви. Особливо цікава група зворотів, у яких опорні власні назви не справжні, а вигадані. 
Такі фразеологізми виникли внаслідок розщеплення лексеми-мотиватора на два елементи — 
носія фразеологічного значення й формального граматичного показника. Штучно витворені 
власноіменні компоненти, що є носіями фразеологічного значення, — це своєрідні 
потенційні слова, що за своїм лексичним змістом та словотвірною оиомастичною моделлю 
нагадують антропоніми й топоніми і можуть бути омонімічними з наявними в системі мови. 
Внутрішня форма цих фразеологізмів прозора завдяки звуковому сингармонізму стрижневих 
ономастичних компонентів та апелятивів — іменників, прикметників, дієслів чи часток. 
Скажімо, дуже зрозуміла, безпосередня ідіоматичністть висловів «Чи ти, бува, не з 
Брехунівки?» («бути нещирим, брехати, обманювати»), де Брехунівка — «брехун»; «Чи ти, 
кума, не з-під Глухова?» («бути глухим»), де Глухів — «глухий»; «бути з Хамівки» («бути 
невихованим, нахабним»), де Хамівка — «хам». Як бачимо, утворена власна назва точно й 
лаконічно передає значення цілого фразеологізму. 

Буваличі й Видаличі — назви фантастичних географічних об’єктів, побудовані на грі слів 
бувати, видати. Зворот «бувати в Буваличах, видати Видаличі» вживається в значенні «бути 
досвідченим у багатьох справах». 

Своїм глибоким семантичним та стилістичним наповненням стрижневі псевдоназви 
завдячують метафорі в широкому розумінні — основній ідеї ідеоматичності. Так, у 
фразеологічній одиниці «іти до Лежухова», тобто «засинати» й «ледарювати», компонент 
псевдотопонім утворений від дієслова лежати; в основу переосмислення покладено метонімію, 
тому й сприймаємо, як зазначав І.Франко, — «Лежухов — не село, а місце, де лежиться». 

Чимало стійких зворотів потребують при розшифруванні їхнього змісту знання 
позамовних даних про денотат, ім’я якого стало мотиватором штучного слова. Наприклад, 
вислів «випровадив сі на Поталове» І. Франко пов’язує з іменем міщанина Потали з 
Дрогобича, у якого закупили землю під міське кладовище; має тут значення і гра слів, бо 
Потала, на думку І.Франка, «зближується з потанути — пропасти, щезнути, вмерти». 
Поняття «померти» часто передається іншими вузьколокальними евфемістичними 
зворотами, в основі яких —- вказівка на кладовище, як-от: «перевестись до Вишневського», 
«забратися у Вишеньки» (мабуть, тому що територія цвинтарів в Україні нерідко обсаджена 
вишняками), «понести на Криничну» (по дорозі на кладовище є криниця). 

Каламбур лежить в основі ще одного звороту з аналогічним значенням — 
«випровадитися до Закопаною», де Закопане— «могила». Топонімічний компонент у даному 
разі однозвучний з реальним топонімом (польське Закопане). Однак реальний денотат і назва 
його не пов’язані з фразеологізмом, хоч подвійне сприймання топоніма допомагає в 
розширенні й закріпленні названих асоціацій за цим словом. Подібне явище спостерігаємо й 
у згаданому вище каламбурі з компонентом «Глухів». 

Асоціативному переосмисленню піддалися й інші справжні топоніми та антропоніми. Так, 
населені пункти Рига, Гортвка й Носівка подібні фонетично до відомих апелятивів, що зумовлює 
гру слів і високу експресивність вислову «їхати в Ригу через Горшку й Носівку». 
Народноетимологічне переосмислення наявне і в ідіомі з аналогічним значенням «гнати Давида». 
Паронімічне зближення вульгарно забарвлених апелятивних основ із реальною та фіктивними 
географічними назвами сприяло виникненню евфемістичної фразеологізованої одиниці «заїхати в 
Рожественський (Зубцівський) повіт Харківської губернії» зі значенням «побити», де є 
метонімічною вказівка на конкретне місце дії. Семантику каламбуру легко з’ясовують мовці. Такі 
фразеологізми є перифрастичними евфемізмами — делікатними описовими зворотами, які 
вживаються для приховування непристойного, грубого змісту. Проте ці евфемістичні замінники 
надто швидко стали прозорими й набули негативного забарвлення. Вони звучать і. сприймаються 
як дисфемізми, ще грубіше, вульгарніше, образливіше називаючи відомі процеси, дії. 



Спеціально для мовних жартів за ономастичними моделями створені й антропонімічні 
компоненти. Вони базуються на персоніфікації — загальні назви набули властивостей істот, 
не втративши при цьому своєї початкової семантики. Наприклад, про щедру людину, яка 
забуває про економію, кажуть: «Подарунько (Подаруйко) без штанів ходить», де назва 
Подарунько утворена від іменника «подарунок» і означає занадто щедру людину. 

На персоніфікації предметів і явищ природи побудовані назви Димінський (від дим) і 
Шуварова (від шувар) у загадках «Вийшов на гірку, відчинив комірку, коли б не пан 
Димінський, то собаки б з’їли» (Бджоли у вулику, дим) та «Шуварот сестра шуваром ішла, 
сімсот сорочок на собі несла» (Риба). У загадках штучно створених власних назв чимало. 
їхня прозорість, гра слів натякають на відгадку, хоч інколи цей натяк опосередкований і 
дуже слабкий: цар Гудимир (Будимир), цар Курдодим (півень), Харкінський (кінь), цар 
Цурупало (кіт), Тарахкоцинський та Іржинський (ключ та замок), Батинська гора (піч), 
Білай-город, Біл-город, Китай-город (яйце). Для відгадування важливо знати, що означає 
мотивуючий апелятив. Наприклад, в загадці «Прийшли ферди-мерди та й взяли фірді-мірді; 
Почуйник дав Домареві знати, а Домар сів на Вівсяника і догнав ферді-мерді та й відбив 
фірді-мірді» (Злодії, свині, собака, господар, кінь). Розгадати зашифроване нескладно 
завдяки замаскованим кореням: Почуйник від почути (натяк на здатність собаки добре чути), 
Домар від дім (господар дому), Вівсяник від овес (звичний корм для коня). 

Вигадані власні імена перебувають у формально-звукових зв’язках із дієсловами: 
«пізнаєш Познанського» {Познанський від пізнати), «Хотів би, та Хотій не дає» (Хотій від 
хотіти), з частками: «Нехай — поганий чоловік» (Нехай від нехай). 

Деякі вигадані фразеологічні імена мають свою історію, зумовлену суспільно-політичними 
обставинами. Наприклад, люди, що на початку XIX століття не мали паспорта чи дозволу на 
проживання (арештанти, солдати, дезертири, втікачі-кріпаки й каторжани) суворо каралися законом. 
Щоб уникнути найтяжчого покарання, вони вигадували собі імена на зразок Іван Непомнящий 
(Непам’ятливий, Безрідний, Забудько). З часом їх загальне значення переосмислювалося й набуло 
нових відтінків: «людина-манкурт, той, хто не пам’ятає свого коріння». 

Часом у фразеологізмі використовуються антропоніми з двох компонентів. В одних 
випадках перший компонент семантично порожній, вказує на ім’я, а другий наділений 
вагомими семантичними конотаціями, на яких розбудовується фразеологічне значення, 
скажімо, Іван Бражник, Іван Забудько. В інших випадках обидва компоненти є носіями 
фразеологічного значення, причому другий з них у градаційному порядку повторює, 
підсилюючи цим самим, зміст попереднього. Наприклад, звороти Сахар Медович («нещирий, 
лукавий, улесливий»), Глек Макітрович («недотепа») побудовані за принципом градації: 
ознака «солодкості» в назві мед інтенсивніша, ніж у слові сахар, ознака «порожньості» 
підсилюється розміром посудини. 

Фразеологізований шевченківський афоризм Кирпа-Гнучкошиєнков («зарозуміла 
людина, підлабузник») має тричленну будову. Перший елемент на основі метонімічного 
перенесення реалізує значення «пихата, зарозуміла, чванлива людина» (пор. ідіоми «гнути 
кирпу», «задирати кирпу»). Другий асоціюється з поняттям «лакейство», 
«низькопоклонство», «підлабузництво». Третій компонент вказує на зросійщене типове 
українське прізвище (натяк на холопство, плазування перед Росією) і завершує наповнення 
цілісного фразеологічного значення. 

Каламбурні фразеологізми та паремії з псевдовласними назвами вживаються для 
характеристики й оцінки найрізноманітніших сторін життя й діяльності людини, 
позначаючи, наприклад: 1) фізичні якості, стани людини: бути з Глухова; 2) психічні стани: 
Глек Макітрович; 3) якісно-оцінні характеристики морального плану: Неминайкорчма, 
Непролийкрапля, бути з Хамюки, бути з Брехунівки, Іван Непомнящий, День поза день 
волочиться Лень, Бувати в Буваличах; 4) дії, процеси, вчинки, наміри: йти до Лежухова, 
пізнати Познанського, Хотів би, та Хотій не дає і под. Інформаційна насиченість, високий 
рівень експресивності таких стійких зворотів мови сприяють пожвавленню мовлення, 
надають йому іронічності, розмовності, евфемістичності або дисфемістичності. 


