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У сучасній українській мові є багато різних за структурою та образною вмотивованістю 
фразеологізмів зі значенням «бити», «побити», «вдарити». 

Значення їх або відповідає повністю дієсловам бити, вдарити, або додає їм певних 
семантичних відтінків, викликаних різною образною вмотивованістю фразеологізмів. 

Фразеологічні одиниці із значенням «бити», «побити», виступаючи як синоніми до 
дієслова бити, виразніші, емоційно-експресивніші порівняно з ним; вони підкреслюють 
вичерпаність, інтенсивність, завершеність дії. До таких фразеологічних одиниць належать: 
витерти ворсу, нам’яти ворсу, дати хлости, всипати хлосту, дати халазію, завдати 
халазію, давати хльору, задавати хльору, дати копити, задати бенкету, витягти гирю, 
дати цукрухи, задати смальцю, дати джосу, воду освятити, відправити водосвятіє, 
накласти в три вирви, дати з причинком \\ з додатком \\ з верхом1 дати повен міх \\ тpu 
міхи, накласти на бідність, тропарів з кондаками дати, виобер-тати на всі боки, дати 
добру порцію, нашити нову шкуру, виправити шкіру, дати \\ задати \\ завдати гарту. 
Останній фразеологізм багатозначний. У поєднанні з іменником, що називає особу, він 
передає значення «побити», наприклад: «Тоді я здійму жахливий зойк.., а потім попрошу цих 
двох свідків дати вам доброго гарту і викинути з хати» (Б. Н., 171); «Годі жартів! — 
крикнув згорда, — Бо задам тобі я гарту!» (Л. У., III, 120). Коли ж цей фразеологізм 
виражає дію, що спрямована на предмет, він має інше значення — «нищити»: «А груші 
висіли, як горнята, та жовті як віск! Лаврінові діти дали б їм гарту, хоч би вони були зовсім 
чужі, а тут бабуся й матуся кажуть, що можна й треба рвати» (Н.-Л., IІІ, 432); «І вона брала 
Павлика, загадувала няньці надіть на його чисті штанці, вмить та зачесати. Але Павлик знов 
давав гарту тому вбранню...» (Н-Л., II, 129). Багатозначний фразеологізм дати (завдати) 
гарту треба відрізняти від омонімічної йому одиниці із значенням «добре напитися», «бути 
добре п’яним»: «Аж тут раптом до коршомки Під’їжджають сані, І на санях хитається 
Чоловічок п’яний. Задав собі, як видиться, Таки добре гарту» (С. Р., II, 272). 

До цієї ж групи фразеологізмів із значенням «бити» належить сполука дати драла. Вона 
відрізняється від омонімічної їй одиниці дати драла в значенні «тікати» тим, що має 
двопозиційне оточення (суб’єктну і об’єктну позиції), яке можуть займати іменники з 
семантикою особи. Об’єктну позицію при цьому фразеологізмі займають іменники в 
давальному відмінку: «Смерте, вгамуйсь! Тобі Ісус Дасть доброго драла!» (ДУГ., 226). 
Фразеологічна одиниця дати драла в значенні «тікати» має лише однопозиційне оточення 
(суб’єктне): «[Адам з Євою] дали із пекла драла» (ДУГ., 233). 

Фразеологічна одиниця вчити (навчити) розуму додатково до основного значення 
«бити» вказує, що когось карають за неробство і самою бійкою хочуть заохотити до 
роботи: «А я собі молоденька гуляю, гуляю, А на мене різки ріжуть в зелененькім гаю. А у 
гаю вирізали, в Дунаю мочили, таки мене молодую розуму навчили» (К., 124). 

Фразеологізми дати прочухана //прочуханки, дати-праса, дати //задати перегону, дати 
здачі, дати припарки, давати\\ завдати чосу вживаються на означення дії «бити» тоді, коли 
йдеться про кару комусь, переважно ворогові: «Тихін такого прочухана дав куркуленку, що 
той в тиждень ребра чухав» (УРС, IV, 534); «Троянці були готові... Рутульцям перегону 
дати» (І. К., 190); «Народ дав здачі навісному Потоцькому» (Н.-Л., III, 164); «Якби Шофр 
додумався, що надумав Шліффен, то дав би фріцам припарки» (Р. А., 8); «Шляхта їм 
завдала чосу» (Ю. О., 163). 

Фразеологізми, що мають загальне значення «бити// побити», часто вказують на різні 
обставини, за яких відбувається сама дія, а також на ті події, які її супроводжують. Так, 
фразеологічна одиниця випровадити з парадою вказує на те, що когось вигнали з хати з 
побоями і лайкою. Фразеологічну одиницю запросити на добру почесну вживають тоді, 
коли хочуть сказати, що когось запросили в гості, а потім побили. Фразеологічна одиниця 
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дати гірку почесну за значенням близька до попередньої. Вона вказує на те, що якусь 
людину замість того, щоб привітати, побили. Фразеологічна одиниця суху вечерю дати 
вживається переважно щодо дітей у типовій домашній ситуації: часто дітям, що не в міру 
розійшлися, дають суху вечерю (б’ють) і кладуть спати. Фразеологічна одиниця справити 
бал//празник підкреслює, що когось не тільки набили чи наб’ють, але ще й ославлять, 
насміються з нього. Конкурента в коханні, якщо він не хоче зійти з дороги, переганяють 
через гречку: «О р и с я: ...недармо-то мене завсігди такий страх здіймає, коли писар до 
нашої хати прийде. І ще й на мене глядить так якось, немов сверлує мене тими очима. 
Олекса: Кажи йому від мене, нехай дасть тобі чистий спокій, а то я не буду важити, що він 
пан писар, а через таку його гречку перегоню, що своїх двох ніг не дорахується» (І. Ф., 66). 
У великій групі фразеологізмів із значенням «бити» конкретизується дія — вказується, по 

чому і чим б’ють. Напр.: натирати//натерти перцю в ніс, надавати ляпасів, 
полічити//порахувати зуби, вилущити зуби, підлатати ніс, справити окуляри, вставити 
окуляри, натерти пику, прасувати по щоках, нам’яти чуба, стригти по спині, списати 
спину, тузати межи плечі, нам’яти//наминати боки, випарити боки, полатати//вилатати 
боки, обчухрати боки, полатати кожух, полічити//порахувати ребра, давати по ребрах, 
лоскотати ребра, полатати ребра, м’яти кості; всипати кулаків, дати//надавати кулаків, 
дати кулаками, дати щипки, годувати//нагодувати товчениками, дати 
духопеликів//духопелів, дати духопелу, давати штовханці, поламати палицю, збирати 
палицею, києм прати, прати в чотири киї, смарувати дрючком, лупити дубцем, спряжити 
бучком, бучками обертати, ціпом обертати, прутом обертати, задати березової каші, 
всипати березової каші, дати березової припарки, купати в березині, міряти лозиною, 
отіпати нагаєм, всипати нагаїв, краяти нагайкою. 

Семантичні відтінки розглянутих фразеологічних одиниць, що вказують на інструмент чи 
місце дії, в одних випадках мотивуються тими образами, які лягли в основу фразеологічних 
одиниць, в інших — семантикою їх іменникових компонентів. 

Переважна більшість фразеологічних одиниць зі значенням «бити» вживається лише в 
якомусь одному виді і тільки деяким з них властиві обидві видові форми. Вживання певних 
фразеологічних одиниць в одній чи двох видових формах зумовлене нормою, хоч 
потенційно кожна з них може мати обидві видові форми. 

Усі розглянуті фразеологічні одиниці із значенням «бити» можуть вживатися в 
притаманних кожному з видів часових формах та у всіх особах однини і множини. 

Однак є незначна кількість фразеологічних одиниць із значеням «бити», які 
вживаються лише у формі майбутнього часу. Це зумовлено переважно тим, що такі одиниці 
в інших часових формах мають інше значення. Іноді наступає нейтралізація протиставлення 
фразеологічної одиниці і вільного словосполучення. Бувають також випадки, що певна 
фразеологічна одиниця, вжита в іншій часовій формі, сприймається як нісенітниця. 

Фразеологічна одиниця скувати на підкову вживається у формі майбутнього часу тоді, 
коли хочуть когось попередити, що його за якісь вчинки добре поб’ють. Наприклад: «Ч у б: 
Чого ж ти справді тюкаєш, мов на собаку? Хочу колядувати, тай годі! В а к у л а. Ей, мовчи 
та диш! Тікай од гріха: а то скую тебе на підкову!» (М. С. II, 62). Якщо останню 
фразеологічну одиницю вжити в інших часових формах, вона стає нісенітницею. 

Більшість розглянутих фразеологічних одиниць із значенням «бити» вживається в 
народно-розмовному стилі і лише деякі мають просторічне забарвлення. Стильова 
приналежність фразеологічних одиниць залежить, як правило, від характеру їх компонентів. 

Серед фразеологізмів, які синонімізуються з дієсловом «вдарити», виділяються групи за 
детальною локалізацією самої дії, за вказівкою на інструмент дії і за функціонально-
стилістичною приналежністю фразеологізму. 

Фразеологічні одиниці із значенням «вдарити» вказують на те місце, на яке скерована 
сама дія, тобто називають різні частини обличчя, голови, тулуба. Напр.: дати в лице, 
затопити в пику, стругнути по пиці, луснути по пиці, дати в морду, луснути по морді, 
мазнути по мармизі, дати в рило, різнути по мурзі, дати в зуби, заїхати по макоїдах, дати в 



нюх, телепнути по щоці, заїхати межи очі, телепнути по голові, заїхати по галамазі, дати 
в потилицю, тріснути по шиї, дати в карчило, погладити по тім’ю, заїхати в вухо, вцідити 
поза вуха, затопити в вухо, дати в спину, потягти по спині \\по плечах, дати по ребрах, 
бабавхнути через крижі. 

Фразеологічні одиниці дати товченика, шпортонути рогачем, перевалити поліном, 
потягти рубанцем, в’їсти палкою, потягти дрюком, дати києм додатково до основного 
значення «вдарити» вказують на знаряддя, яким виконується дія. 

Всі фразеологізми із значенням «вдарити» виступають лише у формі доконаного виду, що 
підкреслює одноразову завершену дію, а крім того, закріплені діючою в сучасній 
українській мові нормою. 

Фразеологічні одиниці зі значенням «бити», «вибити», «вдарити», вступаючи в 
структурні зв’язки з іменниками чи словами, що їх заміщають, утворюють конструкції з 
двома об’єктами; об’єктні позиції займають іменники: 1) в родовому відмінку: «Я виб’ю з 
тебе пилюку» (Р. Г., 63); «Я з тебе дух виб’ю» (К.-О., II, 61); 2) в давальному: «Святі 
полатали боки сатані» (Н.-Л., II, 32); «Молодиця тьху дасть неборакові» (О. С, І, 52); «[Петро 
Вареник] нашив їй нову шкуру» (П. М., II, 123); 3) в знахідному: «Мірошниченко заїхав у 
пику шерифу» (Р. Г., 116); «Я тобі справлю парню» (Л. М., 142); 4) в місцевому: «Я на тобі 
поб’ю ломаку» (Н.-Л., III, 114); «Я поламаю палицю на тобі» (Грп, II, 567). 

Переважають фразеологізми із значенням «бити», «вибити», «вдарити», які вступають у 
структурні зв’язки лише з іменниками — назвами особи, загальними чи власними. 

Хоч усі фразеологічні одиниці зі значенням «бити», «побити», «вдарити» побудовані за 
моделями, наявними і серед вільних синтаксичних словосполучень, значна частина їх не має 
омонімів — вільних словосполучень. 

Наявність великої кількості фразеологізмів на означення лише однієї дії, яка може бути 
тривалою — «бити», «побити» чи одноразовою — «вдарити», пояснюється предметно-
понятійними факторами. Як зауважують Ю. Ю. Аваліані і Л. І. Ройзензон, «розвиткові 
широких синонімічних рядів власне фразеологічних одиниць... сприяють тільки обмежені 
сфери понять — області особливо напружених почуттів, переживань, станів людини, грізних 
подій і явищ об’єктивної дійсності тощо»2. 

Крім того, кожний фразеологізм по-своєму називає те саме явище об’єктивної дійсності3, 
тому наявність у мові значної кількості співвідносних фразеологічних одиниць не 
перевантажує її, а, навпаки, робить більш гнучкою, здатною точніше відобразити як самі 
явища, так і їх різноманітні властивості. 
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