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ПАРЕМІЙНИЙ ПРОСТІР ТВОРЧОГО ДОРОБКУ  
МИХАЙЛА СТЕЛЬМАХА1 

 
Соціальна психологія етносу, його національний характер, 

спрямованість практичної діяльності досить яскраво представлені в 
царині пареміології, одиниці якої протягом останнього часу 
викликають неабияке зацікавлення науковців. Посилену увагу до 
пареміологічних проблем пояснюють насамперед пошуками нових 
підходів до вивчення паремій як репрезентантів національного 
самоусвідомлення і самовираження, що дає змогу виявити специфічні 
риси менталітету української нації, зумовлені особливостями 
світосприйняття, системою моральних вимог, норм, цінностей. 

Науковий інтерес до проблем пареміології зростає наприкінці 
ХХ – початку ХХІ століття як у зарубіжному, так і вітчизняному 
мовознавстві. Особливий акцент зроблено на питаннях семіотичної, 
власне семантичної й прагматичної природи відповідних одиниць. 
Суто лінгвальний спектр пареміології відображає проблематику 
комунікації мовних одиниць синтаксичної будови.  

Паремії витлумачують здебільшого як одиниці, представлені 
предикативними структурами на позначення узагальнених 
комунікативних ситуацій, які співвідносяться з прецедентними 
феноменами, що спираються на фонові знання комунікантів, 
визначають стратегію моральної поведінки кожної людини й 
соціуму загалом. Визначення диференційних ознак паремій, 
їхнього структурно-семантичного моделювання і функціональних 
особливостей дає змогу розв’язати один із аспектів наукової 
дилеми щодо функціонування узуальної та індивідуально-
авторської пареміології. Джерельною базою для досліджень таких 
одиниць доволі часто слугують художні твори видатних митців, 
які зробили вагомий внесок не лише в мовотворчий процес, але й у 
розбудову мовної системи. 

                                                             
1 Див.: Колоїз Ж. В.  Пареміологічний простір творчого доробку Михайла 
Стельмаха / Ж. В. Колоїз // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 
університету. Серія : Філологія : зб. наук. праць. – Одеса, 2014. – Вип. 8. – Т. 2. – 
С. 19–22. 
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Можна з упевненістю констатувати: до когорти тих, хто стояв 
біля джерел утвердження та розбудови української мови, належить і 
Михайло Стельмах. Історичний і культурний феномен письменника 
полягає в тому, що його твори – це художня система, у якій власне 
світосприймання збігається з колективним самовираженням 
українців. Він «зміг поєднати у своїй мовотворчості глибокий зміст, 
правдивість образів, різноманітність художніх засобів і прийомів їх 
залучення в мовну тканину твору з умінням дібрати з 
загальнонародної мови ті необхідні елементи, які сприяють 
відтворенню численних як смислових, так і експресивних та 
оцінних відтінків значення слова»2. Творча спадщина Михайла 
Стельмаха (різні аспекти його ідіостилю) ось уже впродовж 
багатьох років знаходяться в полі зору різних науковців. І це цілком 
закономірно з огляду на те, що кожен народ, який має свою 
літературну мову, повинен знати як основні етапи її розвитку, так і 
роль у ньому того чи того діяча. 

У творчій спадщині Михайла Стельмаха органічно 
поєдналися загальномовні та індивідуальні риси, що демонструє 
глибоке знання національної мови, уміння організувати  її у 
струнку систему авторської розповіді. 

Впадає в око те, що в межах відповідних комунікативних 
ситуацій письменник вміло оперує пареміологічними одиницями, так 
званими народними висловленнями повчального змісту (буквального 
чи алегоричного плану), які формулюють певну життєву 
закономірність або правило, що є широким узагальненням 
багатовікових спостережень народу, його суспільного досвіду. 
Наприклад, Не куєте, не мелете − «говориться про когось, хто 
ніяким чином не реагує на те, що відбувається, мовчить»; Катюзі по 
заслузі – «хтось розплачується за свої вчинки справедливо, одержує 
покарання відповідно до злочину» і т. ін. Такі усталені словесні 
комплекси «транслюють» українську культуру, вербалізують 
культурно детерміновані уявлення про навколишній світ.  

                                                             
2 Ткаченко Т. В. Засоби стилізації розмовності в прозі Михайла Стельмаха : 
автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.01 − «Українська мова»  /  Т. В. Ткаченко. 
− К., 2006. − 19 с.  
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Їхнє народнорозмовне, фольклорне походження досить часто 
підтверджується спеціальними словами чи конструкціями на зразок 
кажуть, як люди кажуть,  недарма люди кажуть і т. ін. Іноді автор, 
вдаючись до маніфестації першовитоків, початків витворення, 
послуговується словами притча, приказка, прислів’я і т. ін. 

Однією з рис, що відрізняє пареміологічні одиниці від власне 
фразеологічних, особливо від ідіом, як відомо, є їх синтаксична 
завершеність. Вони відзначаються семантичною неоднорідністю: 
одні з них зберігають пряме номінативне значення, що випливає із 
суми значень складових компонентів, в інших – розвивається ще й 
другий семантичний план – узагальнено-метафоричне, переносне 
значення, яке безпосередньо не формується значенням складників, 
тобто різні паремії по-різному маніфестують національну культуру, 
національний світогляд, національні пріоритети. Аналіз 
пареміологічних одиниць під таким кутом дає наочне уявлення про 
культурно-національне світобачення, про формування та становлення 
типового для українців, як і для слов’ян загалом, образного 
осмислення навколишнього світу: Магазаник криво усміхнувся до 
міліціонера. – Вона кому хочеш баки заб’є, бо як задзвонить язиком 
на Різдво, то до Великодня не спинити («Чотири броди»); – Сергій 
Радонезький ще немовлям відмовився в пісні дні смоктати материне 
молоко, а ти, чадо недостойне, і в пісні, і в скоромні дні хочеш 
тягнути й тринькати батькові гроші. Пам’ятай: хто не дорожить 
копійкою, сам гроша не варт («Чотири броди»). За допомогою 
пареміологічних одиниць та чи та культурна інформація передається 
від адресата до адресанта, причому в доволі об’ємному вигляді, а 
відтак, економлячи мовні засоби, письменник водночас передає 
максимум змісту, добирається до глибин народного духу (наприклад, 
1. Як задзвонить язиком на Різдво, то до Великодня не спинити 
– «невпинно поширювати плітки, вигадувати таке, чого насправді 
немає, не задумуватися про те, чи відповідає сказане дійсності; 
говорять здебільшого зі зневагою, демонструючи, що пустослів’ю 
не надають ніякого значення»; пор.: рос. Язык без костей, <что 
хочет, то и лопочет>; 2. Хто не дорожить копiйкою, сам 
гроша не варт – «використовують як пораду бути економним, не 
витрачати нерозважливо грошей»; пор.: рос. Копейка рубль 
бережет; Кто не бережет копейки, сам рубля не стоит;
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Без копейки рубль не рубль; Кто не бережет денежки, тот сам не 
стоит рубля. Співвіднесеність з відповідним культурним кодом 
складає зміст культурно-національної конотації. Саме завдяки 
культурно-національним  конотаціям відповідну (культурно 
значущу) маркованість отримують не лише пареміологічні одиниці, 
але й ситуації, у яких вони використовується.  

Цілком закономірно, що пареміологічні одиниці, засвідчені у 
творчому доробку Михайла Стельмаха, оформлені здебільшого у 
вигляді порад, настанов, рекомендацій, підказаних досвідом, 
певною життєвою ситуацією: Буде правда – прийде i вiра; Вези 
вiзок, а ми послухаємо; Воду скiльки не вари – водою буде; Думати 
нiколи не пiзно; Землю не пiдманиш, а людину можна; Не ти носиш 
корiння, а корiння тебе; Обережно iди поземлi, бо завалишся; 
Старого вовка за хвiст не впiймаєш; Усе минеться, а правда  
залишиться; Материнства не бояться – ждуть; Не жируй на 
чужому горi – зi своїм зустрiнешся; Не шукай вроду, а шукай 
породу; Увiйшов ти в лiта, увiходь i в розум; У чужi криницi легше 
заглядати, анiж свою викопати; Як нe вишло тепер, вийде в четвер 
тощо. Функціональна значущість прагматичних рекомендацій, 
засвідчених у проілюстрованих пареміях, полягає у формуванні 
стереотипів,  необхідних для збереження інтересів усієї 
національної спільноти. У глибинних зв’язках стійких словесних 
комплексів закодовані повідомлення про психологічні стереотипи 
українського народу, спосіб його життя на різних етапах розвитку і 
т. ін. (наприклад, Як нe вишло тепер, вийде в четвер – «говорять з 
надією на те, що задумане рано чи пізно має здійснитися; хто-
небудь обов’язково сподівається досягти мети»; Старого вовка за 
хвiст не впiймаєш – «досвідчену, бувалу людину не перехитриш, 
не обдуриш» (пор.: рос. Старого (стреляного) воробья на мякине 
не проведешь (не обманешь); Воду скiльки не вари – водою буде – 
«пусті, марні справи не матимуть жодних позитивних результатів» 
(пор.: рос. Воду <в ступе> толочь – вода и будет ).  

 Пареміологічні одиниці забезпечують успішний результат 
комунікативного акту, репрезентують моральні закони, що їх 
заповідали наші предки як керівництво до дії, вербалізують  
елементи матеріальної і духовної культури. Будучи прагматично 
зумовленими, мають цілком прозоре моралізаторське спрямування: 
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вони навчають, виховують, формують стереотипи в оцінці життєвої 
ситуації, транслюють ментальні принципи в оцінці дійсності й 
адаптують до умов соціуму: – Шевче-шкiродравче, скiльки за 
шкаповi просиш? – Усi грошi... – А за хромовi? – Половину. – То 
мiняємось, мiняйле? – Хто мiняє, той сорочки не має («Чотири 
броди»); – Я пропоную кваліфікувати урок і зухвалу відповідь 
учителя Романишина політичною близкорукістю і намаганням 
затушкувати класовий антагонізм. Це видно й неозброєним оком, а 
коли озброїти?... – Він зробив багатозначну паузу й переможно 
опустився на крісло. – Отак за онучу можна підняти бучу! – не 
витримав Володимир Сергійович («Дума про тебе»); Пан Варава 
привітно зустрів Левка, подав йому руку, а потім сильно вдарив по 
дужому плечі: – Ну, як, Левку, живеш? – Часом з квасом, порою з 
водою («Хліб і сіль»). Паремії ситуативні, не тільки вживаються в 
конкретній ситуації, але й самі цю ситуацію моделюють, 
виступають знаками й одночасно моделями різних типових 
ситуацій. Замість довгого розтлумачення ситуації такі усталені 
конструкції дають змогу описати її одним реченням.  

Кращому їх запам’ятовуванню задля подальшого відтворення  
сприяє, зокрема, і так зване римування усталених конструкцій, 
смисл яких являє собою продукт взаємодії узагальненого значення, 
дискурсивного змісту «прирощення» і прагматичної установки, що 
відповідає функціональному призначенню конкретного паремійного 
зразка. До того ж у контекстах паремії не просто реалізують своє 
значення у прагматично зумовленому смислі, а виступають 
своєрідною когнітивною базою для побудови узагальнень, 
ґрунтованих на виражених у відповідних одиницях стереотипах.  

Пареміологічні одиниці завжди спроектовані на суб’єкта, 
вони функціонують не стільки  для того, аби передавати закодовану 
інформацію про об’єктивну дійсність, скільки для того, аби 
інтерпретувати, характеризувати, оцінювати її. У пареміях 
відбивається пізнавальний досвід людини. У такому разі художнє 
мовлення є механізмом, що сприяє кодуванню та трансляції 
національної культури. Саме текст відображає духовний світ 
людини. Саме текст, відображаючи духовний світ людини, 
безпосередньо пов’язаний з культурою, бо він пронизаний значною 
кількістю культурних кодів, зберігає в собі інформацію з історії,
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етнографії, національної психології, національної поведінки:  
– Посутенiло, – глянув на небо. – I надворi, i в душi, – буркнув 
Данило. – Чи не рано – в душi? – засумнiвався Терентiй Iванович.  
– Ступач казав  – не рано. – Так час iде не за годинником Ступача. 
А за вами знову струс. – Тi самi гостi в ту саму хату? («Чотири 
броди»); – Прізвище в мене просте і сухе: Корж. Як нема хліба, то 
і корж стає хлібом. Аби й він був на столі («Чотири броди»); – Що 
трохи побили його – то дарма, – виходиться. І староста пильно, з 
насмішкою дивиться на Романа: – Що ж, за любов не судять 
(«Хліб і сіль»); І хоч болить, та не дрібніє серце від цього: на болях 
його проростає і людяність, і незрадливість, і скарби душі. А що 
дісталося легко, легко й сходить. Як вода по камені («Дума про 
тебе»); – От маю міномета: гавкає і гавкає, – беззлобно говорить 
про жінку. – І засинаю, і прокидаюсь під її виття. Певне, у неї під 
язиком дідько росте. – Усі вони змайстровані на один копил. Ти 
бабі про образи, а вони про гарбузи («Велика рідня»). У них 
лінгвокультурна спільнота ідентифікує свою національну 
самосвідомість. У їхній внутрішній формі здебільшого наявні такі 
смисли, які маніфестують національний колорит. Значення цих 
паремій можна інтерпретувати з позицій ціннісних настанов, які 
притаманні ментальності української нації (наприклад, 1. Тi самi 
гостi в ту саму хату – «невідступно наполягати на чому-небудь, 
настирливо повторювати те саме»; пор.: укр. Знову за рибу гроші і 
рос. Опять двадцать пять; 2. Як нема хліба, то і корж стає 
хлібом – «за відсутністю кого-небудь, чого-небудь кращого, 
годиться й той (те), що є»; пор.: укр. На безриб’ї (на безвідді) і рак 
риба;  У степу і хрущ м’ясо і рос. На безрыбье и рак рыба). 

Згідно з когнітивними підходами, в основі семантики 
пареміологічної одиниці виділяється концептуальна структура, 
призначена для представлення стереотипної ситуації, так званий 
фрейм (сценарій). Сконденсованим у ньому знанням властива 
культурно-національна зумовленість. Нерідко абсолютно різні за 
своїм складом і навіть за синтаксичною структурою усталені 
конструкції  мають один і той же  або подібний смисл. Наприклад, 
уявлення про людську тупість, дурість, некмітливість і т. ін. 
вербалізуються в пареміях на зразок: Думати треба головою, а не 
копитом; Дурна баба, дурна i пiсня її; Дурня по смiху впiзнаєш; I 
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дурiсть не завжди заборониш; І дурням треба жити  на свiтi; 
Краще мати бiдну кишеню, анiж бiдну голову; На ярмарку знайдеш 
двох дурнів: один дорого просить, другий дешево дає; Пiднявся 
дурень у цiнi; Як нема в язицi розуму, то його в нижчеспиннi 
шукають тощо. Тяжіння до естетизму, яке виявляється передусім у 
ставленні до жіночої вроди, маніфестоване усталеними 
конструкціями, як-от: Є у свiтi свята краса, але є й грiшна спокуса; 
Гарне личко – серцю неспокiй; Грiх родився недалеко вiд краси; 
Красивим доля не поспiшає важити щастя; Красу навiть розум не 
здолає; Перед красою і люди плачуть тощо.  

Пареміологічний простір Михайла Стельмаха, маніфестуючи 
етнопсихологічні особливості соціуму,  репрезентує  такі основні 
риси українського менталітету, як-от: працьовитість, волелюбність,  
життєлюбство, богобоязливість, незламність, одухотвореність, 
благородство, ліризм, сентиментальність, чутливість, 
поблажливість, уміння любити, прощати, розуміти прекрасне і т. ін. 

 Завдяки своїй лінгвоментальній природі паремії максимально 
увиразнюють соціокультурне значення, їхні формальні моделі-
символи  служать лінгвальними сигналами для соціокультурної 
семантики, демонструють  ціннісно-смислові пріоритети 
етнокультури, маніфестують національну концептосферу.  

У пареміологічному просторі М. Стельмаха базовим є 
концепт  «буття», «трансльований» насамперед усталеною 
конструкцією  філософського змісту – Усе має свій початок і свій 
кінець. Він є універсальним, оскільки  одночасно виступає 
складовою когнітивного освоєння світу й репрезентантом 
національної ідентичності, розкривається за допомогою таких 
асоціативних образів, як-от: «життя» (Бiльше пiрнай у життя, 
бiльше й дiждешся вiд нього; Живе має жити; Живий має думати 
про живе; Життя – не шовкова травичка, на якiй нiг не наколеш; 
Мертвим – спокiй, а живим – життя; Чотирма бродами стiкають 
води життя, а назад не повертаються), «смерть» (Не клади руку 
на смерть, вона сама покладе на тебе руку; Ніхто не знає свого 
часу і гробовища), «літа» (Года, як вода: пройшли – й нема; Лiта 
нiколи не повертаються до людини, а людина завжди 
повертається до своїх літ; Лiта як вода, їм нема вороття), «час» 
(Час i камiння ломить; Час на плечi ж людинi скидає не пір’я, а
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важку ношу), «день» (Скiльки не старайся, а вчорашнiй день не 
повернеш і вчорашньої води не доженеш), «людина» (Вiтряк має 
чотири крила, а людина тiльки два, i то – не кожна; На кожну 
голову приходить своя хуртовина; Поки людина живе − повинна 
чекати чогось великого; Кожен має свiй покiс – один у руках, а 
другий у душi), «доля» (Доля не говорить людинi про свої дороги; З 
щастя i горя вродилася доля; Нiхто не знає, де його доля: попереду, 
позаду чи збоку; Не жартуй з недолею, коли маєш сяку-таку долю), 
«любов»  (Кашлю і любові не втаїш; Любов – це той солодкий дар, з 
якого люди роблять гiркiсть; Любов спочатку любить, а 
роздивляється пізніш) і т. ін. Проілюстровані зразки виступають не 
лише актуалізаторами важливих емоційних тем, а й регуляторами 
поведінки соціуму, основним способом самовираження етносу, 
провідним індикатором культурного поступу. 

Відштовхуючись від загальнолюдського уявлення про добро 
та зло, від загальнолюдської моралі, Михайло Стельмах уміло 
послуговується паремійним матеріалом, використовує його для 
ілюстрації позитивних / негативних характеристик своїх героїв. 
Оспівуючи, возвеличуючи  чесність, щирість, справедливість 
трудового народу загалом, він однозначно засуджує  гріховність, 
гордість, хвальковитість, упертість, дурість і т. ін. окремих його 
представників.  

Національна пареміологія, репрезентована у творчому доробку 
Михайла Стельмаха, є невичерпним джерелом для дослідження 
духовного потенціалу українського народу. У ній відтворено 
загальнолюдські й етнічні світоглядні канони, ідеали й ціннісні 
орієнтири. Декодування універсальних і національно-культурних 
смислів, маніфестованих пареміологічними одиницями, уведеними 
письменником у канву художнього тексту, дасть змогу отримати 
більш повну суспільно важливу інформації про реальний / ірреальний 
світ українського етносу. При осмисленні пареміологічного масиву, 
збереженого зокрема й у тому чи тому художньому тексті, 
розкривається підхід до мови як до загальнонаціональної скарбниці 
інтелектуальної, філософської, естетичної думки.  
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ПОБУДОВА СЛОВНИКА-ДОВІДНИКА 
 
Мета запропонованої праці полягає в тому, аби 

систематизувати паремійний масив, засвідчений у мовотворчості 
Михайла Стельмаха, репрезентувати паремії як національно-
культурні знаки, у яких віддзеркалені, з одного боку, багатовіковий 
досвід, життєва мудрість, світогляд, вірування, звичаї і традиції 
українського народу, з іншого, – індивідуально-авторське 
світобачення і сприйняття навколишньої дійсності. 

Реєстр словника-довідника нараховує 1696 словникових 
статей, розміщених в алфавітному порядку за першою літерою 
першого і наступних компонентів паремії, репрезентованої в 
межах того чи того контексту.  

Кожна реєстрова паремія має порядковий номер та 
супроводжується ілюстрацією (ілюстраціями), виділеною 
курсивом, і паспортизацією (із зазначенням назви твору та 
вказівкою на сторінку відповідно до «Списку використаних 
джерел»), аби читач зумів зорієнтуватися, у яких ситуаціях можна 
скористатися тим чи тим зразком. До того ж кожен паремійний 
компонент супроводжується наголосом. Наприклад:  

 
83. СПУСКА́ЙТЕСЯ, КУ́МЕ, НА ДНО І НЕ ТРА́ТЬТЕ 

СИ́ЛИ. – Це ж ви правду кажете. Так і я на свої стягався. І от, 
скажемо, пошесть – пропали ваші коні. Що тоді робити? – І не 
кажи такого. Не кажи. Тоді спускайтесь, куме, на дно і не 
тратьте сили. Бо стільки мені не жити, скільки літ стягався на 
своїх деренів («Велика рідня», т. 3, с. 40). 

84. СТАРЕ́ ВЕРЕТЕ́НО УМÍЄ ПРЯ́СТИ ПРЯ́ЖУ. – За 
тебе ж, за тебе, пане i добродiю  найшавовнiший! – засмiявся 
Безбородько. – Хiба ми не знаємо, що старе веретено умiє прясти 
пряжу («Чотири броди», с. 359); – Товариство, я пригадую собі 
приказку мого рідного села: старе веретено уміє прясти пряжу. 
Це уміння сьогодні ще раз продемонстрував наш вельмишановний 
Антон Антонович. Він розкрив нам очі на такі нюанси, що могли 
пройти повз нашу увагу («Дума про тебе», с. 196). 
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За умови наявності модифікованої одиниці, зокрема однієї й 
тієї ж у різних варіаціях, паремія подається чи то в найбільш 
активно використовуваній формі (з найбільш поширеним 
порядком компонентів), чи то відповідно до авторської 
інтерпретації: 

137.  НЕ ЖУРИ́СЯ ЗА ПОЛО́ВОЮ, КОЛИ́ МА́ЄШ 
ЗЕРНО́. – Що ж, дуже тяжко, товариші, коли тебе покидає 
хтось у біді. Але це краще, коли покидає зараз. От лиха година й 
прояснила, хто ким є. То й не будемо журитися за половою, коли 
маємо зерно («Дума про тебе», с. 274). 

Це стосується й паремій, у яких відповідно до чинного 
правопису порушені правила милозвучності, передусім у//в, і//й. 

Вони здебільшого дублюють авторську репрезентацію, 
однак задля уніфікації подаються у варіантних формах: 

6. В (У) ГОЛОВÍ ЩЕ Й НЕ О́РАНО. – От у кого в головi 
ще й не орано, а пишається, мов свячене порося, колись батько 
забувся тебе гарненько откудовчити i лозиною нагнати розум до 
голови, – насмiшкувато вiдказав лiрник, обернувся до нечеми 
спиною й крутнув ручкою лiри, що теж обiзвалась насмiшкою 
(«Чотири броди», с. 147). 

7. І (Й) В (У) СТАРО́МУ ДУПЛÍ ВОГО́НЬ ТЛÍЄ. 
Кирюша стрепенувся: чи не насмiхаються над ним? Наче нi, 
тiльки хто розбере цього дiдугана? I в старому дуплi вогонь тлiє 
(«Чотири броди», с. 397). 

Зауважимо: компонент, який у паремії може варіюватися, 
береться у круглі () дужки, у трикутних < > дужках розміщені 
факультативні компоненти. 

13. ЩОБ ВАМ (ТОБІ́) <В ДУШІ́> ПУ́СТО БУЛО́. «Все зле 
на вас. Наче світ клином на одній дівці зійшовся, – похитує головою 
вдовиця. – Є цього щастя, мовляли люди, хоч греблю гати. Так ні 
тобі: будуть один одному голову ламати. А які ж друзяки вірні були! 
Бач, цей у дівки сидить, а другий посилає Дарку: викличте хоч на 
хвильку Югину. На старість, мовляв той, зводницею хочуть 
зробити. Щоб вам пусто було» («Велика рідня», т. 2, с. 548–549);   
– Ох i чоловiк! Щоб тобi в душi було пусто, – з гiркiстю i жалем 
говорить услiд братовi тiтка Оляна. – Ви, дiти, не зважайте – не на 
ньому тримається день («Щедрий вечір», с. 670). 
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Якщо в межах одного контексту трапляється кілька одиниць, 
то вони подаються окремо у словникових статтях відповідно до 
алфавітного порядку. При цьому ілюстрації не повторюються, а 
використовується ремарка див., як-от: 

22. ПІ́ВЕНЬ СОЛОВ’Є́М НЕ ЗАСПІВА́Є. див. З ОДНИ́М 
АРШИ́НОМ ДО ВСЬОГО́ НЕ ПІДСТУ́ПИШ.  

23. ПІДІЙМА́Й, СОВО́, КРИ́ЛЬЦЯ. див. ВІД ЗЛО́СТІ 
ПЕЧІН́КА БОЛИ́ТЬ. 

48. СКОПА́Й МІ́ЛКО, ПОСІ́Й РІ́ДКО, ТО ВРО́ДИТЬ 
ДІ́ДЬКО. див.  ВДОВИ́Н ПЛУГ ДО БЛАГОВІЩ́ЕНСЬКОГО 
ТИ́ЖНЯ НЕ ОРЕ́.  

 
Ремарка див. також використовується тоді, коли одна й та ж 

паремія (або її варіант) знаходяться в різних контекстах: 
14. ЦІНИ́ СОБІ́ (СВОЇЙ́ ШКУ́РІ) <НІЯ́К> НЕ СКЛАДЕ́. 

Дмитро й досі не знаходив собі пари. І не шукав навіть. Лише 
коли-не-коли виходив на гулянки, був невеселий, неохочий до 
розмов, одначе вдягався гарно, не жалкуючи грошей. – Дмитро 
собі ціни ніяк не складе, – говорили про нього дівчата. – Царівну 
або князівну підшукує («Велика рідня», т. 2, с. 400); – Ти не чуєш, 
що тебе старші питають? – підвів ногу і міцно поставив її на 
скрипучі бильця. – чую, Левку, не оглухла, – з серцем 
напівобернулась до нього, і нижча, відтягнута на себе частина її 
обличчя затремтіла невдоволенням. – То чого тоді ламаєшся, мов 
гречаний бублик? – ще більше похмурнів Левко. – Ціни собі не 
можеш скласти? («Хліб і сіль», с. 170); див. також: ДРІБНА́ 
ЛЮДИ́НА ТЕ́ПЛОЇ ПЕ́ЧІ ШУКА́Є. 

 
Задля більш зручного користування лексикографічною 

працею в кінці розміщено покажчик паремій із вказівкою на 
місцезнаходження паремії, як-от: 
 
НА ПАНСЬКОМУ ХАРЧІ СВЯТІ НЕ ВИРОСТАЮТЬ. Н-51 
НА ПАСІЦІ БУТИ І МЕДУ НЕ ПОПОЇСТИ. Н-52 див. ВИРІС, ТА 

ГОСТИННОСТІ НЕ ВИНІС. В-36 
 
Такий покажчик, гадаємо, дасть змогу краще зорієнтуватися 

в паремійному масиві творчого доробку Михайла Стельмаха.
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1. АБИ́ ВЗЯ́ТИ, А ЗА ВIДДА́ННЯ́ В МЕ́НЕ ГОЛОВА́ НЕ 
БОЛИ́ТЬ. – Можна спробувати й це, а поки що берися за резерви 
– пiди по людях. Сьогоднi ж! Хтось буряка дасть, у когось 
розживемося картоплi чи сiна. Брати все треба тiльки пiд 
розписку: вродить – вiддамо. – Аби взяти, а за вiддання в мене 
голова не болить, – таки прорвалася злодiйська вдача Мамури 
(«Правда і кривда», с. 107). 

2. АБИ́ ДОБРО́, А ПАЛÍЙ ЗНА́ЙДЕТЬСЯ. – Пане 
старосто, горить ваша хата! – Ти що?! – вiдразу торопiє 
Магазаник, кидає погляди то на Терешка, то далину, а ноги самi 
збираються бiгти i не можуть. – Їй-Богу, правду кажу. – Яка ж 
хата? – не може зiрвати ноги з човна. – В лiсi чи в селi? – У селi. 
Господи! А там же пiд луткою в деревинi лежить його золото. I 
лише тепер Магазаник зiскакує з човна на берег, кидає погляд на 
село, де мiж деревами вибивається дим. – Хто ж це мiг зробити? 
– Аби добро, а палiй знайдеться («Чотири броди», с. 538–539). 

3. АБИ́ ЗДОРО́В’Я ТРИМА́ЛОСЯ, ТО ГРІХИ́ 
ВРО́ДЯТЬСЯ.  – Я теж хочу пожити по-людськи: не в соломi, а в 
чистiй постелi поспати, смаковиту молодицю пригорнути, бо 
старець я тiльки одягом, а не тiлом. – Аби здоров’я трималось, 
то гріхи вродяться, – зітхнув Магазаник («Чотири броди», с. 154). 

4. АБИ́ МАВ ХОЧ ТРИ ГОЛОВИ́, ТО МЕ́НШЕ ДУ́МАВ 
БИ ПРО ОДНУ́. див. БО́ГА БІЙ́СЯ, А ЧО́РТА ОПАСА́ЙСЯ. 

5. АБИ́ МУКА́, ТО ВАРЕ́НИКІВ НАВАРИ́ЛИ Б, ТА 
СИ́РУ КАТМА́. – От закусочка! Аби до неї та чарочка. Мирон, іще 
думаючи над своїм підписом, невесело відповів: – Аби мука, то 
вареників наварили б, та сиру катма («Велика рідня», т. 3, с. 24). 

6. АБИ́ ХА́ТА, А ЗЛИ́ДНІ ЗНА́ЙДУТЬСЯ. – Іще й хати 
нема, а квартиранти знайшлися. Де ж той порядок у тебе? 
– Порядку, звісно, мало в мене, – з жвавістю закивав головою.  
– Таким я вже перекотиполем вродився. – Згадав свої щорічні 
мандри і в думках побачив далеке марево лугів та степів, які, мов 
друге життя, ввижались йому. – То як? – знову питає про
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Мар’яна, одначе навіть не називає його імені. – Та як?.. Недарма 
ж кажуть: аби хата, а злидні знайдуться, – поморщилася Марія 
(«Хліб і сіль», с. 247). 

7. АВАНТЮ́РА – ВЕЛИ́КЕ ДІЛ́О. див. ХОЧ І 
ГОРОБЕ́ЦЬ, А НА ОРЛА́ НАДИМА́ВСЯ. 

8. А ГРО́ШI У НАС ПIД НОГА́МИ ЛЕЖА́ТЬ! див. 
СИДИМО́, У ВУС НЕ ДУ́ЄМО. 

9. А ДА́ЛI БУ́ДЕ ВИ́ДНО. див. У КО́ЖНОГО 
НАЧА́ЛЬСТВА СВIЙ НО́РОВ. 

10. А ДУ́ЛІ НЕ ХО́ЧЕШ? див. ЯК ПИТЬ ДА́ТИ. 
11. АЖ ГАЙ ШУМИ́ТЬ. – Здається, легше брати, анiж 

вiддавати? – Марко допитливо поглянув на Безбородька, а той 
одвiв од нього погляд. – Це ти вiрно зробив, що не почав судитись: 
тепер i Шавула, i Мамура так будуть старатися, аж гай 
шумiтиме («Правда і кривда», с. 301). 

12. АЖ ДО САМÍСIНЬКИХ П’ЯТ. див. ЧОЛОВÍК У 
МЕ́НЕ – ЯК ДУБ, А РО́ЗУМУ В БАНЯКУ́ – З ЖО́ЛУДЬ. 

13. АЖ КІСТКИ́ ТОРОХТЯ́ТЬ. див. НА КІСТКА́Х 
НАРОСТЕ́. 

14. АЖ ПІДО́ШВИ ГОРЯ́ТЬ ПIД НОГА́МИ. див. І (Й) 
ЗАЛÍЗО НЕ ЗАIРЖА́ВIЄ. 

15. АЖ У ЗЕ́МЛЮ ВКИПІВ́. див. ЧУЖІ́ НЕДО́ЛІКИ 
ЗА́ВЖДИ́ БІ́ЛЬШИМИ ЗДАЮ́ТЬСЯ. 

16. АЖ ШКУ́РА ТРІЩИ́ТЬ. див. ПОМАНИ́ЛИ 
БУ́БЛИКОМ, А ПЕТЛЕ́Ю СТИ́СНУТЬ.  

17. АЖ ЯЗИКА́ ВИ́СОЛОПИВ. див. БУ́ДЕ КАЯТТЯ́, ТА 
НЕ БУ́ДЕ ВОРОТТЯ́. 

18. А КОМУ́ ВIД ЦЬО́ГО ЛЕ́ГШЕ БУ́ДЕ? див. 
ПОЧИНА́ЛИ ЗА ЗДРА́ВIЄ, ЧОГО́ Ж ТЯ́ГНЕШ ЗА УПОКÍЙ. 

19. АНІ́ З РО́ТА СЛО́ВА, АНІ ́ З НО́СА ВІТ́РУ. Солоха. 
Не знаю, хто в кого вчився: чи ви в Капуленка, чи Капуленко у вас? 
Цимбалюк. Капуленко нічого самостійного не має. Цей чоловік 
такий: ані з рота слова, ані з носа вітру («Кум королю», с. 633). 

20. АНÍ НА МА́КОВУ РОСИ́НУ. – А ввечерi таки 
перемогла спокуса. Та не журися, отець Хрисантiй людина 
далекоглядна, розумiє, що йому з партизанами краще жити в 
злагодi. Переживеш моє грiхопадiння? – Ох, не подобається воно 
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21. менi. А ти нiскiлечки й не журишся? – Анi на макову 
росину («Правда і кривда», с. 152). 

22. А ТЕБЕ́ ЯКА́ ГРИЗО́ТА ПРИГНА́ЛА? див. 
ПОЖАЛÍВ БОГ РА́КА. 

23. А ТИ МЕНІ ́ РО́ТА ГЛИ́НОЮ НЕ ЗАМА́ЗУЙ! див. 
ПЛЮВА́ТЬ МЕНІ ́НА ВСІХ З ВИСО́КОЇ ДЗВІНИ́ЦІ. 

24. А ТОБІ́ ГОЛОВА́ БОЛИ́ТЬ? див. НЕ ПИТА́ЙСЯ 
ВРО́ДИ, А ПИТА́ЙСЯ РО́ДУ. 

25. А ТО ВЖЕ НЕ НАШ КЛО́ПIТ. – Бо є таке страшне 
слово – самозiгрiвання, i воно доти буде пожирати нашу працю, 
гноїти хлiб, поки хлiбоприймальнi пункти стоятимуть просто 
неба. Подумайте над цим! – А то вже не наш клопiт, – махнув 
рукою Ступач. – Хай у них болить голова за своє, а в нас за своє 
(«Чотири броди», с. 167). 

26. А ЦЕ ВЖЕ МАТЕ́РIЯ НЕ ТВОГО́ РО́ЗУМУ. – Про 
Донцова чув? – Це той, що з чорнокнижникiв? – Хай буде по-
твоєму. Запам’ятай його слова: «Тiльки жорстокiсть, терор i 
страх можуть принести нам владу. Народ був рабом i буде  
рабом». А щоб приборкати раба – перед його носом треба 
поставити шибеницю. Вчопав?.. – Хто ж у кого вчився: чи 
Кейтель у Донцова, чи Донцов у Кейтеля? – А це вже матерiя не 
твого розуму, не воруши її язиком, – невдоволено вiдрiзав 
Безбородько («Чотири броди», с. 370). 

27. А ЩОБ ТЕБЕ́ ТА БОДА́Й ТЕБЕ́! див. ХВАЛЬБИ́ 
ПО́ВНI ТОРБИ́. 

 
Б 
 

1. БА́БА БА́БОЮ. – От і Шевчик почав навідуватись до 
нас, та чогось не лежить моє серце до нього, хоч, може, він і 
хороший хлопець. – Таки не витримала. Сказано: баба бабою, – 
глузує Іван («Велика рідня», т. 2, с. 507). 

2. БАГАТІ́ТИ ТЕЖ ТРЕ́БА З ТО́ЛКОМ. Зараз сірі очі 
Якова безжалісно звужені, і він, здається, не словами, а 
розпеченим камінням жбурляє в Терентія: – То що, брате?.. 
Можуть іноді яйця вчити курку? Не я тобі казав, що ці вікна 
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боком будуть нам вилазити? Дожився до посміховиська, 
доживешся отак і до червоного півня! Багатіти теж треба з 
толком, щоб не проклинали твої мерзенні торги, і печінки, і 
селезінки в кожній хаті («Хліб і сіль», с. 126). 

3. БАГА́ТО Є РОЗУ́МНИХ СЛІВ НА СВІТ́І, А ДУ́РНІ 
НЕ ПЕРЕВО́ДЯТЬСЯ. Дід Євмен. А що воно таке? Ідіотизм – 
знаю, ідеалізм – ні. Безбородько. Ідеалізм – це пережиток. Ось, 
наприклад, ми за трактори, а ви за коні, значить, ви за ідеалізм… 
Дід Євмен. Багато є розумних слів на світі, а дурні не 
переводяться («Правда і кривда» (п’єса), с. 528). 

4. БАГА́ТОМУ – СТА́ТКИ, А БІ́ДНОМУ – ДІ́ТИ. – Та 
як же мені не лаяти, коли ще не встигла найменше від грудей 
відлучити, а вже знову не порожня ходжу. То де ж мені з ними 
подітися на світі? І всі дрібні, мов ряска. Аби хоч хліба могли 
настачити на них <…> Бачиш, на яке раювання діти 
родяться? Нам хоч у спадок цей клапоть з оселею дістався, а 
їм якраз по трухлявій деревині з хати перепаде, та й більше 
нічого. Недарма кажуть: багатому – статки, а бідному – 
діти («Хліб і сіль», с. 238). 

5. БАГА́ТО ОБIЦЯ́Є ЧОРТ, А ЗАБИРА́Є ВСЕ. Жах 
охопив Рогиню. Вiн збагнув те, що не було доказано, i мимоволi 
схопився рукою за серце. – Ви чули, що я сказав? – Чув, пане 
крайсляндвiрт. Чув. Але, пробачте, я цих списочкiв робити не 
буду. – Як? Ви не хочете дбати про майбутнє своєї раси? Це 
вам стiльки дасть! – «Багато обiцяє чорт, а забирає все» 
(«Чотири броди», с. 577). 

6. БАГА́ТО ПРА́ВДИ ОДРА́ЗУ – ТЕЖ МО́ЖЕ ВБИ́ТИ 
ЧОЛОВІЌА. – Багато правди одразу – теж може вбити 
чоловіка. – А в революцію, Супруне, нічого нема потроху, окрім 
хліба. – Спасибі, утішив, полегшало, – затремтіли під устами 
зморшки. – І знаєш, як полегшало? Стиснули тобі петлю на шиї, 
аж очі почали вилазити, а потім трохи відшморгнули її: ковтни, 
чоловіче, повітря («Кров людська – не водиця», с. 118). 

7. БАГА́ТО РО́ЗУМУ НЕ ТРЕ́БА. див. КОЛИ́ ВЛА́ДА 
НЕ МА́Є СВОЄ́Ї ГОЛОВИ́, ТО ПОКА́ЗУЄ ЧУЖЕ́ ГУЗНО́. 

8. БАГА́ТО ТАКИ́Х ВАС, ХИТРОВЕ́РХИХ, НА СВÍТI 
РОЗВЕЛО́СЯ. – Багато таких вас, хитроверхих, на свiтi 
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розвелося. – Не хитроверхих, а обережних, – поправив Гайшук. – 
Не з великого добра доводиться iнодi тримати язик за зубами: 
вчили вже нас, i добре вчили. – I мене ж учили... – Вам легше: що з 
старого вiзьмеш! («Правда і кривда», с. 225). 

9. БАГА́ТСТВОМ (КАЛИ́ТКОЮ) НЕ ДОРІ́С. див. 
ЗАРУБА́Й СОБІ́ НА НО́СІ. 

10. БАНЯ́К ДОГОРИ́ ДНОМ ПЕРЕВЕРНУ́ВСЯ. А 
Ступач тiльки тепер приклав руку до голови. Василь догнав 
Романа вже в полях. I одразу напосiвся на нього: – Ти очманiв, 
чи змалiв, чи твiй баняк догори дном перевернувся?! («Чотири 
броди», с. 249). 

11. БАТОГО́М ОБУ́ХА НЕ ПЕРЕСІЧЕ́Ш. Що його 
односельці зараз дружно і добре робили в колгоспі, добивалися 
високих урожаїв зерна і цукрового буряку – це було зрозуміло: 
люди побачили, що чесною спільною працею вони виб’ються із 
споконвічних злиднів. Правда, краще б їм той колгосп огнем ясним 
згорів, у землю запався, але ж… батогом обуха не пересічеш 
(«Велика рідня», т. 3, с. 196). 

12. БА́ЧИВ Я ДУ́РНІВ, САМ БУВ ДУ́РНЕМ, А 
ТАКО́ГО, ЯК ТИ, НЕ СТРІЧА́В. – Як же можна в таку 
божественну ніч самому розмовляти з вересневим зорепадом? – 
трагічно підвів смолу брів. І з поезії перейшов на прозу: – Бачив я 
дурнів, сам був дурнем, а такого, як ти, не стрічав ні в книжках, 
ні поза ними («Дума про тебе», с. 162). 

13. БЕЗ ВЕЧЕ́РІ КРА́ЩЕ СПА́ТИ: СМАЧНІШ́І 
СНЯ́ТЬСЯ СНИ. Сірошапка. Далеко держиш путь? Оскілко. Де 
краще платять і харчують. У вас на вітряку переночувати можна? 
Сірошапка. Ти, певно, й не вечеряв? Оскілко. Без вечері краще 
спати: смачніші сняться сни («Зачарований вітряк», с. 423). 

14. БЕЗ ВИ́ГОДИ КРО́КУ НЕ СТУ́ПИТЬ. – Теж знайшов 
вигоду: щоб в армiю не взяли. Кундрик без вигоди кроку не 
ступить. А це почув, що гримить, – i в нору. I ще не знати, як i 
яким  вiн буде, коли вилiзе з нори («Чотири броди», с. 335). 

15. БЕЗ «ГЕХ» ДЕ́РЕВА НЕ ОСИ́ЛИШ. – Ти чого, 
підпомагачу, зуби шкіриш? – дивується дядько Микола, 
розгойдуючи рясну, на дрібних зборках свиту. – А чого ви за 
кожним разом гехаєте? – Чого? – косує на мене чоловік очима і 
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вусами. – Ніби ти не знаєш? – Не знаю. – Еге, погані твої діла. – 
Погані, але не дуже… То чого? – Без «гех» дерева не осилиш 
(«Гуси-лебеді летять», с. 448). 

16. БЕЗ ГО́РЯ НЕ ЗЖИВЕ́Ш ВІЌУ. – Погано, ой, погано, 
тату, – зітхнув й одразу ж прикусив нижню губу – хай не 
подумають оті, які понасходились, що не зможе вихлюпнути свого 
злощастя. – Між людьми буває і гірше, без горя не зживеш віку, – 
пожалів батько свою норовисту дитину («Дума про тебе», с. 58). 

17. БЕЗ ОДНО́Ї БА́БИ Я́РМАРКУ НЕ БУ́ДЕ.  
– Добридень, жінко добра! Гайда на збори!... – На які? – На 
кущові. – А що там? – Хіба не знаєш? В колективи маємо йти. – 
Без одної баби ярмарку не буде? – Приходь – побачиш. Тільки в 
акрат приходь («Велика рідня», т. 3, с. 18). 

18. БЕЗ СВІ́ДКА ЧИ РУКИ́ – ХОВА́Й ГО́ЛОВУ В 
СОЛО́МУ. Покотило. Я вірно запам’ятав прізвище ваше: Іван 
Сірошапка? Сірошапка. Вірно. А нащо це тобі? Покотило. Я 
теж запасаюсь свідком: а може, пригодиться. Береженого і 
власть береже. Сірошапка. Ех, солома ти, солома! Покотило. 
Аякже, без свідка чи руки – ховай голову в солому 
(«Зачарований вітряк», с. 418). 

19. БЕЗ СО́ЛI З’ЇВ БИ. I так усякий костричиться, бо 
кожен чоловiк – вiд Iвана й до царя – має в душi такi недомiрки чи 
закапелки, в якi не хоче й сонця допустити, не те що когось iз 
правдою. От проживає у нашому селi один чудило, як святий, 
Себастiян, значить. Нiчого не скажеш про нього, правдою живе. 
А що вiн має з цього? Iдею i шинелю? I що виходить у нього? Деякi 
дядьки нахваляються йому хату спалити, а дехто навiть з 
начальства без солi з’їв би його («Щедрий вечір», с. 651). 

20. БЕРЕЖЕ́НОГО  (БЕРЕЖЛИ́ВОГО) I (Й) БОГ  
(ДО́ЛЯ, ВЛАСТЬ) БЕРЕЖЕ́. – Взяв би тебе в село до себе, так 
уже погань повилазила з шпарин – полiцiя, значить. Ось я тобi 
хлiбець залишаю бiля стогу, а сам пантруватиму на плесi – 
береженого i Бог береже («Чотири броди», с. 460); – Невже до 
бійки дійде? – насторожено витягнув шию Полікарп. – Може, 
дійде, а може, й ні, – не обертаючись і не відводячи долоні, поволі 
відказав Кушнір. – Проте істика тримай міцно в руках, 
бережливого і доля береже («Велика рідня», т. 2, с. 522); див. 



Б 
 

20 
 

також: БЕЗ СВІД́КА ЧИ РУКИ́ – ХОВА́Й ГО́ЛОВУ В 
СОЛО́МУ; ОБЕРЕ́ЖНIШЕ ХОДИ́ ПО ЗЕМЛÍ, 
ПОСЛИЗНУ́ТИСЯ НЕ ТЯ́ЖКО. 

21. БЕРЕЖИ́ СВОЇ́ КІСТОЧКИ́, БЕРЕЖИ́ І РЕБЕ́РЦЯ.  
– А коли б цьому «комусь іншому» узяв та й ненароком в’язи скрутив 
і обличчя до шиї привернув би, то що б ви тоді побачили? – аж 
тремтить парубок, але намагається говорити якнайспокійніше. – 
Це ти б мені… тьху… комусь іншому обличчя до шиї привернув би? – 
здивувався, але не розсердився Шмалій. – Ще мало, хлопче, ти пасок 
з’їв. І, видать, мало гамселили тебе. Знаємо, що Бог Волошинів силою 
не зобидив, а коли з толком до всього підходити, і самого чорта 
можна загнуздати… Так що, Романе Григоровичу, бережи свої 
кісточки, бережи і реберця, бо вони ще м’які, не затверділи, і вчися 
бути не дуже розумним(«Хліб і сіль», с. 140). 

22. БЕРУ́ ГРІХ НА СВОЮ́ ДУ́ШУ. – Їдьте, хлопці, до 
мене! – Як це? – виривається в Левка. – Просто. Беру гріх на свою 
душу, – вужчають і світлішають навскісні рухливі очі Варави 
(«Хліб і сіль», с. 97). 

23. БИЙ ЛИ́ХОМ ОБ ЗЕ́МЛЮ, ЯК ШВЕЦЬ ХАЛЯ́ВОЮ 
ОБ ЛА́ВКУ. – Ти теж, як перепiлка, живеш, – з сумом i 
спiвчуттям говорить тато. – Як дiти? – Ростуть поволеньки. 
Старшенький уже в  школу  збирається. Само десь букваря 
доп’яло, прокидається з ним i засинає з ним. То мусила перешити 
малому батькову одежу. – I вдова пiднесла руку до очей. – Не плач, 
Одарко. Бий лихом об землю, як швець халявою об лавку. – Я вже, 
Панасе, й не плачу. Так наголосилась за вiйну, що, мабуть, i врiж 
око, то сльози не добудеш («Щедрий вечір», с. 608). 

24. БИЙ СВIЙ СВОГО́, ЩОБ ЧУЖИ́Й БОЯ́ВСЯ. – Куди 
ж ви намiрились? I плужок справний у вас, – оглянув без жодної 
латки шестеричка. – Оце намiрився тобi виорати город. – Менi? 
– почервонiв Марко. – А хiба що? Хтось же чи сьогоднi, чи завтра 
має тобi зорати. То чому не я, щоб не одривати з поля орача? 
– Спасибi, Євмене Даниловичу, що добровiльно взялися за 
обслугування голови. Ви так i про Безбородька дбали? – Бий свiй 
свого, щоб чужий боявся, – i собi розсердився старий. – Коли моє 
невлад, то я з своїм назад. Хотiв трохи пособити, та сам дiдько 
тобi не вгодить («Правда і кривда», с. 312). 
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25. БИ́ТИ Б МЕНЕ́, ТА НÍКОМУ. – Еге ж, не треба, – 
згоджується вона, а кiлька краплинок падають на мою чуприну, i 
мати обороняє її вiд сльози зазiленою рукою. – Ой, бити б мене, 
та нiкому: плачу, мов свiчечка, їдь, Михайлику, їдь i надивляйся на 
лiси, бо хто знає, чи бiльше побачиш... («Щедрий вечір», с. 578). 

26. БІ́ГАВ ЗА ВО́ЗОМ, – ПОБІЖИ́Ш І ЗА САНКА́МИ. 
Тепер це все теж може відхопити якийсь барон чи гауптман, а 
ти вдовольняйся тільки службою… собачою службою. Мав її і за 
гетьмана, але тоді чув за плечима дідичні маєтності, а перед 
очима бачив, щонайменше, крісло губерніального старости. А 
зараз, вважай, нічого нема ні за плечима, ні перед очима. І відразу 
відпала охота догодити барону. Та що поробиш? Коли бігав за 
возом, – побіжиш і за санками («Чотири броди», с. 369). 

27. БIДА́ ГОЛОВÍ, КОЛИ́ НЕ́Ю ВЕРХОВО́ДИТЬ ЯЗИ́К. 
– Ти чого гигочеш? – А який же недоумок за чотири яйця 
пiдставить свою шкуру? I сам не знаю, як вiшати цю срамоту. 
Магазаник довго дивився на Терешка, а потiм присадив його:  
– Бiда головi, коли нею верховодить язик. Ти сховай свiй 
недомисел у такий закапелок, щоб i сам узавтра не знайшов 
(«Чотири броди», с. 493). 

28. БÍДА НАВЧИ́ТЬ. – Бережiть себе, бо ви ой як потрiбнi 
людям, – Лаврiн вийняв з кишенi кисета з тютюном. – Вiзьмiть на 
дорогу. – Я ж не курю. – Бiда навчить. Вiн узяв кисета, охопив 
руками косаря, а той злегка стиснув його могутнiми руками:  
– Iдiть, бо хтось, може, теж не спить, шукаючи вас («Чотири 
броди», с. 239); Сафрон розстебнув сорочку, пальцями розірвав 
підшиту до коміра стьожку, і з проріхи скотилося в долоню кілька 
червінців. – Ловко придумано, – засміявся Гуркало. – Біда навчить, 
– зітхнув і поклав один за одним – стежечкою – червінці на стіл 
(«Кров людська – не водиця», с. 218). 

29. БІДА́ <НІКО́ЛИ> НЕ ХО́ДИТЬ ОДНА́ (САМА́).  
– Чуєш, Марійко, фашист війною пішов на нас. Від сліз рясних на 
листі слова повиступали, день почорнів мені, а сама, наче в 
задимленому просвітку, бачу, як стявся з ворогом прикордонний 
роз’їзд, де Іван мій служив. Біда не ходить одна… Попрощались ми з 
нашим Дніпром, з нашим споконвічним світом, у далеку Башкирію 
поїхали («Добрий вечір, мамо», с. 365). – Ти знаєш про наше горе, про 
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чорну зраду? Стах здригнувся. – Трохи знаю. I дзвони по убiєнних чув 
у навколишнiх селах, – та й прислухався до передранкової тишi, нiби 
в нiй i досi чаїлись похороннi дзвони. – Бiда нiколи не ходить сама, – 
i провiв рукою по чолi й очах. – Це правда: бiда нiколи не ходить 
сама – чимало в неї пiдручних є («Чотири броди», с. 374). 

30. БIДИ́ НЕ ШУКА́ЮТЬ – ВОНА́ САМА́ ТЕБЕ́ 
ЗНАХО́ДИТЬ. Безбородько почаркувався. – Хильнемо ж, 
добродiйство, цю отруту за нового старосту! – За якого 
старосту? – оторопiв лiсник у недоброму передчуттi: бiди не 
шукають – вона сама тебе знаходить («Чотири броди», с. 356). 

31. БІ́ДНА Ж МОЯ́ ГОЛІВ́ОНЬКА! див. ТЕПЕ́Р МЕНІ ́І 
ЖА́БА – НАВА́Р. 

32. БІ́ДНИЙ, АЖ СИ́НІЙ. див. КРАСУ́ НА ТАРІ́ЛКУ НЕ 
ПОЛО́ЖИШ (НЕ ПОКЛАДЕ́Ш). 

33. БІ́ДНИЙ, ЯК МАК НАЧЕ́ТВЕРО. див. ДУ́РНО 
ТІ́ЛЬКИ ХАРЧ ПЕРЕВО́ДИШ (ПЕРЕВО́ДИТЬ). 

34. БÍДНIСТЬ НIКО́ЛИ НЕ РОЗУМÍЄ БАГА́ТСТВА.  
– Так треба, тату, – щоб не ятрити всяких заздренникiв. 
Бiднiсть нiколи не розумiє багатства. А хiба ж я не доскочив би 
його при iншiй владi, яка шанує карбованець i зиск? Хiба менi 
личить господарювати на лiчених десятинках, коли й я сотням 
дав би раду? У мене земля не вилежувалась би облогами, а робила, 
як наймичка («Чотири броди», с. 25). 

35. БІ́ДНОМУ СА́ВЦІ НЕМА́ ДО́ЛІ НІ НА ПЕ́ЧІ, НІ НА 
ЛА́ВЦІ. Але хто пособить мені розібратись у книжці? Я перебираю 
в пам’яті грамотіїв своєї вулиці, та всі вони щонайбільше знають 
написати листа і ждати отвєта, як соловей лєта. Міг би 
допомогти піп, але я не піду більше до нього пекти раків, і досі 
сором, як згадаю. До дяка теж не випадає потикатися, бо 
нещодавно з Петром лазив у його сад. Недарма кажуть: бідному 
Савці нема долі ні на печі, ні на лавці… («Гуси-лебеді летять», 
с. 507); – Це, вважай, австрiйський картуз – од вiйни залишився. 
Дуже гарне сукно. – Не хочу я австрiйського наголовника, хоч i з 
гарного вiн сукна. – А в чому ж пiдеш до школи? В шапцi рано, 
кашкет зносився, а бриль продiрявився. – Бiдному Савцi нема долi нi 
на печi, нi на лавцi, – кажу, не дуже й журячись, що нема чим голову 
прикрити, бо зима ще далеко («Щедрий вечір», с. 619). 



Б 
 

23 
 

36. БIДУ́ НАКЛИ́ЧЕШ (НАКЛИ́ЧЕТЕ). див. УСЕ́ 
МИНЕ́ТЬСЯ, А ПРА́ВДА ЗАЛИ́ШИТЬСЯ. 

37. БІ́ЙСЯ (БÍЙТЕСЯ) БО́ГА I ЛЮДЕ́Й. – Сто 
двадцять! – жахнувся дядечко, став вислогубим i вибалушив очi 
на тата. – Бiйтесь, Панасе, Бога i людей. Красна їй цiна – 
шiстдесят карбованцiв, але я вам, по-свояцьки, накину ще 
десятку. Знайте мою добрiсть («Щедрий вечір», с. 588). 

38. БÍЛЬШЕ ПIРНА́Й У ЖИТТЯ́, БÍЛЬШЕ Й 
ДIЖДЕ́ШСЯ ВIД НЬО́ГО. – Бо душа твоя схожа тепер на 
каталог, а я хочу, щоб вона була недописаною книгою, – махнув 
кулаком. – Бiльше пiрнай у життя, бiльше й дiждешся вiд нього 
(«Правда і кривда», с. 82). 

39. БІ́ЛЬШОГО НЕ ПОДАРУ́ЄШ, МЕ́НШОГО – НЕ 
ТРЕ́БА. Василина. Добре, що у вас не жіноча доля. Євген. 
Позавидували. Василина. Прощавай, Юрію, прощавай… І на 
пам’ять нема чого залишити. Катрич. Більшого не подаруєш, 
меншого – не треба («Зачарований вітряк», с. 414). 

40. БÍЛЯ ВУ́ЛИКIВ ХОДИ́ТИ I МЕ́ДУ НЕ КУШТУВА́ТИ. 
– Ось у цьому параграфi, Марку, ти вже загинаєш, – не обурився, а 
дiловито почав поправляти комiрник. – Що iнодi до моїх рук щось 
прилипає, – нiяк не суперечу, бо нема такого навiть у законi, щоб 
бiля вуликiв ходити i меду не куштувати – це ненатурально буде. 
Ну, а щоб когось перекушувати надвоє чи начетверо – цим 
категорично не займаюсь («Правда і кривда», с. 256). 

41. БІ́ЛЯ КОГО́ ПОТРЕ́ШСЯ, ВІД ТОГО́ І 
НАБЕРЕ́ШСЯ. – Ох і насобачився ж ти від попа язиком грати, – 
пирхнув Дмитро. – Біля кого потрешся, від того, значить, і 
наберешся, – смиренно відповів Варивон («Велика рідня», т. 2, с. 266). 

42. БІ́ЛЯ КРАСИ́ ВРО́ДЖУЄТЬСЯ ГРІХ. – Як ви смієте, 
дядьку, таке говорити?! – кигикнула, мов підбита чайка. – А чого 
ж мені не сміти? – добивав своєю розсудливістю. – Хіба я не 
знаю, що біля краси вроджується гріх? Грішила Єва у раю, 
грішить і ваша сестра на землі, а терпимо найбільше ми. Так що 
йди, дівко, додому і підшукай іншу пару. Ну, а коли вийдеш заміж і 
після цього не перегорить любов до мого дурня, тоді ще зможеш 
зустрітися з ним на вировиську («Дума про тебе», с. 19). 
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43. БІС БІДУ́ ПЕРЕБУ́ДЕ. А дід задумано стоїть біля груші, 
в його освітлене чоло втиснулися стрілки темені, що залягла у 
зморшках. І Максимові до сліз стає жаль старого.  – Дідусю, ви не 
журіться… – торкається пальцями дідових пучок і наосліп чує, що 
навіть вони в мозолях. – Може, якось біс біду перебуде («Хліб і сіль», 
с. 259); Поволі стихає Мар’янова пісня, замовкають нерівні голоси, 
що підхоплювали її, і за піснею, як по бурлацькому білому тілі, плаче 
Мар’янова дружина, дарма що городські білети в Сибір уже лежать 
на грудях чоловіка, мов цвинтарна земля. – Не журися, жінко, біс 
біду перебуде, – кладе руку на плече дружини («Хліб і сіль», с. 50). 

44. БІ́СІВ ЮХИ́М З ВОДИ́ ВИ́ЙДЕ СУХИ́М. – Будинок 
мені дасте? – Захотів. Сам збудуй такого, – незграбно 
втикається у хвіртку… «Середнячки об’явилися… Бісів Юхим з 
води вийде сухим. Такий тобі проскочить і крізь решето, і крізь 
сито» («Велика рідня», т. 2, с. 574). 

45. БIС I ЖИТТЯ́ РО́БИТЬ БIСÍВСЬКИМ. Сагайдак 
мiцно стиснув Даниловi руку: – Ось як воно бува, хлопче. Бiс i 
життя робить бiсiвським. Посидьмо перед дорогою, перед 
судьбою. Хай оберiгає тебе доля вiд усього лихого («Чотири 
броди», с. 295). 

46. БІС ЙОГО́ ЗНА́Є, ДЕ ТАКІ ́ ДІВЧА́ТА БЕРУ́ТЬСЯ. 
див. ТИ ЇЙ (ЙОМУ́) СЛО́ВО – ВОНА́ (ВІН) ТОБІ ́ ДВА 
(ДЕ́СЯТЬ), <ТИ ЇЙ ДВА – ВОНА́ ТОБІ́ ДЕ́СЯТЬ>. 

47. БО́ГА БІ́ЙСЯ, А ЧО́РТА ОПАСА́ЙСЯ. Дядько 
Євдоким не то тьхукає, не то  зiтхає i вже починає нiби 
виправдовуватися: – Аби я мав хоч три голови, то менше думав би 
про одну. Еге ж! Бо який тепер час? Бога бійся, а чорта опасайся 
(«Чотири броди», с. 409). 

48. БОГ ДАВ, БОГ І ВЗЯВ. Та й лікували тоді по селах не 
так лікарі, як ворожбити, костоправи й шептухи, орудуючи 
заклинаннями, замовляннями, тьху-тьхуканням, непочатою водою 
і землею, її найчастіше прикладали до серця і ран. Коли ж хто 
умирав, на це дивились по-філософськи: Бог дав, Бог і взяв («Гуси-
лебеді летять», с. 539). 

49. БОГ ДЛЯ БÍДНИХ СОТВОРИ́В ВЕРБУ́ I 
КАРТО́ПЛЮ. – А що менi казати? Грiх красу обкладати податком. 
Коли поменшає її, то i ми подрiбнiшаєм. Я не знаю, хто придумав 
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гiрку приказку: Бог для бiдних сотворив вербу i картоплю. А коли 
людина на бiдарськiй картоплi  творить красу, то ми повиннi 
похвалити, возвеличити цю людину, а не пригинати дурним словом чи 
карбованцем, як робить оцей телепень («Щедрий вечір», с. 692). 

50. БОГ ЛЮ́БИТЬ ПРА́ВЕДНИКА, А ЧОРТ 
Я́БЕДНИКА. – Iзидi, темнозрячий ябеднику! I глаголю тобi: Бог 
любить праведника, а чорт ябедника, – урочисто проголосив i 
махнув хрестом. – Iзидi, заволоко, не пожирай древа жизнi, древа 
разума («Правда і кривда», с. 163). 

51. БО́ГОВІ – БО́ГОВЕ, А КА́ЙЗЕРУ – КА́ЙЗЕРОВЕ 
(ПА́НОВІ – ПА́НОВЕ). – Хочеш заново винайти велосипед? Це все 
кустарщина і самодіяльність! – впевнено відрубує Хворостенко. – 
Для дослідів є учені, лаборанти, а для нас, господарників, є свій 
практичний графік. Богові – Богове, а кайзеру – кайзерове («Дума 
про тебе», с. 90); – От скільки грошви треба викласти! Та й землю ж 
церковному причету доведеться нарізати. А можна б усе тишком-
нишком покрити: пан не судиться з людьми, а люди махнуть рукою 
на церковну землю. Як то кажуть: Богові – Богове, а панові – панове 
(«Хліб і сіль», с. 371). 

52. БО́ГОВІ ГОДИ́ І ЧО́РТА НЕ ГНІВИ́. – Нема чого 
панькатись з ворогами. Ти його жалієш, а він тебе мало не 
зарубав. Прийде час – і зарубає. Це такий… Тільки без 
дрібновласницьких переживань. Виступай прямо, рубай з плеча, 
по-більшовицьки. Не будь лемішкою чи макухою, сьогодні я 
перевіряю тебе! І ще одне прикинь – тільки не для розголосу, а для 
себе. Коли ми обірвемо крила таким, як Дмитро, то й інші 
середняки не будуть тріпатись. Зрозумів, куди вода тече? – і 
швидко пішов назустріч бородатому, запорошеному снігом 
Маркові Григоровичу Синиці. Хоч і добував чоловік мед, а на язиці 
його чогось вистигає і жовч. То як мудрі люди кажуть: Богові 
годи і чорта не гніви («Велика рідня», т. 3, с. 46). 

53. БОДА́Й ЙОМУ́ ВИ́КРУТИЛО ЯЗИ́К У ПИ́СКУ.  
– Чого це дехто роз’їхався, як верша? Бодай йому викрутило 
язик у писку! Бач, який праведник знайшовся: то вiн у партизанiв 
горiлку п’є, то чогось iз полiцiї мете («Чотири броди», с. 588). 

54. БОДА́Й ПОВИЛА́ЗИЛО. І ніяк не спекаєшся його, бач, 
вчителює в чужому селі, а живе тут, чуми ніякої нема на тебе. 
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Ще й у кожну шпарину заглядає, бодай повилазило тобі. І ці коні 
може надибати…(«Хліб і сіль», с. 508). 

55. БОДА́Й ТИ ВЖЕ НА КУ́ТНІ ЗАСМІЯ́ВСЯ. – Добрий 
день, бабоньки! Куди своїх вилупків ведете? Чи не в економію 
найматись? – і регоче. В сміхові тіпаються його грубі повіки, 
товсті уста і кособочить втиснута в підборіддя ямка, де густіше 
кущиться щетина. – Бодай ти, Гервасію, уже на кутні засміявся 
(«Хліб і сіль», с. 406). 

56. БОЇШ́СЯ ХА́ТУ ПЕРЕСИ́ДIТИ? – У мене французьке 
вино є, може, пригубиш? – пометушившись, Магазаник з пляшкою 
стає навпроти жiнки, а та самим докором пропiкає його:  
– Невже вам, дядьку, в такий час до напиткiв та наїдкiв? 
Магазаник образився: – А чого? Вiйна, пробач, не пiдкорочує 
черева нi чоловiкам, нi навiть жiнкам. Сiдай. – Я i постою. 
– Боїшся хату пересидiти? («Чотири броди», с. 516). 

57. БО́СЕ, А ЧОГО́СЬ РАДІ́Є. – Тоді сиди, халамиднику, в 
запічку і не вирипуй хати! – гримає дядько Себастіян. А я, 
тримаючись за клямку, виграю дверима і посміхаюсь. – Дивіться 
на нього: босе, а чогось радіє! – Птиця також боса ходить, і не 
журиться, – сміючись, відповідаю я («Гуси-лебеді летять», с. 443). 

58. БОЮ́СЯ НО́ГИ ПРОСТО́ЯТИ. див. БУ́ДЕШ 
(БУ́ДЕТЕ) БАГА́ТО (ВСЕ) ЗНА́ТИ – ШВИ́ДКО ПОСТА́РÍЄШ 
(ПОСТА́РІ́ЄТЕ). 

59. БОЮ́СЯ, ЩОБ ЦЯ СКРИ́ПКА МЕНІ́ БУ́БНОМ НЕ 
ЗАГРА́ЛА. – Хазяїне солодкий, господарю медовий! Послухай, і 
поглянь, і подивися, хазяїне! І оком, і душею поглянь! Хіба ж це 
кінь? Це музика, Богом зашита у шкуру! Поведи по ньому смичком 
– і він заграє, мов перша скрипка! – Боюсь, щоб ця скрипка мені 
бубном не заграла («Хліб і сіль», с. 507). 

60. БРАТ ДО БРА́ТА, ХОЧА́ Б ВIН БУВ НА́ВIТЬ БЕЗ 
СОРО́ЧКИ, НЕ ПРИХО́ДИТЬ СТА́РЦЕМ. – Допомоги? Чим же 
я тобi пособлю? – Не менi, нашим коням, бо вже останнiми 
сльозами плачуть вони. Старцем приїхав до вас. – Не кажи 
такого: брат до брата, хоча б вiн був навiть без сорочки, не 
приходить старцем («Правда і кривда», с. 214). 

61. БРЕХА́ТИ – НЕ ЦIПО́М МАХА́ТИ. – Iване, а ти 
мастак брехати? – несподiвано запитав я Кульбабенка. – Умiю, – 
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збентежився вiн, а потiм, подумавши, що це треба в розвiдницьких 
справах, веселiше вiдповiв: – Брехати – не цiпом махати. – А 
правду вiд брехнi вмiєш вiдсiяти? («Правда і кривда», с. 73). 

62. БРЕХНЕ́Ю СВІТ ОБІЙ́ДЕШ, НАЗА́Д НЕ 
ПОВЕ́РНЕШСЯ.  – Говори, бо я тільки вчора на світ появилася… 
Як тобі не совісно брехати? Не водилося за тобою такого перше. 
Що ж, на добру стежку прямуєш. Тільки знай моє слово: брехнею 
світ обійдеш, назад не повернешся («Велика рідня», т. 2, с. 516). 

63. БРЕ́ШЕ Й НЕ ЖУ́РИТЬСЯ. Отець Якихта. О-о-ой! 
Дозвольте безапеляційно підтвердити: бреше й не журиться. 
Євген. Та що ви, громадянине піп! Отець Якихта. Я товариш піп, бо 
од вас не ховав овес. А громадяни попи ховають. То чого ти брешеш? 
Чи в тебе якісь махінації, чи шури-мури з отими, що за плотом 
хихикають?.. Євген. Ви не смієте так говорити. Отець Якихта. Е-е-
ей! Він заліз у чужу солому, ще й шелестить. Ось я, товаришу 
командир, щойно бачив його («Зачарований вітряк», с. 419). 

64. БРЕ́ШЕШ, НЕ ВТЕЧЕ́Ш. див. НЕ ВИ́РВЕШ З 
КОРІ́ННЯМ – <ХВИ́ЛЬКИ> СПОКІ́ЙНО НЕ ПРОЖИВЕ́Ш. 

65. БУВА́В I НА КОНÍ, I ПIД КОНЕ́М. Антон Безбородько 
не раз бував i на конi, i пiд конем i на це з роками почав дивитися, як 
на певну закономiрнiсть фортуни. Коли його обирали на голову, то 
вiн з гiднiстю тримав власну голову, коли ж переобирали, теж з 
гiднiстю нiс на поблiдлiм обличчi почуття незаслуженої образи i на 
щирi чи вдаванi спiвчуття вiдповiдав одне: – Хiба нашим людям 
хтось догодить? («Правда і кривда», с. 285). 

66. БУВА́Є СЛО́ВО БО́ГОМ, БУВА́Є І ВБИ́ВЦЕЮ. 
Пасикевич. Боїшся нашого слова? Антоніна. У вас ніколи слово 
Богом не було. Шинкарук. Буває слово Богом, буває і вбивцею 
(«Дума про любов», с. 491). 

67. БУВ КОЛИ́СЬ ЧАД, А ТЕПЕ́Р РОЗВÍЯВСЯ. – Iдiть, 
Семене, додому, не дурiйте, – виправляє з оселi, – бо вже минулося 
наше. – Чого ж це минулося? – Магазаник ошелешено став 
посеред хати. – Отак, як i все минається. Був колись чад, а тепер 
розвiявся («Чотири броди», с. 497). 

68. БУВ НЕ РО́ЗУМ, А РОЗУМЕ́ЦЬ, РОЗУМЕ́ЦЬ I 
ЗАЛИ́ШИ́ВСЯ. див. ЩО НАРОДИ́ЛОСЯ У ТЕ́МРЯВI, ХАЙ I 
ГИ́НЕ В ТЕ́МРЯВI. 
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69. БУВ ТА Й ЗАГУ́В. – Якщо покажеш себе в роботi, то 
пiсля посiвної – сам порву заяви. А тепер iди на заклання. Шавула 
спересердя одним духом перехилив чарку, скривився вiд якоїсь 
думки, потiм рiшуче пiдвiвся i з шапкою в руках пiшов до дверей. 
– То й бувайте здоровi. Був у Шавули кабанчик пудiв на вiсiм та й 
загув, – хряпнув дверима й важко загупав чобiтьми по схiдцях 
(«Правда і кривда», с. 301). 

70. БУВ ЧМУРО́М I ЗАЛИ́ШИ́ВСЯ ЧМУРО́М. – Був ти 
чмуром i залишився чмуром! Навiть ще бiльше зсередини обрiс 
щетиною. Марко гнiвно махнув кулаком, а Шавула, одразу 
обiзвався: – Ну, й що з того? Всi твої лекцiї до лампочки менi. Ще 
щось скажеш? – Скажу одне: як ти хитро не крутишся, а твоє 
темне сонце заходить уже! – Ти менi не дуже дзвони за упокiй! 
(«Правда і кривда», с. 257). 

71. БУВ ЧОЛОВІ́К, ТА НА ДІ́ДЬКА ПЕРЕШЕРСТИ́ВСЯ. 
– Хто цей рибалка? – Новоспечений староста нашого села. – Ти 
дивись та поглянь! А, здається, ніби… чоловік. – Мав би, напевне, 
бути чоловіком, але різним хитросплетінням на дідька 
перешерстився («Чотири броди», с. 402). 

72. БУ́ДЕ ЗМО́ГА ВДА́РИТИ, – РУКИ́ НЕ ПОЖАЛІ́Є.  
– І коли у вас вишумується і збалансується слово? Антон 
Антонович, у всякому разі, далеко не романтик, і коли буде змога 
вдарити, – руки не пожаліє. Краще помиріться з ним. Я з’єднаю 
ваші руки. – Нащо з’єднувати руки, коли нема єдності в головах? 
(«Дума про тебе», с. 190). 

73. БУ́ДЕ КАЯТТЯ́, ТА НЕ БУ́ДЕ ВОРОТТЯ́. – Нiби ж я 
хочу цього? Тягнуть силомiць, як на зарiз, – i тоскно зiтхнув.  
– Утечи, Семене, вiд них. Потім буде каяття, та не буде 
вороття. Не заходь у чужий час, – тодi у свiй не потрапиш 
(«Чотири броди», с. 362); – Прищебнiть хоч трохи свого язика, бо 
хтось прищебне його. Де ж господар? Морозиха вдавано зiтхнула: 
– Вiн, бiдненький, аж свого персонального язика висолопив, усе 
нишпорить, усе вишукує чийогось лиха, поки свого не зустрiне. 
Тодi й вам якось гикнеться, та ще як гикнеться! Буде каяття, та 
не буде воротя («Правда і кривда», с. 424); див. також: НА́ВІТЬ 
ПОГА́НИЙ МИР КРА́ЩЕ ДО́БРОЇ БУ́ЧІ.   
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74. БУ́ДЕ ПРА́ВДА – ПРИ́ЙДЕ I ВÍРА. – Гарно сказали ви 
про все, окрiм модельного взуття. Про щось подiбне думала i я. 
Тiльки чи всi зрозумiють вас, романтику вашу? Недовiрливий ще наш 
селянин, ох який недовiрливий. – Не все, Мирославе, зразу приходить. 
Буде правда – прийде i вiра! Хто б iще кiлька рокiв тому з селян 
повiрив, що їхнi дiти прямо в полотняному одязi, в личаках чи й 
босонiж пiдуть у високу науку? («Чотири броди», с. 189). 

75. БУ́ДЕШ (БУ́ДЕТЕ) БАГА́ТО (ВСЕ) ЗНА́ТИ – 
ШВИ́ДКО ПОСТА́РÍЄШ (ПОСТА́РІ́ЄТЕ). – Сьогоднi не йдеш 
до дiвочого броду? – уже в хатi запитала Олена. Лаврiн наморщив 
чоло. – I пiшов би, та з бiсовим Магазаником треба зустрiтися.  
– Викликає вiн тебе? – Нi. – То чого тобi? – Будеш багато знати 
– швидко постарiєш («Чотири броди», с. 507–508); – Ні, хоч 
постій трохи. – Боюсь ноги простояти. – Невже ти навіть не 
хочеш поговорити зі мною? – Таки не хочу. На Великдень серед 
дівчат можу поговорити, а на самоті не буду. – Хіба я такий 
противний? – Я цього не казала. – Так чого, Любонько? – Будете 
все знати – швидко постарієте («Хліб і сіль», с. 415). 

76. БУ́ДЕШ ЖИ́ТИ, ЯК НЕ ПОМРЕ́Ш. Раптом пам’ять, 
немов на спалахах блискавок, висвiтила вечiрнiй хуторець, i 
вишневий сон навколо бiлих хат, i як вiн стрiляв, як у нього 
стрiляли, i як хуторець, i журавлi, i мiсяць пiшли шкереберть. Де 
ж вiн тепер: у чужих чи своїх? Данило ворухнувся, застогнав, а 
поруч тихо, наче журавель над криницею, заскрипiв старечий 
голос: – От i гаразд, хлопче, що видряпався з того свiту. Тепер 
будеш жити, як не помреш, – i над ним лагiдно посмiхається 
старече обличчя iз сивими острiшками брiв i сивою жменькою 
борiдки («Чотири броди», с. 412). 

77. БУДЯКО́М ПРИ ДОРО́ЗІ НЕ ПРОЖИВЕ́Ш. – Ну, 
мамо, Югино, як ви думаєте та гадаєте про все, що хурделиться 
тепер? Докія покинула прясти, склала руки на колінах, потім 
промовила тихо і без запинки – видно, не раз думала про це: – Ми 
не кращі за людей і не гірші. Що громаді, те й бабі. Сам будяком 
при дорозі не проживеш. А втім, голова всьому тепер ти, – 
міркуй («Велика рідня», т. 3, с. 38). 

78. БУЛА́ ВЖЕ ОДНА́ ТРЯ́СЦЯ НА МОЇЙ́ ШИ́Ї. див. 
ЧУЖІ́ ЖІНКИ́ МОВ ЛАСТІВКИ́, А СВОЯ́ НА́ЧЕ СОВА́.
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79. БУЛА́ В СОБА́КИ ХА́ТА. – От побачиш, коли куплю 
тобі нові черевики, як городській пані. – А була в собаки хата? – 
не добріє жінка. – В собаки хати не було, а в тебе черевики, як з 
пушки, будуть, – не сердиться Кузьма на уїдання («Велика рідня», 
т. 2, с. 294). 

80. БУЛА́ (БУЛО́), ТА ЗАГУЛА́ (ЗАГУЛО́). – Вранці вже 
й оратимемо свій наділ. – Панську землю? – вражено запитала 
Докія, начебто і не знала, не сподівалася того наділу, начебто не 
бачила його у снах і наяву. – Ні, не панську. Свою! – сміється 
Свирид Яковлевич. – Свою? – ще не розуміє вона. – Своя ж 
десятина уже засіяна. – Тепер свою. Панська була, та загула 
(«Кров людська – не водиця», с. 170); – Заберіть собі те, що 
віддали. Наче не знаєте, що ваш ґрунт злидні відрізали. Хватить 
мені цвікати в очі своїм добром. Було, та загуло («Велика рідня», 
т. 2, с. 370); Це не було новиною. Дехто навіть Шевченкові вибивав 
очі сентименталізмом. Було це, було, та не загуло… На 
підвалинах хворостенківщини можна вибити план, та держави не 
розбудуєш («Дума про тебе», с. 211). 

81. БУЛИ́ ВОРОНИ́МИ, ТА З’Ї́ЗДИЛИСЯ. Та коли в 
учительській починалися «куткові збори» господаровитих з 
повісткою, чим краще годувати кабана – ячмінною дертю, 
кукурудзяним борошном чи вареною бараболею з перегоном, його 
всього пересмикувало. – Одружитесь – і приєднаєтесь до нас, – 
страхали його одруженням. – Ми теж були вороними, та 
з’їздились («Дума про тебе», с. 198). 

82. БУЛИ́, ТА ВСІ ВИ́ЙШЛИ. – Чого ж мовчиш, бабо? 
– Нема мені про що з тобою балачки розводити. – Он яка 
гордовита. Може, ще своїх ждеш? Не діждешся. Були ваші 
більшовички, та всі вийшли («Велика рідня», т. 3, с. 381). 

 
В 

 
1. ВАС ТІ́ЛЬКИ Й БРАКУВА́ЛО <МЕНІ>́. Вона 

змовницьки приклала пальця до рота, припала вухом до дверей, що 
вели до покоїв, і одразу зникла в них. Незабаром повернулася, 
таємнича й радісна, крутнулась на місці, – цього тільки й треба
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було котятам – вони одразу ж повисли на її спідниці. – Вас 
тільки й бракувало мені! («Гуси-лебеді летять», с. 503). 

2. ВА́ША КА́РТА БИ́ТА. Але братів роз’єднав 
підкучерявлений, схожий на молодого чорта, з навіки здивованими 
очима, помічник пристава. Він вигнувся всім тілом, пружно став 
навпроти Якова: – Не єрепентесь, молодий чоловіче, не 
накидайтесь на добрих людей. Ваша карта бита! Тут вам не 
вулиця – тут закон! («Хліб і сіль», с. 606). 

3. ВА́ШИМИ УСТА́МИ МЕД ПИ́ТИ. Омелянович-
Павленко. Одна земля знає, який буде кінець. Чирва. Ви знову 
високо підведете свої крила і вони охоплять Правобережжя і 
Лівобережжя України! Омелянович-Павленко. Вашими устами 
мед пити, та, крім меду, є отрута. Ну що ж, комендант то й 
комендант. За цю першу ластівку я вас першого частую 
(«Зачарований вітряк», с. 448). 

4. В (У) БО́ГА ТЕЛЯ́ З’ЇВ. – Це ж знову я, мов проклятий, 
буду одну нiч вигрiбати землю, другу – вантажити та 
розвантажувати мiшки, а ви менi за це тицьнете в зуби якусь 
паршиву тридцятку, та й годi. То що менi по цьому i по тому? Чи, 
може, Стьопочка в Бога теля з’їв? («Чотири броди», с. 89). 

5. В (У) ГОЛОВІ ́ ПОМЕ́НШАЛО ПОЛО́ВИ.  
– Запряжешся у свої санчата та й, присвистуючи, пометеш з 
гори у долину. Скiльки тут тiєї гречки? А вже скоро свят-вечiр. 
Треба стiльки млинцiв напекти, щоб ти за ними не бачив мене. То 
як? – Де моє не пропадало! Поїду, тату! – О, тепер бачу, що в 
твоїй головi трошки поменшало полови. Iнший би, певне, бiльше 
сурмонився («Щедрий вечір», с. 636). 

6. В (У) ГОЛОВÍ ЩЕ Й НЕ О́РАНО. – От у кого в головi 
ще й не орано, а пишається, мов свячене порося, колись батько 
забувся тебе гарненько откудовчити i лозиною нагнати розум до 
голови, – насмiшкувато вiдказав лiрник, обернувся до нечеми 
спиною й крутнув ручкою лiри, що теж обiзвалась насмiшкою 
(«Чотири броди», с. 147). 

7. В (У) ГОЛОВÍ ЯК У МЛИНÍ. – А ти ж чого, вулишнику, 
розвеселився? Трохи десь хильнув? – Вгадали! Але нiколи не 
вгадаєте, з ким, – засмiялося чадо. – Говори вже. – З будищанським
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батюшкою. – З будищанським попом?! – не повiрив лiсник. – Та що 
ти верзеш? Чи вже в головi як у млинi? («Чотири броди», с. 119). 

8. В (У) ГОСПОДА́РСТВІ І МОТУЗО́ЧОК ЗГОДИ́ТЬСЯ. 
В господарстві і мотузочок згодиться. Гляди, ще десь знайдемо 
подібну штуковину – і з двох кулеметів такий тобі вийде гібрид, 
що фашистам у печінках закрутить, і заколе, і запече. Ти це по 
молодості занадто щедрий, бо на готовенькому ріс, розбестився. 
Пожалій, Степане, зброю один раз, то вона тебе сім раз пожаліє 
(«Велика рідня», т. 3, с. 348). 

9. ВДА́РИВ (УДА́РИВ) ЛИ́ХОМ ОБ ЗЕ́МЛЮ. див. НА 
ВРО́ДУ, ЯК Я́СНА́ ЗОРЯ́ У ПОГО́ДУ. 

10.  ВДА́ЧУ НЕ ВИ́ПЛЕСНЕШ, ЯК ВО́ДУ З КВА́РТИ. 
 – Як це «не працює»?! Поламали?! – I вид одразу став таким, 
наче напозичався злостi. – Та не поламали – в сусiднє село 
перекинули, бо ми, мовляв, i без нього впору зберемо хлiб. – Ага... – 
прив’яла злiсть i прив’яли неспокiйнi рум’янцi. Ступач сам собi 
дорiкнув за гарячковитiсть. Та що поробиш – характер! А вдачу 
не виплеснеш, як воду з кварти («Чотири броди», с. 164). 

11. В (У) ДЕ́КОГО РО́ЗУМ ПОЧИНА́ЄТЬСЯ З 
ЖИВОТА́. Сірошапка. Не хвилюйтесь, а їжте: у декого розум 
починається з живота («Зачарований вітряк», с. 429). 

12. ВДОВИ́Н ПЛУГ ДО БЛАГОВІ́ЩЕНСЬКОГО 
ТИ́ЖНЯ НЕ ОРЕ́. Дмитро обережно взяв з рук молодиці 
держално і почав копати, промовляючи словами діда: – Скопай 
мілко, посій рідко, то вродить дідько. Чи не так, жінко добра? 
– Цю примовку і я знаю, – повела незвичними бровами. – А що 
зробиш, коли й за свою кревну працю не можеш тепер 
допроситись плуга? Робила, робила я одному, – годовщину 
відробляла, – а дійшло до оранки, тільки сміється: «Вдовин плуг 
до благовіщенського тижня не оре» («Велика рідня», т. 2, с. 265). 

13. ВЕЗИ́ ВIЗО́К, А МИ ПОСЛУ́ХАЄМО. – Михайло! 
Михайло Чигирин! – здивовано вирвалось у дiда Корнiя. «I чого б 
це колишньому партизану, що живе на краю району, в такий вечiр 
прибитись до нас?» – Пiзнали? – нiби дивується Чигирин i 
вiтається з усiма. – Тебе та ще не пiзнати. Куди ж проти ночi 
зiбрався? – До вас, дiду Корпiю. Старий засмiявся: – Вези вiзок, а 
ми послухаєм («Чотири броди», с. 33). 
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14. ВЕЛИ́КА ЗЕМЛЯ́, А НАМ ОБО́М ТІС́НО НА НІЙ.  
– Не можу я вже врятувати тебе. І хотів би, але не можу. – 
Гнат раптом почуває, що в нього меншає злість. – Бо тоді ти 
мене, анахтемо, в домовину вженеш. Отак, велика земля, а, 
виходить, нам обом тісно на ній («Велика рідня», т. 3, с. 34). 

15. ВЕЛИ́КЕ СЕЛО́, ТА НЕМА́ ДЕ ПОДÍТИ СЕБЕ́. 
Велике його село, та нема де подiти себе, свої гризоти i чвари, 
нема з ким притовкти їх горiлкою чи любощами («Чотири броди», 
с. 495). 

16. ВЕЛИ́КИЙ КРИК ЗА МАЛИ́Й ПШИК. Дядько 
Себастiян заглянув у мiшок плескатолицього, витягнув 
покалiчений кетяг калини, обурився, одразу перейшов на «ти»:  
– Хто тебе навчив ламати руки деревцям? – Руки? – здивувався, 
хихикнув плескатолиций i подивився на дядька Себастiяна, як на 
дивака. – Ти не хихикай, розуме недоспiлий; бо покладу на санки i в 
повiт завезу! – Великий крик за малий пшик! – ображено 
заметались вузькi, присмоктанi уста («Щедрий вечір», с. 707). 

17. ВЖЕ (УЖЕ́) В МIШКУ́, ТÍЛЬКИ ТРЕ́БА 
ЗАВ’ЯЗА́ТИ. – Менi ж у нього характеристику доведеться 
брати. – Це одне одному не завадить. Вiн уже, вважай, у мiшку, 
тiльки треба зав’язати... («Чотири броди», с. 212). 

18. ВЖЕ  (УЖЕ́) ВО́ЛОС ВИСИПА́ЄТЬСЯ З ГОЛОВИ́, 
А В ГОЛОВІ́ ОДНІ́ КАРАСІ ́ ПЛА́ВАЮТЬ. – Помішався мій 
старий на рибі й ставках, – подає затлустіла Вереміїна на стіл 
смажені карасі. – Вже волос висипається з голови, а в голові 
одні карасі плавають («Велика рідня», т. 2, с. 279). 

19. ВЖЕ  (УЖЕ́) I СТА́РIСТЬ НА ПЛЕ́ЧI СIДА́Є.  
– Оленко, а батько в тебе є? – Є, – здивовано i з острахом 
вiдповiла дiвчинка. – I як його звати? – Дмитром, – замiсть 
Оленки сказав хлопчак. – Гарне iм’я, – похвалив Магазаник. «Таки 
вийшла за когось Марiя. От наче i є в нього дитина, та насправдi 
нема, а вже i старiсть на плечi сiдає» («Чотири броди», с. 212). 

20. ВЖЕ (УЖЕ́) МОЯ́ НЕПЕ́ВНА ГОДИ́НА ЗА 
ДЕРЕ́ВАМИ СТОЇТ́Ь. – Ой таточку, що з вами?! – Дрiмливiсть 
звiтрилась з її обличчя, продовгуватих очей i довгих вiй, а руки 
хрестом лягли на груди. – Нiчого, нiчого. Не тривожся, донечко. 
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Це вже моя непевна година за деревами стоїть, – i оглянувся, 
нiби мiг її побачити («Чотири броди», с. 228). 

21. В (У) ЖИТТÍ ВОНО́ ТАК: КОМУ́СЬ ПЕРЕПАДА́Є 
ПРОСТЕ́ АБО Й РА́ЙСЬКЕ ДЕ́РЕВО, А КОМУ́СЬ – ОДНÍ 
ТРIСКИ́. – Це хто – ви бiдний чоловiк? – не повiрив, посмiхнувся 
Данило. – Вiр чи не вiр, а таки я, бо в життi воно так: комусь 
перепадає просте або й райське дерево, а комусь – однi трiски, – 
хрипло зiтхнув молоковоз та й кинув погляд у лiси чи в минувшину 
(«Чотири броди», с. 465). 

22. В (У) ЗА́ЙЦЯ НІГ НЕ ПОЗИЧА́ТИ (ПОЗИЧА́ТИ). 
див. І (Й) ОДИ́Н У ПО́ЛІ ВО́ЇН. 

23. ВИ́БУЯВ, ЯК ДУБ, А РО́ЗУМУ Й НА ЖО́ЛУДЬ НЕ 
ВРОДИ́ЛО. – А хто зараз у нас має стати пупом землi? Тiльки 
дiловi люди, що вмiють i виривати, i вимолочувати карбованець. –
 Вибуяв ти, як дуб, а розуму й на жолудь не вродило! – придушив 
гнiв дядько Себастiян. Тепер Юхрим навiть згорда поглянув на 
голову комнезаму: – Який не маю розум, а знову ж тепер не тобi 
вчити мене («Щедрий вечір», с. 687). 

24. ВИГРIБА́Й З СЕБЕ́ ЖАР, БО I НАС СПА́ЛИШ.  
– Романочку, не злися, не чортихайся, хiба ж я в тебе така 
погана? А без вас я не можу... бо люблю вас, – і обіруч вчепилася в 
зброю. – Вигрiбай, дiвко, з себе жар, бо i нас спалиш, – не 
знайшов чого кращого сказати Роман i посмiхнувся «язичницi» 
(«Чотири броди», с. 431). 

25. ВИГРIВА́ЄШ ЗЛИ́ДНIВ НА СВОЇ́Й ПЕ́ЧI. див. IДИ́ 
(ЙДИ) НА ТРИ ВИ́ХОРИ. 

26. ВИ́ДИТЬ БОГ, ВИ́ДИТЬ ТВОРЕ́ЦЬ, ЩО ВКРАВ 
МУЖИ́К ЖИ́ТА КОРЕ́ЦЬ. – То скільки ж за вашого коня? – Усі 
ваші гроші, усі до копієчки. – Може, в нас тільки й є, що самі 
копійки, – засміявся дідусь. – Не дуріть голови. Я бачу, з ким маю 
діло, і калитку у вашій кишені теж виджу. – Він навіть тихенько 
мугикнув: – Ой, видить Бог, ой, видить Творець, що вкрав мужик 
жита корець («Гуси-лебеді летять», с. 483). 

27. ВИ́ДНО, З ЧИЄ́Ї ГОЛОВИ́ ВИ́РОСТЕ ДО́ВБНЯ. I 
знову усiм стає весело, тiльки один Юхрим шкварчить, як сало на 
вогнi, i розтрушує зелену злiсть iз очей: – Я ще доберусь, 
розумнику, натурально, до твоєї шкури. А розумник безтурботно 
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вiдповiдає: – Видно, з чиєї голови виросте довбня. I знову люди 
так починають перехитуватись от смiху, що мельнику 
доводиться крикнути на них: – Та поменше витрушуйте регiт, бо 
аж завiтрило, – муку розвiє! («Щедрий вечір», с. 643). 

28. ВИ́ДНО Й НЕОЗБРО́ЄНИМ О́КОМ. див. ОТА́К ЗА 
ОНУ́ЧУ МО́ЖНА ПІДНЯ́ТИ БУ́ЧУ. 

29. ВИ́ДНО ПА́НА ПО ХАЛЯ́ВАХ. – Для чого ви так, 
пане підполковнику? – з докором промовив сотник. – А чого ж 
розпустив язика мов халяву? Не знає, а ляпає грязюкою на нас.  
– Добре він знає. Видно, кажуть, пана по халявах, – сердиться на 
себе, що не зміг більш достойним словом обрізати полковника 
(«Кров людська  – не водиця», с. 57). 

30. ВИ ЗАВАРИ́ЛИ ЦЮ КА́ШУ, ВАМ ДОВЕДЕ́ТЬСЯ Й 
СПОЖИВА́ТИ ЇЇ.́ – Молодий чоловіче, я своєю пильністю ще 
минулого року остерігав і Богдана Васильовича, і вас, як його 
друга, і директора школи. Та ніхто не послухав мене. Ви заварили 
цю кашу з піснями, вам, напевне, доведеться й споживати її 
(«Дума про тебе», с. 217). 

31. ВИ́ЙТИ ЗА́МІЖ – НЕ ДОЩОВУ́ ГОДИ́НУ 
ПЕРЕСИ́ДІТИ. – Не про себе – про твоє щастя думаю. Вийти 
заміж – не дощову годину пересидіти, і любощі погіркнуть, коли 
в сирій холодній хаті перегинеш, коли пучки на чужій пряжі 
потреш до м’яса, коли на поденщині памороки заб’ють. Нічого ти 
не знаєш, за батьковою спиною сидячи, а я наробилася на своєму 
віку («Велика рідня», т. 2, с. 471). 

32. ВИ́ЛАМИ ПО ВОДІ ́ ПИ́САНО. – О господи! Чого 
тобі? Ще чорти навкулачки не б’ються. – Краще б ти знову 
навкулачки бився, аніж маєш на старостування іти. – Того й при 
шелепала вночі? – Того й прийшла. – Та ще старостування вилами 
по воді писано («Велика рідня», т. 3, с. 306). 

33. ВИ́ЛОВИВ РИБА́ЛКА РИ́БКУ. Прокинулась я вся мокра 
од сліз, до самого світу заснути не могла. З озера, наче дитина з 
колиски, виглянув місяць, а мене роки обступили, думи обсіли; про що 
не згадаю – до сина свого думкою повертаюсь. У дев’ятнадцятому 
році побралися ми з Полікарпом. – Виловив рибалка рибку, – 
сміялася моя свекруха («Добрий вечір, мамо», с. 361). 
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34. ВИ́МІНЯВ ШИ́ЛО НА ШВА́ЙКУ. – Шукав чого-
небудь кращого, ніж оті жевжики, і виміняв шило на швайку.  
– Які жевжики? – насторожився Дмитро. – Такі ж, як і ти, – 
одним миром мазані. Шукав я орлів, а на свинячі хвости напав.  
– На кого ж ви напали? – Та на кількох чортів, що крутяться, 
наче кізяк в ополонці, а людям і воду гидко брати… «Що ж ви 
робите?» – питаю їх. – «Книжечки читаємо». – «А ще що?»  
– «Героїчно ждемо Червону Армію». – «А ще що?» – «З нас і цього 
досить» («Велика рідня», т. 3, с. 359). 

35. ВИНЮ́СЯ, КА́ЮСЯ, ЗАРІКА́ЮСЯ – БІ́ЛЬШЕ НЕ 
БУ́ДУ. –  Передав ти, Себастіяне, куті меду, а мені характеру! – 
викривлює усмішку на обідочках уст. – Налихословити, 
натурально, кожний зможе, але на твоїй посаді треба мати 
вежливість по всіх статутах. Знаю, ти гніваєшся на мене за он 
ту історію із комісією. Винюсь, каюсь, зарікаюсь – більше не 
буду. Не по дурості, а по пильності збочив, бо забрело мені в 
розмишленія, що ти діяв не за революційними параграфами 
(«Гуси-лебеді летять», с. 541). 

36. ВИ́РІС, ТА ГОСТИ́ННОСТІ НЕ ВИ́НІС. – Не треба, 
Марку Григоровичу. Дуже ви мажете хлопця. – Як так не треба? 
На пасіці бути і меду не попоїсти? Щось ти виріс, та 
гостинності не виніс. Думаєш мене, старого, зобидити? – 
насупився гостелюбний пасічник («Велика рідня», т. 3, с. 244). 

37. ВИ́СКОЧИВ, ЯК ПИЛИ́П ІЗ КОНОПЕ́ЛЬ. Від цього 
лицедійства усі глядачі вибухнули реготом і так почали 
вигойдуватись на дошках, що ті затріщали, а одна зламалась. Ті, 
хто сидів на ній, – попадали на підлогу, і театр став ще 
веселішим. Лише одному суфлеру чогось не догодила людська 
радість. Він вискочив зі своєї будки, як Пилип із конопель, і почав 
кричати: «Завіса! Завіса!» («Гуси-лебеді летять», с. 562); див. 
також: НА́ВIТЬ ЯРМАРКО́ВI КУ́РИ ЗНА́ЮТЬ, А МОЇ ́ВЖЕ Й 
ЗАБУ́ТИ ВСТИ́ГЛИ. 

38. ВИСО́КОГО ТИ РО́ДУ, ТА ПЕ́СЬКОГО ХО́ДУ. 
Безбородько не сподiвався таке почути вiд Магазаника, який 
замолоду був падким i до дiвчат, i до молодиць. Що ж воно таке: 
запiзнє каяття чи сум за тiєю честивiстю, що оминула його? – Це 
тебе цiлонiчнi сентименти карають? – Чого ж сентименти? – 
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глухо обурився Магазаник... «Високого ти роду, та песького 
ходу» («Чотири броди», с. 367). 

39. ВИ́ТРІЩИЛАСЯ НА МИ́ЛЮ, А НЕ БА́ЧИШ НА 
П’ЯДЬ. – Як не скажеш, де був, то тiльки й бачив мене! – пашiла 
вiд гнiву, а в очах замiсть звабливого оксамиту металися оси. – Та 
скажу, забiсована, – здвигнув плечем. – Витріщилась ти на 
милю, а не бачиш на п’ядь. Невже, справдi, дурнi ревнощi 
потьмарили твою розумну макiтру? – i знову посмiхнувся тiєю 
посмiшкою, що так непокоїла жiноцтво («Чотири броди», с. 506). 

40. ВИ́ТЯГНЕШ ІЗ БОЛО́ТА – САМ УВ’Я́ЗНЕШ У 
НЬО́МУ. – То не підрятуєте, Гавриїле Олексiйовичу, мою 
великогрiшну душу? Невеликий буде на нiй заробiток, бо де ж ви 
бачили комiрника, якому не доводилось би хитрувати чи якого не 
скубуть? – I сам не знаю, що робити з таким грiховодником! – 
завагався Рогиня. – Витягни тебе з болота – сам ув’язнеш у 
ньому («Чотири броди», с. 523). 

41. ВIД ДО́ШКИ ДО ДО́ШКИ Й ПОСЕРЕ́ДИНI 
ТРО́ШКИ. – Це часом не той, що космографiю читав? – 
примружився голова повiтвиконкому. – Вiн самий! – То он який 
ти? – дивується Василь Iванович i наближає до мене дрiмливий 
туманець своїх незвичних очей. – Дуже кортить читати? – Дуже, 
– нiяково кажу я. – А як ти читаєш? Вiд дошки до дошки й 
посерединi трошки? – I посерединi трошки, – хитаю головою i не 
журюся («Щедрий вечір», с. 695). 

42. ВIДIЛЛЮ́ТЬСЯ ДИТЯ́ЧI (СИРІТ́СЬКІ) СЛЬО́ЗИ. 
Але Магазаник уже закусив вудила: – Оце так говорить народний 
учитель? Оце вiн так прикриває обкрадання держави? Для чого ж 
вiн тодi кiнчав технiкуми-iнститути? Читав, читав я в газетцi, 
як ти за правду розпинався. Це в газетцi було, а в життi хай 
Магазаник бореться за правду, а ви збоку станете? – Не 
юродствуйте, дядьку. Ще вiдiллються вам дитячi сльози 
(«Чотири броди», с. 70); – На добраніч, дитино, – зітхнув Дмитро. 
Довго не міг він заснути, уявляючи, як жила Оксана біля убитих 
батьків. Потім думки перенесли його до сім’ї і знову на 
обважнілих крилах вертались до дівчини. – Віділлються тобі, 
враже, сирітські сльози («Велика рідня», т. 3, с. 538). 
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43. ВІД ЗЛО́СТІ ПЕЧІ́НКА БОЛИ́ТЬ. – Не гарячіться, 
Софроне Андрійовичу. Від злості печінка болітиме. – І знову 
засміявся. – Я для вас кращого хочу. Моє діло таке: не сьогодні-
завтра про мене можуть пронюхати – і знову: «Підіймай, сово, 
крильця», – проспівав надтріснутим тенором. – а ви за мною не 
вженетесь – літа не ті, діла не ті («Велика рідня», т. 3, с. 199–200). 

44. ВІДКЛА́ДЕНИЙ ТІ́ЛЬКИ СИР ДО́БРИЙ, <А 
ДІ́ВЧИНА СКИ́СНУТИ МО́ЖЕ>. – Ні, не люблю, – усміхнулась і 
поглянула, примружившись на парубка. І Варивон у шаленому 
пориві підняв дівчину вище своєї голови, потім міцно притис до 
грудей. – Зразу ж, у неділю, старостів засилаю. Добре? – Який ти 
швидкий. – А чого ж довго відкладати? Відкладений тільки сир 
добрий, а дівчина скиснути може («Велика рідня», т. 2, с. 572). 

45. ВIД ЛЮДЕ́Й I ВОДА́ ГРIХИ́ НЕ ВТАЇТ́Ь. – Як же я 
можу це зробити? Ти ж Василю Тримайводi комору в порядку 
передав? – Та трохи не зiйшлися кiнцi з кiнцями. Нестачу я завтра 
ж донесу. – А як ти донесеш тi кiнцi, що кинув у воду? Вiд людей i 
вода грiхи не втаїть... Що ж я можу зробити, коли на тебе вже 
вiсiм заяв подано? («Правда і кривда», с. 299). 

46. ВІД ПА́НСЬКОГО СЛО́ВА ЗОЛОТІ́ ВЕ́РБИ 
РОСТУ́ТЬ. – Оце привезли талалая! Цей навіки баки заб’є людині, 
– озвався позаду Роман Волошин <…> – Від його панського слова 
золоті верби ростуть («Хліб і сіль», с. 386). 

47. ВІД ПАРШИ́ВОГО БЕ́РЕГА ВІДЧА́ЛИВ, А НА 
ПАСКУ́ДНИЙ ПРИБИ́ВСЯ. І тоді йому багато хто повірив; 
повірив і я. Попрощався з жінкою та й попрямував до Білої Церкви, 
щоб визволяти Україну від іноземців і своїх поміщиків. Думалось 
тоді, що йду під вільними прапорами вимітати феодальне сміття. 
А далі ви знаєте: від паршивого берега відчалив, а на паскудний 
прибився («Кров людська – не водиця», с. 158). 

48. ВІД РО́КІВ́ І СМУ́ТКУ НЕМА́ ЗІЛ́ЛЯ. – А я не хочу… 
Щось слабувати почала, Давиде. – То зіллям полікуйтесь. – Від 
років і смутку нема зілля, – зітхає вдова: вона й досі журиться і 
за чоловіком, і за сином-одинцем, які померли в моровицю років з 
п’ятнадцять тому («Хліб і сіль», с. 158–159). 

49. ВIД СВА́ТАННЯ ЩЕ ДАЛЕ́КО ДО ВЕСÍЛЛЯ. – Ну, 
Марку Трохимовичу, а ви не гнiваєтесь на мене? – змiнив тему 
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розмови Борисенко. – Чого б? – Що, не питавши броду, засватав 
вас на голову колгоспу? – Вiд цього сватання ще далеко до 
весiлля, – посмiхнувся Марко («Правда і кривда», с. 272–273). 

50. ВIД СВОЄ́Ї ДО́ЛI НЕ ВТЕЧЕ́Ш. Мирослава 
обернулася i, погойдуючи станом і косами, пiшла у жита, що 
одразу зiмкнулися за нею. Стьопочка обiгнав дiвчину, став 
насупроти неї. – Не втiкайте, Мирославе Григорiвно, бо вже, 
певно, нiкуди не втечете вiд своєї долi («Чотири броди», с. 259). 

51. ВІДСКА́КУЄ ВІД НЬО́ГО, НЕНА́ЧЕ ГОРО́Х ОД 
СТÍНКИ. – I це, Iване Гнатовичу, напевне, тому, що в господаря 
поля теж є щось горохувате: що не кажи, що не роби, як не довби 
йому, – вiдскакує вiд нього, неначе горох од стiнки. Хохлацький 
норов («Правда і кривда», с. 394). 

52. ВІД СНУ КІ́НСЬКУ ГО́ЛОВУ ВИ́СПАТИ МО́ЖНА. 
– Чи ж так добрі господині роблять? Самі встають, а сіяча не 
будять: хай поспить собі, а просо ж само не сіється. Від сну 
кінську голову виспати можна. – Хіба ж такий, як ти, проспить 
грушку в попелі? («Велика рідня», т. 2, с. 328–329). 

53. ВІД СПА́ЛАХУ БАГА́ТО МО́ЖЕ БУ́ТИ ЧА́ДУ.  
– Щось ваш фольклор не веде до добра. Богдан одразу на 
гороїжився: – На яке ви зло натякаєте? – О, ви одразу ж на 
дибки! Спокійніше, спокійніше, колего, – і на плескатому обличчі 
завуча вималювалось співчуття. – От нащо вам було так 
спалахувати в Антона Антоновича? Від цього спалаху багато 
може бути чаду («Дума про тебе», с. 190). 

54. ВIД СТРА́ХУ́ ЗА́ЯЧI ВУ́ХА РОСТУ́ТЬ. Мiрошник 
почув це, злегка двома пальцями поторсав Стьопоччине вухо: – У 
тебе вiд страху заячi вуха ростуть. – I ноги теж, – в’їв 
Перепелюк («Чотири броди», с. 308). 

55. ВIДСТУПИ́ТИ КРОК НАЗА́Д, ЩОБ НЕ ЗАВÍЯТИ 
ШЛЯ́ХУ НАПЕРЕ́Д. див. ЯКА́ НЕ Є ГОЛОВА́, А ПЛЕЧЕ́Й 
ТРИМА́ЄТЬСЯ. 

56. ВІДЩЕПИ́ВСЯ ВІД РО́ДУ, МОВ ТРІ́СКА ВІД 
ДЕ́РЕВА, І ВЖЕ НЕ ПРИКЛАДЕ́Ш, НЕ ПРИТУ́ЛИШ ЇЇ́: 
НЕМА́ ЖИВЦЯ́. – Упаси і сохрани мене, Господь, від того світу, 
якого ти дочекався від свого Якова. – під пишними обрізками вусів 
затріпотіла усмішка. – Не розтравляй мені душу цим Яковом, – 
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одразу хмурніє Терентій. – Відщепився від нашого роду, мов 
тріска від дерева, і вже не прикладеш, не притулиш її: нема 
живця («Хліб і сіль», с. 133). 

57. ВІЗЬМУ́ ГРIХ НА ДУ́ШУ. Данило тiльки головою 
похитав i торкнувся пальцем чола. – Скiльки ж хитрих ходiв у 
вашому кротовищi. Так-от: судитись я не буду – вiзьму грiх на 
душу, якщо ви допоможете завезти збiжжя в село на ваших 
конях («Чотири броди», с. 70); – А звiсно ж, веремiї буде, – трохи 
пожвавiшав Шавула. – То пособи, Марку. – Що ж, може, й взяти 
грiх на душу, якщо свiдок, – Марко в задумi кивнув головою на 
Безбородька, – не обмовиться навiть словом. – Над цим голову не 
суши, бо й моя вина є у дiлi Мирона, – одверто сказав Безбородько 
(«Правда і кривда», с. 300). 

58. ВІЙНА́ ВІЙНО́Ю, А БДЖОЛА́ І ВНОЧІ ́ ПРАЦЮ́Є. 
Далі він зупинився під віковою липою, де стиха гуділа стара 
борть. Війна  війною, а бджола і вночі працює. Коли лiсник 
пiдходив до своєї оселi, на дубi, вмощуючись на нiч, простудливо 
керкнув старий кульгавий ворон («Чотири броди», с. 353). 

59. ВІЙНА́ ВІЙНО́Ю, А МО́ЛОДІСТЬ – РАЗ НА ВІКУ́.  
– Гарненька, ох, і гарненька! З такою б під місяцем постояти.  
– Зараз цього тільки й бракує, – похнюпився Богдан. – А хіба 
що? Війна війною, а молодість – раз на віку («Дума про тебе», 
с. 241–242). 

60. ВIЙНА́ ЗА́ВЖДИ́ РОЗВ’Я́ЗУЄ ЯЗИКИ́. – Не 
подобається менi, Даниле Васильовичу, сьогоднiшня розмова з 
тобою. Вся з самого початку не  подобається... Вiйна завжди 
розв’язує язики, вiльнодумство й анархiзм, їх треба тримати в 
пляшцi, як нечистого духа, бо сьогоднi якомусь фiлософу з якоїсь 
Захлюпанки захочеться лiбералiзму чи селянського раю, а завтра 
вiн уже почне переглядати державнi податки й плани... («Правда і 
кривда», с. 209). 

61. ВІЙНА́ – НЕ ТЕ́ЩА. Стратилет. Доручення було б, та 
автора нема! Хіба ви не знаєте, що Юрій Катрич убитий? 
Сірошапка. Не може бути! Не може бути! Стратилет. На війні 
усе може бути. Війна – не теща («Зачарований вітряк», с. 446). 

62. ВIЙНА́ ЧЕ́РЕВА НЕ ПIДКОРО́ЧУЄ. див. БОЇШ́СЯ 
ХА́ТУ ПЕРЕСИ́ДIТИ? 
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63. ВІК ЖИВИ́ – ВІК УЧИ́СЯ. – Братику, а в юшку з риби 
не кидають ні часник, ні селеру, а тільки цибулю і петрушку, – 
сказала кізочка. – А я й не знав. Вік живи – вік учися, – почав 
Рябко вибирати щуки з сіті («Хатка в березовому лісі», с. 337). 

64. ВІК ЖИВИ́ – І ВСЕ ОДНО́ ЖІН́КИ НЕ 
РОЗПІЗНА́ЄШ. – Вік живи – і все одно жінки не розпізнаєш, – 
дивуючись, махнув рукою чоловік. – Як буде худібка та здоров’я, і 
на цій землі хліб, мов Дунай, стоятиме, не будеш на чужому 
порозі удвоє за позичкою перегинатися («Кров людська – не 
водиця», с. 173). 

65. ВIК УЧИ́СЯ, А Й У КУ́РЯХ НЕ РОЗБЕРЕ́ШСЯ. – А 
чому ви, Ганю, довгоносими не пiдсипаєте? – аж присiв бiля 
решета, на яке вже мостилася квочка. – Та, – вiдмахнулася мати 
рукою. – Е, нi, скажiть, Ганю, що ви нахитрували, бо я й з вашої 
хати не пiду. – Що там казати? Помiтила собi, що з довгоносих 
крашанок найбiльше вилуплюються пiвники. – Та що ви?! – 
здивувався дядько Микола. – Вiк учись, а й у курях не розберешся 
(«Щедрий вечір», с. 595). 

66. ВÍРУ НА ЗНЕВÍРУ ОБМIНЯ́В. – Ви, Зiновiю 
Васильовичу, засумнiвались? Боїтесь за мене? – Не боюся, чоловiче. 
Але, може, ти пiсля всього, що трапилось у нас i в загонi, розгубився? 
Може, вiру на зневiру обмiняв? («Чотири броди», с. 375). 

67. ВIТРЯ́К МА́Є ЧОТИ́РИ КРИЛА́, А ЛЮДИ́НА 
ТÍЛЬКИ ДВА, I ТО – НЕ КО́ЖНА. – То, може, ми свою норму 
змелемо не на жорнах, а на вiтряку? Бо ж вiн має перевагу над 
людиною. – Яка це в нього перевага? – здивувався Чигирин. – Сама 
звичайнiсiнька: вiтряк має чотири крила, а людина тiльки два, i 
то – не кожна («Чотири броди», с. 438). 

68. В (У) КИШЕ́НІ Й ВІТ́ЕР НЕ ХО́ЧЕ СВИСТІТ́И. – А 
твоєму, хлопче, лиху, коли крепко подумать, можна зарадити. –
 Зарадиш, коли в кишені й вітер не хоче свистіти, – безнадійно 
зітхнув я. – Знову був поткнувся на вишки, знайшов нове гніздо 
зозулястої, а під нею, хитрюгою, вже курчата прокльовувались 
(«Гуси-лебеді летять», с. 460). 

69. В (У) КИШЕ́НI ЩЕ НЕ ВИ́СВИСТIВСЯ ВÍТЕР. Я й 
дивлюся вперед, як сонечко вiдкочується од землi, й питаюся, чого 
дядько Микола не купує лошат. – Нiяк не можу в самiсiньку точку 
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пiдiбрати масть. А я знаю, що не масть головне, а що в дядьковiй 
кишенi ще не висвистiвся вiтер, i регочу, а дядько знає, чого менi 
смiшно, й собi посмiхається («Щедрий вечір», с. 618). 

70. В (У) КОГО́ ПIШЛО́ ЖИТТЯ́ НА ПРО́ДАЖ, ТОЙ 
УЖЕ́ ДОВÍЧНИЙ ГРÍШНИК. – Я нiби догадуюсь, чого ви маєте 
жаль на себе. Думаєте, мені легко в цю забiйню? – А нам уже й не 
може бути легко. – Це ж чого?! – розгубився староста. – Бо в 
кого пiшло життя на продаж, той уже довiчний грiшник, що 
має чекати страшного суду («Чотири броди», с. 519). 

71. В (У) КОГО́СЬ ЗАГРА́Є ШКÍРА, НА́ЧЕ БУ́БОН.  
– Бiда! – зiтхнув Магазаник, обняв сина, посадив за стiл. – Бачиш, 
у чужих людей уже ночую. – I не знайшли палiїв? – Нi. – Сьогоднi 
ж перетрусимо все село, як вiхоть соломи, i в когось заграє шкiра, 
наче бубон, – похижiшав вид Стьопочки («Чотири броди», с. 547). 

72. В (У) КО́ЖНІЙ БРЕХНІ ́ ЩОСЬ І ВІД ПРА́ВДИ 
МО́ЖЕ БУ́ТИ. – Яка ж це крамола! – Сам цар хоче нас наділити 
землею! – Якою землею хоче цар наділити? – холоне всередині 
старости. Хоча, він знає, це брехня, але в кожній брехні щось і 
від правди може бути («Хліб і сіль», с. 379). 

73. В (У) КУЛАЦІ ́НЕБАГА́ТО РО́ЗУМУ. На другий день 
Левко в Синяві, недалеко від парні, зустрівся з Юрком, зміряв його 
з голови до ніг і тихо буркнув: – Щось маю сказати тобі. – Юрко, 
який саме готувався шпунтувати осикову Гонту, підвівся зі 
стільчика: – Вчора не наговорився? – Та вчора більше кулаки 
говорили, – нітрохи не бентежився Левко. А в кулаці небагато 
розуму («Хліб і сіль», с. 552). 

74. В (У) ЛЕДА́ЧОГО БДЖОЛА́ І В ТЕПЛІ ́ ЗАГИ́НЕ.  
– Берись, дитино, за цей вулик. Та винесем його на часину у двір.  
– Діду, а бджоли ж не загинуть? Ще ж холодно. – В ледачого і в 
теплі загинуть. Зараз, дитино, починається переднівок у бджіл. 
За цей переднівок загибає їх, як і людей, більше, аніж за весь рік. А 
от викупаємо сонцем комаху – і поздоровшає вона («Кров людська 
– не водиця», с. 257). 

75. ВЛИП (УЛИП), ЯК МУ́ХА В МЕЛЯ́СУ. «Оце так нi 
за що нi про що i влипає наш брат, як муха в мелясу. I принесло 
ж його на своє безголов’я. Хiба ж не знає вiн Мавриної тiтки-
язичницi, в якої рот – неначе хлiв: як розчиниться – замком не 
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зачиниш, квачем не затулиш. Практично, завтра по всiх кутках 
задзвонить язиком, наче церковним дзвоном. Не мав чоловiк лиха, 
та пiшов до полюбовницi. Марiя йому тепер i хату, i голову 
рознесе... Як же тут вискочити хоч напiвсухим iз такої халепи? 
Тодi i оком не накидав би на вiдьомський рiд у спiдницях, де вiн 
узявся на нашого брата?» («Правда і кривда», с. 99). 

76. В (У) ЛИХІЙ́ ДУШІ ́ ТІЛ́ЬКИ ЧОРТ ТОВЧЕ́ТЬСЯ. 
Не вірячи своїм вухам, Гнат здивовано поглянув на охоронця, а 
далі збагнув, що не одній людині в самі печінки в’ївся його 
кривдник. Таки правду кажуть люди: в лихій душі тільки чорт 
товчеться…(«Велика рідня», т. 3, с. 36). 

77. ВМІ́ТИ (УМІТ́И) – ЗА ПЛЕЧИ́МА НЕ НОСИ́ТИ. 
– На заводі не нахваляться моїм Іваном. До чого не візьметься – 
так і горить у його руках. Найкращі каюти на пароплавах 
меблювати довіряли йому. А він до того ще й діло шофера та 
механіка вивчив. – Вміти – за плечима не носити, – сміється, 
бувало, коли почну його лаяти, щоб не перероблявся («Добрий 
вечір, мамо», с. 363). 

78. В (У) НА́ЙМАХ СО́НЕЧКА НЕ ВЗНА́ЄШ. див. 
ВОДА́ Й КА́МІНЬ ДОВБА́Є. 

79. В (У) НА́ЙМАХ ТІ́ЛЬКИ СОБА́ЦІ ДО́БРЕ. – Ось 
тобі, господине, моя знахідка, – і відчуває, як слово «господиня» 
боляче вразило наймичку. «Еге, і вона б хотіла бути хазяйкою, що 
не кажи, а в наймах тільки собаці добре» («Кров людська – не 
водиця», с. 221). 

80. В (У) НАС РОБО́ТИ ДО САМО́Ї СУБО́ТИ. – Я пiшов, 
тату, – зачинив скриню, а ключi поклав до кишенi. – Iди з Богом, 
коли напала кортячка женитись, тiльки не дуже барися, бо в нас 
роботи до самої суботи. – Аби тiльки до суботи, – хмикнуло чадо 
(«Чотири броди», с. 258). 

81. В (У) НОГА́Х НЕМА́ ПРА́ВДИ. – Сiдайте, 
розказуйте, коли є що розказувати, – трусонув чорними кучерями 
темнолиций Сагайдак. – Я й постою, бо в ногах, кажуть, нема 
правди, – знову вдався до народної творчостi Ступач («Чотири 
броди», с. 102); – Сідай, молодице, – владно говорить господар і 
ліниво, не відриваючи руки від столу, підіймає вказівного пальця на 
соснову свіжовистругану лаву. – Я можу й постояти. Спасибі.  



В 
 

44 
 

– Та в ногах правди нема («Хліб і сіль», с. 323); – Сідайте, Якове 
Пилиповичу, – швидким яструбиним поглядом зміряв Данька. – Я й 
постою. Часу нема на посиденьки. Чого звали? – Та сідайте. 
Правди, кажуть, нема в ногах. – Її тепер, надійсь, ніде нема 
(«Велика рідня», т. 2, с. 421). 

82. В (У) НЬО́ГО Й ЗИМО́Ю ЛЬО́ДУ НЕ 
РОЗЖИВЕ́ШСЯ. – Ми пасемо вівці далеко-далеко від свого села. 
А пан у нас такий, що в нього й зимою льоду не розживешся, не 
те, що якоїсь полегкості для чабанів. Ну, а на чомусь же треба 
галушки місити? От і замішую їх хлопцям на своєму кожушку 
(«Хліб і сіль», с. 514). 

83. ВОВКІВ́ БОЯ́ТИСЯ – В ЛІС НЕ ХОДИ́ТИ.  
– Тимофію, – наздогнала його в сінях. – Ви б не їхали на ніч. Банда 
Гальчевського тепер лютує. За землю душу видирає, – так 
сказала, начебто і не знав Тимофій, що робиться навкруги. – О, 
знову почалися бабські страхи. Знаєш, вовків боятися – в ліс не 
ходити. Недовго їм жирувати на куркульських харчах («Кров 
людська – не водиця», с. 174). 

84. ВОВК ПО-ВО́ВЧИ Й ДУ́МАЄ. Управитель з нічим 
виходить з хати. Його до сінешнього порога проводить Марта. У 
темряві він хоче вщипнути молодицю, але, отримавши стусана, 
скоріше прямує до коня, а навздогін чує бурмотіння: Вовк  
по-вовчи й думає («Хліб і сіль», с. 315–316). 

85. ВОГНЕ́М БИ ВОНИ́ Я́СНИ́М ГОРІ́ЛИ. див. ЧОГО́ 
КРИ́ВИШСЯ, МОВ СЕРЕДА́ НА П’Я́ТНИЦЮ?  

86. ВОДА́ В УСÍХ <ЖІНО́ЧИХ> КРИНИ́ЦЯХ 
ОДНА́КОВА. А сьогоднi вiн пiде до Василини, вп’ється своєю 
горiлкою i хмiльним чаром та й засне на її персах, з яких, певне, 
змивалась не одна скороминуща любов. Коли не маєш справжньої 
любовi, то знаходь хоч поденщицю, бо, як писав протопоп Авакум, 
вода в усiх жіночих криницях однакова; теж, певно, досадило 
йому вiдьомське зілля («Чотири броди», с. 93). 

87. ВОДА́ Й КА́МІНЬ ДОВБА́Є. – Хто ж її, Левку, 
умовить? Яка вона мала, а в неї така вдача, немов камінь.  
– Тіточко, вода й камінь довбає, а материне слово щоб до рідної 
дитини не дійшло? І що їй за тим Юрком? В наймах ні сонечка, ні 
літечка не взнає. А за мною господинею буде («Хліб і сіль», с. 557). 



В 
 

45 
 

88. В ОДНЕ́ ВУ́ХО ВВІЙШЛО́, У ДРУ́ГЕ ВИ́ЙШЛО. 
Сірошапка. Не люблю завдатків, бо потім треба повертати. 
Оскілко. Тоді послухай. У ваші ліси послано двох провокаторів. 
Прізвище першого… Прикмети… Запам’ятав? Сірошпка. Де там: в 
одне вухо ввійшло, у друге вийшло. Оскілко. Я повторюю. 
Сірошапка. А нащо мені цей клопіт? («Зачарований вітряк», с. 454). 

89. ВО́ДУ НЕ ВБ’ЄШ I НЕ ВИ́ВЕЗЕШ. – Дивiться, скоро 
вже буде наш став. – Хведю, а як вiн – живе? Чи i його не 
помилували фашисти? – Хто живе? – не зрозумiв спочатку 
хлопчак. – Та став. – А-а-а. Живе. Воду не вб’єш i не вивезеш. В 
низькодолi сумовито похиленi верби велетенською пiдковою 
охоплювали заснiжений став, а на греблi самотньо темнiв 
огрядний дерев’яний монах («Правда і кривда», с. 20). 

90. ВО́ДУ СКÍЛЬКИ НЕ ВАРИ́ – ВОДО́Ю БУ́ДЕ. – Ось я 
рибки спiймаю, то ми знову юшки наваримо, – обiзвався 
Володимир. Але на це Миколка серйозно вiдказав: – Воду скiльки 
не вари – водою буде. От аби ще окраєць хлiба до неї («Чотири 
броди», с. 54). 

91. ВО́ЛЬНОМУ – ВО́ЛЯ, <А СПАСЕ́ННОМУ – РАЙ>.  
– То знаєш, дарую тобі оці десять тисяч карбованців: бери мою 
кроковку задурно. – Нащо вона мені? – засміявся Січкар. – То 
тільки зачіпка до розговору була. Знаєш, я пошуткувати люблю.  
– Вольному воля, Іване («Кров людська – не водиця», с. 37); – У 
нашiм районi один живе ближче до жита-пшеницi, а другий – до 
пирога. Ступач одразу пiдкис: – Це жарт чи натяк? – Розумiйте, 
як хочете, – безневинно дивиться на нього Сагайдак. – Вольному 
– воля, а спасенному – рай («Чотири броди», с. 170); – Задаватись 
мені не з руки, ми люди прості, а пити з тобою, Сафроне, мені аж 
ніяк не випадає. А чого – ти догадуєшся. І Варчук зрозумів, що 
переконувати його годі. – Що ж, вольному воля, а спасенному 
рай («Велика рідня», т. 2, с. 535); див. також: ХАЙ ВІЄ́ТЬСЯ НА 
ВСІ ЧОТИ́РИ <СТО́РОНИ>. 

92. ВО́ЛЯ ВА́ША, <А СПИ́НА НА́ША>. – А ви бачили, що 
батько підкупав? Я чесно крав, – і роблений сміх сухо і 
відривчасто розсипається біля воза. – Складайте акта і 
штрафуйте. Тепер воля ваша, а спина наша («Велика рідня»,  
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т. 2, с. 476); див. також: НА́ШЕ ТУТ НЕ ПЛЯ́ШЕ; В (У) СIРКА́ 
(РЯБКА́) ОЧЕ́Й НЕ ПОЗИЧА́В (НЕ ПОЗИЧА́ЮТЬ). 

93. ВОНИ́ НЕ ДУ́МАЮТЬ – ВОНИ́ ВИКО́НУЮТЬ. – Я 
оправдаю вашу довіру! – з вдячністю сказав Артемон. «І таки 
оправдає», – подумав Хворостенко, бо знав, що іноді краще 
спиратись на тих, хто має в біографії якусь пляму чи 
гріхоплутство… Вони не думають – вони виконують («Дума 
про тебе», с. 95). 

94. ВО́РОН ВО́РОНУ О́КО НЕ ВИ́КЛЮЄ. – От і 
поменшало у мене на одного женишка. Добре, що глек між собою 
розбили. – Гляди, чи ворон ворону око виклює… Не віриться щось… 
– Який ти Хома невірний («Велика рідня», т. 2, с. 357); – Марто, 
батьки дома? – витираючи піт з рудого обличчя, усіяного великими 
коноплинами ластовиння, старий Сизоненко подав дівчині ржаву 
руку. – Дома, – обернулась, здригнулось плече, і, похиливши голову, 
дівчина повела гостей до хати. Гусаком проплив весь у чорному 
Ліфер, дивлячись згори вниз, очі його округлились, набухли гнівом. 
«Ворон ворону око не виклює. От і просись тепер», – засмоктало 
всередині у Дмитра («Велика рідня», т. 2, с. 368). 

95. ВПАКО́ВУЙ (УПАКО́ВУЙ) ЯЗИКА́ НА ДВА 
ЗАМКИ́: ЗА ГУ́БИ I ЗУ́БИ. – Побачиш, що змiниться фортуна 
вiйни. – Коли б то побачити, але, щось видиться, – не до того йде. 
А далi впаковую язика на два замки: за губи i зуби. Та й на 
добранiч, хоча де тепер та добра нiч? Попереду чи позаду?.. – 
Стьопочка, так i не доказавши чогось, впакував язика на два 
замки i пiшов спати («Чотири броди», с. 306). 

96. В (У) ПЕЧIНКА́Х СИДИ́ТЬ (СИДЯ́ТЬ) <МЕНÍ>. 
Обличчя Безбородька взялось заклопотанiстю. – Про худобу, 
Тодоше, треба щось думати. В печiнках вона сидить менi. – А 
що робити, коли нiяких лiмiтiв не  спускають? Хiба мало папiрцiв 
писали? – Папiрцями не нагодуєш скотину («Правда і кривда»,  
с. 107); – Тобi ще мало було в районi?! Тебе ще мало вчили розуму 
за цi днi? – Щось я не помiтив розуму в одного iз своїх навчителiв. 
– Так скоро помiтиш! – скипiв Ступач. – Досить уже панькатись 
iз тобою,бо ти надто зарвався. В печiнках сидять твої пiдозрiлi 
дiї! («Чотири броди», с. 218). 
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97. В (У) РОТ ВОДИ́ НАБРА́В ЧИ ГУ́БИ ЗАШИ́В? – У 
тебе, збитошнику, очi не попеклися од сорому? Клiпнув я повiками 
раз, клiпнув удруге – переконався, що очi не попеклися, i далi 
анiтелень. Тим часом iз клунi ввiйшла мати, стала бiля печi, не то 
посмiхаючись, не то кривлячись. – Ти, розумнику, в рот води набрав 
чи губи зашив? – строго допитується тато. – Витрутив дядька i 
мовчиш? Ну, скажи ще хоч слово! («Щедрий вечір», с. 589). 

98. ВСЕ (УСЕ́) ЙДЕ, ВСЕ (УСЕ́) МIНЯ́ЄТЬСЯ, <А 
БАБИ́ НАЙБÍЛЬШЕ>. Ну, то й не халепа чоловiку? Ще хвилину 
тому вiн мало  не  пiдскакував, вигадавши iсторiю з телеграмою, 
а тепер кляв її останнiми словами: технiка зiпсувала йому усi 
любощi. Правду кажуть теоретики: нема нiчого постiйного в 
життi – все iде, все мiняється, а баби найбiльше («Правда і 
кривда», с. 102). 

99. ВСЕ (УСЕ́) КОЛИ́СЬ ПЕРЕМЕ́ЛЕТЬСЯ. див. 
НА́ША ХА́ТА СКРА́Ю. 

100. ВСЕ  (УСЕ́) МИНЕ́ТЬСЯ, БО ВОНО́ НЕ СУ́ТНЄ, А 
ПЕРЕБУ́ТНЕ. – Та чи не досить нам, Григорiю, i горя, i 
нестаткiв i поцiлуйкiв? – Все це минеться, серденятко, бо воно 
не сутнє, а перебутне («Правда і кривда», с. 150). 

101. ВСЕ  (УСЕ́) ТЕЧЕ́, ВСЕ ЗАБУВА́ЄТЬСЯ. – Як вам 
сказати, Олено Григорiвно? Не буду перебiльшувати своїх заслуг. 
Партизанив – це забагато для мене, бо я був скромним зв’язкiвцем 
Iвана Олексiйовича. Про це, звiсно, й тодi мало хто знав, а тепер – 
тим паче, бо все тече, все забувається, – зовсiм природно зiтхнув 
(«Правда і кривда», с. 318). 

102. ВСЕ (УСЕ́) ЧИН ЧИ́НОМ. – I пристрою. Все буде 
чин чином, бо маю руку в районi. Може, хоч там з тебе щось 
виклепається. А зерно iз скитка все одно маємо вивезти... 
(«Чотири броди», с. 89);  див. також: ХОЧ САМ ПИЙ, ХОЧ 
ГОСТЕ́Й ПРИГОЩА́Й. 

103. ВСЕ (УСЕ́), ЩО МА́ЄШ В СОБІ́, – ТРИМА́Й 
ПРИ СОБІ́, ТО НІ ВОНО́, НІ ТИ НЕ ПРОПАДЕ́Ш. – А що 
таке наші люди? Череда, яка гурту не тримається! З твоєї 
витівки харпаки, злидні голодні по закутках посміятись 
посміються, а потім побіжать не до тебе, а до Плачинди, бо 
він їх і копійкою, і хлібом зарятує. Тому зарання рубай собі на 
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носі: все, що маєш в собі, – тримай при собі, то ні воно, ні ти 
не пропадеш («Хліб і сіль», с. 139). 

104. ВСI  (УСІ)́ КЛЕ́ПКИ В АКУРА́Т СТА́НУТЬ НА 
СВОЄ́ МÍСЦЕ. – Чого ти, брате, так заговорив зi мною, наче ми 
вже й не рiдня? – Вiн ще й питає! А коли б кiнь зачепив копитом 
голову Ступача. – То, може б, тодi в нiй всi клепки в акурат 
стали на своє мiсце, – безтурботно вiдказав Роман («Чотири 
броди», с. 249). 

105. В (У) СIРКА́ (РЯБКА́) ОЧЕ́Й НЕ ПОЗИЧА́В (НЕ 
ПОЗИЧА́ЮТЬ). – Ти чого ж радiєш? – здивувалася жiнка i 
пiдозрiло подивилась на нього: чи й цей заволока такий придурок, як 
їхнiй Вавило? – Бо, видно, тут гарнi люди живуть. – Якi не живуть, 
а в Сiрка очей не позичають («Чотири броди», с. 468); – Коли по 
совісті – нічого не скажу: мій синаш ніколи, Свириде, в Сірка очей не 
позичав, але молодий він ще до цього діла, земля старіших любить, 
тих, які, не тільки верх, а й глибину її чують («Кров людська – не 
водиця», с. 28); – Я думаю так: нема любові – ходи хоч до пенька, є 
любов – тримайся по честі. Так я кажу? – Вилицювате обличчя 
парубка стало суворішим, покращало наче, зникли насмішкуваті 
жмурки в очах. – Може, то брехня? – нетерпляче ждав відповіді.  
– Де там! Сам бачив. Тепер з ним і через поріг до Бондарів не 
ступлю. Я в Рябка очей не позичав («Велика рідня», т. 2, с. 484); 
Капуленко. Воля ваша. Служив я вам і правдою, і кривдою. У Сірка 
очей позичав, а служив, та вам усе мало («Кум королю», с. 610). 

106. В (У) СОРО́ЧЦI НАРОДИ́ЛИСЯ. – Вам повезло, 
пане Поцiлуйко, крепко повезло. Певне, в сорочцi народились ви! – 
пiдбадьорив його бандерiвець. – Хтось на моєму мiсцi добряче 
заробив би за голову секретаря райвиконкому, а я збережу її, бо 
знаю, що до пiдпiлля i партизанського руху ви поки що непричетнi 
(«Правда і кривда», с. 179). 

107. ВСТИ́ГНЕШ (УСТИ́ГНЕШ) ІЩЕ́ З КО́ЗАМИ НА 
ТОРГ. – Та нам на Городище треба попасти, не близький світ.  
– Встигнеш іще з козами на торг. Краще скажи, що воно в 
газетах друкують-печатають? Війною пахне, кажуть? Чи то 
перемелеться? («Велика рідня», т. 3, с. 244). 

108. В (У) СТУ́ПІ НЕ ВТОВЧЕ́Ш. – І де, і за якими 
океанами-морями ви таку преінтересну птаху дістали? А ногами 
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як орудує! Поставте її на ступу, то й проса втовче. – А тебе, 
шилохвостий, напевне, і в ступі не втовчеш, – косував на нього 
дід. – У всякого свій нрав і характер, і розум іміється, – не дуже й 
зобиджався Юхрим («Гуси-лебеді летять», с. 442). 

109. ВСЬОМУ́ (УСЬОМУ́) СВІЙ ЧАС. – Тепер ви 
можете мати будинок, якщо скажете всю правду. Нема вже 
для кого таїтися з нею: ваші спільники заарештовані, ваша 
територія завойована, ваші ідеї сконали. Всьому свій час 
(«Велика рідня», т. 3, с. 436); див. також: ЯКИ́Й РО́ЗУМ, 
ТАКИ́Й І НІС. 

110. ВСЮ́ДИ (УСЮ́ДИ) ДО́БРЕ, АЛЕ́ ДО́МА КРА́ЩЕ. 
 – Іди, сину, щасливим, хоча де те щастя, коли вже війна. Бережи 
здоров’я на чужині, про нас не забувай та скоріше вертайся, бо 
всюди добре, але дома найлучче («Хліб і сіль», с. 483). 

111. ВСЯ́КА (УСЯ́КА) ВЛА́ДА ВІД БО́ГА. – Отак, 
Супруне, і віддасиш свою кривавицю задарма? – зрештою 
підводить Січкар круглу голову і презирливим поглядом пожирає 
Фесюка. – Отак і віддам: всяка власть від Бога, – не дивиться на 
нього Супрун. – Дурне теля. Яка ж це власть від Бога, коли вона 
Бога не признає! – одвисає важка нижня частина обличчя. – Її не 
гріх скинути («Кров людська – не водиця», с. 111). 

112. ВСЯ́КА  (УСЯ́КА) ЛЮДИ́НА МА́Є СВОЄ́ СВЯ́ТО І 
СВІЙ СУ́ДНИЙ ДЕНЬ. – Ось через якийсь час можуть і 
запитати нас: а з чиєї ласки ми одержали премії і на чиєму граємо 
піаніно? Я ж казав,  з пісень воно починається, а чим тільки 
закінчується? – і зітхнув. – От учора для Богдана Васильовича було 
свято, а сьогодні, може, настає судний день. Діалектика: всяка 
людина має своє свято і свій судний день («Дума про тебе», с. 217). 

113. В (У) ТАКО́ГО ПОЗИ́ЧИШ: ЙОМУ́ Й ДУША́ 
ДЕШЕ́ВША ГРОША́. – Я думала – вiн прийшов щось позичити 
нам на нове господарювання. – В такого позичиш: йому й душа 
дешевша гроша. I для чого вiн живе на свiтi? Невже тiльки для 
того, щоб жерти i гноїти грошi в землi? («Щедрий вечір», с. 576). 

114. В (У) ТО́РГУ I СВЯТÍ ПРА́ВДИ НЕ КА́ЖУТЬ. – От 
люблю, коли якась комерцiя є! – нарештi розвеселився дядько 
Трохим i гримнув на мене: – Як же ти, отецький сину, мiг такого 
намолоти? Га? Я спiдлоба глянув йому у вiчi й вiдповiв: – Бо мене
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мiй тато вчили говорити тiльки правду. – Усюди, але не на 
ярмарку! – заграв очима батько. – В торгу i святi правди не 
кажуть, – неiнтересно торгуватись буде («Щедрий вечір», с. 660). 

115. ВЧОРА́ШНЬОЇ (УЧОРА́ШНЬОЇ) ВОДИ́ НЕ 
ЗДОЖЕНЕ́Ш. – Тепер навряд чи заснеш, – похитав Євсей 
головою. – І все одно відпочивай, – втомлено глянув на нього 
Бараболя. – Вчорашньої води не здоженеш, а про завтрашню 
треба думати («Велика рідня», т. 3, с. 86). 

116. В (У) ЧУЖО́МУ ГАМАНЦІ́ ГРО́ШІ НЕ РАХУ́Й.  
– Нiчого не кинеш на коней? – зiв’яв Дибенко. – Ви думаєте, що я 
банк чи його фiлiя? Хтось, може, й лiчить у моїм гаманцi грошi, 
а насправдi там вiтер свистить. – Не в гаманцi, а в головi 
свистить, – зiтхнув старий («Правда і кривда», с. 224). 

117. В (У) ЯКО́МУ МÍСЦI ТЕБЕ́ ПРИПЕКЛО́? див. 
ЗАДА́РМА́ ПОРÍГ НЕ ПЕРЕСТУ́ПИТЬ. 

 
Г 

 
1. ГА́ДИНУ ЗА СПИ́НОЮ ЧУ́ТИ, АЛЕ́ ЗА ХВIСТ ЇЇ ́НЕ 

ПІЙМА́ТИ. – А ви лобом хоч раз зiткнулись зi своїм 
«правдолюбцем»? В очах Заднiпровського зiйшлися страждання i 
гнiв. – Гадину i її шипiння за спиною чую, але не можу пiймати 
її за хвiст. Адже вона проти тебе не виступає прилюдно, а б’є 
анонiмкою, нашiптуванням, накаркуванням. I вона опиняється на 
вигiднiших позицiях, анiж ти, бо не ти судиш негiдника, а вiн тебе 
руками твоїх не в мiру довiрливих однодумцiв i пiдозрою комiсiй 
(«Правда і кривда», с. 65). 

2. ГАДЮ́КИ В УСЬО́МУ СВІТ́І КУСА́ЮТЬСЯ. – Це – 
бестія, люди. Та ще яка бестія! Про нього вже навіть у газетах 
писалось, як він у Варшавській губернії обібрав до ниточки 
нещасних переселенців. Кордон вони перейшли з однією душею, без 
майна, надіючись, що його пізніше переправлять контрабандисти. 
Але воно переправилось в кишені Вайнтроба і його спільників. Так 
що оці людолови мають собі аж потрійну плату: від 
американських фірм, від нас за темну переправу і ваше майно…
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– Оце так! – вихопилось у Мар’яна Поляруша. – Гадюки в усьому 
світі кусаються («Хліб і сіль», с. 217). 

3. ГАНЯ́Є (ГАНЯ́ЮТЬ), НА́ЧЕ СОЛО́НИХ ЗАЙЦÍВ 
(СОЛО́НОГО ЗА́ЙЦЯ). – О! А вам чого сушити голову вiйною, 
коли нiмцi вже хваляться, щи Москву забрали? Це нам, 
шуцполiцаям, гiрше, бо жандармський мотовзвод партизанiв 
ганяє, наче солоних зайцiв. Оце ж на тому тижнi так довелося 
тiкати, що мало п’ят не розгубив («Чотири броди», с. 493);  
– Олександре, дай хлопчакові контрамарку, щоб не ганяли його, 
наче солоного зайця. – Далі він лише приторкнувся рукою до моєї 
голови і пішов у школу. Я знаю, чого дядько Себастіян не 
зупинився: він бачив, що мої сльози були на підході, а він мав 
делікатну душу («Гуси-лебеді летять», с. 561). 

4. ГА́РНА КА́ЗКА-БА́ЙКА. – Панську ділитимуть, – 
бентежився Тодір Грінчак. – Закон такий є. – А ти його бачив?  
– Не бачив, але знаю, – впирається Тодір. – І хто цей закон 
підписав? – Сам цар. – Гарна казка-байка, тільки жаль, що під 
твоєю розумною шапкою голова дурнішою стала, – насміхається 
Олександр («Хліб і сіль», с. 377); – Гарна твоя казка-байка, та не 
тобі її розказувати, не мені слухати. – Дуже просто сказати: 
відступіться. Може, я сам себе ламав не день і не ніч; тебе із 
серця виривав, та не міг вирвати («Велика рідня», т. 2, с. 513). 

5. ГА́РНЕ ЛИ́ЧКО – СЕ́РЦЮ НЕСПО́КIЙ. Правда, i 
Стьопочку було охопило справжнє сум’яття чи любов – це коли 
вiн зустрiвся з Мирославою. Зустрiвся – й отетерiв. Не однiй 
брехав, що вона найкраща, а ця була така гарна, що їй i правду 
лячно було сказати. Де й на яких харчах виросло це дивовиння? I 
хто з ним наважиться вийти ввечерi пiд мiсячну нiч, i хто його 
зумiє вкоськати? Таки правду каже тато: гарне личко – серцю 
неспокiй («Чотири броди», с. 255). 

6. ГА́РНИЙ ЖЕНИШО́К, ТІ́ЛЬКИ ВУЖИ́НУ 
ГО́ЛОВУ МА́Є. – І що вона? – На глуз увесь час бере. Каже: 
гарний женишок, тільки вужину голову має («Велика рідня», 
т. 2, с. 348). 

7. ГА́РНI ГО́СТI, ТА НЕ В ПО́РУ ТРА́ПИЛИСЯ. Жiнка 
тiльки плечима повела i мовчки пiшла до оселi. От уперше 
прибилась до нього Оксана, а тут чортi-що в хатi – не прибрано, 



Г 
 

52 
 

самогонка й цибуля смердять, а на другiй половинi щось бурмоче 
отой бiсiв мумiєзнавець. Гарнi гостi, та не в пору трапились. Це 
ж треба було ждати Оксану стiльки рокiв, щоб отак зустрiти 
(«Чотири броди», с. 516). 

8. ГА́РНО ГРА́ЄТЕ, ТА ЧОГО́СЬ ВІД ВА́ШОЇ 
МУ́ЗИКИ ТАНЦЮВА́ТИ НЕ ХО́ЧЕТЬСЯ. – Чи ти сказився, 
чоловіче? Де ж тепер візьмеш цілих п’ятдесят копійок за день? 
Це в самій Таврії не завжди косарі мають таку оплату. – 
Гарно ви граєте, та чогось від вашої музики танцювати не 
хочеться. – Дивись, щоб не довелося тобі затанцювати, мов 
рибі на пательні («Хліб і сіль», с. 572). 

9. ГА́РНОЇ ЗАСПIВА́В, ТА ТРО́ХИ ЗАРА́НІ. – Та чи не 
лiпше одразу будуватись на увесь свiй недовгий вiк i людям давати 
приклад: робiть, хто може, якнайкраще, зараз тягнiться до 
свiтлої мети. То ранiше було гасло: мир халупам, вiйна палацам. А 
тепер треба оголошувати вiйну халупам, щоб ставити добрi 
оселi. – Гарної ти заспiвав, та трохи заранi, – похитав головою 
Марко на демагогiю Безбородька («Правда і кривда», с. 114). 

10. ГЛЯДИ́, ЩОБ СВОЄ́Ї ГОЛОВИ́ НЕ ПРОПИ́В. див. 
ЗДОХ, ЯК ПІВ́ЕНЬ ОД ЧЕМЕРИ́ЦІ. 

11. ГНИ́СЯ, ТО НЕ ЗЛО́МИШСЯ. Стьопочка, 
зупинившись, притримує вдову бiля хвiртки, злодiйкувато 
озирається, пiдморгує i повчально говорить: – Хоч Богу плачся, а й 
вiн знає, що сльози – вода. Оце споживаєш за своє гордування. 
Тепер головне: гнися, то не зломишся, i вообче. А щоб полегшало 
тобi, зараз же крутнись, як попiвна замiж, з податками та ще 
батьковi якусь хапанку принеси («Чотири броди», с. 548–549). 

12. ГОВОРИ́ЛА-БАЛА́КАЛА ДО САМО́Ї СМЕ́РТI. 
Залишки забобонного остраху iнколи тривожили Антона 
Iвановича, коли вiн стрiчався поглядом з бiсiвськими очима, на 
яких мерехтiв гарячий полиск пекла, дарма що бiля нього 
ворушилась громiздка постать отця Хрисантiя в пiдряснику 
iєромонаха. Чого ще поповi треба на звiтно-виборних зборах? Ага, 
то вiн за утвар потерпає... Безбородько не може угнатися за 
всiма думками i говорить сьогоднi значно гiрше, анiж умiє. 
Позаду хтось смачно позiхає i голосно мовить: Говорила-
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балакала до самої смертi. Хватить гандаляпати! («Правда і 
кривда», с. 286). 

13. ГОВОРИ́, ТА НЕ ЗАГОВО́РЮЙСЯ. – Не можу, 
дівчино, повернути від тебе: тягне мене твій приворотний корінь. 
<…> – А я думала, що для Плачинди приворотний корінь – чужа 
земля і чужі хати! – Дівчино, говори, та не заговорюйся! – з серцем 
кинув Яків. – Я тобі не мій старший брат («Хліб і сіль», с. 341). 

14. ГОДА́, ЯК ВОДА́: ПРОЙШЛИ́ – Й НЕМА́. – Чого ти, 
дорогенький Семене, сумнiваєшся, коли вже гримить над нами? – 
перешерстюється продавець на пiдлесника. – Якi не були года, а 
нiколи не пiдвiв тебе, – i кладе руку на гаман. – Года, як вода: 
пройшли – й нема, – засумував Магазаник («Чотири броди», с. 330). 

15. ГО́ДИШ, ЯК БОЛЯ́ЧЦІ. див. ПЛЮВА́ТЬ МЕНІ ́НА 
ВСІХ З ВИСО́КОЇ ДЗВІНИ́ЦІ. 

16. ГО́ЛКА ТЕЖ ДРІБНА́, А ПОПАДЕ́ В КРОВ – І НЕ 
ЗНА́Є ЧОЛОВІ́К, ЩО ВЖЕ СМЕРТЬ НО́СИТЬ У СОБІ́. – Він 
більше в печінках сидить. А до серця йому далеко, та й на зріст 
дрібний. – Голка теж дрібна, а попаде в кров – і не знає чоловік, що 
вже смерть носить у собі («Кров людська – не водиця», с. 213). 

17. ГОЛОВА́ В ТЕ́БЕ НЕ ТУ Ю́ШКУ ВА́РИТЬ. див. У 
КО́ЖНОГО НА ПЛЕ́ЧА́Х СВОЯ́ ГОЛОВА́. 

18. ГОЛОВА́ ДЛЯ ДУМО́К, А КАЗЕ́ННЕ МІ́СЦЕ ДЛЯ 
СИДІН́НЯ. – Може, і ти, Гнате, без усякої проволоки подасиш 
заяву? Ні, не подам, – коротко відповів. – До куркульського берега 
пливеш? – Свого тримаюсь, – з гідністю відповів чоловік. – А ти 
його маєш? – Як Бога за душею. – І довго будеш тільки свого 
триматись? – Поки що маю час, не пече. Тут скороспішність ні 
до чого. – Голова якась у тебе…– Голова в мене для думок, а 
казенне місце для сидіння («Велика рідня», т. 3, с. 26). 

19. ГОЛОВА́, МОВ КАЗА́Н В ЕКОНО́МІЇ, ТА РО́ЗУМУ 
В НІЙ НЕМА́ АНІ ́ ЛО́ЖКИ, УВЕ́СЬ ГОРОБЦІ ́
ВИ́СЬОРБАЛИ. – Зайця з’їв, зайця з’їв, шкуру на голову надів, – 
підбігає ближче до саней Плачинденя, і Максим достойно, наче 
Роман, відповідає йому: – Голова в тебе, хлопче, мов казан в 
економії, та розуму в ній нема ані ложки, увесь, либонь, горобці 
висьорбали («Хліб і сіль», с. 232). 
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20. ГОЛОВА́ НЕ БОЛИ́ТЬ. – А чи знаєш ти, Семене, що 
зараз робиться на Заходi, на мiжнародностях? – У мене за тi 
мiжнародностi голова не болить. Бачив їх у громадянську: 
англiйськi свiтоправителi бояться, що французькi захоплять 
Чорне море, а французи спасаються, щоб англiйцi i нiмцi не 
прибрали до рук Балтику, навiть саму Америку лихоманило, 
опасалась, що японцi обшахрують її («Чотири броди», с. 149–150). 

21. ГОЛОВА́ НЕ ТІ́ЛЬКИ НА ТЕ, ЩОБ ЛИ́СИНОЮ 
СВІТИ́ТИ. – І постарайся так відвести цю землю, щоб 
якнайбільше колгоспів зачепити, залишити їхню худобу без сіна. 
Ось тобі й удар на законній основі. А потім дасть Бог день, дасть 
і їжу – ще щось придумаємо. Голова ж не тільки на те, щоб 
лисиною світити («Велика рідня», т. 3, с. 151). 

22. ГОЛОВИ́ ВТРАЧА́ТИ НЕ ТРЕ́БА. див. ЖУРБО́Ю 
БІДІ́ НЕ ПОСО́БИШ. 

23. ГОЛОВНЕ́ В ЖИТТÍ – ТРИМА́ТИСЯ 
СЕРЕ́ДИНИ, А ЯК ПРИПЕЧЕ́, МО́ЖНА Й ТРО́ХИ 
ПОДА́ТИСЯ НА ЛÍВУ СТО́РОНУ, НЕ ЗАБУВА́ЮЧИ, ЩО 
Є Й ПРА́ВА. див. КОЛИ́ ХТОСЬ ВИ́СО́КО ЗЛЕТИ́ТЬ, ТО 
НЕОДМІ́ННО НИ́ЗЬКО СЯ́ДЕ. 

24. ГОЛОВНЕ́ В УСЯ́КОМУ ДІ́ЛІ – ЗА ЩОСЬ 
ЗАЧЕПИ́ТИСЯ. див. ЛИСИ́ЦЮ <ВЛА́СНИЙ> ХВIСТ 
ПОГУБИ́В. 

25. ГОЛОВО́Ю ПРИСЯГА́ЮСЯ. див. НЕ ВЧИ (ПОВЧИ́) 
УЧЕ́НОГО. 

26. ГОЛО́ДНІ ПОЇДЯ́ТЬ І ХОЛО́ДНЕ. – Господи, хоч живі-
здорові? – Здорові і живі, мамо, – через ворота кинув Левко. – А ви 
галушок наварили? – Уже й прочахли десь-то. – Нічого, голодні 
поїдять і холодне, – посміхнувся Левко, який достогибелі полюбляв 
галушки з кришениками старого сала («Хліб і сіль», с. 115). 

27. ГОЛО́ДНОМУ Й ОПЕ́НЬКИ – М’Я́СО. – Їсти 
хочеш? – Дуже! – Пiдiгрiти борщ? – Аякже! – Пiсний тiльки вiн, 
замiсть м’яса – самi опеньки плавають. – Голодному й опеньки – 
м’ясо («Правда і кривда», с. 296). 

28. ГО́ЛОМУ ТІ́ЛЬКИ КАРТУЗА́ БРАКУ́Є. – Якби не 
твій соз, не мучилася б ні я, ні моя дитина, коли тобі мучитись 
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захотілось… Ти хоч би куликів трохи нав’язав. – Авжеж, саме 
пора. Голому тільки картуза бракує («Велика рідня», т. 2, с. 555). 

29. ГО́ЛОС ЯК У ЦИМБА́Л, А САМ – ШАКА́Л. – І 
правду ж про вас кажуть: голос як у цимбал, а сам – шакал. – Я 
ще колись комусь пригадаю шакала! – аж затрусився економ і, 
чортихаючись, подався до стайні («Хліб і сіль», с. 571). 

30. ГОРДИ́НЯ – ЦЕ ТОЙ КІНЬ, ЩО НЕВІДО́МО ДЕ 
СПІТКНЕ́ТЬСЯ. – Краще б ви помирилися з ним. Хочете, я шепну 
кілька слів, і все обійдеться. – Обійдемось без шепоту. На 
крижаних скалках очей Меркурія Юхримовича пройшлися недобрі 
тіні: – Гординя – це той кінь, що невідомо де спіткнеться, не 
раджу вам поганяти його («Дума про тебе», с. 193). 

31. ГО́РДИХ ЧАС ШВИ́ДКО СКРУ́ЧУЄ В 
БАРА́НЯЧИЙ РIГ. – А я сподiвався, що ви поцiкавитесь, хто 
заховував хлiб. – Не вчи ученого. Тепер ми з вами побалакаємо в 
iншому мiсцi, хоча менi й жаль вашої гордої молодостi. Гордих 
час швидко скручує в баранячий рiг! («Чотири броди», с. 100). 

32. ГО́РЕ ОДНОГО́ РА́КА КРА́СИТЬ. – По совісті 
працює чоловік. І тепер на людину став схожий, хоча й не без 
того, щоб брехнути. – Горе одного рака красить. От стало на 
добро вестися – і Полікарп між людьми чоловіком став («Велика 
рідня», т. 3, с. 146). 

33. ГО́РЕ ТОМУ́ ЧОЛОВІ́КОВІ, ЩО, ЯК ПТИ́ЦЯ, 
ХОВА́Є ГО́ЛОВУ ПІД СВОЄ́ КРИЛО́. див. НА ВСЕ ТРЕ́БА 
ДИВИ́ТИСЯ ШИ́РОКО РОЗКРИ́ТИМИ ОЧИ́МА. 

34. ГОРÍЛКА – НЕВÍРНА ДÍВКА. – Чого це на божiй? 
Ви ще як дуб-довговiк, – вичавив крiзь образу i знову потягнувся 
до коренiвки. – Може, годi уже? – Думаєте, горiлка – невiрна 
дiвка? – вчвертьока подивився на старого, що погойдував сивину 
пiд сивиною колоскiв, i, кривлячись, перехилив бiсову кров 
(«Чотири броди», с. 25). 

35. ГОРОБЕ́ЦЬ ЯКИ́Й МАЛЕ́НЬКИЙ – І ТО СЕ́РЦЕ 
МА́Є. – Сама звеліла мені, щоб Гриця і на поріг не пускала. Що й 
казать, горобець який маленький – і то серце має. А вона 
пам’ятлива. Іди ж до неї, а я пізніше навідаюсь. Бо ще по 
господарству треба поратись («Велика рідня», т. 2, с. 547). 
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36. ГО́РЩИК З ГО́РЩИКОМ І В ПЕ́ЧІ 
СТРІЧА́ЮТЬСЯ. Поцілуйко. Як високо не підіймається чоловік, 
а душа його залишається на землі. Отець Хрисантій. Ми знов на 
Божому місці стрілися. Поцілуйко. Горщик з горщиком і в печі 
стрічаються («Правда і кривда» (п’єса), с. 570). 

37. ГОСПО́ДАР НА ВСЮ ГУБУ́. – Був колись Хома Кошiль 
господарем на всю губу, на весь повiт. Земельку мав, чорну, мов 
крило галки, а воли такi, що нi один наймит до рогiв не доставав, i 
медаль, як радiсть, пiд шиєю носив. Та бiльшовики пiдрiзали Хомi 
земельку, постинали крила ще в двадцятому роцi, а та медаль пiд 
шиєю мало не стала петлею («Чотири броди», с. 465). 

38. ГОСПО́ДАР НА ДВОХ НОГА́Х СТОЇТ́Ь. див. НА 
ОДНІЙ́ НОЗІ́ ТІ́ЛЬКИ ПТИ́ЦЯ СТОЇТ́Ь. 

39. ГОСПО́ДЬ З ВА́МИ! див. СТА́РШИМ, КУДИ́ 
ПОШЛЮ́ТЬ. 

40. ГО́СТІ НЕСПОДІ́ВАНІ, ХАЗЯЇНИ́ НЕПРИ́БРАНІ. 
див. НЕПРО́ХАНИЙ ГІСТЬ, ЩО ПОБА́ЧИТЬ, ТЕ Й ПОЇС́ТЬ.  

41. ГОСТЮВА́ННЯ ГОСТЮВА́ННЯМ, АЛЕ́ Й ЧЕСТЬ 
ТРЕ́БА ЗНА́ТИ. – Та чого ти пiсля партизанщини таким гарячим 
став? – Тому, що багато холоднолобих крутиться бiля села. – Ну, 
це, знаєш, переходить всякi межi! – пiдвiвся з-за столу Кисiль.  
– Гостювання гостюванням, але й господар честь повинен 
знати («Правда і кривда», с. 211). 

42. ГОТУ́Є – ПА́ЛЬЦI ОБЛИ́ЖЕШ. див. НЕ ВА́ШИМ 
НОГА́М МОЄ́ ЧЕ́РЕВО НОСИ́ТИ. 

43. ГОТУ́Й ТО́РБУ I СУШИ́ СУХАРÍ. – Коли ж ми хоч 
словопочуємо вiд тебе про Iвана Гнатюка, то заздалегiдь готуй 
торбу i суши сухарi. – Отак i повиннi ми вiдчувати твердiсть 
влади, – глибокодумно прорiк Кошiль, тiльки зараз збагнувши, в яку 
халепу вiн ускочив через свою дурість («Чотири броди», с. 467). 

44. ГРА́Є, НА́ЧЕ В А́НГЕЛЬСЬКУ ДУ́ДКУ, ТА МА́Є 
ЧО́РТОВУ ДУ́МКУ. – Чого ж, він непогано вміє говорити. – 
Насобачився. Та щоб він не базікав, я знаю одне: грає, наче в 
ангельську дудку, та має чортову думку («Велика рідня», т. 3, 
с. 139–140). 

45. ГРІХІ́В ПЛУ́ГОМ НЕ ПЕРЕОРЕ́Ш. – Остався б ти, 
Карпе, вдома. Брався б за господарство, – тихо попросила Олена.  
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– Усі тебе обманять, а земля пожаліє. – Пізно, жінко, за 
господарство братися. Гріхів плугом не переореш. Доведеться 
служити мені, як мідному котелкові, з цією цяцькою, – хмуро, проте 
театрально взяв у руки гвинтівку («Велика рідня», т. 3, с. 467). 

46. ГРIХ КРАСУ́ ОБКЛАДА́ТИ ПОДА́ТКОМ. див. БОГ 
ДЛЯ БÍДНИХ СОТВОРИ́В ВЕРБУ́ I КАРТО́ПЛЮ. 

47. ГРIХ РОДИ́ВСЯ НЕДАЛЕ́КО ВIД КРАСИ́. Марiя 
хутенько метнулася до возовнi, потiм пiдiйшла до нього i вмiло,по-
косарськи, махнула косою, а на плечах її гойднулися важкi, з 
бабиним лiтом коси. Вiн любувався ними, i дiвочим станом, i 
попалiлими литочками, на якi осипалась передосiння роса. Чи для 
роботи, чи для грiховної зваби родилася ти? Недарма ж кажуть: 
грiх родився недалеко вiд краси («Чотири броди», с. 298). 

48. ГРІШИ́ЛА Є́ВА У РАЮ́, ГРІШИ́ТЬ І ВА́ША 
СЕСТРА́ НА ЗЕМЛІ.́ див. БІЛ́Я КРАСИ́ ВРО́ДЖУЄТЬСЯ ГРІХ. 

49. ГРО́ШI, ГА́РНА ЖÍНКА ТА ДОБРЯ́ЧI КО́НI – ТО 
СМЕРТЬ. – Агрономша – це не вчителька! Як вона тобi?  
– Славна. Ви ж менi дайте трохи грошей, – i покосував на батька: 
що цей шкрабун нашкребе йому. – Грошi, гарна жiнка та добрячi 
конi – то смерть, – у задумi сказав Магазаник, полiз рукою до 
кишенi й глянув на вiтряки, якi аж навшпиньки спиналися, 
пориваючись до неба («Чотири броди», с. 121). 

50. ГРО́ШІ НЕ ПА́ХНУТЬ. – Люблю тлінні речі і срібло 
паче душі своєя. Про кого це він: про себе чи крайсляндвірта? Це, 
правда, і до нього, Пасикевича, пасувало б: любить він і тлінні 
речі, і срібло також. Гроші, кажуть, не пахнуть, а в нього від 
них роздуваються ніздрі («Дума про тебе», с. 320). 

51. ГРО́ШI – ПОЛО́ВА, А ЗЕМЛЯ́ – СВЯТА́. Носило мене 
i по Днiпрогесах, i по Турксибах. Воно й там, хто був з головою, без 
гроша не сидiв. Та грошi – полова, а земля – свята. I ждав я своєї 
земельки з усiх до одного снiв («Чотири броди», с. 466). 

52. ГРУ́ШКА – МИНУ́ШКА, СЛИ́ВКА – СЛИ́НКА, 
РИ́БА – ВОДА́, ХЛIБ – УСЬОМУ́ ГОЛОВА́. – Рибки я в тебе, 
Сташе, не вiзьму. – Чому ж? – Чому? – помовчав Магазаник.  
– Знаєш, як люди кажуть: грушка – минушка, сливка – слинка, 
риба – вода, хлiб – усьому голова. Цього року грiх за дармовину –
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за рибу значить – давати хлiб. Мав би ти грошi, вiдпустив би 
тобi скiльки треба («Чотири броди», с. 66). 

53. ГРЮ́КУ-СТУ́КУ НА ЧЕРВІ́НЕЦЬ, ТА ЧО́БОТИ НА 
РУБЕ́ЛЬ. – А Богдану Васильовичу, друзі, варто подякувати за 
урок. – Подякувати?! – зіскочив з місця Пасикевич і витріщився на 
Ярему Григоровича. – Та ви що?! Та ви чим думаєте?! Я не попущу 
цього! У райнаросвіту поїду! До самого завідувача! А коли треба, і 
в облнаросвіту! І тоді його, врівноваженого, теж приказкою, 
присадив Володимир Сергійович: – У вас, колего, грюку-стуку на 
червінець, та чоботи на рубель («Дума про тебе», с. 197). 

54. ГУБА́ ЧОЛОВÍКА ДАВНО́ З ПРА́ВДОЮ 
РОЗМИНУ́ЛАСЯ. див. І (Й) КОВА́ЛЬ РО́ЗУМУ НЕ ВКУЄ́. 

 
Ґ 
 

1. ҐВАЛТ НА ВСЕ СЕЛО́ I ДВА ХУТОРИ́. – Куди в таке 
врем’я далеко заїдеш? Хiба що до костомахи, – нiби сам собi каже 
чоловiк. – Так i до неї тепер рукою подати. Посусiдились, можна 
сказати, – i на його жовтих бiлках лихоманяться зеленi кислички 
очей. – У мiстечко на базар погнала жiнка. Хоча який тепер 
базар? Дурна баба, дурна i пiсня її. Аякже. Та мусиш слухати, коли 
маєш у хатi не господиню, а ґвалт на все село i два хутори 
(«Чотири броди», с. 408). 

 
Д 
 

1. ДАЙ МЕНІ́ СПО́КIЙ. Стьопочка вiдчув у голосi 
Мирослави зневагу до себе i вiдрiзав: – Не виходить, а вже 
вийшло! Ви, певне, за переживаннями ще не все зважили на вазi. 
– Дай менi, Стьопочко, спокiй. Важ, коли маєш що важити на 
своїй вагiвницi, тiльки не лiзь iз нею в чиюсь душу («Чотири 
броди», с. 260). 

2. ДАВ (ДАЄ́) БОГ КОПÍЄЧКУ, А ЧОРТ ДÍРОЧКУ, <ТА 
Й ПОПА́ЛА БО́ЖА КОПÍЄЧКА В ЧО́РТОВУ ДÍРОЧКУ>.  
– Регоче, аж нiс витанцьовує. I чого? – Бо ви таке несусвiтне 
кажете про грошi. – Чого ж несусвiтне, коли так люди говорять, 
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– примирливо кинув тато. I справдi, у нас люди чиїсь грошi мiряли, 
наче картоплю: i возами, i мiшками, i мiрками, i казанами, i 
горщиками. А про свої здебiльшого казали так: дав Бог копiєчку, а 
чорт дiрочку, та й попала божа копiєчка в чортову дiрочку. Це 
ще добре, коли проривалась одна дiрочка. Та, на жаль, тепер у 
людей було стiльки надiрявлено, що й мудрий не знає, як оберегти 
свої статки вiд нестаткiв... («Щедрий вечір», с. 576–577); – Хіба 
ж я зобиджаю дівоцтво? От інколи тільки руки погрієш навколо 
їхнього стану чи біля пазухи. – Щось вони в тебе часто почали 
мерзнути. – Нічого не поробиш, – зітхає Дзвонар, – зима, а 
рукавиць катма. – Не заробив у лісі? – Та дає Бог копієчку, а чорт 
дірочку. І завжди чогось Божа копієчка менша за чортову дірочку 
– ніяк не вдержиш («Хліб і сіль», с. 85). 

3. ДАВНО́ НЕ МЕ́ТЕНО ПIД ТВОЇ́М ЧУ́БОМ. – Ти 
дивись! – Безбородько вибалушив очi на лiсника. – Навiть 
Магазаник укинувся в лiтературу! Диво дивне! Та, крiм 
лiтератури, є полiтика. Що ж тодi головне маєш у  мiзках? Ти 
гадаєш, бiльшовики довго дадуть тобi прожити хуторянином? 
Тодi давно не метено пiд твоїм чубом («Чотири броди», с. 150). 

4. ДАВНО́, ЩЕ ЗА ЦАРЯ́ ТИМКА́, ЯК ЗЕМЛЯ́ БУЛА́ 
ТОНКА́. – От розкажу я вам про це притчу-казочку. Колись давно, 
ще за царя Тимка, як земля була тонка, виорав на полi один 
мудригайло баняк iз золотими побрязкачами, ледве їх на воза 
висадив, притрусив соломою, привiз додому, та й то щастя не 
зазнав, бо знайшлись на нього рiзнi та всякi ложкохвати, i вiд 
скарбу залишився один надщерблений баняк («Чотири броди», с. 12). 

5. ДАЙ, БО́ЖЕ, ЗА́ЯЧI НО́ГИ. – От i все! – наче не вiрячи 
собi, сказав Кириленко, уста його ще тiпались, нiби їх била 
лихоманка, ловлячи їх, вiн пiдiйшов до брезента i пiдняв автомат. 
– А тепер дай, Боже, заячi ноги. I, пригинаючись, притримуючи 
зброю, вони побiгли вiд тих сумирних, з бджолою соняшникiв, пiд 
якими могли б залишитися назавжди («Чотири броди», с. 410). 

6. ДАЙ, БО́ЖЕ, ХЛÍБОВI УРОЖА́Й, А ЛЮ́ДЯМ 
ЗДОРО́В’Я. – Доброго здоров’я вам, отче. Не знаючи, що за гостi 
в нього, старий вiдповiв ухильно i мудро: – Дай, Боже, хлiбовi 
урожай, а людям здоров’я («Чотири броди», с. 364). 
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7. ДАЛЕ́КО ПІ́ДЕШ, ЯКЩО́ НІХТО́ ВЧА́СНО НЕ 
ЗУПИ́НИТЬ. – От і є нагода примочити твій «Дощ», бо в 
мельника риба і вода не переводяться. – Це в нього є донька – 
історик за фахом, лірик за покликанням? – Яка проникливість? 
Далеко ти підеш, якщо ніхто вчасно не зупинить («Дума про 
тебе», с. 165). 

8. ДАСТЬ БОГ ДЕНЬ, ДАСТЬ І ЇЖ́У. див. ГОЛОВА́ НЕ 
ТІ́ЛЬКИ НА ТЕ, ЩОБ ЛИ́СИНОЮ СВІТИ́ТИ. 

9. ДАСТЬ БОГ КУПЦЯ́, А ДІ́ДЬКО РОЗГУДЦЯ́. – На 
ярмарку за тоненьку книжечку «Три торби реготу» я віддав 
безсовісному крамареві аж п’ять крашанок, знайдених на вишках 
в кубельці отої зозулястої, що завжди норовить потаємно 
вивести курчат, бо дуже хотілося посміятись. Та недарма 
кажуть: дасть Бог купця, а дідько розгудця. Хтось про мій торг 
переказав матері, й дома за ці три торби реготу мав я аж сім 
смутків… Отак і дізнаєшся, що сміх і гріх живуть по сусідству 
(«Гуси-лебеді летять», с. 457–458). 

10.  ДВА КОВАЛÍ МА́Є ЧОЛОВÍК БÍЛЯ СВОГО́ СЕ́РЦЯ: 
ОДИ́Н КУЄ́ СРÍБНI СТРУ́НИ, А ДРУ́ГИЙ – IРЖА́ВI ҐРА́ТИ 
ЗАХЛА́ННОСТI. – Два ковалi має чоловiк бiля свого серця: один 
кує срiбнi струни, а другий – iржавi ґрати захланностi. Не 
перемiг, дядьку Якове, ваш перший коваль другого, дрiб’язок 
буденщини проiржавив вашi струни, притуманив добрий 
ковальський вогник («Щедрий вечір», с. 652). 

11. ДВI КОПÍЙКИ БЕЗ КОПÍЙКИ I КОПÍЙКУ ЗДА́ЧI. 
– Здоров, читальнику! Скiльки вiзьмеш за перевiз? – Двi копiйки 
без копiйки i копiйку здачi, – вiдповiдаю школярською примовкою, 
пригинаюсь. Iван сторчака летить на землю i хапає мене за ноги. 
Ми покотились клубком, а нас уже оточує школярня, i всiм стає 
дуже весело («Щедрий вечір», с. 621). 

12. ДЕ БУВ, ТАМ НЕМА́. – Де так довго пропадав? – 
дивуючись з такої переміни, запитала його. – Де був, там нема, – 
якось загадково відповів парубок і зітхнув («Хліб і сіль», с. 536); 
див. також:  ДЕ Й БУВ ТАКИ́Й, КОЛИ́ ГРИМІЛ́О. 

13. ДЕ ВЖЕ ЙОГО́ (МОЄ́) НЕ ПРОПАДА́ЛО. Ще не 
доїхавши до економії, Гервасій підіймає руку з нагаєм і кидає через 
штахет: – Радійте, веселіться, люди! Наш ласкавий пан дає 
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надбавку! Де вже його не пропадало («Хліб і сіль», с. 571);  
– Дядьку Замриборщ, ви мене ще покатаєте? – пурхають вгору 
довгі чорні вії. – І сам не знаю, – замислюється чоловік. – Це ж 
великий розход бензину. Обличчя Левка береться сумом, а 
Замриборща – посмішкою. – Ну, та де вже моє не пропадало, – 
прокатаю такого козака, але за плату («Кров людська – не 
водиця», с. 126); – Ой Панасе, Панасе, тримайте свої насмiшечки 
хоч на кiнчику язика... То за сiмдесят вiддасте? У мене ж 
п’ятiрки, як зорi в жнива, – з самого мiсяця вiдлитi. – I де вони 
взялись у вас? – Де? – спохватився дядечко. – Це довга казка. То 
давайте свою руку – позолочу її. Де вже моє не пропадало! 
(«Щедрий вечір», с. 588); див. також: МА́ЙТЕ БО́ГА В ЖИВОТІ;́ 
КОЛИ́  ЛЮДСЬКУ́ ДУ́ШУ ПОСТА́ВИТИ НА КОЛÍНА, ВОНА́ 
ВСЕ СКА́ЖЕ; НА КÍНЧИКУ ЯЗИКА́; РАЗ НА ТЕ ПІШЛО́; 
ЧУЖЕ́ СКОРІШ́Е БА́ЧИШ І ЛІЧ́ИШ. 

14. ДЕ ВЖЕ КЛЕ́ШНI РА́КА ЗМАГА́ТИСЯ З 
КÍНСЬКИМ КОПИ́ТОМ. Ступач одразу догадався, до кого 
поїхав воєнком, i кинувся до колишньої махновської брички.  
– Переганяй його! – крикнув вiзниковi. А той тiльки одним вусом 
вибив посмiшку: – Та що з вами? Де вже клешнi рака змагатися з 
кiнським копитом («Чотири броди», с. 171). 

15. ДЕ ВЖЕ ТIЙ КОПÍЙЦI ВЗЯ́ТИСЯ У БÍДНИХ, 
КОЛИ́ ВОНА́ Й З БАГА́ТИМИ НЕ ХО́ЧЕ РОДИЧА́ТИСЯ. – Ви 
насмiшечки назбируєте, Панасе? – Нi, вони чогось самi родять у 
менi, – вiдразу ж вiдповiв тато. Але й дядечко не залишився в 
боргу: – Краще б у вас копiйка родила! Батько оцiнив дотепне 
слово, i пiд вусом його насочилась хитринка: – Де вже тiй копiйцi 
взятися у бiдних, коли вона й з багатими не хоче родичатись 
(«Щедрий вечір», с. 572). 

16. ДЕ ГУ́СТО, ТАМ НЕ ПУ́СТО. – Щось, мені здається, 
дуже густо засіваєте поле, – здалеку кинув Карпо. – Де густо, 
там не пусто, – не зрозумів його зразу Василенко («Велика 
рідня», т. 3, с. 158). 

17. ДЕ Є ТАКÍ ГРАБЛÍ, ЩОБ ВIД СЕ́БЕ ГРЕБЛИ́?  
– Скажи на милiсть Божу! – здивовано вирвалось у матерi: 
каяття Безбородька вразило її. – Виходить, ще не зовсiм 
пропащий ти чоловiк. – Де є такi граблi, щоб вiд себе гребли? Та 
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й рука якось у чоловiка все до себе горне, – глибокодумно ввернув 
Шавула своє слiвце i прикрив очi скойкоподiбними повiками 
(«Правда і кривда», с. 298); – Бач, пішов у соз – і наче помолодшав. 
А чого ж йому? Люди все зроблять, а ти тільки командуй. 
Сказано: де є такі граблі, щоб од себе гребли? Один мій такий 
дурень набитий, що навіть з себе останню сорочку комусь 
віддасть. А люди як обертаються. Я йому зараз усе, усе вичитаю, 
– нападала на Івана. – Розумні голови, бач, як собі ліс таскають. А 
ти сиднем сидиш, лежнем лежиш («Велика рідня», т. 2, с. 556). 

18. ДЕ Є ХЛІБ – ТАМ Є НАДІЯ́. – Ревізія встановила: 
розтрат у нас немає, заборгованості теж. А від себе скажу: 
дякуючи вам, усі наші поля вродили. А де є хліб – там є надія. 
Спасибі вам за працю, спасибі за те, що навчали мене розуму і 
навчили ходити біля землі («Дума про тебе», с. 214). 

19. ДЕ Й БУВ ТАКИ́Й, КОЛИ́ ГРИМІЛ́О. – Коли не 
візьмете мене з собою, слідом піду. З сокирою піду, не дасте 
сокири, бучком орудуватиму! – Тю на тебе, диви, який гарячий! Де 
й був такий, коли гриміло. – Де був, там нема, а насміхатися не 
маєте права. – Про права ти більше знаєш – може, у суді служив, 
у права, як сорока в кістку, заглядав («За один стіл», с. 392). 

20. ДЕ КО́ЗАМ РО́ГИ ПРА́ВЛЯТЬ. – Пустіть мене, 
дядьку, в театр. – Чого захотів! Я тебе пущу, але так, щоб знав, 
де раки зимують! – Я вже знаю, де вони зимують… – жалісно 
заскімлив, бо не раз про це чув од дорослих. – А куди Макар телят 
ганяє теж знаєш? – уже з цікавістю покосував на мене парубок. –
 І це знаю, – бадьоріше відповів я. –  Ну, а де роги козам 
правлять? – Теж знаю. – А по чому фунт лиха? («Гуси-лебеді 
летять», с. 560).  

21. ДЕ́КОЛИ ТРЕ́БА ПОЖАЛÍТИ РОЗУ́МНОГО ЛО́БА, 
ЩОБ НЕ ВIДПОВIДА́ЛО ДУРНЕ́ НИЖЧЕСПИ́ННЯ. Тепер 
постарiлий Чигирин справно головує в сусiдньому селi, iнколи, 
хитро примруживши око, ганить Данила за непотрiбний запал i 
прямолiнiйнiсть, бо ж деколи треба пожалiти розумного лоба, 
щоб не вiдповiдало дурне нижчеспиння («Чотири броди», с. 224). 

22. ДЕ КРИМ, А ДЕ ПОПО́ВА ГРУ́ША. Лісник скривився 
на дідька і крекнув: – Мабуть, таки доведеться їхати. Буду тепер 
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допитуватись, де Крим, а де попова груша, а все через твою 
голоколінну дурість («Чотири броди», с. 205). 

23. ДЕ ЛЮ́БЛЯТЬ – НЕ ЧАСТИ́. – А чого ви до нас так 
рідко заходите? Ви ж знаєте, як вас шанує тато. – Де люблять – 
не части («Велика рідня», т. 3, с. 245). 

24. ДЕ МОЇ́ О́ЧІ БУЛИ́, <КОЛИ́ НА ТОБІ ́ЖЕНИ́ВСЯ>. 
– І ніхто на свого бригадира не обидився, тільки ти одна така 
причепа… Де мої очі були, коли на тобі женився? Ніяк не 
второпаю… («Велика рідня», т. 3, с. 108). 

25. ДЕ НЕ ПОСІ́Й, ТАМ І (ТО) ВРО́ДИШСЯ. Дяк. Мир і 
милість від Господа Бога і спаса нашого Ісуса Христа. Артемон. 
Дяче, тебе де не посій, там і вродишся. Дяк. А ти, чадо, де не 
посіють, там і вкрадеш. Артемон. Дяче, ти не чув приказки: на 
кожного є вовк за горою!? Дяк. Ні, я чув іншу: є вовк у нашій 
коморі. Ось лише перед своїм весіллям цей вовк приволік на 
даровизну у своє лігво два мішки свіжої риби, телицю, барана 
мериноса, хряка… А вже далі пішло зовсім незрозуміле – прикотив 
уночі бочку меду. Коли це вовки почали мед їсти? («Дума про 
любов», с. 484); Я обережно з сіней всовуюсь до хати і 
притуляюсь до одвірка. Дядько Сергій першим помічає мене і 
тицяє пальцем у мій бік: – От і гостя маємо! Тебе де не посій, то 
вродишся («Гуси-лебеді летять», с. 516). 

26. ДЕ ПIП З ХРЕСТО́М, ТАМ I ДÍДЬКО З ХВОСТО́М. 
Магазаник нiби завагався, крекчучи, полiз рукою до жирiв 
потилицi: – Спокушаєш ти мене, Власе, в грiх уводиш. Недарма 
кажуть: де пiп з хрестом, там i дiдько з хвостом. Лавушник не 
розсердився, а засмiявся: – От не знаю, хто з нас з хрестом, а хто 
з хвостом («Чотири броди», с. 330). 

27. ДЕРЕ́ТЬСЯ, МОВ ЖА́БА НА КОРЧ. – За старе 
мститься. В’їдливий, паскудний чоловік, – уважно вислухав Варивон 
товариша. – Та нема чого тобі дуже печалитися. Подумаєш, велике 
цабе отой Краків. Тільки дереться, мов жаба на корч. А дертися 
він по всіх усюдах навчився («Велика рідня», т. 3, с. 44). 

28. ДЕРЖА́ВI КРА́ПЛЮ, СОБÍ КВА́РТУ. – Усе 
розпитував про тебе i все хвалив тебе. Просив, щоб я йому 
розмалювала хату; потiм, уже в себе, сам вiддiляв жовтки вiд 
бiлкiв на фарби i знову розпитував про тебе. – Хай його лиха 
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година розпитує. – Та вона обминає його. Розкошує в лiсництвi 
чоловiк, як пампух в олiї. У нього ж так: державi краплю, собi 
кварту... («Чотири броди», с. 38). 

29. ДИВАКА́ І ПО СМІ́ХУ ПІЗНА́ЄШ. – Чоловік тоді 
правильний, коли своє місце знаходить на землі. Дивись, інший і не 
дурний, і учений, а все в нього через пень-колоду виходить, бо свого не 
найшов. А моя точка – машини всякі. Люблю їх, як душу. Привозять 
тобі мертве залізо, а ти в ньому подлубаєшся, замурзаєшся, як чорт 
у пеклі, вилаєшся не раз, а потім і любуєшся – пішла моя машина на 
люди, як молодиця на весілля, тільки покручує собі… – І Федоренко 
додав таке порівняння, що Григорій довго беззвучно сміявся, 
зупинившись посеред лісу. – Дивака і по сміху пізнаєш, – і собі 
посміхнувся Федоренко («Велика рідня», т. 3, с. 260). 

30. ДИВИ́ВСЯ БIС У ВО́ДУ I ТÍЛЬКИ ЧО́РТА БА́ЧИВ. 
– Я сам, персонально, конфiскував на ярмарку в Демка 
Петровича глиняного чорта, в якого довготелесiсть фiгури, 
модель голови й округлiсть обох щiк були зовсiм схожi на мене. 
Покупцi дивилися на чорта, а насмiхалися з мене, про що 
можуть сказати записанi в мою книжечку свiдки. Ось таким 
способом цей iндивiдум може дискредитувати не тiльки мене, а 
й керiвництво всього нашого повiту. Я прогресивно наперед 
заглядаю! – Дивився бiс у воду i тiльки чорта бачив, – хмикнув 
дядько Стратон («Щедрий вечір», с. 692). 

31. ДИТЯ́ СПИТЬ, А ДО́ЛЯ ЙОГО́ РОСТЕ́. «А як там 
Володимир? – занепокоїлась i вiдразу втiшила себе давньою 
мудрiстю: – Дитя спить, а доля його росте». Яка ж то буде у її 
дiтей? («Чотири броди», с. 52). 

32. ДИ́ХАЄШ, МОВ КОВА́ЛЬСЬКИЙ МІХ. див. ЗА 
ТОБО́Ю СТО ВОВКІВ́ ГНА́ЛОСЯ? 

33. ДІ́ВКА БЕЗ СИ́ЛИ – ЩО КОРО́ВА БЕЗ МОЛОКА́. 
 – Гарна дівка, нічого поганого не скажу, не знаю тільки, як ти в 
роботі: вогонь чи мертва? – Що ви, дядьку, робите? – 
вишарпнула з огидою і переляком руку. – Силу, силу обмацую. 
Дівка без сили – що корова без молока. А мені ялівки не треба 
(«Хліб і сіль», с.  333). 

34. ДІВО́ЧА ВРО́ДА БЛИ́СНЕ, МОВ РОСА́, I 
ТУМАНЦЕ́М ЗÍЙДЕ, НА́ЧЕ РОСА́ УЛÍТКУ. Бо що дiвоча 
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врода? Блисне, мов роса, i туманцем зiйде, наче роса улiтку. А 
життя є життям, i воно вимагає свого: коли не любовi, то 
материнства. Може, в цьому теж є якась мудрiсть старостi, та 
як любовi змиритись iз нею? («Чотири броди», с. 274). 

35. ДІВО́ЧІ СЛЬО́ЗИ НЕ ДОЩ – НА НИХ ЗЕРНО́ НЕ 
ВРО́ДИТЬ. – Уже пізно про це говорити: розписались вони.  
– Тільки як? Він чорнилом, а вона сльозами? – Що дівочі сльози? 
Вони не дощ – на них зерно не вродить («Дума про тебе», с. 22). 

36. ДІВО́ЧІ СЛЬО́ЗИ, ЯК ОТА́ РОСА́ НА ТРАВІ́: ЗІ́ЙДЕ 
СО́НЦЕ – І СЛІ́ДУ НЕ ЗАЛИ́ШИ́ТЬСЯ. Так їх і застала Марійка, 
переступаючи з світлом через поріг. І забула мовчазне нарікання і 
сльози Югини. Що сльози дівочі? Як ота роса на траві. Зійде сонце 
– і сліду не залишиться («Велика рідня», т. 2, с. 506). 

37. ДІ́ДИЧ З ПЕРЕВА́РЕНОЇ СИРО́ВАТКИ. – А чому ж 
Варава не пан? – дивується Матвій. – Це дідич з перевареної 
сироватки – недалеко від підсусідка втік («Хліб і сіль», с. 108). 

38. ДІД́ЬКО З НИМ. див.  КАТ ЙОГО́ ЗНА́Є.  
39. ДÍДЬКО РЕ́ШЕТОМ ПIДЛАТА́В. – А щоб тебе! 

Пiзнаю свого правдивого брата, – засмiявся дядько, i засмiялись 
на його виду усi вiспинки. Але чоловiк не журиться ними, а iнодi з 
усмiхом i каже: – Мав собi колись нiчого обличчя, та дiдько 
пiдлатав його решетом («Щедрий вечір», с. 649). 

40. ДІЛА́ (ДІЛ́О) ІДУ́ТЬ (ЙДЕ), КОНТО́РА ПИ́ШЕ. За 
роботою хлопчака пильно стежить присадкуватий, 
горшкоголовий Омелян. Його віспуваті щоки схожі на сірий шлях, 
прибитий краплинами дощу; важкий м’ясистий ніс по самі ніздрі 
загруз у прокурених вусах і, здається, витягує з них міцний 
тютюновий дух. – Діла ідуть, контора пише? – якомога 
бадьоріше виморщує посмішку Терентій («Хліб і сіль», с. 132);  
– Цить, заголосив, неначе на похоронах, – витрiщився на нього 
Тодох Мамура. По його ятаганистих щелепах вививається 
презирство. – Ти краще помiзкуй, поворожи, як утримати нашого 
дорогого Антона Iвановича на посту, бо дiло йде – контора пише 
(«Правда і кривда», с. 223); див. також: ЖИТТЯ́ ЗЛО́ДIЯ 
СКОРОМИНУ́ЩЕ; НI ПУ́ХУ НI ПЕРА́. 

41. ДІ́ЛО ВА́ШЕ. – Якщо ви хочете слухати цього 
хлопчиська, – презирливо тицьнув пальцем на Гончара 



Д 
 

66 
 

Стадницький, – діло ваше. Тільки глядіть, щоб потім з торбами 
не пішли по селу («Хліб і сіль», с. 369). 

42. ДІ́ЛО НАЖИТНЕ́. – Що там коні, Олександре 
Петровичу. Коні – діло нажитне… – навіть у думках оминає 
прощання зі своїми кіньми. – Нажитне-то нажитне, але нажив їх 
власним горбом. У мене, повір, з десять шкур злізло, поки я 
стягнувся на худобу. Коли моє бідацтво заробляло ту копійчину, 
то мозолями, як п’ятаками, обріс. Зріжеш їх, а в ямках – води 
налий – втримається («Велика рідня», т. 3, с. 40). 

43. ДÍЛО НЕ МОГО́ РО́ЗУМУ. – Хто знає, як складеться 
це завтра. А навiдаються брати – передай  їм двi бочечки меду i 
скажи, що моя заблукла душа шукає покути. Я можу пiдказати, 
де i що лежить на перевалочному пунктi... – Це дiло не мого 
розуму, – стенула плечем дiвчина. – А от мед я у вас куплю, якщо 
поцiнно продасте («Чотири броди», с. 527). 

44. ДÍЛО ХАЗЯ́ЙСЬКЕ. – Та вiн завтра збирався в Щедрову 
ловити рибу. – Нi, тату, я краще поїду в Майдан-Трепiвський. Там 
книжки видадуть! – Як хочеш, дiло хазяйське, – сказав тато 
(«Щедрий вечір», с. 705); – Так у неї уже на головi посiялась гречка.  
– А гречку треба пофарбувати. – Багато чого їй треба, то не будемо 
тратитись нi на фарбу, нi на горiлку. – Дiло хазяйське, – посмутнiв 
дядько Трохим, який умiв пiдпоювати коней, а пiсля такої роботи не 
забував i про блиск у своїх очах («Щедрий вечір», с. 654). 

45. ДЛЯ ВИХВАЛЯ́ННЯ МЕ́НШЕ ТРЕ́БА РО́ЗУМУ, 
ЧИМ ДЛЯ ДІЛ́А. – Хвальби, хлопче, вийшло багато. – Так це ж 
заслужена хвальба. – Боюсь я її. – Чого ж боятися, коли 
заслужили. – А ти не помічаєш, що ми чогось хвалимося більше, 
ніж потрібно? А для вихваляння менше треба розуму, чим для 
діла («Дума про тебе», с. 262). 

46. ДЛЯ ДО́БРОГО КОЗАКА́ І КИЙ НЕ БІДА́, А 
ПОГА́НОМУ І ВАРЕ́НИКИ МУ́ЛЯТИМУТЬ. І справді, бувало, 
по кілька днів додому не заглядав, а потім біжить, замурзаний, 
зголоднілий, тільки очі горять – сміються, веселі такі, і так тоді 
на їжу накинеться – наче за плечі кидає. – Іч, радість яка. Нема 
того, як людські діти, впору їсти. Гляди, щоб не завадило. – Мені 
завадить?! Для доброго козака і кий не біда, а поганому і 
вареники мулятимуть («Добрий вечір, мамо», с. 363). 
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47. ДЛЯ ЧУЖО́ГО О́КА. див. ЛЕ́ГКО, ЯК МЕНІ ́
ВМИРА́ТИ. 

48. ДО БІ́СОВОЇ МА́МИ. див. КУДИ́ МАКА́Р ТЕЛЯ́Т 
НЕ ГАНЯ́В. 

49. ДО БО́ГА ВИ́СО́КО, ДО ЦАРЯ́ ДАЛЕ́КО, А З 
МУЖИКА́ ОСТА́ННЮ ШКУ́РУ ДЕРУ́ТЬ. див. ЯКА́ НЕ Є 
ШКУ́РА НА ВОЛО́ВІ, А ШКУРОДЕ́Р ЗДЕРЕ́. 

50. ДО́БРА РИ́БА КАРАСІ ́ – АБО́ ПРОДАСИ́, АБО́ 
САМ ПОЇСИ́. Коли ж біля невеликого острова Володимир 
Іванович почав витягати жаки, Каленик пожвавішав, немов 
прокинувся од задуми, сам засунув руку в горловину, щоб дістати 
рибу. – Добра риба карасі – або продаси, або сам поїси, – 
всміхнувся, виймаючи великого, з потемнілою лускою карася 
(«Велика рідня», т. 3, с. 405). 

51. ДО́БРЕ, КОЛИ́ СМІЄ́ТЬСЯ, АБИ́ НЕ ГОЛОСИ́ЛО.  
– Я, тату, з чотирнадцятого року і по нинішній день стільки 
наслухався пекельної музики, що мені ця буде як ліки. – Ліки! – 
перекривив батько. – Твої ліки тепер – сало чи смалець. Хоч би 
зачуханого кабанчика з економії приволік. Еж ні, не вистачило на 
це голови. Усе ж село сміється і з мене, і з тебе. – Та це добре, 
коли сміється, аби не голосило («Гуси-лебеді летять», с. 518). 

52. ДО́БРЕ КОМУ́СЬ ЩА́СТЯ БАЖА́ТИ – ІЗ СВОГО́ 
БАГА́ТСТВА ПОЩЕ́РБЛЕНИЙ ГРІШ КИ́НУТИ. – Коли ти 
мені добра бажаєш, у мене є одне щастя – ти. Підеш за мене – 
нічого більше в світі не треба… Добре комусь щастя бажати 
– із свого багатства пощерблений гріш кинути («Велика 
рідня», т. 2, с. 513). 

53. ДО́БРЕ ПРЯДЕ́Ш СВОЮ́ НИ́ТКУ, ЩО ТÍЛЬКИ 
ВШИ́ЄШ НЕ́Ю. – Чого ж прибрiхувати? – насторожився 
Дончак. – А хiба ж ви колись не прибрiхували своїй, що вона 
найкраща у свiтi? – Ох, i хитрий ти дiдько! – розреготався 
Дончак. – Навiть я за таке перебiльшення. Добре прядеш свою 
нитку, що тiльки вшиєш нею? («Правда і кривда», с. 380). 

54. ДО́БРИЙ ДЕНЬ ВАМ! див. НА́ТЕ І (Й) МОЮ́ 
БА́НОЧКУ НА ДЬО́ГОТЬ. 

55. ДО́БРИЙ, ХОЧ ДО РА́НИ ПРИКЛАДИ́. – Спробуєм. –
 Що спробуєм? – Виконати вашу пораду. – Який ти сьогоднi 
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добрий, хоч до рани приклади. З чого б то воно?.. – вголос 
прикидає Кисiль, не дивлячись на Марка («Правда і кривда», с. 398). 

56. ДО́БРІ ГАДКИ́, ТА НЕ В ПО́РУ ПРИЙШЛИ́. «А 
може, справді ти моя доля?» – знову подумав із гіркістю і жалем. 
Проживши двадцять два роки, він іще не знав справжнього 
кохання. Вірилось, що десь у світі є його єдина дівчина, для якої і 
він буде єдиним; вірилось у ту любов, коли одне про одного не 
може навіть у думці помислити погано. «Добрі гадки, та не в 
пору прийшли», – розсердився сам на себе і почав докладно 
розпитувати дівчину про місцевість її району, про ліси, де вона 
живе, про залізничні дороги («Велика рідня», т. 3, с. 392). 

57. ДО́БРІ ТОБІ ́ СМІ́ШКИ З ЧУЖО́Ї ЛЕМІШ́КИ. – На 
таку рибину рідко коли нападеш. Ох і щука! Всім щукам щука. 
Прямо як підвалина! – ніяк не міг заспокоїтись Варивон. – Скоро 
ти вже скажеш, що вона, як хата була. – Добрі тобі смішки з 
чужої лемішки («Велика рідня», т. 3, с. 142). 

58. ДО́БРОГО ЧОГО́СЬ НЕ ДОПРО́СИШСЯ, ВIД 
ЛИХО́ГО НЕ ВIДIБ’Є́ШСЯ. – Хто ж нашу сестру не зобижає! 
– з стогоном вирвалось у Маври, але й тепер вона говорила до 
вогню, а не до Марка. – Доброго чогось не допросишся, вiд лихого 
не вiдiб’єшся, та ще тодi, коли вдова має обличчя, а не пику 
(«Правда і кривда», с. 338). 

59. ДОБРО́ З ДИ́МОМ ПУСТИ́В. – Норов слiдчих 
вiдомий! Це ж додуматись: борги на шиї, а вiн добро з димом 
пускає. – I боргiв уже нема на шиї, – поправив Марко. – Як нема? – 
насторожено, з недовiр’ям спитав Кисiль. – Де ж ти їх устиг 
подiти? У воду кинув? – Еге ж, у бистру воду, щоб не повертались 
(«Правда і кривда», с. 397). 

60. ДО БУЛАВИ́ <ЩЕ> ТРЕ́БА Й ГОЛОВИ́. – Хто я 
буду? – перепитав Марко. – Я той, хто хлiб, а не полову сіє. Ще вам 
якiсь анкетнi данi потрiбнi? – Iдiть ви пiд три чорти! – вигукнув, 
шаленiючи, Кисiль. – Я вже там був! – одрiзав Безсмертний. Кисiль 
нагнувся, схопив шапку i кинувся до дверей. Коли вони з грюкотом 
зачинилися, Броварник похитав головою i сказав: – До булави ще 
треба й голови...(«Правда і кривда», с. 212). 

61. ДО́ВБНЕЮ НЕ ДОБ’Є́Ш. – Таки від святого Матвія, – 
урочисто говорить Дорохтей. – Мій дід теж Матвієм звався. І не 
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смійся з тих, що стоять на Божій дорозі. – Вас ще, тату, довбнею 
не доб’єш, а ви про Божу дорогу торочите, – кидає з-за столу 
Терентій, не відриваючись од своїх папірців («Хліб і сіль», с. 332). 

62. ДО ВЕСІ́ЛЛЯ ТІ́ЛЬКИ ГУ́БИ ВМОЧА́ЮТЬ, А ПІ́СЛЯ 
ВЕСІ́ЛЛЯ – І ДУ́ШУ ПОЛО́ЩУТЬ. – Тітко Марійко, скажіть їй 
що-небудь! Мені, як хто не п’є – краще ніж у серце. – Випий трохи, 
Югино… Вона у нас така несміла. – Такою і ти колись несміливою 
була, – глузує Іван. – До весілля тільки губи вмочають, а після 
весілля – і душу полощуть («Велика рідня», т. 2, с. 436). 

63. ДОВИ́ВСЯ МОТУЗО́ЧОК ДО САМО́ГО КІНЦЯ́.  
– Хто ж у нас начальник поліції? – Пан Пасикевич, сам він 
малий, як гусак, а шкодливий, наче тхір. – Он воно що! – 
насупився Богдан.  – «Довився мотузочок до самого кінця. 
Виходить, таки зустрінемося з Пасикевичем у тісних 
суточках» («Дума про тебе», с. 340). 

64. ДО ВСЬОГО́ ЧОЛОВÍК ЗВИ́КНЕ, ТÍЛЬКИ НЕ ДО 
БIДИ́. – Важко тобi самiй з двома?.. Не кажи й не говори, бо сам 
знаю: до всього чоловiк звикне, тiльки не до бiди. Це треба 
стати i орачем, i сiячем, i город упорати, i зварити, i спекти, i 
обшити, i обiпрати, i хату, i корову доглянути, i дiтям дати толк 
(«Чотири броди», с. 39). 

65. ДОГНА́В НЕ ДОГНА́В, А ПОБІ́ГТИ (ПОГНА́ТИСЯ) 
МО́ЖНА. – Бо вона не по-нашому написана, – беру книгу і 
дивлюсь на чуже, незрозуміле письмо. – Не по-нашому? Оце 
удружила тобі! – похитала головою Мар’яна. – Хто ж його з 
мужицькою грамотою добере, як ці книги пишуться? – Вона 
замислюється, а далі рішучіше: – Ну, ти не смутній! Догнав не 
догнав, а побігти можна. Підемо зараз до панича і попросимо в 
нього наську книгу («Гуси-лебеді летять», с. 503); Вiн ще раз 
поглянув на хутiрець, на отаву, що почала проростати 
холоднечею, зiтхнув. Завчасу б сюди перебратись. Так навiть 
старостi не дадуть такої дармовизни. Тепер тiльки за душi 
надiляють землю. Магазаник кидає погляд у далину, де тополi 
вростають у небо i вечориться земля, прикидає: чи завидна йти 
додому, чи дочекатися теменi – i прибитись до якоїсь спокусницi. 
Догнав не догнав, та побiгти можна («Чотири броди», с. 493–
494); – А знаєш, Дмитре, – раптом споважнів парубок. – Вибір 
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твій, хвалити не хочу, ой, важний, хороший вибір. Югина – це, 
значить, дівчина, – підняв угору палець. – Так і мені здається, – 
похмурнів Дмитро. – тільки чи вийде що з цього? – Повинно 
вийти! – впевнено сказав Варивон. – А втім, як то кажуть, догнав 
не догнав, а погнатись можна («Велика рідня», т. 2, с. 485). 

66. ДО ГУРТОВО́ГО ДОБРА́ НЕ ТАК ТРЕ́БА М’ЯКИ́Х 
СЛIВ, ЯК ЦУПКИ́Х СТОРОЖÍВ. – Отже, ти не вiриш народу? 
– Народу вiрю, а людям – нi! Ти ще не знаєш, як вiйна змiнила їх. I 
ти не дуже, практично, високо залiтай iз своєю довiрою! До 
гуртового добра не так треба м’яких слiв, як цупких сторожiв. 
– Добра твоя рада, тiльки не для мене («Правда і кривда», с. 304). 

67. ДО ДОБРА́ НЕ ДОВЕДЕ́ (НЕ ДОВЕДУ́ТЬ). – Нi, я 
шибеницю робити не буду. Безбородько пильно глянув на нього, 
насмiшкувато викривив синюшнi губи: – Не тикай менi пiд нiс 
перекорище, а рубай пiд корiнь свої сумнiви, бо вони до добра не 
доведуть («Чотири броди», с. 370); див. ПОМ’ЯНИ́ МОЄ́ 
СЛО́ВО; ЧИМ БІ́ЛЬШЕ МА́ЄШ, ТИМ ЩЕ БІ́ЛЬШЕ 
ХО́ЧЕТЬСЯ МА́ТИ. 

68. ДО́КИ НЕ ЗГУ́ДИТЬ, ДО́ТИ НЕ КУ́ПИТЬ. – Що ж 
ви сватати прийшли? Мою хатину? – Нащо менi це кишло? От 
ваша десятинка над шляхом згодилась би менi. Щоправда, не 
дуже вона зручна, витовкують її на розхристi, та й земелька 
теж могла б кращою бути, – хитренько ганить наше найбiльше 
багатство, щоб збити цiну. – Але, коли гноїти її, щось Бог 
зародить. – Ви, доки не згудите, доти не купите? – 
заступається мати за нашу десятину («Щедрий вечір», с. 587). 

69. ДО́ЛЕЮ НЕ ТОРГУ́Й!  див. УТЕКТИ́ ВIД СЕ́БЕ НЕ 
МО́ЖНА. 

70. ДО́ЛЯ НЕ ГОВО́РИТЬ ЛЮДИ́НI ПРО СВОЇ ́
ДОРО́ГИ. Доля не говорить людинi про свої дороги. Чогось вiн 
зараз полохливим став. Чи це вже старiсть всiдається на плечi, 
чи голод тривожить великим та непевним карбованцем i 
непевним покупцем? («Чотири броди», с. 90). 

71. ДО МÍСТА НЕ ДОРÍС, А СЕЛО́ ПОНЕВАЖА́Є. 
Прислали мiстечковий кадр, що до мiста не дорiс, а село 
поневажає. Маємо з ним халепу. Анiт звати її. Не Ганна, не 
Ганнуся, а тiльки Анiт. I собою нiчогенька, i очi христовоскреснi 
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має, i куделиця, мов раннiй пiдбiл, золотиться, тiльки 
лихомовство позичала у вiдьмуги. Як не обкрутить когось iз 
новеньких, то зсiче язиком на капусту («Чотири броди», с. 76). 

72. ДО НОВИ́Х ВІ́НИКІВ ЗАПАМ’ЯТА́Є. – Який 
противний він! Який гидкий! Дітей соловейкових хотів поїсти! – Але 
ж ми, Настечко, добре йому дали – до нових віників запам’ятає! – 
втішає її братик («Кров людська – не водиця», с. 124). 

73. ДОПА́ВСЯ ДО ЧУЖО́ГО, МОВ КИ́РИК ДО 
СМЕТА́НИ. Кинувши косу, Давид довго отупіло дивився на міцну, 
кряжисту постать сина, що не мав совісті ні на макове зерно. Йому 
вже кортить дорватися до золота. А захопить його, то й пустить 
батька з торбою попід вікнами. От коли вмирати буду, то, може, й 
подумаю, чи сказати про свій скарб. На подвір’ї заторохкотів віз: 
Артемон знову кудись виїжджає на роздобичу. Допався тепер до 
чужого, мов Кирик до сметани («Дума про тебе», с. 292). 

74. ДО ПОРИ́ ГЛЕК ВО́ДУ НО́СИТЬ. – Ви майстер 
викручуватися і робити поганий вплив на людей. Та найбільша 
ваша вина, що вас ні на чому не спіймаєш. Але до пори глек воду 
носить. Держава чекає од вас допомоги, а ви змушуєте ще й на 
вас витрачати сили («Хліб і сіль», с. 589). 

75. ДО ПОРИ́, ДО ЧА́СУ. – Не припізнюсь. Данько сказав, 
що коли мені тільки треба буде волів, – зразу ж дасть. Не одна ж 
пара в нього. Оце два дні будуть воли в мене. Дуже хоче для своєї 
старшої дочки добру мебель мати. Коли я змалював, яку маю 
зробити йому, то аж підскочив, чортів хапун. Піддобрюється 
тепер. Навіть не лаявся, коли раз побачив, що більше копи на хуру 
врублив. – То до пори, до часу («Велика рідня», т. 2, с. 445). 

76. ДОП’Я́В СОБІ ́ ПОМІЧНИ́ЦЮ, ЯК ОТО́Й ГРЕЦЬ 
ДУДУ́ НА СВОЮ́ БІДУ́. – Та вона, непосида, до всього здатна. Я 
її на генерала б учив: як почне командувати та коверзувати мною 
– хоч з пасіки тікай. Тільки й спокою, поки в тому інституті 
вчиться. А приїде – і почне тобі свої порядки заводити. Словом, 
доп’яв собі помічницю, як отой грець дуду на свою біду («Велика 
рідня», т. 3, с. 246). 

77. ДО РОБО́ТИ РІДКИ́Й, НА́ЧЕ Ю́ШКА. див. СТО 
ДРУ́ЗІВ – ЦЕ МА́ЛО, ОДИ́Н ВО́РОГ – ЦЕ БАГА́ТО. 



Д 
 

72 
 

78. ДО́СВIТ РОСУ́ РО́СИТЬ. – Чого ви, хлопцi? – наче 
побувавши в їхнiх душах, зажурено запитала Оксана. – Якi ви, 
тiточко, гарнi, – зрозумiв її тривогу Роман. – Хоч до матерi на 
хвильку загляньте. – Вже нема як: досвiт росу росить... 
(«Чотири броди», с. 390). 

79. ДО СМЕ́РТІ БУ́ДУ ЗА ВАС БО́ГА МОЛИ́ТИ. див. 
ПОМО́ЖУТЬ, ЯК БА́БІ КАДИ́ЛО, КОЛИ́ БА́БУ ЗДУБИ́ЛО. 

80. ДОЧЕКА́ЄШСЯ З ЖУКА́ МЕ́ДУ. Біля Свирида 
Яковлевича скупчилися активісти, лихі від невдачі й безсоння. 
Полікарп, шукаючи співчуття, приліплюється то до одного, то до 
другого чоловіка, але всі сердито відвертаються від нього. За 
спиною Сергієчка шипить неприхована неприязнь: – Сплюх 
нещасний! – Дочекаєшся з жука меду. – І де совість у чоловіка?  
– В побрехеньки пішла («Велика рідня», т. 2, с. 563–564). 

81. ДО ЧОГО́ НЕ ВІ́ЗЬМЕТЬСЯ – ТАК І ГОРИ́ТЬ У 
РУКА́Х. див. ВМІ́ТИ (УМІТ́И) – ЗА ПЛЕЧИ́МА НЕ НОСИ́ТИ. 

82. ДРІБНА́ ЛЮДИ́НА ТЕ́ПЛОЇ ПЕ́ЧІ ШУКА́Є.  
– Дрібна людина зараз не в лісах душу студить, а теплої печі 
шукає. Дрібна людина, товаришу командир, коли життя веселе, 
перша буде кричати «ура», перша буде чарку підіймати, жерти хліб, 
вона ж першою і напаскудить в чистій хаті. А вдарить грім – заниє, 
мов комар на болоті. Бо вона думає, що її паршива шкура дорожча 
всього життя, разом узятого. Вона ціни своїй шкурі не складе! – зло 
і схвильовано виважував кожне слово («Велика рідня», т. 3, с. 495). 

83. ДУ́МАЄМО В РÍЗНИХ МIСЦЯ́Х, АЛЕ́ 
СХО́ДИМОСЯ НА ОДНОМУ́. – Я радий, що ми думаємо в 
рiзних мiсцях, але сходимося на одному, – ще бiльше пiдкреслив 
свою пошану до Киселя. – I на чому збираєтеся виїжджати? – На 
коров’ячому хвостi. Але спершу треба чимось ухопитися за нього. 
– Зубами, – буркнув Кисiль («Правда і кривда», с. 397). 

84. ДУ́МАЙ НЕ ТИМ МÍСЦЕМ, НА ЯКО́МУ СИДИ́Ш. 
див. ЛИСИ́ЦЮ <ВЛА́СНИЙ> ХВIСТ ПОГУБИ́В. 

85. ДУ́МАТИ НIКО́ЛИ НЕ ПÍЗНО, <НА́ВIТЬ ПЕ́РЕД 
СМЕ́РТЮ>. Стьопочка розгнiвався, стиснув кулаки, знову забiг 
наперед: – Ще подумайте, Мирославе Григорiвно! Подумайте, 
поки не пiзно! – Думати нiколи не пiзно, навiть перед смертю 
(«Чотири броди», с. 260). 
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86. ДУ́МАТИ ТРЕ́БА ГОЛОВО́Ю, А НЕ КОПИ́ТОМ.  
– Сьогоднi ми жниварi, а ким будемо завтра через твої 
вибрики? – похитав головою Василь. – Думати треба все-таки 
головою, а не копитом. – Покинь, брате, свою лементацiю, бо 
вiд неї i день скисне. А вам ще стiльки дiлечка треба 
переробити! («Чотири броди», с. 250). 

87. ДУМКИ́ <Й> ГОЛОВИ́ НЕ ТРИМА́ЮТЬСЯ. Дiд 
Корнiй одним смутком глянув на рушника, потiм на Данила. – 
Звiдки ж, дитино, така зловiснiсть упала на нас? Ти не думав 
над цим? Чи за планами заготiвель, виконання i перевиконання не 
було часу думати? – Ох думав, дiду, вже думки й голови не 
тримаються («Чотири броди», с. 225). 

88. ДУМО́К НАМ НЕ ПОЗИЧА́ТИ! див. КОЛИ́ ХЛІБ Є, 
ТО Й ДУ́МКА ПЛЕ́ЩЕТЬСЯ. 

89. ДУРНА́ БА́БА, ДУРНА́ I ПÍСНЯ ЇЇ.́ див. ҐВАЛТ НА 
ВСЕ СЕЛО́ I ДВА ХУТОРИ́.  

90. ДУРНЕ́ СА́ЛО БЕЗ ХЛІБ́А. – Пуповиною треба село 
чути, а ви приїжджаєте тупати ногами на нас. – плювати на цю 
сільську філософію! – скипає Кульницький і, мов закований у 
ремінь, поволі дибуляє до брички… «Дурне сало без хліба», – 
Свирид Яковлевич рішуче повертає до хати, кидає на холодний 
припічок широконіску, вішає на гвіздок дубельтівку й старанно 
переодягається в найкраще своє вбрання («Велика рідня», т. 2,  
с. 319); Уже за деревами видно обриси подвір’я Морозенка; над 
хатою, мов колиску, місяць перегойдує єдину хмарину; біля воріт 
темніють дві жіночі постаті, – з хвіртки поглядають на дорогу 
вслід вершнику і так регочуть, що аж присідають. – Дурне ти 
сало без хліба, – говорить жінка в свитині («Хліб і сіль», с. 276). 

91. ДУ́РНЕВІ ЯЗИ́К НА ПРИПО́НІ НЕ ВТРИ́МАЄШ.  
– Ти, Дмитре, ще довго будеш ховати по кутках очі від людей? 
Уже не один цвіркає, що в мене з зятем хитра спілка: один до 
колгоспу пішов, а другий під його крилом індусом живе. – Дурневі 
язик на припоні не втримаєш. – А що ж розумний так довго 
думає? («Велика рідня», т. 3, с. 37). 

92. ДУРНИ́Й, МОВ КОЛО́ДА, А НЕ ЖУ́РИШСЯ. – Ти, 
Левку, не скачи мені цапа і гайворонням не страхай. Коли б я 
хотів, ти б ще сьогодні вдосвіта в лісі валявся. – Де ви мене в лісі 
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бачили? Де? – з викликом глянув на полісовщика. – Дурний ти, мов 
колода, а не журишся. Гадаєш, розуму випитую? Не так багато 
його натовчено в твоїй макітрі. Ви біля мене вже порожняка 
мчали. Коли б на тому місці стояв Пігловський, давно вже з 
кров’ю випльовував би шріт («Хліб і сіль», с. 113). 

93. ДУРНИ́Й ПІП, ДУРНА́ ЙОГО́ Й МОЛИ́ТВА. – Ще й 
досі не знаєш? Хіба я жінкою прожила з тобою? Не жінкою, а 
вдовицею. Так тепер не хочу залишитись старчихою без чоловіка 
й дітей. – Дурний піп, дурна його й молитва! – сердито хряснув 
дверима Григорій і вискочив з хати: він зроду не міг терпіти 
бабських нарікань і сліз («Хліб і сіль», с. 155). 

94. ДУРНИ́Й ПІП ЙОГО́ ХРЕСТИ́В. – Яка ж це байка?! 
– хмуриться Євдоким. – Сам агітатор говорив на ярмарку.  
– Дурний той агітатор, і дурний піп його хрестив. Ніколи пани 
своєї землі не віддадуть. Чуєте – ніколи! Вони швидше поділять 
наші шкури, аніж свої лани («Хліб і сіль», с. 377). 

95. ДУ́РНО ТІ́ЛЬКИ ХАРЧ ПЕРЕВО́ДИШ 
(ПЕРЕВО́ДИТЬ). Гивині батьки дуже хотіли бути багатими, але 
так, щоб усім людям здавалося, що вони бідні, як мак начетверо. 
Клята гонитва за багатством навчила їх не берегти ні себе, ні 
дітей своїх, ні худобу, ні слова, яке, де треба й не треба, 
хитрувало, криводушничало і прибіднювалось. – Хіба ж це воли? – 
махав рукою на свою таки добрячу круторогу худобу дядько 
Володимир. – Це не тягло, а кістки й хвороби, зашиті у шкуру, 
дурно тільки харч переводить («Гуси-лебеді летять», с. 458). 

96. ДУ́РНЯ Й ПО СМÍХУ ВПIЗНА́ЄШ. – Я тобi, 
неотесо, як глушону по огузку, то сам оглухнеш! Гляди менi! Але 
Терешко не дуже лякається погрози, а знову таки гигикає. «Дурня 
й по смiху впiзнаєш» («Чотири броди», с. 491). 

97. ДУХ В ТÍЛI МIЦНИ́Й, А ОТ ПIД ЗНАННЯ́ В 
ГОЛОВÍ НЕ ОРА́ЛОСЯ I НЕ СÍЯЛОСЯ. В технiкумi якась 
миловида дiвчина одразу спровадила мене до завiдуючого. Той з 
усiх бокiв оглянув мою одежинку, чмихнув разiв зо два, запитав, 
чи вмiю читати-писати, яке моє ставлення до свiтової 
буржуазiї i чи мiцний в моєму тiлi дух до науки. – Дух, кажу, в 
тiлi мiцний, а от пiд знання в головi не оралося i не сiялось. 
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Тодi завiдуючий засмiявся: – Облогом лежав мозок? То краще 
уродить! («Правда і кривда», с. 124). 

98. ДУША́ ЛЕ́ДВЕ В ТІ́ЛІ ДЕ́РЖИ́ТЬСЯ. – Іди від мене, 
чоловіче, не каламуть до решти мою душу, бо вона й так ледве в 
тілі держиться. – Тримай душу обома жменями, а землю крізь 
пальці випускай. Та міцно держи на прив’язі язика («Кров людська 
– не водиця», с. 111). 

99. ДУША́ НЕ Ю́ШКА – ЇЇ ́НЕ З’ЇСИ́. Сірошапка. – А ви, 
крім «я», іще якусь букву вивчіть, вона вам згодиться. Стратилет. 
– Я доберусь до твоєї душі! Сірошапка. – Душа не юшка – її не 
з’їси («Зачарований вітряк», с. 435). 

100. ДУШЕ́Ю НЕ ВИ́ЙШОВ. У зеленкуватих очах 
лiсника засумували скалки сiрого пiщанику: – Все чогось маєш 
гордування до мене? Чи так уже я обличчям не вийшов? «Душею 
не вийшов», – хотiла вiдповiсти, але промовчала. – А я тобi 
тiльки добра зичу, – саме небо прихилив би до тебе, до твого 
личка, – i пiдняв руки вгору, та не вловив ними небо, а тiльки 
нитку бабиного лiта («Чотири броди», с. 56). 

101. ДУШÍ ВИДНÍШЕ, АНÍЖ ОЧА́М. Сагайдак 
простягнув руку Стаховi. – А тепер прощавайте. – Куди ж ви? – 
здивувався i занепокоївся той. – Шукати своїх та щось робити.  
– Так от-от забринить свiтання. Перечасуйте в нас. – До ранку 
ще проскочу в лiси. – Дивiться, бо душi виднiше, анiж очам 
(«Чотири броди», с. 378–379). 

102. ДУШІ ́ НЕ ПРИКУ́ПИШ. – Якове Дорохтейовичу, ви 
дуже вчена людина, аж учитель. Ви всякі високі науки проходили, а 
ми прості й темні, як сама земля, люди. То хіба ж ви не знаєте, що 
гріх занапащати душу за гроші чи десятини, хоча б  їх і півсотня, і 
більше було? Душі не прикупиш, і вона, вибачте, не коняка, яку 
байдуже кому продають на ярмарку («Хліб і сіль», с. 488). 

 
Е 
 

1. ЕХ, КИРЮ́ШКО, КИРЮ́ШКО – НІ РИ́БА, НІ 
Ю́ШКА. Кирюша несхвальне гмикнув, глянув на лiс, кивнув 
головою старому, та й, розмахуючи довбаночкою, наче кадилом,
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подрiботiв з двору, та все картав себе дорогою: і на якусь бочечку 
медову не розжився, і Яринки не побачив. А голос її ніби чув. Ех, 
Кирюшко, Кирюшко – ні риба, ні юшка. А хіба ж не так? 
(«Чотири броди», с. 398). 

2. Е, ЯКÍ ВИ ШВИДКÍ. див. НЕ ТЯГНИ́, ЯК БАГА́ТОГО 
ЗА ПЕЧIНКИ́. 

 
Є 
 

1. Є ВОВК У НА́ШІЙ КОМО́РІ. див. ДЕ НЕ ПОСІ́Й, 
ТАМ І (ТО) ВРО́ДИШСЯ.  

2. Є В (У) СВÍТI СВЯТА́ КРАСА́, АЛЕ́ Є Й ГРÍШНА 
СПОКУ́СА. Та й Василинi треба щось приготувати. Є в свiтi 
свята краса, але є й грiшна спокуса, то хоч нею перебуде свої 
невдачi («Чотири броди», с. 94). 

3. Є ДВА ДИ́ВА НА ЗЕМЛІ́: ЧУЖА́ ГОРІ́ЛКА І В 
СУСІД́А ЖІН́КА. Дяк. Слава Всевишньому на небесах і на землі 
слава. О, несамовиті Шаламаї! От хто мене підвезе на весілля і на 
чарку. Шаламай. Дяче, ти не помітив, що твоє життя 
обертається навколо чарки? Дяк. Бо є два дива на землі: чужа 
горілка і в сусіда жінка («Дума про любов», с. 470). 

4. Є ЗЕМЛЯ́, ЩО З НЕ́БА ВПА́ЛА, А Є, ЩО У ВОДІ́ 
ПРОПА́ЛА. – Таки й не знаєш, – переконливо говорить Матвій.  
– Розумієш, є земля, що з неба впала, а є, що у воді пропала. От 
наша саме і знаходиться під водою. Оце я її і відміряю пакіллям, – 
що вийде з води, те й наше! («Хліб і сіль», с. 465). 

5. Є КЛЕ́ПКА В ГОЛОВÍ. Цi слова одночасно i обурили, i 
здивували Безбородька: дивись, старий дiдько почав заглядати у 
його кишеню. Але який чудернацький i не такий уже поганий хiд 
каруселиться. Гляди, щось можна виграти ним i навiть трохи 
авторитет свiй пiдняти... Таки є клепка в головi конюха («Правда 
і кривда», с. 223). 

6. Є ЛIЙ У ГОЛОВÍ. – А ти без гордування знайди, – 
стишив голос Магазаник. – Не пошкодуєш, – i знову забряжчав 
ключами. – Я тобi по-добросусiдському сказав: живий має думати 
тiльки про живе. У тебе є двоє дiтей, у мене – один Стьопочка. У
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тебе є врода на лицi, у мене є лiй у головi, то й поєднаємось собi 
(«Чотири броди», с. 40). 

7. Є ПРА́ВДА НА СВÍТI. За столом знову засмiялись, а 
Гордiєнко похитав головою, щось подумав i вийшов iз землянки. В 
оселi всi урочисто притихли, немов очiкуючи чогось. Незабаром на 
подвiр’ї великодньо бемкнув дзвiн, раз, вдруге i втретє. – За сина? 
– запитав Марко. – За тебе, – вiдповiла тiтка Христя. – За твоє 
головування. Ми вже знаєм, що в райкомi сказали. Є правда на 
свiтi! – Не зiйшовся на безбородьках свiт клином. Але чепкi вони, 
як бур’ян («Правда і кривда», с. 278). 

8. Є ЧОЛОВІЌ – КОЗА́К, А Є І КІЗЯ́К. див. У ЖИТТІ,́ 
ЯК НА ДО́ВГІЙ НИ́ВІ. 

9. Є ЩЕ В БО́ГА ДНІ. див. СТАРО́ГО ВО́ВКА ЗА ХВIСТ 
НЕ ВПIЙМА́ЄШ. 

10.  Є ЩЕ СИРИ́ЦЯ В ТÍЛI. – Є в мене один дiд-болотяник, 
який оцю мокруху настоює на вісімнадцяти помiчних зiллях i 
корiннях. Вiд усiх хвороб, окрiм сердечних, допомагає. – Того ти й 
здоровий, як грiм? – Та ще, хвалити Бога, є сириця в тiлi, – глянув 
на потрiсканi черпаки рук, що теж не гуляли без дiла («Чотири 
броди», с. 156). 

 
Ж 

 
1. ЖА́БА ДАСТЬ ЦИ́ЦЬКИ. З того дня, коли петлюрівці 

прорвалися на південь від Летичева, Марійка вперше за своє 
життя почала вболівати над військовими ділами і де можна 
допитувалась, чи наступає, чи відступає чортова Петлюра і чи 
скоро жаба дасть цицьки отому гемонському Врангелю («Кров 
людська – не водиця», с. 231). 

2. ЖА́БА ХО́ЧЕ НА ОЛІМ́П. Катрич. Чим я можу 
віддячити вам за ті зорі, що знов засяяли мені? Стратилет. Так на 
так: зорі за зорі. Катрич. Зорі за зорі? Це як зрозуміти? Стратилет. 
Ви писали про зірки, і я про них писав. Щось з мого вам згодиться, і 
хай наше співавторство помагає нам добратись до фортуни. 
Катрич. Он як!.. Жаба хоче на Олімп?! А я хотів було довіритися… 
Зайва довірливість отрутою стає («Зачарований вітряк», с. 437).
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3. ЖА́БА, ЯКА́ ХОТІ́ЛА ПОРІВНЯ́ТИСЯ З ВОЛО́М, 
РОЗДУ́ЛАСЯ, ПО́КИ НЕ РЕ́ПНУЛА. – Олександре Петровичу, 
що воно таке – епізод? – Епізод? – задумався чоловік, вертячи 
плетеним батогом. – Епізод – це все одно, що жаба, яка хотіла 
порівнятися з волом, роздулася, поки не репнула («Велика 
рідня», т. 3, с. 276). 

4. ЖЕНИ́ ВІД СЕ́БЕ, НА́ЧЕ ПСА ШОЛУДИ́ВОГО. див. 
ЩОБ ТЕБЕ́ ЛУГОВА́ КА́ЧКА БРИКНУ́ЛА. 

5. ЖИВЕ́ МА́Є ЖИ́ТИ. – Нащо тобi цей командир?  
– Живе має жити. Хай його вилiкують люди, – i тицьнув пальцем 
на монету. – У мене ще є оце мертве золото, вiзьмiть його, а 
зарятуйте живу душу. Староста понуро глянув на нежданого 
гостя. – Не жартуй, Лаврiне, з недолею, коли маєш сяку-таку 
долю («Чотири броди», с. 511). 

6. ЖИВЕМО́ І ХЛІБ ЖУЄМО́. – А-а-а, чумаченько 
винозорий, – мертво проскрипів Гарматій. – Як ся маєш?  
– Хвалити Бога. – Живеш і хліб жуєш? – Та жую потроху.  
– Молодець, молодець. Козарлюга з тебе хоч куди, справжня 
чумацька кров («Хліб і сіль», с. 344). 

7. ЖИВЕ́Ш, АБИ́ ДЕНЬ ПЕРЕДНЮВА́ТИ. – Здоров, 
здоров, пане добродiю. Як ся маєш нинi? Пiдскакуєш чи нишкнеш? 
– Ет, живем, аби день переднювати, – невиразно промимрив 
Магазаник («Чотири броди», с. 356). 

8. ЖИВЕ́Ш (ЖИВЕ́), ЯК НИ́РКА НА СА́ЛI. див. НЕ 
СУНЬ СВОЮ́ ГО́ЛОВУ В ЧУЖИ́Й ГЛЕК (КАЗА́Н). 

9. ЖИВИ́Й  <ЧОЛОВІ́К> МА́Є ДУ́МАТИ ПРО ЖИВЕ́.  
– Оце ж завтра, мабуть, і поїдемо розпатронювати 
партизанську базу. Головне вихопити з неї сіль, бо скоро вона буде 
цінуватися на вагу золота. – Який ти оборотистий, – посміхнувся 
Артемон. – Живий має думати про живе («Дума про тебе»,  
с. 283);  Син ще нижче нахиляється до матері: – Живий чоловік, 
чуєте, про живе має думати. Хоч яка дорога цвинтарна земля, 
та годує вона тільки гробаря («Хліб і сіль», с. 25). 

10.  ЖИВО́Ї КРОВИ́НКИ НА ЛИ́ЦЯХ НЕМА́. Усе село 
піде на весілля, одній їй – сиди каменем у хаті, бо ж не пустять 
чоловік, свекруха, а хоч би й пустили – усі б оглядались на неї і за 
спиною кивали головами, показували б пальцями: «Марта 
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прийшла. Дивіться, дивіться, як вболіває вона. Живої кровинки на 
лицях нема» («Велика рідня», т. 2, с. 493). 

11. ЖИВУ́ТЬ НА ВОДІ ́ТА БІДІ.́ – Наскільки мені відомо, 
тут сидять найбідніші поселяни? – Найбідніші, що правда, то 
правда, погодилися люди. – Оті, що живуть на воді та біді? – 
навіть приказку згадує Тугаєвич і тонко посміхається («Хліб і 
сіль», с. 385). 

12. ЖИВЦЕ́М У МОГИ́ЛУ НЕ ПОЛІЗ́ЕШ. – Я ж мати 
тобі, а ти до мене гірше, чим до худоби. Непотрібною стала. Я і 
сама б хотіла скоріше померти. Так живцем у могилу не полізеш 
(«Велика рідня», т. 2, с. 370). 

13. ЖИТТЯ́ З «А» ПОЧИНА́ЄТЬСЯ, ТА НЕ НА «А» 
ЗАКІ́НЧУЄТЬСЯ. Справді, життя не жалувало Данила 
Підопригору ні в двадцятих, ні в тридцятих роках, та, видать, 
не озлобився чоловік. – Цьому довіришся – не покаєшся, бо 
життя з «а» починається, та не на «а» закінчується 
(«Велика рідня», т. 3, с. 474). 

14. ЖИТТЯ́ ЗЛО́ДIЯ СКОРОМИНУ́ЩЕ. – Наговорюєте, 
братцi, i всiлячину городите на бiдну голову Тодоха, – якось аж 
кособочились од лукавства злодiйськi очi. – З вами, по слабостi 
своїй, знаюсь, чаркуюсь, та сам нiяк не краду – пам’ятаю: 
життя злодiя скороминуще, а я про бiльше думаю, бо дiло йде – 
контора пише («Правда і кривда», с. 87). 

15. ЖИТТЯ́ – НЕ ШОВКО́ВА ТРАВИ́ЧКА, НА ЯКÍЙ 
НIГ НЕ НАКО́ЛЕШ. – Та всього було, чоловiче добрий, – 
задумано поглянув на вчителя. – Життя – не шовкова травичка, 
на якiй нiг не наколеш. Є в ньому i горобцi, є i гiршi створiння. 
Коли подумати, кожна людина має свою гадюку, але має i свого 
лебедя, що якийсь час чи усе життя пiдносить її на своїх крилах 
(«Правда і кривда», с. 60). 

16. ЖИТТЯ́ ПОБЕРЕЖИ́ РАЗ, ТО ВОНО́ ТЕБЕ́ 
ПОБЕРЕЖЕ́ СІМ РАЗ. Як довго, до одуріння, тягнеться день. 
Уже кілька разів хотів ударити по одиноких мотоциклістах, але не 
вистачало сміливості застрочити серед білого дня на битім шляху. 
«Життя побережи раз, то воно тебе побереже сім раз», – 
заспокоював і виправдовував себе переінакшеною приказкою і 
дивився на шлях до різкого болю в очах («Велика рідня», т. 3, с. 326). 
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17. ЖИТТЯ́ ПОКА́ЖЕ. – Ну, і штучка цей учитель! – 
мимоволі вирвалось у Стадницького. – Можливо, можливо, 
Аркадію Валеріановичу, життя покаже, – погодився становий і 
знову посміхнувся ідіотською, як здалося Стадницькому, 
посмішкою («Хліб і сіль», с. 218). 

18. ЖИТТЯ́ ПРОЖИ́ТИ – НЕ ПО́ЛЕ ПЕРЕЙТИ́. – Твоя 
битва в кабінеті врятувала не одну невинну людину. Вважай, 
поталанило нам. А все могло б закінчитися значно гіршим. Життя 
прожити – не поле перейти («Велика рідня», т. 3, с. 211). 

19. ЖИТТЯ́ – ЦЕ ВАГИ́, ДЕ СПОЧА́ТКУ НА ОДНІ́Й 
ША́ЛЬЦІ ГОЙДА́ЄТЬСЯ ЛЮБО́В, НА ДРУ́ГІЙ – ГРІХ, А 
ПІЗНІШ́Е – НА ОДНІЙ́ ША́ЛЬЦІ – ДУША́, НА ДРУ́ГІЙ – 
ГРО́ШІ. Ярина. То не любов була, то гріх. Шинкарук. Життя – 
це ваги, де спочатку на одній шальці гойдається любов, на 
другій – гріх, а пізніше – на одній шальці – душа, на другій – 
гроші («Дума про любов», с. 490). 

20. ЖИТТЯ́ – ЦЕ ВЕЛИ́КИЙ ТОРГ, ДЕ ВСЕ 
ПРОДАЄ́ТЬСЯ І ВСЕ КУПУ́ЄТЬСЯ. Стадницькому дуже до 
серця припала привезена умова: коли вже графи так навчилися 
вичавлювати гроші з мужиків, то чого має миндальничати він? 
Життя – це великий торг, де все продається і все купується 
(«Хліб і сіль», с. 203). 

21. ЖИТТЯ́ – ЦЕ ДО́ВГА НИ́ВА, <I ЩО ТÍЛЬКИ НЕ 
РО́ДИТЬ НА НIЙ>. – Обгнiздився як умiв: багатства не 
доскочив, а якусь мализну тримаю в руках, – прибiднився 
Магазаник. – Вигулькнув, виходить, аж через два десятки рокiв. 
От як воно буває в життi. – Життя – це довга нива, i що тiльки 
не родить на нiй («Чотири броди», с. 148). 

22. ЖИТТЯ́ – ЦЕ П’Є́СА, У ЯКІ́Й НЕ ЗНА́ЄШ КІНЦЯ́. 
Оскілко. Ху! Неначе в п’єсі грав. Здавалось, от-от мене розкусять. У 
кожного життя – це п’єса, у якій не знаєш кінця. В одних вона 
горить, у других тліє, а в третіх гниє («Зачарований вітряк», с. 423). 

23. ЖИТТЯ́ – ЦЕ ТОРГО́ВИЩЕ. – Чого се такої сумної 
завiв у рiк воскресiння Меркурiїв? – Менi б краще мати рiк не 
Меркурiїв, а тих святих, що вмiють торгувати. Не дурний хтось 
вигадав, що життя – це торговище («Чотири броди», с. 356). 
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24. ЖІ́НКУ З ЯКО́ГО БО́КУ НЕ ПОВЕРНИ́ – ОДНЕ́ 
ЛУКА́ВСТВО ПОБА́ЧИШ. Левко в задумі посвистав, походив по 
ґанку. Так він і гадав, що нема в світі вреднішого зілля, аніж баби. 
З ними сам біс ногу вломить… Вчора йому на ковзанці «Левку, 
миленький» співала, а сьогодні вже в дурні шиє. Жінку з якого 
боку не поверни – одне лукавство побачиш («Хліб і сіль», с. 170). 

25. ЖУРБА́ ЖУРБО́Ю, А ЖИ́ТИ ТРЕ́БА. див. СМУ́ТОК 
НI РО́ЗУМУ, НI СОРО́ЧКИ НЕ ДАСТЬ.  

26. ЖУРБА́ СОРО́ЧКИ НЕ ДАЄ́. – Ще доля твоя росте 
– в дитині росте. Ти ж не дуже печалься, бо журба сорочки не 
дає. Твої копички будуть твоїми. А безсовісні згадючені язики 
ще довго кусатимуть нас, бо поки нема закону на язики 
(«Велика рідня», т. 2, с. 427) 

27. ЖУРБА́ ТА БІДА́ НА́ВІТЬ БЕЗ ДОЩУ́ РОСТУ́ТЬ.  
– Ось уже й лiтечко маєм, а внутрi холоднеча. – Лiта. – I лiта, i 
журба. А журба та біда навіть без дощу ростуть («Чотири 
броди», с. 212). 

28. ЖУРБИ́ В НАС БАГА́ТО, А НЕНА́ВИСТI ЩЕ 
БÍЛЬШЕ. – Як вам сказати, – задумуеться Чигирин i ще 
бiльше став схожим на гриба-боровика. – Журби в нас багато, 
а ненавистi ще бiльше, бо ковтнули всi кiвш лиха («Чотири 
броди», с. 381). 

29. ЖУРБО́Ю БІДІ ́НЕ ПОСО́БИШ. Мовчки зійшлась уся 
родина біля свого господаря, неначе прощаючись з ним. Дмитро 
довгим-довгим поглядом обвів усіх і тихо сказав: – Журбою біді не 
пособиш, плачем лиха не збудешся, і голови втрачати не треба. 
Не за нами одними прийшло горе («Велика рідня», т. 3, с. 253). 

30. ЖУРБО́Ю ДІВО́ЧОГО СЕ́РЦЯ НЕ ПРИВЕ́РНЕШ.  
– Тоді, напевне, сирота вона. – Чому так думаєш? – ще більше 
здивувався парубок. – Бо хазяйську дитину батьки батогом 
присилували б вийти, як не за тебе, то за твої статки, за твої 
десятини… І дуже ти журишся? – довірливо, зі співчуттям 
підійшла до нього, і її горем підточена краса, її міцна, доладна 
постать також вражають Якова. – Журбою дівочого серця не 
привернеш, – безнадійно махнув рукою («Хліб і сіль», с. 500). 
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1. ЗА ВА́МИ СТРУС. див. ТI СА́МI ГО́СТI В ТУ 

СА́МУ ХА́ТУ. 
2. ЗА́ВЖДИ́ НА Я́РМАРКУ ЗНА́ЙДЕШ ДВОХ ДУ́РНІВ: 

ОДИ́Н ДО́РОГО ПРО́СИТЬ, ДРУ́ГИЙ ДЕ́ШЕВО ДАЄ́.  
– Скільки? Десять карбованців! – одчайдушне рубонув дядько 
Трохим, рука в нього зараз була така важка, що повела його 
всього набік. Це здивувало чоловіка, він підозріло поглянув на кулак 
і тільки сказав: «Ти диви». А циган, одразу позлішав, крутнувся і 
вже через плече кинув необачному покупцеві: –  Завжди на 
ярмарку знайдеш двох дурнів: один дорого просить, другий 
дешево дає («Гуси-лебеді летять», с. 482). 

3. ЗАГАСИ́В ТИ СО́ВІСТЬ, ПРИГАСИ́ І ЯЗИКА́ – ВІН 
НЕ СВІЧ́КА. – Щоб тебе перун тряс, іди вже, не галайкай свого, 
бо зовсім занечистиш душу. – І чого ти зразу завзявся на мене? – 
дивується Кузьма. – Чого, чого! Загасив ти совість, пригаси і 
язика – він не свічка («Велика рідня», т. 3, с. 25). 

4. ЗАГЛЯДА́Є, ЯК СОРО́КА В КІС́ТКУ. див. ДЕ  Й БУВ 
ТАКИ́Й, КОЛИ́ ГРИМІЛ́О. 

5. ЗАГОВОРИ́В (ЗАГОВОРИ́ЛА) МОВ З ГАРЯ́ЧКИ. див. 
СМИ́КАЄ, МОВ ГОРО́Х ПРИ ДОРО́ЗI. 

6. ЗА ГО́СТРЕ СЛІВЦЕ́ РІ́ДНОГО БА́ТЬКА 
ПРОДА́СТЬ. Хто б міг подумати, що Варивон такий порожняк? 
Що йому? З усього б сміявся, насміхався. За гостре слівце рідного 
батька продасть («Велика рідня», т. 3, с. 191). 

7. ЗА ГРІХИ́ МО́ЛОДОСТІ КАРА́Є БОГ СТАРІ́ КО́СТІ. 
Є таки ще святість на світі, та гріховність щодення, певне, 
задушить і її… Тільки ж ким тоді станемо ми, чоловіки?.. «За гріхи 
молодості карає Бог старі кості», – згадав стару мудрість, і одразу 
мерзлякуватість огортає його («Велика рідня», т. 2, с. 281). 

8. ЗАДА́РМА ПОРÍГ НЕ ПЕРЕСТУ́ПИТЬ. – Як тобi не 
соромно, бувши хворим, отаке варнякати!? – гримнула жiнка i, 
напiвобернувшись, посмiхнулася. – Ще чоловiк через порiг не 
переступив... – Бо чогось цьому чоловiковi треба вiд старого. Вiн 
задарма порiг не переступить. Засвiтилось колишнє завзяття в
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поглядi Саврадима. Ну, в якому мiсцi тебе припекло? – Ет, пiсля 
такого вiтання потягло на шапкобрання, – насурмонився 
Безбородько. – За таку шанобу i сам дiстанеш хворобу («Правда і 
кривда», с. 236). 

9. ЗА ДВОМА́ ЗАЙЦЯ́МИ НЕМА́ ЧОГО́ ГНА́ТИСЯ.  
– Жаль, але за двома зайцями нема чого гнатись. Зараз треба 
відрізати один бронепоїзд від другого і приступити до діла, – 
зосереджено промовив Тур до Дмитра («Велика рідня», т. 3, с. 504). 

10.   ЗАДЕ́ШЕВО НЕ ВIДКУ́ПИТЬСЯ. Пiдпилий, 
заїжений, Терешко, що саме розкошував бiля поросятини, 
насправдi стрiчає Магазаника наче рiдню, тiльки дивується, чому 
пан староста не пiшов ночувати до Одарки. – Не впустила. – Не 
впустила?! – вибалушив очi Терешко. – Вас i не впустила? – Ще й 
норов показала. Теркотіння її і досі вуха жолобить. Завтра треба 
її корову забрати на податки. – Вранцi я вiзьмуся за неї, 
анахтемську! Я їй пришию i прилатаю! Задешево не вiдкупиться 
вона («Чотири броди», с. 546). 

11. ЗАДЗВОНИ́ЛА НА РIЗДВО́, ТО Й ДО ВЕЛИКО́ДНЯ 
НЕ ЗУПИ́НИШ. – Ну, здоров, здоров, Марку! Хвалити долю, 
живим повернувся у свої хороми. – Чи не тю на тебе! – одразу ж 
накинулась на чоловiка Гордiєнчиха. – Тепер нiхто не подивується 
таким хоромам. Тепер щастя, коли душа хоч в якому не є тiлi 
знайшла пристановище. – Ет, задзвонила на Рiздво, то й до 
Великодня не зупиниш, – вiдмахнувся старий рукою вiд жiнки 
(«Правда і кривда», с. 37.) 

12. ЗА ДУРНУ́ ЛО́ЖКУ ЩЕРБИ́ Й ПРОХОДИ́В 
ПIВДОБИ́. Неподалiк хрипло загорланив, забив крилами пiвень i 
зразу ж, трохи далi, обiзвався другий i теж стрепенув крильми, 
наче вiддiляв ними ранок од ночi. Безбородько здивувався – невже 
це пiвнiч? «Отак за дурну ложку щерби й проходив пiвдоби». Хоч 
би Марiя не прокинулась» («Правда і кривда», с. 102). 

13. ЗАЖИВЕМО́, ЯК ЛЮ́ДИ! див. РАДÍЄ, НА́ЧЕ БО́ГА 
ЗА БО́РОДУ ПIЙМА́В. 

14. ЗАЖИЛИ́ ЗА НІ́МЦІВ ДО́ЛІ – НАГАЇ ́ ТА БОРЩ 
БЕЗ СО́ЛІ. Особливо допалися до солі, що за німців стала 
дорогим і гостродефіцитним товаром. За кілограм поганенької 
брудної кам’янки треба було принести три кілограми ягід або 
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півкілограма сухого звіробою чи півкілограма масла. Недарма тоді 
й прислів’я пішло: зажили за німців долі – нагаї та борщ без солі 
(«Велика рідня», т. 3, с. 443). 

15. ЗА́ЙВА ДОВІ́РЛИВІСТЬ ОТРУ́ТОЮ СТАЄ́. див. 
ЖА́БА ХО́ЧЕ НА ОЛІМ́П. 

16. ЗА́ЙВА КОПІ́ЙКА В КИШЕ́НІ ЗАЛИ́ШИТЬСЯ (НЕ 
ЗАЛИ́ШИТЬСЯ). див. СТАРІ ́ КРУ́ТЯТЬСЯ, А МОЛОДІ ́
У́ЧАТЬСЯ. 

17. ЗА́ЙВІ ГРО́ШІ МУ́ЛЯЮТЬ КИШЕ́НЮ <ЧИ МІ́ЗКИ>. 
– Ти ж, певне, чув, що в наш край з Верхньої Померанiї приїхав 
назовсiм жити барон. Вiн зараз пiдбирає собi надiл, щоб тлустий 
чорнозем, i рiчка, i луг, i лiсок теж були. Вже наче й знайшов бiля 
горiлчаного заводу. А будуватись хоче на замковищi – це щоб 
старожитнiстю пахло. – Нащо йому оте розвалище? – Певне, зайві 
гроші муляють кишеню чи мізки («Чотири броди», с. 368). 

18. ЗА́ЙДЕ В КО́СТІ ЛОМОТА́ – ЧЕКА́Й НЕПОГО́ДУ. 
– Чогось ви нiколи не ощасливите нашу хату, то дай, думаю, по-
свояцьки загляну до вас перед дощем, – солодкомовно заговорив 
дядечко i цим немало здивував нас усiх. Батько спiдлоба глянув 
на нього: – А звiдки ви знаєте, що буде дощ? – Маю в своїх 
костях календар: зайде в них ломота – чекай непогоду 
(«Щедрий вечір», с. 586). 

19. ЗА КАРБО́ВАНЦЯ ПРОДА́СТЬ I ПОЕ́ЗIЮ, I ВАС 
ЗАРАЗО́М. Ступач приязно глянув на Мирославу i покосував на 
жениха. – Це ви даремно, Степан Семенович – людина скупенька, 
але тепер не карбованець, а поезiя править ним. – Ви ще не 
розкусили його: за карбованця продасть i поезiю, i вас заразом 
(«Чотири броди», с. 279). 

20. ЗА КОГО́ Ж ТИ (ВИ) МЕНЕ́ МА́ЄШ (МА́ЄТЕ)? – 
За кого ж ти мене маєш? – розсердився чоловiк. – Хочеш, мов у 
дуплi, жити? Не такий тепер час! А коли вже так сказав 
Лаврiн, то нiяким трибом не пересилити його («Чотири броди», 
с. 506–507); див. також: УСІ́ ЗУ́БИ З’ЇВ. 

21. ЗА КОПÍЙКОЮ I КАРБО́ВАНЦЯ ПОПУ́СТИШ.  
– Послухаємо, що скажуть про це люди. – Ви вже маєте свiдкiв?  
–Пiдбираю, пiдбираю, Панасе Дем’яновичу. Я не звик, щоб моє, хай 
навiть копiйчане, пропадало, бо за копiйкою i карбованця 
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попустиш. Ось так, а не iнакше треба жити-господарювати 
(«Щедрий вечір», с. 586). 

22. ЗА КРАСУ́ ЗА́ВЖДИ́ I ВСЮ́ДИ БÍЛЬШЕ 
ПЛА́ТЯТЬ. – Авантюристичне запитання! Бо що таке перед 
фiнансами краса? – обурився Юхрим, обурились його квасолистi 
нiздрi, та враз вiн утихомирився, а очi помаснiли: – За красу 
завжди i всюди бiльше платять, то вона бiльше i обкладатися 
повинна. Резон? («Щедрий вечір», с. 687). 

23. ЗАЛА́ЗИТИ В ЧИЮ́СЬ ДУ́ШУ – ЦЕ ТАКЕ́ Ж 
ЗЛОДÍЙСТВО, ЯК ЗАЛА́ЗИТИ В ЧУЖУ́ КОМО́РУ. – Дiду, iще 
раз питаю: хто дозволив тобi молоти? – вже лиховiсним 
сичанням запитав Ступач. – Господар. – Який господар, коли я 
наказав?! – Це я дозволив, – спокiйно обiзвався вiд коша Данило i 
почав сходити вниз. – Ти?! – Ступач на мить оторопiв. – Для 
чого? – Щоб декому нагадати: вiтряк має крила, людина – теж.  
– Знову за своє? – трохи притих Ступач. – Залiзти б рукою в 
твою душу. – Залазити в чиюсь душу – це таке ж злодiйство, як 
залазити в чужу комору («Чотири броди», с. 218). 

24. ЗАЛИ́ШИ́ЛИСЯ РÍЖКИ ТА НÍЖКИ. – Залишився я 
сам i через якийсь час, прийшовши до пам’ятi, зопалу пiдвiвся на 
лiктях. Нiде нiкого, тiльки на операцiйному столi лежить бiля 
мене вся моя середина й потихеньку парує. Нiколи не думав, що 
така вона неприваблива i так її багато. Але потiм медицина так 
походила з ножами, що залишились рiжки та нiжки: 
постаралися, щоб чоловiк менше хлiба i напоїв споживав («Правда 
і кривда», с. 67–68); – То й слухайте, коли маєте час. Як ви 
думаєте: вiд старої кривди залишились у нас рiжки та нiжки чи 
ще щось? – Та лишилося ще щось. I воно, як прожерливе зозуленя, 
вихоплює для себе все, що може вихопити. – Ще й як вихоплює! I 
це така штуковина, що її наказом не звiльниш з роботи, 
директивою не заборониш, не розкуркулиш i не продасиш на 
торгу. Чи не так я думаю? – Не тягни. Сучи вже далi свiй 
мотузочок («Правда і кривда», с. 225). 

25. ЗАЛÍЗО ЛЕ́ГШЕ КУЄ́ТЬСЯ, ЧИМ ЛЮДСЬКИ́Й 
НО́РОВ. – Пiзнаю тебе, Якове, усього, з непотребом твоїм, як на 
долонi, бачу, – похитав головою батько. – А я й не криюсь iз своїм 
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непотребом, а живу краще тебе. Отак було та й, мабуть, буде: 
залiзо легше кується, чим людський норов («Щедрий вечір», с. 652). 

26. ЗАЛІЗ́ У ЧУЖУ́ СОЛО́МУ, ЩЕ Й ШЕЛЕСТИ́ТЬ. 
див. БРЕ́ШЕ Й НЕ ЖУ́РИТЬСЯ.  

27. ЗА ЛІС́ОМ НЕ БА́ЧИШ (НЕ БА́ЧИТЕ) ЛЮДЕ́Й.  
– Он як ви, Степане Васильовичу, заговорили? І відразу ліс ожив, 
дерева стали людьми, – дивується Роман і придивляється до по-
селянськи простого, одвертого обличчя з розумними очима, і 
навіть коли сміється вчитель – у кутиках очей – ні-ні, та й 
прогляне скорбота батьків, ота, що по ній, де хочеш, відрізниш 
від будь-кого звичайного українського селянина. – А як ти гадав: за 
лісом не бачити людей («Хліб і сіль», с. 264). 

28. ЗА МНО́Ю НЕ ВЖЕНЕ́ШСЯ (НЕ ВЖЕНЕ́ТЕСЯ). 
див. ВІД ЗЛО́СТІ ПЕЧІ́НКА БОЛИ́ТЬ. 

29. ЗАМО́ВЧ, КОЛИ́ ЛЮ́ДИ ДУ́МАЮТЬ. – Схаменися, 
батьку! – затремтів голос агента головного отамана. – На 
погибель поведеш хлопців. – Замовч, потерча, коли люди 
думають! – гримнув на нього Палилюлька («Кров людська – не 
водиця», с. 85). 

30. ЗА МОЄ́ (НА́ШЕ) ЖИ́ТО МЕНЕ́ Ж БУ́ДЕ БИ́ТО.  
– Чого тобi по-чесному не подiлитись виторгом? За роботу i 
фiрманку вiзьмiть, що треба, а дещицю й менi повернiть на 
частування добрих людей. Я тепер, куме, гуляю – за дочку п’ю з 
людьми. I з тобою хотiв би випити, але зобижаєш, обезгрошуєш ти 
мене. – Я себе, куме, бiльше зобижаю, – аж заклекотiло всерединi 
Євмена. – Моя честь дорожча за твої копички, але з горя промiняв її 
на сiно. I не смiйся, не насмiхайся, Олександре, надi мною, бо, їй-бо, 
ударю тебе. – Оце так! За моє жито мене ж буде бито!? («Правда 
і кривда», с. 232); – Що, подобається таке діло? – невесело 
усміхнувся Бондар. – Ти скажи, як хитро задумано? Виходить, за 
наше жито нас і побито («Велика рідня», т. 2, с. 545). 

31. ЗА МОЮ́ ГО́ЛОВУ НЕ ЖУРИ́СЯ – <ЗА СВОЮ́ 
БО́ГУ МОЛИ́СЯ>. Сміх зіскакує з очей Бабенка, вони 
викруглюються, мов гудзики, і вже з ненавистю впиваються в 
старого: – Глядіть, щоб і ваша вельми розумна голова не 
задурилась: мітла і для неї знайдеться. – За мою голову не 
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журись – за свою Богу молись: хитрістю і дурисвітством тепер 
не звікуєш («Гуси-лебеді летять», с. 567). 

32. ЗАМУ́РЗАНИЙ, ЯК ЧОРТ У ПЕ́КЛІ. див. ДИВАКА́ І 
ПО СМІХ́У ПІЗНА́ЄШ. 

33. ЗА НЕВМІН́НЯ ДЕРУ́ТЬ РЕМІ́ННЯ. – То я не так 
сказав… Просто деякі добро із рук вирвали. – Вирвали, а нас 
навіть у пайку не прийняли, – сердито забуркотів Пантелій 
Жолудь, що ці дні, покинувши в штабному взводі свого 
білокопитого Шпака, роз’їжджав по селах на машині, звісно, ніде 
не відмовляючись від частування. – За невміння деруть реміння. І 
як тебе, Пантелію, обкрутили навкруг пальця, – голови не 
прикладу! («Велика рідня», т. 3, с. 586). 

34. ЗА НИМ НА́ЗИРЦI ТРЕ́БА ХОДИ́ТИ. – Потураєш 
ти йому, потураєш. За ним назирцi треба ходити, бо на iншу 
накине оком. – A в нього око не лихе: хай i накине на когось, – 
анiчутiнку не печалиться Олена («Чотири броди», с. 117). 

35. ЗА НО́ГИ ТА Й У ВО́ДУ! див. ПРИ́ЙДЕ ЩЕ ЗИМА́ І 
НА ПСА. 

36. ЗАПАМ’ЯТА́ЄШ ДО НОВИ́Х ВІ́НИКІВ. Цимбалюк. 
Ох, ці журавлі. Запам’ятаю їх до нових віників. Дядько Демид. 
Журавель – птиця добра. Її треба все життя пам’ятати. І 
вам, добрі люди, журавлиного крику, лебединого віку! («Кум 
королю», с. 637). 

37. ЗАПА́С БІДИ́ НЕ ЧИ́НИТЬ. Максим, спинаючись на 
носки, навпомацки дістає з крихітного саморобного мисника 
черствий кукурудзяний малай, вламує шматок і кидає в роздуту 
од всякого школярського добра кишеню. – Чого по миснику 
сюди-туди шнуркуєш? – А харчування ж треба взяти на 
дорогу? Запас біди не чинить («Хліб і сіль», с. 230). 

38. ЗАПРЯ́ЛА СВОЮ́ НИ́ТКУ. – Ти вже наговориш, 
безсовiсний, усякого такого. Хоч би вчительки посоромився на 
капелинку, – обурилась тiтка Христя, а ямки бiля її кирпатинки 
i зараз весело жмурились i розжмурювались. – Тебе в тому 
Запорожжi небезпремiнно Язиканем чи Брехачкою назвали б.  
– Запряла свою нитку, – махнув рукою на дружину («Правда і 
кривда», с. 122). 
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39. ЗА РЕ́МІНЬ ДАЮ́ТЬ ЛИ́КО. – Не хочуть по-доброму! 
– звертається до пана Салоган, втискуючись плечима в пруття 
дерев’яної клітки, у якій днями сидить економ і конторник. – Ніяк 
не хочуть, що їм не товчи. – Де ж це по-доброму! За ремінь 
дають лико, озивається позаду непоказний з виду, сірий, мов 
перестояна стерня, Пилип Таранюк («Хліб і сіль», с. 368). 

40. ЗАРОБИ́В ПОЛТИ́НИК, А СО́ВІСТІ ЗАГУБИ́В НА 
ЧЕРВІ́НЕЦЬ. Але Євдоким сьогодні навіть від срібла відвернув 
голову: не дуже воно втішало його. Заробив полтиник, а совісті 
загубив на червінець. Це лише його розумна пара, мов пеньок, 
нічого не петрає, їй би тільки язиком варнякати та пазухою 
трусити перед тими, хто хоч на вершок вище став звичайного 
дядька («Хліб і сіль», с. 583). 

41. ЗАРОБІ́ТКАМИ НЕ НАГОСПОДАРЮ́ЄШСЯ, А 
НАБІДУ́ЄШСЯ. – Виганяйте й Дмитра на вулицю. – Хіба ж його 
дурничкою виженеш? Як господарюється, Грицю? – Та як – часом з 
квасом, порою з водою. На хату ніяк стягнутися не можу. Поки 
прикупив дерево, обтесав, уже й літо відходить – воно ж на крилах 
летить. Коли грошей чортма, то з тією хатою… Заробітками не 
нагосподарюєшся, а набідуєшся («Велика рідня», т. 2, с. 411). 

42. ЗАРУБА́Й СОБІ́ НА НО́СІ. – Так от що, Дмитре, – 
підвищуючи голос, дрібно затряс рукавицею. – Зарубай собі на носі: 
ти ніколи Марти не візьмеш, ніколи. – Чому? – злою усмішкою зміряв 
ошкірене повне обличчя Карпа. – Як то чому? – одразу ж скипів 
Сафрон. – Багатством, калиткою не доріс! Марту за Ліфера 
віддаю! Щоб твого духу коло моєї хати не було («Велика рідня», т. 2, 
с. 376); – Немало тебе життя учило, чоловік ти не дурний, а ще й 
досі в чудеса віриш. Невже не зарубав собі на носі: минулося ваше, 
наше наступило. От і живи собі, як жук за корою, а підіймеш на 
мене руку – з коренем вирвуть тебе («Велика рідня», т. 2, с. 524). 

43. ЗА СВОЮ́ ШКУ́РУ БОЛІЄ́Ш. див. УВЕ́СЬ СВІТ 
ПРОДАСИ́Ш І НЕ СКРИ́ВИШСЯ. 

44. ЗА СЛО́ВОМ У КИШЕ́НЮ НЕ ПОЛІЗ́Е. – Проворне 
бісеня, – схвально примружився Варивон, коли Андрій побіг 
льодом. – Тільки дикувате, як і ти. От Ольга в тебе – дівчина! Та 
за словом у кишеню не полізе («Велика рідня», т. 3, с. 102). 
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45. ЗАСМІЄ́ШСЯ ЩЕ Й НА КУ́ТНІ. Строкарі знову 
заливаються сміхом, як циган сироваткою, а на економовому 
обличчі, немов чорні жучки, сердито ворушаться бородавки: – 
Засмієшся, Лесю, прийде час, ще й на кутні. Ще дочекаюся я 
того дня («Хліб і сіль», с. 570). 

46. ЗАСО́ХНЕ, МОВ НА СОБА́ЦІ. – До якого там 
фельдшера… Кажу: засохне, мов на собаці, – і він починає 
стягати сорочку, що аж хлюпотить і бризкає кров’ю («Хліб і 
сіль», с. 614). 

47. ЗА СПАННЯ́ НЕ КУ́ПИШ КОНЯ́. – Поспи ще, Хведю. 
– За спання не купиш коня. Я хочу трохи пройтися з вами. – Ну, 
спасибi за пiдтримку, – серйозно вiдповiв Марко, а хлопчак 
недовiрливо подивився, чи не глузують iз нього, потiм заспокоївся. 
– Якщо треба, я завжди пособлю вам, у мене ж ноги знаєте якi... 
(«Правда і кривда», с. 307). 

48. ЗА СПАСИ́БІ СТАРА́ЄТЬСЯ. – Так чого ж вона, 
Мар’яна, з таким ремеслом копає свою четвертину? – Бо не вміє 
правити за свої ліки. Інша очі видерла б, а ця хоч бідить, а більше 
за спасибі старається. Змалку її затуркав один дукач, то вона й 
досі схожа на велику дитину («Велика рідня», т. 2, с. 267). 

49. ЗАСПIВА́В КАНО́Н ЗА ПОМЕ́РЛI ДУ́ШI. 
Безбородько зчавив обурення i заговорив з великим запалом: – О, 
заспiвав канон за померлi душi! Чи ти хитруєш передi мною, чи в 
твоїй головi зiв’яла розсада i думаєш прожити тихим 
гречкосiйством та пасiчникуванням? («Чотири броди», с. 151). 

50. ЗАСТУПИ́ ЧО́РТУ ДВЕ́РІ, ТАК ВІН У ВІКНО́. Дяк. 
Максиме Павловичу, прошу пробачити, але мені здалось, що до 
вас зайшов пан Пасикевич. Пасикевич. Я не пан Пасикевич! Дяк. І 
ваша жінка не ваша жінка? Пасикевич. І моя жінка – не моя 
(Намагається вийти з світлиці). Дяк (заступає дорогу). І це не я 
за гетьмана Скоропадського тікав од вас? Пасикевич. Не ви! 
Дяк. А я думав, що я (Пасикевич прожогом кидається до вікна і 
вискакує на вулицю). Заступи чорту двері, так він у вікно 
(«Дума про любов», с. 498). 

51. ЗА ТАКИ́М I ЧИ́СТА ВОДА́ СКАЛАМУ́ТИТЬСЯ. 
Саламаха незворушно дивиться на командира. – Усе ж вiн – бiсiв 
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Кундрик. За таким i чиста вода скаламутиться («Чотири 
броди», с. 334). 

52. ЗА ТАКУ́ ШАНО́БУ I САМ ДIСТА́НЕШ ХВОРО́БУ. 
див. ЗАДА́РМА ПОРÍГ НЕ ПЕРЕСТУ́ПИТЬ.   

53. ЗА ТИМ ДОБРО́М НЕ ВГО́НИШСЯ. – Крутися, 
Карпе, щоб на добре викрутити. – За тим добром, надійсь, не 
вгонишся. Зараз таке життя: їж, пий, гуляй, ріж, бий. Прожив 
день – і то добре. Чорт його знає, не доберу свого начальства: 
одним мотузочком крутилися з фашистом, на всіх перехрестях 
кричали, що німець – щастя. А тепер – у підпілля йти. Між 
молотом і ковадлом не вдержишся. Це і дурневі зрозуміло 
(«Велика рідня», т. 3, с. 467). 

54. ЗА ТОБО́Ю СТО ВОВКІ́В ГНА́ЛОСЯ? Захекавшись, 
Артемон увірвався до кабінету Туровця і всім рукавом тернув по 
росі, що вийшла на чоло. – Що, за тобою сто вовків гналось? – 
відривається від паперів голова. – Гірше, Максиме Павловичу, 
набагато гірше! – дихає, мов ковальський міх. – У нас об’явився 
шпигун! І ми його з Омеляном вислідили («Дума про тебе», с. 75). 

55. ЗА ТРИ ТО́РБИ РЕ́ГОТУ АЖ СІМ СМУ́ТКІВ. див.  
ДАСТЬ БОГ КУПЦЯ́, А ДІД́ЬКО РОЗГУДЦЯ́. 

56. ЗА ХВІСТ – І НА ПОДВІР́’Я. – Ти що, Андрію, хочеш 
робити з хлопцем? – не дивлячись на мене, запитав дядько 
Себастіян парубка. – А що з ним робити: за хвіст – і на 
подвір’я! – засміявся Андрій. –А може, ми його пропустимо в 
театр? Хай подивиться мале. Скільки воно там місця займе? 
(«Гуси-лебеді летять», с. 561). 

57. ЗАХОТІЛ́А БА́БА ВИ́ДРИ. – Не гарячкуй, коли хочеш 
слухати до решти. Ніби ти не бачив моїх сліз, коли ви не тільки не 
пускали мене до партизанів, а ще й насміхалися наді мною? Або 
тільки заїкнусь, щоб ви взяли на якусь операцію, то й маю дуже 
розумні відповіді: «О, захотіла баба видри» чи «Куди кінь з 
копитом, туди і рак з клешнею». Не знаю, коли це я вже вам 
клешнею стала? («Чотири броди», с. 435). 

58. ЗА ЦЕЙ ЧАС МО́ЖНА БУЛО́ Б І КОНЯ́ З 
КОПИ́ТАМИ ЗВАРИ́ТИ. – Доклешняв? – насмiшкувато запитав 
батько. – Та якось дотарганився, – поважно вiдповiв я. – На 
вiтряку завiзно було. – За цей час можна було б i коня з 
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копитами зварити. Чи, може, ти вчорашню воду доганяв? 
(«Щедрий вечір», с. 645). 

59. ЗА ЦИМ ДÍЛО НЕ СТА́НЕ. – Де ж у нього камiнь 
узявся? – А хiба отi баби, що колись на могилах стояли, не камiнь? 
Пан тепер кудись утiк, то й набереш тихцем пiд пiдвалини того 
добра, а менi за пораду могорич поставиш. – За цим дiло не 
стане, але ж цi баби – iсторiя. – Кому ця iсторiя потрiбна, а 
камiнь згодиться («Чотири броди», с. 302). 

60. З БИЛИ́НКИ ЗРО́БЛЯТЬ КОПИ́ЦЮ. Шавула 
завовтузився, засовався на стiльцi, i обличчя в нього болiсно 
пожалiснiло: зовсiм вiдкрутитися не мiг, бо сам говорив 
Марковi, щи потроху бере з колгоспу, але й терпiти цюкання у 
вiчi про свої крадіжки теж було несила. – Чого люди не 
наговорять: з билинки зроблять копицю. Хiба ж ти не знаєш 
наших людей? («Правда і кривда», с. 298). 

61. ЗБИРА́Й СИ́ЛУ, КОЛИ́ НЕ МА́ЄШ РО́ЗУМУ. – А ти 
мiряв мої здiбностi? Їх у мене i на район вистачило б, та нема 
поки що такої руки, яка на район посадила б. Що ж накажеш 
робити менi? – Завтра орачем виходь у поле. – От цього вже не 
дочекаєшся! Гнув ти, Марку, мене, як хотiв, але не перегинай, бо 
випрямлюсь – i по тобi ж першому вдарю. – Що ж, збирай силу, 
коли не маєш розуму. – I збиратиму, не буду ж сидiти, мов святе 
причастя! («Правда і кривда», с. 305). 

62. ЗБИ́ТКІВ НЕ ОБЕРЕ́ШСЯ. див. ТАКІ ́ НА ВУ́ЛИЦІ 
НЕ ВАЛЯ́ЮТЬСЯ. 

63. ЗБÍГЛИ ГОДА́, НА́ЧЕ ВОДА́. – Завжди пiдманював 
мене. – Тiльки один раз було такого, – добряче примружився 
Лаврiн. – Коли ж це? – Коли була заметiль вишневого цвiту. – Чи 
ж була вона? Збiгли года, наче вода, та й до вiйни прибились... 
(«Чотири броди», с. 507). 

64. ЗВЕ́РХУ СМІЄ́ТЬСЯ, А ВСЕРЕ́ДИНІ СИЧИ́ТЬ. – Не 
гонися, Юхриме, за фортуною-долею, ой, не гонися, – аж мало не 
зітхнув дядько Себастіян. – То чому? – здивувались підбірчасті 
вуста і квасолисті ніздрі Юхрима. – Бо ти, коли наздоженеш 
долю, – собакою вчепишся в її приполи і триматимеш тільки 
побіля своєї парсуни. А доля і людям потрібна. Юхрим 
стрепенувся, не знаючи, що йому робити. Подумавши, він став 
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таким, про яких кажуть: зверху сміється, а всередині сичить 
(«Гуси-лебеді летять», с. 541). 

65. З ВОДИ́ ХОЛОДЦЮ́ НЕ ЗВА́РИШ. – Будете в колгоспі 
людей вчити, як біля землі ходити. І самі вчитиметесь в агрономів 
наших, у професорів. – Аж у професорів? – усміхнувся Дмитро. – І в 
академіків, – засміявся Марков. – Це добре: і самому вчитись, і 
вчителем ставати. – Спасибі за добре слово. Тільки з мене такий 
учитель. З води холодцю не звариш. Не дуже вмію я з людьми 
обходитись, як інші. Говорити не вмію («Велика рідня», т. 3, с. 54). 

66. ЗВ’ЯЗА́В ЇХ ЧОРТ БÍСОВИМ МОТУЗО́ЧКОМ. 
Страшна погроза i згадки минувши вичавили на чолi Магазаника 
холодний пiт. Хотiлося кинути у вiчi шляхетному викрутню: 
«Їжте, лигайте, гостi, мою шинку, але не шинкуйте моїм 
життям». Та, похиливши голову, стримав себе, бо знав 
твердосерднiсть Безбородька. Видко, назавше зв’язав їх чорт 
бiсовим мотузочком («Чотири броди», с. 360–361). 

67. ЗГАДА́ЛА БА́БА ДÍВЕРА – ЩО ЗА́МОЛОДУ 
ДÍЯЛА. За вечерею Магазаник напустився на непроханого гостя: 
– Ти чого знову накликаєш лихо i на себе, i на мене? Невже з твого 
баняка всі застороги вилетіли? Забулось торiшнє? – Не забулось 
нi торiшнє, нi те, що було, вважай, двадцять рокiв тому.  
– Згадала баба дiвера – що замолоду дiяла? – криво посмiхнувся 
лiсник («Чотири броди», с. 204); I одразу ж з темряви строго 
обiзвався Євмен Дибенко: – Вiйна вiйною, а два стоги перелiжного 
сiна нi за що нi про що згноїли. Безбородьки нахмурився: – Таки 
згадала баба дiвера – що замолоду діяла. Через вас, дiду, про цi 
два стоги увесь свiт i союзника знають («Правда і кривда», с. 97). 

68. З ГЛУПОТИ́ ПРИЙШО́В, З ГЛУПОТО́Ю І ЗДОХ.  
– Ой рятуйте! Партизани! – несамовито скрикнув «свій» 
невидимим «своїм», шарпнувся до лісу, та, прошитий кулею, 
одразу ж зів’яв і похилився обличчям на парості терну, 
домішуючи кров до роси. – От і все. З глупоти прийшов, з 
глупотою і здох («Дума про тебе», с. 264). 

69. З ГРІШ́НОЇ ДУШІ ́ НЕ ПРОРОСТЕ́ СВЯТА́ 
ЛЮБО́В. – Чого ти вхопилась за це «гетьте», як за батiг? Чим я 
тебе зобидив? Своєю любов’ю? – Киньте, дядьку. З грiшної душi 
не проросте свята любов («Чотири броди», с. 40). 
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70. З ГРО́ШИКА І З КО́ШИКА ЖИВЕ́Ш. – Мені нема 
чого переїжджати: тут моя дідизна, тут моя земля. Я з 
грошика і з кошика жити не можу. А служба – це вітер, що не 
знати, як подме. Нема кращої служби, ніж коло землі («Кров 
людська – не водиця», с. 211). 

71. З ДЕ́СЯТЬ ШКУР ЗЛІЗ́ЛО. див. ДІ́ЛО НАЖИТНЕ́. 
72. ЗДОРО́В, ЯК ЗМОЛО́В. – Здорові, козаки, здорові, 

чорноброві! – гукає Юрій Дзвонар, зриває шапку з голови, 
розгонисто піднімає руку, а потім жбурляє шапкою в дівчат.  
– Здоров, Юрію! – Здоров, як змолов. – Юрасику, до нас! У нас 
потеплішало від твоєї шапки («Хліб і сіль», с. 74–75). 

73. ЗДОХ, ЯК ПІВ́ЕНЬ ОД ЧЕМЕРИ́ЦІ. – Тільки глядіть, 
батьку, щоб своєї голови не пропили. Дуже швидко ви багатіти 
почали. Пуповиною може вилізти це багатство. Іноді чоловік, як 
чорт, сидить на грошах, а позаду смерть стоїть. Обережніше, 
обережніше треба діяти, – обвів очима стіни, позавішувані 
найрізноманітнішими килимами. – Он у Балині підсипали 
старості труйки у мед – здох, як півень од чемериці («Велика 
рідня», т. 3, с. 465). 

74. З ДУРНИ́М РО́ЗУМОМ НЕ ПОЛІ́ЗЕШ У РОЗУ́МНІ 
ДІЛА́. – Коли б не носила дитини, я не так би, хоч вперше, 
відшмагав, чорти б тебе на тому світі шмагали. Одначе і зараз 
так провчу, що з дурним розумом не полізеш у розумні діла 
(«Кров людська – не водиця», с. 238). 

75. ЗЕ́МЛЮ НЕ ПIДМА́НИШ, А ЛЮДИ́НУ МО́ЖНА. 
А Оксана йому б i красу принесла в оселю, i все дiлечко переробила 
б. I чого вона закомизилась на своїх злиднях? Чи хоче, як у 
молодостi, чути бiля вуха солодкi слова про любов? Так для чого 
на це марнувати час людям, якi вже знають, що таке спiлка – 
чоловiк i жiнка? Ну, не пiдбив вiн її сьогоднi, пiдiб’є завтра. 
Землю не пiдманиш, а людину можна («Чотири броди», с. 41). 

76. ЗЕМЛЯ́ – МОВ КА́ША: ДИТИ́НУ ПОСАДИ́ – 
ВИ́РОСТЕ.  – Звідки прямуєш? – На озимий клин навідувався. – Як 
воно? – Мов барвінок, зійшло. – Та воно в тебе чи не завжди так? 
Земля – мов каша: дитину посади – виросте. – Так вже воно 
дано, що мед солодкий («Велика рідня», т. 2, с. 497). 
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77. ЗЕМЛЯ́ ПУ́ХОМ! див. І (Й) ПИЙ – ПОМРЕ́Ш, І НЕ 
ПИЙ – ПОМРЕ́Ш. 

78. ЗЕМЛЯ́ РО́ДИТЬ ОДИ́Н РАЗ НА РІК. див. ЗНО́ВУ 
ЗА РИ́БУ ГРО́ШІ. 

79. ЗЕМЛЯ́ ТОНКА́ – НЕ ПРОВАЛІ́ТЬСЯ В 
ПІДЗЕМЕ́ЛЛЯ. Катрич. В буденнім хлібі теж є зорі чи зоряний 
пилок. Стратилет. Це лірика. У тимчасових суддів не вистачає 
часу на землю і небо. Катрич. Поки що судді більше знають 
підземелля, ніж землю і небо. Стратилет. На афоризм відповідаю 
афоризмом: земля тонка – не проваліться в підземелля 
(«Зачарований вітряк», с. 417). 

80. ЗЕ́МЛЮ НЕ ОБМАНЕ́Ш: <НА ПЛЮВО́К ВОНА́ Й 
ВIДПОВÍСТЬ ПЛЮВКО́М>. див. НАПЛЮВА́ТИ – ЦЕ НЕ 
КЕРУВА́ТИ. 

81. ЗЕРНО́ ЛЕ́ГШЕ ВІДДІЛИ́ТИ ВІД ПОЛО́ВИ, АНІЖ́ 
ПРА́ВДУ ВІД КРИ́ВДИ. А за ним засніжено вигиналась ріка, на 
якій колись козацтво Івана Богуна виборювало волю. Про це вона 
читала ще в тих книжках, де мішма лежали історія і вигадка, 
правда і безсоромна брехня, яку теж одягали в шати правди. Еге 
ж, напевне, зерно легше відділити від полови, аніж правду від 
кривди («Дума про тебе», с. 51). 

82. З ЖУКА́ МЕ́ДУ НЕ НАЇСИ́ШСЯ. – Фашисти не 
обвели б, а це своє братство. Не будеш їм банки рубати. От 
жуки – так жуки. Бачив жуків, сам був жуком, а таких жуків 
не стрічав. Сказано: з жука меду не наїсишся («Велика рідня», 
т. 3, с. 586). 

83. ЗИМА́ СПИТА́Є, ЩО В ЖНИВОВИ́ЦЮ РОБИ́ЛА.  
– Уже й працюєш, Тетянко? – привітався батько. – Авжеж, бо 
зима спитає, що в жнивовицю робила, – вибили посмішку 
довірливі напіввідкриті вуста («Дума про тебе», с. 144). 

84. ЗІЙШЛО́, ЯК ВОДА́ ПО КА́МЕНІ. див. ЩО 
ДІСТА́ЛОСЯ ЛЕ́ГКО, ЛЕ́ГКО Й СХО́ДИТЬ. 

85. ЗІЛ́ЛЯ ЧО́РТОВЕ, ТА ПА́ХНЕ РА́ЄМ. – Та тут же 
один тютюн! – А тютюн – це золото! – Зілля чортове, та пахне 
раєм, – засміявся і рішуче сказав: – Беру таку скриню («Хліб і 
сіль», с. 334). 
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86. ЗIТХА́ЄТЕ (ЗІТХНУ́ЛА), МОВ (ЯК) ОСТА́ННЄ 
СПЕКЛИ́ (СПЕКЛА́). Тут вiн зiтхнув, як не раз це робив 
вечорами, i розгублено заграв млинками вiй. – Чого ви, Степане 
Семеновичу, зiтхаєте, мов останнє спекли? – засмiялась 
Мирослава. Її смiх пiдбадьорив Стьопочку: хiба вона не з такого 
самого тiста, що й iншi дiвчата? Хiба i їй не кортить помлiти в 
чиїхось обiймах? («Чотири броди», с. 255); – Ти чого це, дівко, на 
вулицю носа не показуєш? Хочеш, щоб наші парубки слабості 
подоставали? Ой, рятуйте мою душу, а чого ти так змарніла? Чи 
хліба не їси? Чого ж зітхнула, як останнє спекла? («Велика 
рідня», т. 2, с. 531). 

87. З КОЛОСО́ЧКА БУ́ДЕ ЖМЕ́НЬКА, А З СНО́ПИКА 
МІР́КА. – Знаєш, Варивоне, я тепер зі шкури вилузаюсь, а доб’юся 
такого врожаю гречки, що тобі і уві сні не снилось. Варивон 
здивовано глянув на Дмитра: ніколи досі не любив хвалитися 
наперед. Видно, добре прорвало чоловіка. – Значить, з колосочка 
буде жменька, а з снопика мірка («Велика рідня», т. 3, с. 193). 

88. ЗЛИ́ДНІ ПОВИ́ННІ ДО ЗЛИ́ДНІВ ГОРНУ́ТИСЯ. – І в 
мене, Мар’яно, нічого нема. Я такий же злидень, як ти, – охоче 
збрехав і вдалині, мов у тумані, побачив землю і хороми своїх батьків. 
– Справді? – зраділа дівчина і зразу ж засоромилася.  
– Справді, Мар’яно… А злидні повинні до злиднів горнутися. Тепер 
нова влада стоїть за нас («Кров людська – не водиця», с. 223). 

89. З МИ́РУ ПО НИ́ТЦІ – ГО́ЛОМУ СОРО́ЧКА. – Що, 
Марку, будеш сiяти в долинi? – Борисенко махнув рукою за плесо. 
– Коноплi, мудрiшого нiчого не вигадаєш. – Насiння вистачить?  
– Де там. Роз’їла його Безбородькова шатiя, а кiнцi так кинула у 
воду, що й ревiзiя не змогла вчепитись за них. Завтра правлiння 
пiде по людях. Отак i почнемо стягатися по нитцi на сорочку 
(«Правда і кривда», с. 290). 

90. З МОВЧА́ННЯ ПРА́ВДА НЕ ВИ́РОСТЕ. – Ти ж, 
Дмитре, не дуже розкидайся цими думками на драбині. Як люди 
кажуть: мовчи, глуха, – менше гріха. – З мовчання правда не 
виросте. – Це вірно: поки ходить страх, – правда не виросте 
(«Велика рідня», т. 3, с. 106). 

91. ЗНАЙ (ЗНА́ЙТЕ) МОЮ́ ДО́БРІСТЬ. див. БІЙ́СЯ 
(БÍЙТЕСЯ) БО́ГА I ЛЮДЕ́Й. 
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92. ЗНА́Ю (ЗНА́ЄШ), ДЕ РА́КИ ЗИМУ́ЮТЬ. І найбільше 
в часи запою чоловік переховувався у дебелої, тарілощокої 
бублейниці Стефи. Випивши зайвину, він завжди допитувався у 
вдовиці, чи вона калачниця, чи бублейниця. – Добереться до тебе 
совєцька власть, тоді усе взнаєш, навіть, де раки зимують, – 
беззлобно відповідала жінка, снуючи між піччю і діжею («Гуси-
лебеді летять», с. 511); – Щиглики. Не обскубані щиглики, що 
чубляться перед сильцем. Марна їхня пісня і марний гомін, 
зважте, коханий мій. Ще не знають вони, що таке одвічальність, 
і не знають, де раки зимують («Хліб і сіль», с. 347);  див. також: 
ДЕ КО́ЗАМ РО́ГИ ПРА́ВЛЯТЬ.  

93. ЗНА́Ю, ДЕ СОБА́КУ ЗАРИ́ТО. – А-а-а, – спроквола 
сказала Софія і здогадливо стукнула долонею по лобі. – Знаю 
тепер, де собаку зарито. Довідалась, що Гриць до другої ходить? 
Еге ж, так? – і обличчя її стало жалісливим і співчутливим 
(«Велика рідня», т. 2, с. 531). 

94. ЗНА́Ю, КУДИ́ ЗАКИДА́ЄШ. див. СЛА́ВНА 
ЛЮДИ́НА, КУДИ́ НЕ ПІ́ДЕ́ – ВСІМ ДО СЕ́РЦЯ ПРИПАДЕ́. 

95. ЗНА́Ю (ЗНА́ЄШ), ПО ЧО́МУ ФУНТ ЛИ́ХА. див. ДЕ 
КО́ЗАМ РО́ГИ ПРА́ВЛЯТЬ. 

96. ЗНА́Ю, ПО ЧО́МУ ХЛІБ І СІЛЬ. – Доброго 
здоров’ячка, доброго здоров’ячка. – Пан тріпнув патлатою 
чуприною, і чудернацькі окуляри, блиснувши сонцем, скочили з носа 
і зателіпалися на чорній шворці. – Може, ти й сам з чумаків? – Та 
знаю, по чому хліб і сіль («Хліб і сіль», с. 69). 

97. ЗНИ́ЗУ ШИ́РОКО, ВГОРÍ ВУ́ЗЬКО, А СIДНИ́ЦI 
ТÍСНО. Вирядившись у найкраще, син зашурхотiв одежинкою, 
обернувся до батька: – Як менi?– Знизу широко, вгорi вузько, а 
сiдницi тiсно. – Внизу так i повинно бути – мода! («Чотири 
броди», с. 257). 

98. ЗНО́ВУ ЗА РИ́БУ ГРО́ШІ. – І вирішив залишитись 
тут. Але щойно дзвонили, що обов’язково маю бути там. Хоча й 
жаль, та сівбу розпочнеш без мене. – Для чого тільки цей поспіх? 
Земля ж іще сонця не напилася, і родить вона один раз на рік. – О, 
знову за рибу гроші! Знову дрібновласницькі пережитки («Дума 
про тебе», с. 109). 
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99. ЗНО́ВУ ЦІ СА́МІ ГО́СТІ В ЦЮ СА́МУ ХА́ТУ. До 
оселі ввійшов нахмурений Давид, неприязно глянув на вдову:  
– Знову ці самі гості в цю саму хату? Хіба я тобі не все сказав? – 
Та не все голод чує, – прикрила повіками свій біль і пішла в сіни 
(«Дума про тебе», с. 79). 

100.  З ОДНИ́М АРШИ́НОМ ДО ВСЬО́ГО НЕ 
ПІДСТУ́ПИШ. – Нерозумна ти, Марто, – хотів вилаяти її. Але 
вчасно стримався. – Ще мало ти знаєш життя людське. Півень 
солов’єм не заспіває. І давай ми більше про це не будемо говорити з 
тобою. Кожен, звісна річ, живе по-своєму: коняка знає своє стійло, 
невидющий кріт – нору, а птиця – гніздо. З одним аршином до 
всього не підступиш («Велика рідня», т. 3, с. 198–199). 

101.  З ОДНІЄ́Ї КВІТ́КИ БДЖОЛА́ БЕРЕ́ МЕД, А ЗМІЯ́ 
ОТРУ́ТУ. Старий Горицвіт дивиться на обліплену пилком 
бджолу й говорить сам до себе: – От і дочекалися тієї години, 
коли бджола – за пергою, а гадюка – за отрутою. – Кожному 
своє, – погоджується Дмитро. – З однієї квітки бджола бере 
мед, а змія отруту («Велика рідня», т. 2, с. 263). 

102.  ЗОЛОТЕ́ ТЕЛЯ́ ОБЛИЗА́ЛО РУ́КУ. – Золоте теля 
облизало руку цьому начальству. Це начальство одним 
мотузочком з Варчуком зв’язане. – Ти думаєш? – Чого там 
думати… Не повилазило ще. – Як приїхали – руку за созівців 
тримали. Видно, свої наміри пісочком притрушували, – задумався 
Мірошниченко («Велика рідня», т. 2, с. 545). 

103.  ЗО́ЛОТО НЕ ПЛІС́НІЄ. Отут пiд бездонкою була 
закопана частина золота з головами останнього царя. «Золото не 
плісніє». То й що iз цього потаємного скарбу? Навiть ти не 
бачиш його («Чотири броди», с. 299). 

104.  ЗО́ЛОТО ПРИКОПА́В ГЛИ́БОКО, А ДУ́ШУ 
ЗО́ВСІМ ЗАГРІБ́.  – Страшний ти, Давиде, чоловік, страшний, – 
зітхнув Югин. – Чим?  – Тим страшний ти, що серед живих нічого 
не бачиш живого. Золото, кажуть, прикопав ти глибоко, а душу 
зовсім загріб («Дума про тебе», с. 22). 

105.  З ОСТА́ННЬОГО ГРО́ШИКА ТА КО́ШИКА 
ТЯГНУ́ТИСЯ. – Невгодний тобі? То так і скажи. – А що про це 
говорити? Хіба я тобі ворог? Хіба не ми з Олександром з 
останнього грошика та кошика тягнулись, щоб ти учителем 
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став і щоб, звиняй, твої руки не тхнули гноєм («Кров людська – 
не водиця», с. 74). 

106.  З РІ́ДНОГО БА́ТЬКА ШКУ́РУ СПУ́СТИТЬ І ГРІХА́ 
НЕ ПОБОЇТ́ЬСЯ. – Я говорю, що дух жадоби, мов ранішній 
туман, витає над селом. Дайте вашому мужику тільки земельки і 
трохи грошей – він з рідного батька шкуру спустить і гріха не 
побоїться, аби тільки багатим стати («Хліб і сіль», с. 61). 

107.  ЗРОБИ́В – ОДРА́ЗУ Ж І ЗАБУ́В, НА́ЧЕ ЗА ПЛІТ 
ЧЕРЕПО́К ВИ́КИНУВ. І Карпа зовсім не цікавить пожежа – 
така вже вдача була в нього: як мав що зробити – то всю силу, 
хитрість, почуття вкладе; зробив – одразу ж і забув, наче за 
пліт черепок викинув («Велика рідня», т. 2, с. 551). 

108.  З РО́ТА ВИСКА́КУЮТЬ НЕ СЛОВА́, А ЖАБИ́.  
– Говори, щоб губи не гуляли, – стримує обурення дядько 
Себастіян. – І чого мені іноді здається, що в тебе з рота 
вискакують не слова, а жаби? («Гуси-лебеді летять», с. 541). 

109.  З ТАКО́ГО САМО́ГО ТÍСТА. див. ЗIТХА́ЄТЕ 
(ЗІТХНУ́ЛА), МОВ (ЯК) ОСТА́ННЄ СПЕКЛИ́ (СПЕКЛА́). 

110.  ЗУБА́МИ ТРИМА́ЮТЬСЯ ОДИ́Н О́ДНОГО.  
– Нiхто, Євмене, бачу, не вгодить тобi i в судний день. Хiба ж може 
безклепкий так славно i довго, аж до сну, говорити з трибуни? За 
щось же йому грошi платять i тримають на посту. – Бо має таких 
сватiв та братiв, якi не мiзками, а зубами тримаються один 
одного, i, поки не вдарить грiм, вони свiжу й головату людину не 
пустять на мiсце Киселя («Правда і кривда», с. 195). 

111.  ЗУБ ЗУ́БОВI НЕ РÍВНЯ. – Заждiмо трохи, 
подумаємо, як новий день зустрiти. Облияччя старого 
прояснилося – одразу згадалося, яка в них має бути мова, i все 
одно тихцем запитує:  – Що маєм робити? – Драконовi зуби 
рвати! З корiнням! – Зуб зубовi не рiвня – є переднi, а є кутнi, – 
хитро мружиться Чигирин («Чотири броди», с. 382). 

112.  ЗУБ НА ЗУБ НЕ ПОПАДА́Є. – Дмитре, ти нічого не 
чув? – озивається невидюща темінь. – Ні. – Вовки в лісі з’явилися. 
Не чув? Думаєш, мені тепер не страшно на хутір іти? Зуб на зуб 
не попадає! («Велика рідня», т. 2, с. 332). 

113.  З ЦЬОГО́ ПИ́ВА НЕ БУ́ДЕ ДИ́ВА (КВА́СУ).  
– Омеляне, візьми мене до себе. Буду у тебе завгоспом. Кожну 



З 
 

99 
 

стеблину допильную. І тобі добре, і мені непогано. Мені…– Ні, 
Софроне Андрійовичу. З цього пива не буде дива, – одразу ж 
перебив, і темно-сірі очі мигнули вогнем лукавства («Велика 
рідня», т. 3, с. 199); – От і гарбузове насіння, соображаю, само по 
всіх параграфах прийшло до хати! Вгадав, пуцьверінку?..  
– Вгадав? – Трохи вгадали – пробурмотів я. – Чого ж трохи? – 
дивується парубок. – Бо так вийшло. – Що ж у тебе вийшло? Не 
чотири склянки, як вище сказано було? – округлились Юхримові очі. 
– Тільки дві. – Тоді ти теж трохи не вгадав: з цього пива не буде, 
натурально, дива! – насупився Юхрим, мотнув головою і знову 
почав мордувати балалайку («Гуси-лебеді летять», с. 472–473);  
– Можете, пане. Ви ж, дай вам боже здоров’я, не перший рік 
знаєте судового слідчого, Чорнокнижного, значить… Поговорите 
з ним, як на духу… Хіба ж можна запаковувати в тюрму такого 
чоловіка, як дід Дунай? – Ні, Левку, з цього пива не буде квасу! – 
рішуче говорить пан («Хліб і сіль», с. 455). див. також: ПОЛІЗ́, 
НА́ЧЕ ВІЛ У ЯРМО́. 

114.  З ЦЬОГО́ ШУ́МУ НЕ БУ́ДЕ ПИ́ВА. – Тепер, люди, 
добрi, з цього шуму не буде пива: час непiдходящий. Треба 
реально думати. За ваше здоров’я. – Нахмурений  Безбородько з 
гiднiстю пiдняв чарку, з’єднав її з двома, перехилив i крекнув:  
– Огонь! – Та цей вогонь не заллє душевного вогню... Невже, 
Антоне, все твоє з воза упало, невже отак i здасишся? («Правда 
і кривда», с. 280–281). 

115.  ЗЧА́ВИТЬ ГО́ЛОД ТÍЛО, ТО Й НЕ́ЧИСТЬ У 
ДУ́ШУ ЗАБРЕДЕ́. «Не ти носиш корiння, а корiння тебе», – 
знову прийшло на пам’ять Святе Письмо. А може, ще раз 
сходити до неї. Зрештою, повинен же голод  якщо  не зломити, то 
надломити жiнку, надломити її честь. Зчавить голод тiло, то й 
нечисть у душу забреде. Ось тодi й дiзнаєшся, чого вона варта i 
чи все купується-продається («Чотири броди», с. 90). 

116.  З ЧО́РТА ЧОРТ І ВИ́ЛУПИТЬСЯ. див. ЯКИ́Й 
БА́ТЬКО, ТАКИ́Й I СИН. 

117.  З ЧУЖО́Ї КОМО́РИ ХЛÍБА НЕ ЖАЛÍЮТЬ. – До 
вашого села далеко? – з потаємною надiєю питається Кириленко i 
перекладає з плеча на плече гвинтiвку. – Кiлометрiв з чотири буде, 
– запинаючись, вiдповiдає меншенька i соромливо прикриває рукою
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розрiз блузки, яку пiдiймав хвилька незайманих грудей. – Нiмцi 
стоять у селi? – Стояти – не стоять, а заскакують по харчi. 
Вони з чужої комори хлiба не жалiють («Чотири броди», с. 408). 

118.  З ЩА́СТЯ I ГО́РЯ ВРОДИ́ЛАСЯ ДО́ЛЯ.  
– Проклятий Поцiлуйко отруїв моє щастя, – трагедiйно 
зламалися брови у жiнки. Григорiй Стратонович спохмурнiв:  
– Щастя само нiколи не ходить. Недарма кажуть: з щастя i горя 
вродилася доля («Правда і кривда», с. 150). 

119.  З ЯКО́Ї ЦЕ ХВОРО́БИ <СВIЙ СВОГО́ 
НЕНА́ВИДИТЬ, СВIЙ СВОГО́ ПО́ЇДОМ ЇСТЬ, СВIЙ СВОМУ́ 
I ДОРО́ГУ, I ЖИТТЯ́ ВКОРО́ЧУЄ>? див. МОТА́Й <СОБІ́> НА 
ВУС, <ЩО СТА́РШI КА́ЖУТЬ>.  

 
І 

 
1. І (Й) БА́ТЬКА З ТО́РБОЮ ПО́ПІД ВІ́КНАМИ 

ПУ́СТИТЬ. див. ДОПА́ВСЯ ДО ЧУЖО́ГО, МОВ КИ́РИК ДО 
СМЕТА́НИ. 

2. І (Й) БО́ГА БÍЙСЯ, I ЧО́РТА ОПАСА́ЙСЯ. – Мабуть, 
на камiнь буду старатись. А тебе ще раз остерiгаю не заритись 
на скаженi грошi, словом: i Бога бiйся, i чорта опасайся 
(«Чотири броди», с. 581). 

3. І (Й) В (У) ДО́БРЕ ЖЛУ́КТО НЕ ВМІС́ТИШ. – А, 
може, Октаве, повернемо тихенько голоблі? Я поїду собі 
лисичити, а ти додому. Підживишся чимось – і знов у ліси. – Не 
туркочи, бо й так голова в обручах тріщить. – То розум рве її. 
Назбиралося ж його – і в добре жлукто не вмістиш («Хліб і 
сіль», с. 108). 

4. І (Й) В (У) ЛО́ЖЦІ ВОДИ́ МО́ЖНА ВТОПИ́ТИ.  
– Ловко виходить! – вирвалось у Мар’яна. – А не дізнається пан 
про ваш замір? – Чого ж не дізнається, коли якийсь малодух має 
довшого язика за розум. Може, у когось і зараз жижки трусяться 
– так не терпиться майнути до пана! – з притиском промовив 
Степан Васильович і пильно обвів поглядом людей. – Усе можна 
втопити і в ложці води хоч на якусь годину («Хліб і сіль», с. 217).
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5. І (Й) В (У) ПЕТРІВ́КУ МО́ЖЕ БУ́ТИ МОРО́З. «Зоряна 
перга, золота обніж, золоті медівниці, – це те, що весь час чуєш 
од дідуся, який навчив своїх внуків не тільки доглядати, а й 
любити бджоли… Чого я зараз про нього, чого я про них, коли так 
стискає холоднеча? Виходить, і в петрівку може бути мороз» 
(«Чотири броди», с. 401). 

6. I (Й) В  (У) СТАРÍЙ ГРУ́БI ЧОРТИ́ ТО́ПЛЯТЬ. – Як не 
зирити на тебе, коли маєш таку звабу?! – жартома нахилив свої 
патли до неї, а вона вiдсунулась од них, i це ще бiльше розбурхало 
його почуття. Пiсля чарки вiн потягнувся до руки Василини, та 
вiдвела її й похитала головою. – Виходить, i в старiй грубi чорти 
топлять? – Таки топлять, Василино. Життя є життям! 
(«Чотири броди», с. 207). 

7. І (Й) В (У) СТАРО́МУ ДУПЛÍ ВОГО́НЬ ТЛÍЄ. 
Кирюша стрепенувся: чи не насмiхаються над ним? Наче нi, 
тiльки хто розбере цього дiдугана? I в старому дуплi вогонь тлiє 
(«Чотири броди», с. 397). 

8. І (Й) ВУ́ХА РОЗВІ́СИВ (РОЗВІС́ИЛИ). див. 
ПОМАНИ́ЛИ БУ́БЛИКОМ, А ПЕТЛЕ́Ю СТИ́СНУТЬ.  

9. І  (Й) ВУ́ХОМ НЕ ПОВЕЛА́. – I я, пуста голова, навiть не 
подумав, яке лихо могло спiткати того дуба, i побiг за Любою. 
Хустина спала їй на плечi, навколо її голови, стiкаючи струмками, 
затанцювали коси i кiсники, а дiвчинка шматувала сизу пелену дощу, 
зникала в нiй i знову з’являлась, мов тiнь. Грiм кидав її на землю, вона 
падала, пiдводилась i бiгла вперед. – Отак i голосу можна позбутися, 
– хотiв я пожартувати, але Люба i вухом не повела («Щедрий 
вечір», с. 603); див. також: ПІДНЯ́ВСЯ ДУ́РЕНЬ У ЦІНІ́. 

10.  ІДЕ́Ї IДЕ́ЯМИ, А ЇС́ТИ ЩОСЬ ТРЕ́БА. – Тодi звиняй. 
То чого ви тут порпаєтесь? Старовину якусь чи скарби шукаєте 
в скитку? Було тут колись усякої всячини, навiть образ вiд 
Богдана Хмельницького. Не за ним пантруєте? – Ох, дядьку, 
дядьку, чи не хитрим лисом ви пiдшитi? – похитує чубом Данило i 
негадано, махнувши руками, як птах, зриває з плеча лiсника 
рушницю – Пiдемо до моєї оселi, i я тобi з руки в руку покладу аж 
десять тисяч карбованцiв – стiльки, скiльки ти не заробиш i за 
п’ять рокiв свого вчителювання. Воно iдеї iдеями, а їсти щось 
треба («Чотири броди», с. 97). 
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11.  I (Й) ДЕ МОЇ ́О́ЧI БУЛИ́? див. НЕ КО́ЖЕН СТРIЧА́Є 
СВIЙ ЩЕ́ДРИЙ РА́НОК ЧИ ЩЕ́ДРИЙ ВЕ́ЧIР. 

12. ІДЕ́Ш  (ЙДЕШ) ПО ЧУЖУ́ ГО́ЛОВУ, НЕСИ́ I СВОЮ́. 
– Багато в них машинерiї, багато, – i перед очима проходить те 
чуже залiзо, що несе тiльки смерть. – Дарма, скоро поменшає i 
машинерiїв, i ще чогось, бо, коли йдеш по чужу голову, неси i свою 
(«Чотири броди», с. 419); див. також: ІДУЧИ́ ПО ЧУЖУ́ ГО́ЛОВУ, 
ДУ́МАЙ ПРО СВОЮ́ (НЕСИ́ І СВОЇ́ КО́СТІ). 

13. IДИ́ (ЙДИ) З ОЧЕ́Й. Данило поморщився, втомлено 
подивився на Ступача. – Самодуром ви були колись, а ким 
залишились – не знаю. Iдiть з очей. – Як це iти?! – остовпiв, 
розгубився Ступач i пiдвiвся з стiльця. – Куди йти? – Хоч пiд три 
чорти, якщо це здогадаєтесь знайти кращої дороги («Чотири 
броди», с. 594).  

14. IДИ́ (ЙДИ) НА ТРИ ВИ́ХОРИ. – Вигрiваєш злиднiв на 
своїй печi? – Все зле на тебе, некликаний! I нюшить, i нюшить 
чогось! – обурилась тiтка Оляна. – Якщо ти, нелюдку, ворогуєш з 
Панасом, то чого маєш ворогувати з дитиною? – А що, 
христосуватись накажеш iз ним? – змiрює мене таким оком, наче 
в ньому днювала i ночувала сама злоба. – Iди, тумануватий, на 
три вихори! Тобi тiльки, бачу, хвоста бракує. – Зашкварчала, 
наче яєчня на сковородi («Щедрий вечір», с. 670). 

15. ІДИ́ (ЙДИ) НА ЧОТИ́РИ ВІТРИ́ І НА П’Я́ТИЙ СУМ. 
– Я тобi, голоп’ятнику, згадаю i ночiвлю, i рiдню, та так згадаю, 
що ти й дiтям закажеш глузувати. А поки що вранцi принеси свiй 
борг. Тiльки вранцi, бо вдень буде пiзно! Чуєш? – Не оглух ще! – 
так найоржився позичальник, нiби хтось пiдмiнив його. – Не 
оглух! – i хряпнув дверима, ще й у сінях пробурмотів: – Іди на 
чотири вітри і на п’ятий сум («Чотири броди», с. 545). 

16. ІДИ́ (ЙДИ) ПІД ТРИ ЧОРТИ́ <І ЧОТИ́РИ 
ПОГИ́БЕЛІ>. – Оце ти мав сказати? – косуючи, підозріливо 
поглядає на парубка. – Та ні, щось інакше, – кладе руку на дівоче 
плече, але відразу ж летить з воріт на дорогу, і поки він 
підводиться на ноги, Христина вже опиняється біля дверей. – На 
добраніч, Левку! Не забився? – Іди під три чорти! – завчено 
повторює своє прощання і похитує впертою головою («Хліб і 
сіль», с. 222); – Іди під три чорти і чотири погибелі! Ось тобі 
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моє слово! – скипів Григорій. – І коли в тебе нічого не вийде, не 
повертайся додому – приб’ю («Хліб і сіль», с. 568); див. також: ДО 
БУЛАВИ́ <ЩЕ> ТРЕ́БА Й ГОЛОВИ́; IДИ́ (ЙДИ) З ОЧЕ́Й; 
ЛЮБО́В НЕ СУ́ДЯТЬ. 

17. I (Й) ДУ́РIСТЬ НЕ ЗА́ВЖДИ́ ЗАБОРО́НИШ. – Не 
маю права приплющувати очi, але й за чуба тебе зразу не 
хапатимемо. Що тебе ще муляє? – Надраннiй сiв. Заборонiть 
його. Це ж дурiсть. Мусульбас зiтхнув: – I дурiсть не завжди 
заборониш... («Чотири броди», с. 106). 

18. І  (Й) ДУ́РНЕВІ ЗРОЗУМІЛ́О. див. ЗА ТИМ 
ДОБРО́М НЕ ВГО́НИШСЯ. 

19. І (Й) ДУ́РНЯМ ТРЕ́БА ЖИ́ТИ НА СВÍТI. – Ой 
Себастiяне дорогенький, Богом прошу тебе, не вибивай душу iз 
тiла, не запогуби, не прибий мого нездалого, мого 
зеленоголового! – мiнливими рум’янцями i кирпочкою мiж ними 
припала тiтка Христина до плеча голови комбiду. – Хоч який 
вiн нiкчема, а не прибий, бо ж i дурням треба жити на свiтi 
(«Щедрий вечір», с. 688). 

20. ІДУЧИ́ ПО ЧУЖУ́ ГО́ЛОВУ, ДУ́МАЙ ПРО СВОЮ́ 
(НЕСИ́ І СВОЇ ́ КО́СТІ). Староста здавив очi i губи, а потiм 
рубонув: – Так за це, коли я скажу хоч слово, – не дiйти тобi до 
твого броду. Лаврін знову посмiхнувся, гордо пiдвiвся з-за столу:  
– Нe лякай мене смертю. По-рiзному вмирають птиця i тхiр... Та 
й iдучи по чужу голову, думай про свою. I не раджу тобi 
потикатись на наш брiд («Чотири броди», с. 511); Пасикевич. 
Богдане Васильовичу, що ж буде з нами? Богдан. Справдиться 
давня приказка: ідучи по чужу голову, неси і свої кості! («Дума 
про любов», с. 517). 

21. І (Й) ЗАЛÍЗО НЕ ЗАIРЖА́ВIЄ. – Ну, хiба ж я винен, що 
пiдошви чогось аж горять пiд моїми ногами, каблуки, нагнiвавшись 
один на одного, подаються врозтiч, а пiдкивки на них 
протираються, неначе папiр? Чомусь оцi згризенi на ковзанцi 
пiдкiвки найбiльше дивували й гнiвили батька. Вiн цупко, наче мене 
самого, за вуха пiдтягував до свiтла понiвеченi чоботята й 
скрушно похитував головою: – У тебе, шибенику, й залiзо не 
заiржавiє, – нацiлював на пiдкiвки i очi, й товстуватi губи: одну – з 
цурпалками вусiв, а другу – з вм’ятинкою («Щедрий вечір», с. 647). 
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22. І (Й) ЗА ТО́РБУ ЧЕРВІ́НЦІВ НЕ ПРОДА́М. – А моя 
ж ряба, чуєте, наче кролиха, старається: як не чотирнадцять, 
то шістнадцятеро приведе, і всі мов линки. – Шістнадцятеро!? – 
вражено вигукував дядько Володимир. – Та що ви, Миколо!? Та не 
може бути! – Хіба вам далеко ходити – попитайте моїх вуличан. 
Вони теж усі завидують мені, як і ви. Та що вуличани – дідич з 
Літина приходив, калиткою півдня трусив над моїм вухом – усю 
грошву віддавав за льоху, а я її і за торбу червінців не продам.  
– Гм, фортунить же вам, та ще як фортунить – саме щастя над 
вами торбою трусить («Гуси-лебеді летять», с. 459–560). 

23. І (Й) ЗЕРНО́, І ЛЮДИ́НУ ЛЕ́ГКО З’Ї́СТИ, А ОТ 
ВИ́РОСТИТИ – ВА́ЖЧЕ. – Ти скажи: як тобі наш Максим 
Туровець? – Максим Туровець? Та ви ж знаєте, тату, що він дуже 
славна і розумна людина. – Еге ж, – погодився батько. – Та завтра 
його мають скидати з головування. – За що ж?! – вражено скрикнув 
Богдан. – Хіба ж тепер трудно знайти за що? І зерно, і людину 
легко з’їсти, а от виростити – важче («Дума про тебе», с. 211). 

24. ІЗ МО́СТУ ТА У ВО́ДУ. – Вiн такий мiй, як i ваш. Я 
своє мужицьке накипiле викидаю, – насупився Гайшук. – I от 
далi виходить таке: при нашiй великiй правдi, щи прийшла вiд 
самої революцiї, перед кривдою є тiльки двi дороги: вона 
мусить услiд за капiталiзмом iз мосту та у воду або лукаво 
натягти на себе одежинку правди i нею ж захищати свою 
шкуру («Правда і кривда», с. 225). 

25. I (Й) ЗОЛОТИ́М КАЛАЧЕ́М НЕ ЗАТЯ́ГНЕШ. Барон 
– мисливець i любить, щоб за столом усе було просто, як у лiсi. То 
шинку батуй шматюгами, щiльники клади нерiзаними, вареники 
став у макiтрi. – Хто ж їх налiпить тепер? – А Василина? – 
згадав давню iсторiю i трусонув своєю вовною, яку вже 
приперчили роки. – Її тепер i золотим калачем не затягнеш до 
лiсу («Чотири броди», с. 369). 

26. ІЗ СО́НЦЯ РЕ́ШЕТА НЕ ЗРО́БИШ. – Хіба ж ви не 
бачите, що вона як сонце! – А ти знаєш, дурню, що навіть із 
сонця решета не зробиш («Дума про тебе», с. 19). 

27. І (Й) ЗУ́БИ ПIДТОЧИ́ТИ, I ЯЗИКА́ ОБКАРНА́ТИ.  
– Гляди, щоб за сьогоднiшнє оповiдання Безсмертного й тобi не 
iкнулося. На фронтi твiй Марко мiг бавитися в демократiю, а тут 
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йому треба i зуби пiдточити, i язика обкарнати. Вже один вигляд 
Безсмертного насторожує мене («Правда і кривда», с. 270). 

28. І (Й) КIНЦÍ У ВО́ДУ. – Треба вiддати Безсмертного 
пiд суд – і кiнцi у воду. – Пораненого? – Борисенко в подивi 
пiдняв дугастi смiльнi брови. – А що з такими типами робити? 
Сьогоднi вiн заганяє чоловiка пiстолетом у воду, а завтра цим 
же пiстолетом пошле когось на небо вiвцi пасти («Правда і 
кривда», с. 261); див. також : З МИ́РУ ПО НИ́ТЦІ – ГО́ЛОМУ 
СОРО́ЧКА. 

29. І (Й) КОВА́ЛЬ РО́ЗУМУ НЕ ВКУЄ́. – Почекай, 
почекай! Що це за безiдейна i пiдозрiла фантазiя з’явилась у 
кустарiв? – Василь Iванович пiдкинув угору чорнi навскiснi стрiлки 
брiв. Тiтка Христя благально простягла руки до голови 
повiтвиконкому: – Та не вiрте губi мого чоловiка, – вона давно з 
правдою розминулась. – Мовчи, немiч моя! Тобi й коваль розуму не 
вкує! – огризнувся Юхрим («Щедрий вечір», с. 691). 

30. І (Й) КО́ЗИ В ЗО́ЛОТІ ХО́ДЯТЬ. – А коли хочете 
бути людьми, господарями – їдьте в Америку. То край, над яким 
янгол крилом махає. Що, не так говорю? Там золото, скажу вам 
прямо, під ногами валяється, тільки вмій підбирати його. – Еге ж, 
там і кози в золоті ходять, – безневинно каже Лесь Якубенко, і 
дядьки починають реготати («Хліб і сіль», с. 212). 

31. І (Й) КО́ЗИ СИ́ТІ, І СІ́НО ЦІ́ЛЕ. – Ми Крамового 
уламаємо, щоб не дуже того… розправлявся з тобою. Ну, 
винесуть якусь поганеньку догану, чорт з нею. Не вхопить 
тебе. А ти прокуророві переінакшиш свої слова про ячмінь… 
Інтересно, можна сказати… І кози будуть ситі, і сіно 
ціле…(«Велика рідня», т. 3, с. 171). 

32. I (Й) КОЛИ́ ВЖЕ РОЗВИ́ДНИТЬСЯ У ТВОЇ́Й 
ГОЛОВÍ? Воiстину нiч минула й треба думати про новий день. 
Стьопочка трохи розпогодився, i навiть млинки його вiй 
притишили працю. – А я вже подумав, що ви десь потайки 
проклятеннi закопували. – Якi проклятеннi?! Що це тобi 
приверзлося?! I коли вже розвидниться у твоїй головi? – люто 
глипнув на сина, та не злякав його («Чотири броди», с. 88). 

33. І (Й) КОМА́Р НО́СА НЕ ПIДТО́ЧИТЬ. – Документи 
рiзнi пiдготуйте, щоб i комар носа не пiдточив. Коли щось не 
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так, то робiть, щоб було так, в ажурi, як ученi голови кажуть, 
бо хтозна, якi ревiзiї  наїдуть чи наскочать на нас. Головне звести 
кiнцi з кiнцями, без хвостiв. Ну, а корови, якi ми взяли з колгоспу, 
маємо сьогоднi ж повернути («Правда і кривда», с. 281). 

34. І (Й) КОНЕ́М НЕ ЗДОЖЕНЕ́Ш. Її похвала 
пiдбадьорює мене, я вже вiльнiше починаю орудувати серпом, 
вiльнiше виводжу переплетене березкою стебло. Ось уже й пiт 
оброшує чоло, витираю його рукавом, одну мить милуюся 
блакитними косариками, що прищулились бiля самої землi, – i 
знову за роботу. – Еге, та тебе, гляди, й конем не здоженеш, – 
озивається тато. – Не поспiшай так – день i сьогоднi великий 
(«Щедрий вечір», с. 615–616). 

35. I (Й) КРАСУ́ ЗА ГРО́ШI БЕРУ́ТЬ. – Пофортунило 
тобi, Лаврiне. Що ж ти хочеш за царiвну? – Хiба ж краса 
продається? – I красу за грошi беруть, – нахабнувато 
посмiхнувся Магазаник. – Не красу, а розпутство, – насупився 
Лаврiн («Чотири броди», с. 510). 

36. І (Й) КУ́МА ШКО́ДА, І МЕ́ДУ ЖА́ЛКО.  
– Попарубкувати ще треба… Буду гуляти, а її інший засватає. 
Ще б пак – таку не засватають! – Ловить світлий голубий погляд 
Югини і мимоволі зітхає. – І кума шкода, і меду жалко. Хотілося 
б ще в свою волю пожити, та дівчину випустити боязко («Велика 
рідня», т. 2, с. 436). 

37. І (Й) МЕ́РТВИЙ КА́МIНЬ ОЗЛО́БИТЬСЯ. – Хiба це 
життя, будь воно прокляте разом з тим, хто покалiчив його. – 
Данилку, ти озлобився?! – жахнулась Мирослава, вiдсторонилась 
од нього. – З таким життям, як у мене, й мертвий камiнь 
озлобиться... («Чотири броди», с. 284). 

38. І (Й) МЕ́РТВИЙ НЕ ВЛЕ́ЖИТЬ. див. М’Я́КО 
СТЕ́ЛЕ, ТА ТВЕ́РДО БУ́ДЕ СПА́ТИ. 

39. І (Й) МЕ́РТВОГО В ДОМОВИ́НI ЗАЛИХОМА́НИТЬ. 
– Чого так заблимав вiями, чого так залихоманило тебе? – Такий 
гiсть i мертвого в домовинi залихоманить, – сказав зiв’ялим 
голосом i мерзлякувато повiв плечима, щоб струсити з них бодай 
частку морозу i страху («Чотири броди», с. 148). 

40. I (Й) МIЖ СВЯТИ́МИ БУВА́Є СВА́РКА. – Добрий 
вечiр. Вас, бачу, груша приворожила? – От i не вгадали, Панасе. 
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Що груша? Куди вона  дiнеться? Ви спочатку нагнiвались на мене, 
а потiм самi втямили, що вона моя. Як то кажуть, i просо моє, i 
горобцi мої. – Не ваше просо i не вашi горобцi, – одразу 
розсердився тато. – I мiж святими буває сварка, – не гнiвається 
дядечко («Щедрий вечір», с. 586). 

41. І (Й) МУ́ДРИЙ НЕ ЗНА́Є, ЯК ОБЕРЕГТИ́ СВОЇ ́
СТА́ТКИ ВIД НЕСТА́ТКIВ. див.  ДАВ (ДАЄ́) БОГ КОПÍЄЧКУ, 
А ЧОРТ ДÍРОЧКУ, <ТА Й ПОПА́ЛА БО́ЖА КОПÍЄЧКА В 
ЧО́РТОВУ ДÍРОЧКУ>. 

42. І (Й) НА ГАРМА́ТНИЙ ПО́СТРIЛ НЕ МО́ЖНА 
ПIДПУСКА́ТИ. Темне красиве обличчя Сагайдака спалахнуло 
рум’янцями: – Не пiдiймайте руку на життя! А взагалi, ви лiвак i 
невiглас. Вас i на гарматний пострiл не можна пiдпускати до 
села, бо зiйдемо тодi на старці («Чотири броди», с. 170). 

43. I (Й) НА ЛЮДЕ́Й ПОДИВИ́ТИСЯ, I СЕБЕ́ 
ПОКАЗА́ТИ. Я завжди з радiстю їхав на вiтряк i з дiдусем, i з 
батьком, а тепер уперше їду сам. Це мене робить бiльшим у своїх 
очах: я вже зараз не якийсь шибеник, лихотворець, очмана, 
торохтiй, пошкодерник, паливода, нечупайло, а батьковi-матерi 
помiчник, який може i на людей подивитися, i себе показати. 
От аби ще на менi галiфе було, то пишався б я, мов турецький бiб 
у горосi («Щедрий вечір», с. 636–637). 

44. І (Й) НЕ ВИ́ПРОСИШ, I НЕ ВИ́ГРОЗИШ.  
– Гарненьке дехто має м’ясце, – подичавiли пiд вiями звуженi очi. 
– Оляно, продай свої курiпки, уже ж сам Бог бачить, як прошу 
тебе. – Я ж сказала: i не випросиш, i не вигрозиш («Щедрий 
вечір», с. 669). 

45. І (Й) НЕ РОЗБЕРЕ́Ш, ДЕ ПІП З КРОПИ́ЛОМ, А ДЕ 
ЧОРТ З КОЧЕРГО́Ю. – Усілякі чутки і всякі люди баламутять 
теперечки громаду, мов рибу в калабані. Один баламутить по 
дурості своїй, а другий – з великого розуму. І не розбереш, де піп з 
кропилом, а де чорт з кочергою («Хліб і сіль», с. 381). 

46. І́НОДІ Й ЛО́ЖКА ВОДИ́ БУВА́Є ГІ́РШЕ ПОТО́ПУ. 
Борисенко. Ну, розказуйте, товаришу Безбородько, про те, що 
понаписували в різні інстанції. Там зрозуміли, що у вашому селі 
почався всесвітній потоп. Безбородько. Іноді й ложка води буває 
гірше потопу. Розповідь моя, практично, буде короткою. Не 



І 
 

108 
 

секрет ні для кого, що працювати нам зараз трудно і важко. 
Труднощі на труднощах їдуть і труднощами поганяють («Правда 
і кривда» (п’єса), с. 556). 

47. І́НОДІ ЧОЛОВІ́К, ЯК ЧОРТ, СИДИ́ТЬ НА 
ГРОША́Х, А ПОЗА́ДУ СМЕРТЬ СТОЇТ́Ь. див. ЗДОХ, ЯК 
ПІ́ВЕНЬ ОД ЧЕМЕРИ́ЦІ. 

48. IНТЕРЕ́СНЕ ВИХО́ДИТЬ КIНО́. – I не пiдпишу, i не 
дам! Тiльки тепер молодий Магазаник найоржився i мимоволi 
стиснув кулаки. – Iнтересне виходить кiно. Це ж по якому праву, 
чого i як ви не дасте менi довiдочки? («Чотири броди», с. 215). 

49. І (Й) ОДИ́Н У ПО́ЛІ ВО́ЇН. – Багато захотів ти з 
першого разу. – Багато чи мало – не знаю, а в зайця не раз 
доведеться позичати ніг, якщо будемо тільки вдвох воювати.  
– Тепер і один у полі воїн («Велика рідня», т. 3, с. 327). 

50. І (Й) О́КОМ ЗИР, І ВУ́ХОМ СТРИЖИ́. – Раніше нею 
святий Юрій змія убивав, а далі усе безголов’я на людей перейшло. 
То до завтра, тільки ж обережненько під’їжджай – і оком зир, і 
вухом стрижи. Правда, завтра, може, й Сагайдак приїде, коли 
якийсь дідько не завадить («Чотири броди», с. 110). 

51. І (Й) ПИЙ – ПОМРЕ́Ш, І НЕ ПИЙ – ПОМРЕ́Ш. – За 
здоров’я гостей! Спасибі, що завітали у нашу хату, – статечно 
підводиться з-за столу Іван Тимофійович. Його слово повне гідності. 
– За ваше здоров’я. – Моя бабуся, земля їй пухом, завжди казала: і 
пий – помреш, і не пий – помреш, значить, краще пити, – одним 
помахом перехиляє чарку Варивон («Велика рідня», т. 2, с. 435). 

52. I (Й) ПРО́СО МОЄ́, I ГОРОБЦÍ МОЇ.́ див. I (Й) МIЖ 
СВЯТИ́МИ БУВА́Є СВА́РКА. 

53. І (Й) САМ НЕ ГАМ, I КОМУ́СЬ НЕ ДАМ. На вивернутi 
губи дядька Сергiя лягають зневага i зверхнiсть, вiн пiдводиться й 
невдоволено хмикає: – От чого не розумiю, так не розумiю: i самим 
не їсти, i комусь не дати («Щедрий вечір», с. 669). 

54. І (Й) СВІ́ТУ НЕ ВИ́ДНО. див. ПОМЕ́НШАЄ 
РО́ЗУМУ В ГОЛОВІ,́ ПОМЕ́НШАЄ І ХЛІБ́А НА ЗЕМЛІ.́ 

55. I (Й) ЧЕ́РЕЗ «НЕ МО́ЖУ» ТРЕ́БА ЙТИ. – Я вже не 
можу – вiн у полiцаїв. А ти вихопи його звiдти. – Не можу... 
 – Тепер i через «не можу» треба йти. Це коли твоя совiсть 
навiки не заснула («Чотири броди», с. 511). 
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56. І (Й) ЧОРТ НА СТА́РIСТЬ IДЕ́ В ЧЕНЦÍ. I отут, у 
розiмлiлих лiсах, у яких ще не онiмiли чужi машини, вiн знову 
згадав зеленооччя Марiї i своєї доньки. Де вони тепер? Розшукати 
б їх та й забратися втрьох у затишний закоморок, подалi вiд 
вiйни, вiд гризнi, вiд полiтики. Так хiба ж пiсля всього пiде до 
нього Марiя? Теж тобi вiдрiже, що й чорт на старiсть iде в 
ченцi («Чотири броди», с. 353). 

57. I (Й) ЧУТИ́ ПРО ТАКЕ́ НЕ ХО́ЧУ! див. НЕ 
СТРАХА́ЙТЕ МЕНЕ́ СЬОГО́ДНI, БО Я ВАС МО́ЖУ 
НАЛЯКА́ТИ ЗА́ВТРА. 

58. І (Й) ШВЕЦЬ, І КРАВЕ́ЦЬ, І НА ДУДУ́ ГРЕЦЬ. Коли 
у верховітті загойдалось тетеркою сонце, Терентій вніс у хату 
таганок з кашею-одливанкою, а Настя миску з сьорбаю. – Е, та 
ти, хлопче, і швець, і кравець, і на дуду грець. Тільки 
прибіднювався досі. Смачна каша, – покуштував одливанки Марко 
(«За один стіл», с. 394). 

59. I (Й) ЩЕ́ЛЕПА ВIДВАЛИ́ЛАСЯ, I О́ЧI НА ЛО́БА 
ПОЛÍЗЛИ. Аж тут до його лавки нахопилася свiженька тачанка, 
а з неї зiскочили два – око в око, й чуб у чуб – однакових парубки, – 
брати чи близнюки, i при оружії, та й зразу до Кундрика. Побачив 
той їх – i щелепа вiдвалилася, i очi на лоба полiзли, затрусився 
дiдько та й навтiкача у чорнi дверi («Чотири броди», с. 349). 

60. І  (Й) <ЩЕРБА́ТОЇ> КОПІ́ЙКИ ЗА ДУШЕ́Ю НЕ 
МА́Є. – А що ж він може сказати? Дай добрий процент, то й 
розв’яже калитку. Хто ж тобі даремно позичить? Це ти міг би 
кому пособити, а тобі хто й захотів би з своїх людей, так сам 
копійки за душею не має. Піди до Данька. Тільки не заїдайся з 
ними. А кіньми ти скоріше яку копійку заробиш. У Шляхбуд 
можна камінь возити, в хурманку поїдеш коли – і, гляди, потроху 
вилізеш з боргів. – Скоро казка мовиться. – І діло буде робиться, 
як прикладеш рук та спину попогнеш («Велика рідня», т. 2, с. 501); 
Навіть у 1921 році, коли в нас люди орудували мільйонами, в 
дядька Володимира, як він казав, не було за душею і щербатої 
копійки («Гуси-лебеді летять», с. 458).  

61. І (Й) ЩЕРБА́ТОЇ КОПІ́ЙКИ НЕ ВАРТ (НЕ ВА́РТИЙ). 
див. ЩО З ГРЯ́ЗІ ВИ́ПЛОДИЛОСЯ, І СКОНА́Є В ГРЯ́ЗІ.
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1. ЇВ, ЩО АЖ ЗА ВУ́ХАМИ ЛЯЩА́ЛО, ЩЕ Й 

ПIДХВА́ЛЮВАВ. – Дiду, розкажiть, як вас упхнули у вiйну, – 
зжалiснiв мiй голос. – Нема там чого розказувати, нема чого й 
слухати, – насупив, накошлатив отi брови, яких би вистачило на 
двох дiдiв. – Он краще бiжи до воза, найди вагани й ложки в пiлочцi, 
та й подумаємо, що робити з кулешем. – Ми вже вечеряли, дiду. – 
Бiжи, бiжи. Мiй кулiш сам Котовський так їв, що аж за вухами 
лящало, ще й пiдхвалював («Щедрий вечір», с. 611). 

2. ЇЖ, ПО́КИ РОТ СВІЖ, А ЯК ЗІВ’Я́НЕ – І СОВА́ НЕ 
ЗАГЛЯ́НЕ. – Ви, може, до вечері перекусите щось? – Не 
відмовлюсь, не відмовлюсь. Можна сказати: їж, поки рот 
свіж, а як зів’яне, то й сова не загляне, – задоволено і дрібно 
засміявся («Велика рідня», т. 2, с. 518); І неодмінно їм дід 
Терентій винесе на дорогу доспілих яблук і грушок. – спасибі, 
діду Терентію, у нас свої є, – скаже мати, здоровкаючись. – 
Їж, поки рот свіж, а як зів’яне – і сова не загляне, – роблено 
хмуриться («Велика рідня», т. 3, с. 627). 

3. ЇЙ-БО́ГУ, ПРА́ВДУ КАЖУ́. див. АБИ́ ДОБРО́, А 
ПАЛÍЙ ЗНА́ЙДЕТЬСЯ. 

4. ЇСТЬ, ЯК У МIХ КИ́ДАЄ. див. НЕ ВА́ШИМ НОГА́М 
МОЄ́ ЧЕ́РЕВО НОСИ́ТИ. 

 
К 

 
1. КАЗА́В СЛІПИ́Й, ПОБА́ЧИМО. – Чия ж ти розумна 

така? – Чия вже не є, тільки не ваша, – задерикувато 
відповідає Христина і сміється. – Поки не моя, а далі, казав 
сліпий, побачимо, – кидає Христині і знову косує на незнайомку 
(«Хліб і сіль», с. 339). 

2. КАЗА́ЛА НА́СТЯ – НЕ ВДА́СТЬСЯ. Затюгикало 
повітря. Біля нас чмокали кулі, і по лінії окопів примхливо 
вигиналися димки. По тім боці падали фашисти, через них 
перескакували живі і, пригнувшись, рвалися до мосту.
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– Прорвуться, стерви! – вилаявся боєць. – Казала Настя – не 
вдасться («На мосту», с. 354). 

3. КАЗА́ЛИ ТА́ТО, ПОГАНКУВА́ТО. – Марнотратник. 
Ти краще скажи, як у вас із снігозатриманням? Тільки правду 
кажи, – допитливо поглянув на товариша. – Казали тато, 
поганкувато. Не привчені колгоспники до цього діла («Велика 
рідня», т. 3, с. 116). 

4. КАЗА́Н Ю́ШКИ ВИ́ЇВ, А РО́ЗУМУ РОСИ́НКИ НЕ 
НАБРА́В. Катрич. Сидіти, підсиджувати в інституті ви 
зможете, а працювати як? Стратилет. Надіюсь не тільки 
працювати, а й керувати! З вами без керівництва не можна! 
Сірошапка. Керівник! Казан юшки виїв, а розуму росинки не 
набрав. Шкода харчів… («Зачарований вітряк», с. 430). 

5. КАРБО́ВАНЕЦЬ ЗА́ВЖДИ́ ВИРИВА́ЄТЬСЯ З 
БО́ЛЕМ, ЗІ ШКУ́РОЮ ЧИ М’Я́СОМ. – Про твої пiдшепти, 
завушнику, я добре знаю. А ти хоч раз, працюючи фiнiнспектором, 
думав, що лишаєш позад себе? – Позад себе?.. Хай над цим 
питанням поколiння думають! – безжурно вiдповiв Юхрим. – А я 
для сучасностi на потреби вириваю карбованець. – З м’ясом?  
– Карбованець завжди виривався iз болем, iз шкурою чи з 
м’ясом. Це знають усi дiловi люди («Щедрий вечір», с. 686). 

6. КАТ ЙОГО́ ЗНА́Є. – Романе, зайди до мене, – глянув 
поверх Волошина і, пригинаючись, попрямував до будинку. – Чого б 
йому? – занепокоївся Панас. – Кат його знає, – знизав плечима 
Роман. – З добрим він до себе не покличе. – Усе ж село обковуємо 
в нього, до чого ж ще можна причепитися? Та дідько з ним, 
головне, Романе, держи хвоста бубликом («Хліб і сіль», с. 138). 

7. КАТЮ́ЗІ ПО ЗАСЛУ́ЗІ. – Дивишся на грiх? – запитав 
старий. – На страшний, – кивнув головою Сагайдак. – Таки 
страшний, – i повiв герлигою в бiк  Кундрика. – Усе життя 
хитрував, жирував, обвiшував та їв людей оцей колотник. Аж усьому 
й кiнець надходить – знайшла його кара. Катюзі по заслузі («Чотири 
броди», с. 349); – Нехай свій винахід на собі спробує!.. – так глянув на 
ката, що той і проситися забув. –  Не варто з ним возитися. 
Розстріляти! – сказав Тур. – Ні, комісаре, що заготував, хай те й 
споживає. Катюзі по заслузі! («Велика рідня», т. 3, с. 475). 
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8. КА́ШЛЮ І ЛЮБО́ВІ НЕ ВТАЇШ́. – Ну, це й добре, 
доню, – тепло, з лукавинкою посмiхнувся чолов’яга. – Може, в свiй 
дзвiн ударю i чарку вип’ю на чиємусь весiллi. – Ой, i що ви 
говорите? – аж зойкнула вона. Зiновiй Петрович засмiявся: – От i 
спiкся на однiй щоцi один рак, а на другiй – ще один. – Що ви 
тiльки вигадуєте... – Те, що збоку видно. Та не соромтесь. Кашлю 
і любові не втаїш («Правда і кривда», с. 135). 

9. КИ́ЇВ – НЕ СЕЛО́, <ТАМ НО́ГИ ОБ КАМÍННЯ 
ПРОЧО́ВГАЄШ>. – I дуже сварив тато вас? – посмiхнулася 
Мирослава. – Та нi. Пригорнув до себе i каже: «Хiба ж можна, 
сину, їхати босим в артисти? Та й Київ – не село, там ноги об 
камiння прочовгаєш («Чотири броди», с. 182). 

10. КIНЦÍ З КIНЦЯ́МИ НЕ ЗВЕДЕ́Ш. див. КО́ЖЕН 
ЦВЯХ ЗНА́Є СВОЄ́ МÍСЦЕ. 

11. КЛИН КЛИ́НОМ ВИБИВА́ЄТЬСЯ (ВИБИВА́ЮТЬ). 
«Час – найкращий лікар у таких випадках. Час… і друга дівчина. 
Клин клином вибивається», – згадалася власна молодість, і 
здалося, що наче сто років пройшло відтоді, чи, може, то сон був, 
що якось приснився і запам’ятався до цього часу («Велика рідня», 
т. 3, с. 575); Обман, та й більш нічого. І, щоб хоч трохи розсотати 
клубок болю, він згадав Христинку, хотів душею потягнутися до 
неї, але ще більше розтривожив себе. То дурне, що клин клином 
вибивають. Це тільки для дерева, а з людського серця нічого 
клином не виб’єш («Хліб і сіль», с. 414). 

12. КОВБАСА́ НЕ ДЛЯ ПСА. – Парадокс безгосподарності. 
Наші свині погано доглядаються, препаскудно годуються, а тому 
щетина їхня найтвердіша… Падіння цін і наді мною тяжить, мов 
петля. – І все-таки ваша челядь навіть не мріє про такі житла, у 
яких живуть вівці. – Бо ковбаса не для пса! – раптом з серцем 
вихоплюється у Стадницького («Хліб і сіль», с. 60). 

13. КОГО́ ЛЮ́БИШ – НА́ВIТЬ КОЦЮБИ́ НЕ 
ПОЖАЛÍЄШ. – Просимо, дорогий муже, i тебе, сину, до хати, – 
з таким усмiхом, з такою добротою вклоняється нам мама, що 
хочеться пiдбiгти до неї i поцiлувати руку. – Кажеш: дорогий 
муже? А хто нещодавно страхав нас коцюбою? – удавано строго 
допитується тато. – Це ж люблячи вас! А кого любиш – навiть 
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коцюби не пожалiєш, – грає мати розквiтлими очима i дає нам 
дорогу («Щедрий вечір», с. 674). 

14. КОГО́ ТОПИ́ЛИ, А ХТО НА ДНО БУ́ЛЬКНЕ 
(ЗАХЛИНЕ́ТЬСЯ). Шавула. Коли вже наганяти страху, то 
наганяти. По-перше, напишемо начміліції – за утопленіє голови і 
авторитету. По-друге, органам – за диверсію! По-третє, 
першому секретарю райкому – за підрив політики і посівної 
кампанії. По-четверте, у газету – за все разом. І тоді побачимо: 
кого топили, а хто на дно булькне («Правда і кривда» (п’єса),  
с. 553); див. також: МА́СЛОМ  (СА́ЛОМ) КА́ШI НЕ ЗБА́ВИШ.  

15. КО́ЖЕН МА́Є СВIЙ ПОКÍС – ОДИ́Н У РУКА́Х, А 
ДРУ́ГИЙ У ДУШÍ. – Дайте менi грабки. – Хочете покосити? – 
здивувався Лаврiн. – Нащо це вам... уночi? – Пройду хоч один 
покiс. Правда, я такого широкого, як ви, не займу. – Кожен має 
свiй покiс – один у руках, а другий у душi, – Лаврiн зняв зплеча 
грабки, вiддав головi («Чотири броди», с. 238). 

16. КО́ЖЕН ПІ́Є, ЯК УМІЄ́. – Хто з нас дурний, а хто 
розумний – далі буде видно, – якось відразу і поблід, і почервонів 
Левко. – А не відкинешся – приб’єм і гріха не побоїмося. Отут у 
Синяві і знайдуть тебе, а де вже поховають – не знаю. Юрко 
криво посміхнувся: – Славну пісню співаєш, Левку, навіть ворона 
кращої не втне. – Кожен піє, як уміє. То стоїш на своєму чи, 
може, відкинешся? («Хліб і сіль», с. 552–553). 

17. КО́ЖЕН ПО-СВО́ЄМУ ЗАРОБЛЯ́Є ХЛIБ – ХТО 
НАСУ́ЩНИЙ, ХТО КРИВА́ВИЙ. – Хто куди пiшов, я не знаю. 
Тепер у людей дорiг нiби побiльшало, а життя i хлiба поменшало. 
Та кожен по-своєму заробляє хлiб – хто насущний, хто 
кривавий («Чотири броди», с. 398). 

18. КО́ЖЕН ЦВЯХ ЗНА́Є СВОЄ́ МÍСЦЕ. – Ранiше не 
квапився, бо мав собi оренду вiд дiда Дем’яна. У мене  все по-
чесному, у мене кожен цвях знає своє мiсце. – Яка ж це була 
оренда? – ще надiялась мати, що дядько Володимир не зведе кiнцi 
з кiнцями («Щедрий вечір», с. 575). 

19. КО́ЖНА КА́ПУСТА МА́Є СВОЮ́ ГО́ЛОВУ. – Добре 
бреше баламутний. І коли вже ти вишумишся? – Виймає люльку з 
рота Лазорко. – Людським шумам нема кінця! – проглаголив 
Пантелій і запишався своїм дотепом. – Кожна капуста має свою 
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голову, – насмішкувато чмихнув Лазорко. – Навряд чи кожна! – не 
поліз до кишені за словом Пантелій («Велика рідня», т. 3, с. 512). 

20. КО́ЖНА ЛЮДИ́НА МА́Є СВІЙ ХРЕСТ І НЕСЕ́ 
ЙОГО́, ЯК МО́ЖЕ. – Кожна людина має свій хрест і несе, як 
може, його; гнеться, в землю вгрузає і падає під ним. А ти взявся 
нести не свій. А багатьох людей хрести. То дуже тяжкою 
виходить твоя ноша («Велика рідня», т. 2, с. 338). 

21. КО́ЖНОМУ СВОЯ́ НО́ША. – Трави і умираючи 
пахнуть. – Маргарита Іванівна повернула до невидимого косаря 
підведену досвітом голівку і спитала Богдана: – Чого ж ви 
відмовились залишитися в бібколекторі? – Кожному своя ноша.  
– Ноша чи хрест? – Не треба так трагедійно. Я говорю про добру 
ношу, яку має нести кожна людина  («Дума про тебе», с. 136). 

22. КОЗА́К НЕ БЕЗ ДО́ЛІ, < А ДÍВКА НЕ БЕЗ 
ЩА́СТЯ >. – Двох уложив, а масельце в дулі кіптявою не пахне, – 
перевірив тулку пальцем Антін. Зареготали всі. І Миколі тільки 
зітхнути довелось: «Тяжко жити з такими сусідами». Одначе 
козак не без долі: на третій, ні, либонь, на четвертий день 
Микола повернувся заболочений, як дідько, з автоматом, 
польовою сумкою, електричним ліхтариком і в землянистій касці 
(«Рудий Микола», с. 371); – Так-от, Мирославе Григорiвно, довгi 
думки залиш на осiннi ночi, а зараз бери свої речi, та й поїдемо. 
Може, i наш хлiб незгiрше вашого. Мирослава притихла, гойднула 
станом, потiм рiшуче сказала: – А може, козак не без долi, а 
дiвка не без щастя? («Чотири броди», с. 121). 

23. КО́ЗИРІ В Ї́ХНІХ РУКА́Х. – А такі, як Полікарп, 
допомогли заплутати діло. Мабуть, так і закриють його, як 
незначну бійку. Козирі в їхніх руках. Зуміли правду турнути на дно 
(«Велика рідня», т. 2, с. 545). 

24. КОЛИ́ ВЛА́ДА НЕ МА́Є СВОЄ́Ї ГОЛОВИ́, ТО 
ПОКА́ЗУЄ ЧУЖЕ́ ГУЗНО́. Після розправи чоловік сповз із 
покривавленого ослона, сам надів на себе штани і цього ж вечора, 
лежачи на печі, пояснював дядькам: – Не дивуйтесь, люди добрі: 
коли влада не має своєї голови, то показує чуже гузно. На це ніколи 
багато розуму не вимагалось… («Гуси-лебеді летять», с. 510). 

25. КОЛИ́ ДО ЛЮДИ́НИ В ОДНІ ́ ДВЕ́РІ ВХО́ДИТЬ 
СТА́РІСТЬ, ТО В ДРУ́ГІ – ВИХО́ДИТЬ РА́ДІСТЬ. Коли до 
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людини в одні двері входить старість, то в другі – виходить 
радість. Отак мовить казка чи приказка, а в житті воно буває 
по-різному: скільки є отих сивоголових, теплооких дідуганів, що 
снують собі по пасіках, по садках чи на утлих човниках по 
тиховодах і мають радість не тільки для себе, а й заносять її 
людям, рідні, а найбільше онукам («Дума про тебе», с. 278). 

26. КОЛИ́ Є БАМА́ГА, ТО Є І ВІДВА́ГА. Дівчата 
засміялись, ствердили, що за їхнім начальством сохне 
тракторист із сусіднього села, і пішли до корів, а начальство 
зажадало, щоб під списочком підписався і поставив дату 
голова, бо слово словом. А папірці повинні бути справними, ще й 
приказку до цього видобула: – Коли є бамага, то є і відвага 
(«Чотири броди», с. 109). 

27. КОЛИ́ ЖУРБА́ ЇСТЬ ЛЮДИ́НУ, ТО ЇЙ НЕ ДО 
Ї́ЖI. Люба недовiрливо подивилась на мене, простягнула глечик 
з суницями. – Поїж, Михайлику. – Не хочу. – Недарма 
говориться: коли журба їсть людину, то їй не до їжi,  – 
поклала руку на шматочок сонця. – Точнiсiнько так i мама 
каже («Щедрий вечір», с. 585). 

28. КОЛИ́ КО́РIНЬ ГРIХО́ВНИЙ, ТО Й ГIЛКИ́ 
ГРIХО́ВНI. Магазаник сумно подивився на своє пронозувате, 
падке на копiйку чадо, похитав головою; нема в нього 
справжнього нащадка, а є пiвголовок. Коли корiнь грiховний, то 
й гiлки грiховнi. На службу, тiльки на службу треба його, 
шибеного, опредiлити, бо як наткнеться на захованi грошi, то й 
скарб забере, i вiк твiй укоротить («Чотири броди», с. 91). 

29. КОЛИ́  ЛЮДСЬКУ́ ДУ́ШУ ПОСТА́ВИТИ НА 
КОЛÍНА, ВОНА́ ВСЕ СКА́ЖЕ. – Скажете! Коли людську душу 
поставити на колiна, вона все скаже! Ступач вражено 
скрикнув: – Мої слова! – Тепер вони мої, вашого нiчого нема, – i 
тут Стьопочка побачив Данила, витрiщився на нього. – Де вже не 
пропадало моє – давай тисячу i роби з цим приблудою, щи хочеш. I 
тепер заволав Ступач: – Стьопочко, не вiддавай мене йому. Ти 
знаєш: вiн без солi з’їсть мене («Чотири броди», с. 594). 

30. КОЛИ́ МОЄ́ НЕВЛА́Д, ТО Я З СВОЇ́М НАЗА́Д. див. 
БИЙ СВIЙ СВОГО́, ЩОБ ЧУЖИ́Й БОЯ́ВСЯ. 
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31. КОЛИ́ НЕ БУ́ДЕ ЧЕ́СНИХ ЖІНО́К, – НЕ БУ́ДЕ Й 
ЧЕ́СНОГО РО́ДУ. див. ЯК НЕ ДАВ БОГ ТОБІ́ РО́ЗУМУ, ТО Й 
КОВА́ЛЬ НЕ ВКУЄ́. 

32. КОЛИ́ НЕМА́Є БОГІВ́ – БОЖКИ́ БОГУ́ЮТЬ. – От 
хоч у чомусь ти маєш рацію. Жаль, що мені треба сьогодні 
виїжджати в область. Але завтра я звідти пришлю 
кореспондента. Так що не здумай схитрувати! – і хропнув 
дверима. Безкоровайна зітхнула і сказала сама собі: – Коли немає 
богів – божки богують («Дума про тебе», с. 94). 

33. КОЛИ́ НЕ МА́ЄШ СПРА́ВЖНЬОЇ ЛЮБО́ВI, ТО 
ЗНАХО́ДЬ ХОЧ ПОДЕ́НЩИЦЮ. див. ВОДА́ В УСÍХ 
<ЖІНО́ЧИХ> КРИНИ́ЦЯХ ОДНА́КОВА. 

34. КОЛИ́ НЕМА́ РО́ЗУМУ, ТО ЦЕ НАДО́ВГО. 
Безсмертний. Я хрест тесав фашизму, а людям сіяв хліб! Кисіль. 
Що сіяв – не біда, біда, що роздавав. Минулися часи Ісуса! 
Безсмертний. І це так думати навіть у врожайний рік? Кисіль. 
Перед планом усі роки рівні, як близнята. Безсмертний. Коли нема 
розуму, то це надовго… («Правда і кривда» (п’єса), с. 585). 

35. КОЛИ́ НЕМА́ СМIЛИ́ВОСТI, ТО ЗА́ЙЦЕМ 
УТIКА́Й – I НЕ ОГЛЯДА́ЙСЯ. Магазаник сумно похитав 
головою: – I ви, дiду, кинулись у полiтику? – Яка ж це полiтика? 
Саме безголов’я. Втiкай од нього. – Як же, думається вам, 
можна втекти? – Коли нема смiливостi, то зайцем утiкай – i 
не оглядайся («Чотири броди», с. 362). 

36. КОЛИ́ НЕ ПРОЗРІ́В ЗА́РАЗ, ПРОЗРІ́ЄШ ЗА́ВТРА.  
– Я над своїми дослідами порпаюся п’ятий рік, а ви за п’ять 
хвилин звели їх до кустарщини – і я прозрів. – Коли не прозрів 
зараз, прозрієш завтра; не все зразу приходить до людини, – 
примирливо мовив Хворостенко («Дума про тебе», с. 91). 

37. КОЛИ́ О́ЗЕРО СТАЄ́ БОЛО́ТОМ – ТЯ́ЖКО, А 
КОЛИ́ ЛЮДИ́НА, ТО СТРА́ШНО. – Будемо думати, що ти 
народився в сорочці. Не бачив, як щойно чкурнули Пасикевич і 
Шинкарук? – Не мав такої щасливої нагоди. – Потягли хвости, 
мов шолудиві пси. Що в них тільки в споді каламутиться? Десь я 
чув: коли озеро стає болотом – тяжко, а коли людина, то 
страшно («Дума про тебе», с. 236). 
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38. КОЛИ́ ПОВЗДО́ВЖ ЛА́ВИ ЛЕ́ДВЕ ВМІ́СТИШ, – 
НЕ ПРИСИ́ЛУЄШ. – Що ти за батько! Пригрозити не 
можеш їй? – напосідала Марійка. – Коли б вона лежала поперек 
лави – міг би, а тепер, коли і повздовж ледве вмістиш, – не 
присилуєш («Велика рідня», т. 2, с. 509). 

39. КОЛИ́ РОТ – БОЛО́ТО, ТО Й СЛОВА́ У НЬО́МУ – 
ЖА́БИ. Пасикевич. Твій вибір не пізно перекапустити. Ми 
випустимо тебе на волю, коли скажеш, де партизани. Зараз же 
випустимо! Ярина. Я не знаю. Пасикевич. І не знаєш, хто до тебе 
приходив по хліб? Ярина. А хто тепер з доріг війни не приходить 
до нас? Шинкарук. І ти, молодице, не відмовляєш нікому ні в 
чому? Ярина. Коли рот – болото, то й слова у ньому – жаби 
(«Дума про любов», с. 515). 

40. КОЛИ́ СЕ́РЦЕ СХО́ЖЕ НА ЖА́БУ, ВОНО́ І НА 
СО́НЦЕ КВА́КНЕ. – Знову вірші. Безідейні, житні, але вірші, – 
зітхнув Іван. – А де ж у них виробничі показники? Ще буде тобі від 
різних клепанів, які на образ дивляться, як на відхід від життя! – 
Коли серце схоже на жабу, воно і на сонце квакне, – примирливо 
мовив Богдан, сповнений надіями («Дума про тебе», с. 164). 

41. КОЛИ́ УВ’Я́ЖЕШ СЛО́ВО, УВ’Я́ЖЕШ СЕ́РЦЕ.  
– Ви, дiду, чогось не тримаєте на прив’язi  слова, – сумно похитав 
головою Гарматюк. – Коли ув’яжеш слово, ув’яжеш серце, – 
чотириногим станеш, – не полiз до кишенi за вiдповiддю старий 
(«Чотири броди», с. 213). 

42. КОЛИ́ ХЛІБ Є, ТО Й ДУ́МКА ПЛЕ́ЩЕТЬСЯ. 
– Дмитре Тимофійовичу, що ви подумали? – червоніючи, запитала 
Соломія. – Багато чого… Думок нам не позичати. Як у нас кажуть: 
коли хліб є, то й думка плещеться («Велика рідня», т. 3, с. 245). 

43. КОЛИ́ ХТОСЬ ВИ́СО́КО ЗЛЕТИ́ТЬ, ТО 
НЕОДМІ́ННО НИ́ЗЬКО СЯ́ДЕ. Ось так воно й виходить: коли 
хтось високо злетить, то неодмiнно низько сяде. Головне в 
життi – триматися середини, а як припече, можна й трохи 
податися на лiву сторону, не забуваючи, що є й права («Чотири 
броди», с. 257). 

44. КОЛИ́ ЧОЛОВÍК ЖÍНКИ НЕ Б’Є, ТО В НЕ́Ї 
УТРО́БА ГНИЄ́. Теж судьба у жiнки! В шiстнадцять рокiв її, 
наймичку, випхнули в замiжжя, та за такого, який людей 
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пiдстерiгав iз обрiзом, а жiнку, про всякий випадок, батогом 
батожив i дугою дугував. Був iз тих жорстокосердцiв, що 
трималися страшного повiр’я старовини: коли чоловiк жiнки не 
б’є, то в неї утроба гниє («Чотири броди», с. 528). 

45. КОМАРЕ́М БÍЛЬШЕ, КОМАРЕ́М МЕ́НШЕ – ВСЕ 
ОДНО́.  – Теж менi вага, – зневажливо кривлю губи. – Скiльки вас 
на фунт iде? – I не задавайся! – пiдходить Люба до мене i 
вхоплюється рукою за мотузок вiд санчат. – Краще сiдай – 
пiдвезу! – Тобi ж тяжко буде. – Комарем бiльше, комарем 
менше – все одно («Щедрий вечір», с. 644). 

46. КОМУ́СЬ ВЕСÍЛЛЯ, А КУ́РЦI – СМЕРТЬ. – Сам ти 
нещасний тюремний хробак. I за яким законом та беззаконням ти, 
недолюде, маєш право судити людей, якi люблять землю?.. Ну, а 
що далi було – ви знаєте. До крайнього свого дня не забуду, як 
вiдтягли ви мене вiд  ще не виритої моєї могили. Тодi ви бiльшим 
ризикували... То вiдпустiть менi, Степане Петровичу, хлопцiв з 
невеликими й пристойними статтями. – Боюсь, свате, що пiсля 
цього, як говорять у нас, комусь буде весiлля, а курцi – смерть 
(«Правда і кривда», с. 384). 

47. КОМУ́СЬ НИ́НЬКИ ЗМЕ́ЛЕТЬСЯ, А КОМУ́СЬ І 
СКРУ́ТИТЬСЯ. – Тепер візьмемо їх за карк та й так 
віддубасимо, щоб злодійське тіло вилізло зі шкіри, – цигикає 
дурноверхий Пігловський і смачно арапником січе повітря.  
– Комусь ниньки змелеться, а комусь і скрутиться, – в голосі 
його бринить передчуття насолоди («Хліб і сіль», с. 98). 

48. КОМУ́ ЩО, А КУ́РЦІ ПРО́СО. Карий устав, 
покрутив шиєю, вдихнув нічну прохолоду і пішов до яблуні. Бач. 
Зразу почув, де господар лежить. Зупинився перед ним, обдав 
теплою парою. – Но, Карий. – Кому що, а курці просо. Розплющує 
очі. Над ним схилилося усміхнене, щасливе обличчя Марти 
(«Велика рідня», т. 2, с. 356). 

49. КОМУ́ ЩО В ГОЛОВÍ, А ТОБÍ ТА́НЦI I В ЦЕ́РКВI 
ЗГА́ДУЮТЬСЯ. – Добре, що твiй тато, овдовiвши, знайшов мою 
маму... Який вiн рослий i гарний був! Пам’ятаєш, як ми на їхньому 
весiллi у виярку за хатою танцювали. – Кому що в головi, а тобi 
танцi i в церквi згадуються, – засмiявся, махнув рукою Григорiй 
Стратонович («Правда і кривда», с. 81). 
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50. КОМУ́ ЩО ПОДО́БАЄТЬСЯ: ОДНОМУ́ – ПІП, 
ДРУ́ГОМУ – ПОПАДЯ́, А ТРЕ́ТЬОМУ – ПОПО́ВА ДОЧКА́. 
І його благородіє, переказавши всі доноси отця Миколая, нарешті 
буркнуло: – Мені дуже надокучила ваша особа. – Кому що 
подобається: одному – піп, другому – попадя, а третьому – 
попова дочка («Хліб і сіль», с. 589). 

51. КОНЯ́КА ЗНА́Є СВОЄ́ СТІ́ЙЛО, НЕВИДЮ́ЩИЙ 
КРІТ – НОРУ́, А ПТИ́ЦЯ – ГНІЗДО́. див. З ОДНИ́М 
АРШИ́НОМ ДО ВСЬО́ГО НЕ ПІДСТУ́ПИШ. 

52. КОРО́ВА ЯЗИКО́М ЗЛИЗА́ЛА. – Хто ж це мiг нас 
так обдурити? – не вiрить Кундрик жодному слову Магазаника.  
– I корова пропала, i, вважай, сiль корова язиком злизала 
(«Чотири броди», с. 343). 

53. КОРТИ́ТЬ БА́БІ СКОРИ́НКА. – Андрій, пішли рибу 
глушити! – по-змовницьки підморгнув Степан. – А чим? – 
Толом. – Де ж ти набрав? – жваво стрепенувся. – А тобі що? 
Кортить бабі скоринка? – Кортить! – щиро признався 
(«Велика рідня», т. 3, с. 462). 

54. КОСА́ НАСКО́ЧИЛА НА КА́МIНЬ. див. 
ПОТАЄ́МНЕ СТАЄ́ Я́ВНИМ. 

55. КОХА́ННЯ – ЦЕ ПТА́ШКА, ЙОГО́ ЛЕ́ГКО І 
СПОЛО́ХАТИ, І ЗАГУБИ́ТИ. – Налякав я щойно, тітко, чиюсь 
любов, – регоче Давид, пригинаючись у дверях. Але тітка не сміється 
на його жарт, а сумно відповідає: – А що ти думаєш? Кохання – це 
пташка, його легко і сполохати, і загубити. Гляди, щоб після тебе 
не довелося мені збирати дівочі сльози («Хліб і сіль», с. 158). 

56. КРА́ПЛЯ СКЕ́ЛЮ ДОВБЕ́. – Прошу підняти келехи за 
вельмишановного Олександра Максимовича, нашого сивого 
патріарха, який стільки доброго посіяв на широкій ниві нашої 
безталанної неньки України, який і досі трудиться і молиться за 
долю рідного народу. Крапля скелю довбе, а добре слово довбе 
камінні мури безправ’я і темряви («Хліб і сіль», с. 346). 

57. КРАСА́ СЛУ́ЖИТЬ ОДИНИ́ЦЯМ, А НАВА́Р – 
МА́САМ. – I хай, натурально, оцей рукотворець без 
вiдповiдного дозволу на те не кидається у мечтанiя, у фантазiї 
i лiпить, що положено лiпити з глини, – горшки i макiтри; хай i 
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вiн втямить: краса служить одиницям, а навар – масам! 
(«Щедрий вечір», с. 687). 

58. КРАСИ́ВИМ ДО́ЛЯ НЕ ПОСПIША́Є ВА́ЖИТИ 
ЩА́СТЯ. Красивим доля не поспiшає важити щастя. Не 
вiдважила його й Оксанi. Ще зовсiм недавно, де не йшла вона, 
людськi очi, немов здивованi зорi, осявали її. А дiвчина пiд ними 
соромливо, занепокоєно и радiсно нахиляла голову. Не одне молоде 
серце вразила її врода, не один човен вечорами прибивався до 
татарського броду, та нi в один не поспiшала сiсти Оксана 
(«Чотири броди», с. 9). 

59. КРАСУ́ НА́ВIТЬ РО́ЗУМ НЕ ЗДОЛА́Є, А ГРО́ШI 
МО́ЖУТЬ. – Бо вже настав час, коли в iнших країнах навiть 
письменники не згадують про жiночу вiрнiсть. Скоро i в нас по нiй 
справлять поминки. Час високої технiки i чистогану розтлiває 
все, i жiнку також. Недарма хтось видумав: красу навiть розум 
не здолає, а грошi можуть («Чотири броди», с. 367). 

60. КРАСУ́ НАЙБІ́ЛЬШЕ БА́ЧИШ У ЗЕЛЕ́НІ ДНІ, А 
РОЗУМІ́ЄШ – У ЧО́РНІ. Сірошапка. Яка ти гарна, донечко. 
Євгена. Ой, хіба тепер до цього?.. Сірошапка. Красу найбільше 
бачиш у зелені дні, а розумієш – у чорні («Зачарований вітряк», 
с. 447). 

61. КРАСУ́ НА ТАРІ́ЛКУ НЕ ПОЛО́ЖИШ (НЕ 
ПОКЛАДЕ́Ш). Було радісно. Чи не найкращий парубок задивився 
на Югину! І тривожно, бо красу на тарілку не положиш. А він 
же бідний, бідний, аж синій, навіть хати не має. Вийдеш заміж за 
такого – не намилуєшся, а нагорюєшся по заробітках («Велика 
рідня», т. 2, с. 453); див. також: НЕ ПИТА́ЙСЯ ВРО́ДИ, А 
ПИТА́ЙСЯ РО́ДУ. 

62. КРА́ЩЕ ЗРУЙНУВА́ТИ СВОЄ́ ВЕСІ́ЛЛЯ, АНІЖ́ 
ЧИЮ́СЬ СІМ’Ю́. див. ЯКІ ́ГУ́БКИ, А ТАКІ ́ЗУ́БКИ. 

63. КРА́ЩЕ МА́ТИ БÍДНУ КИШЕ́НЮ, АНÍЖ БÍДНУ 
ГО́ЛОВУ. – То чого ти, Лаврiне, затявся з цибулею i часником? 
Чи не збiднiє твоя кишеня? – Краще мати бiдну кишеню, анiж 
бiдну голову, – мружиться Лаврiн i склеплює своє гаряче золото 
вiй («Чотири броди», с. 114). 

64. КРА́ЩЕ МА́ТИ СТО ДРУ́ЗІВ, АНІЖ́ ОДНОГО́ 
ВО́РОГА. – Ваш Антон Антонович зачадить? – А що ж йому 
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залишається робити після такої образи? В боротьбі кожен 
старається бути переможцем. Краще, колего, мати сто друзів, 
аніж одного ворога. Це теж фольклор («Дума про тебе», с. 190). 

65. КРА́ЩЕ ХАЙ БУ́ДЕ ГІ́РШЕ ОДНОМУ́, А НЕ ВСІМ.  
– І я так думаю. Переночуєш у мене, а потім підеш в Березівку до 
сім’ї. Ти й там не показуйся зразу на люди. – А не гірше буде?  
– Краще хай буде гірше одному, а не всім, – промовив розсудливо і 
лише опісля помітив, що різонув брата по живому тілі («Кров 
людська – не водиця», с. 74). 

66. КРИ́ЛА ВІДРОСТУ́ТЬ – МОЛОДИ́Й. див. ХАЙ 
ЛЕТИ́ТЬ ПІ́Р’Я, А КРИ́ЛА ЛИША́ЮТЬСЯ ЦІЛ́ИМИ. 

67. КРУЖЛЯ́Є НАД ДУШЕ́Ю, НА́ЧЕ ВО́РОН. див. 
ЯКЩО́ БУ́ДЕШ СІ́ЯТИ З СУ́МОМ – ВРО́ДИТЬ ПЕЧА́ЛЬ.  

68. КРУ́ТИТЬ ЯЗИКО́М, ЯК ЛИСИ́ЦЯ ХВОСТО́М. 
Спiвчуття зiскочило, з щiк Безбородька, натомiсть з’явилися 
подив i образа: –Приїхав, практично, провiдати вас. Почув, що 
нездужаєте, от i заглянув до вас. – Крути язиком, як лисиця 
хвостом, – засмiявся i одразу ж поморщився од болю Саврадим 
Григорович («Правда і кривда», с. 236). 

69. КРУТНИ́СЯ, ЯК ПОПÍВНА ЗА́МIЖ. див. ГНИ́СЯ, 
ТО НЕ ЗЛО́МИШСЯ.  

70. КУДИ́ ВЖЕ НАМ ДО ГАЛУ́ШКИ, КОЛИ́ МИ НЕ 
ВСЬО́РБАЄМО Ю́ШКИ. – Правду, сину, кажеш. Після роботи я 
хочу відпочити, хочу, щоб ви мені щось розказували. – Та хіба ж 
ми вміємо? Куди вже нам до галушки, коли ми не всьорбаєм 
юшки? («Велика рідня», т. 3, с. 165). 

71. КУДИ́ ВЖЕ НЕ ЙШЛО! див. ЩОБ І ДУ́ХОМ 
ПОГА́НИМ НЕ ТХНУ́ЛО. 

72. КУДИ́ ГО́ЛКА, ТУДИ́ Й НИ́ТКА. Зупинились на 
горбку. В долину між садків лебедями пливли хати і не 
наважувались у річку вступити. За селом поля, поля і гай 
зубчастий. – Краса яка! – задумався Антін. – Краса, – зітхнув 
Микола. Урочисто опускалося сонце в хліба. Далеко-далеко наче 
громом ударило. Здригнулись і напружено глянули в далечінь. 
Кривавою рікою спалахнули маки і блякли-згасали. – Що будемо 
діяти, Миколо? – Куди голка, туди й нитка. Це уже голова 
Григорій опреділить («Рудий Микола», с. 370). 
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73. КУДИ́ КІНЬ З КОПИ́ТОМ, ТУДИ́ І РАК З 
КЛЕШНЕ́Ю. див. ЗАХОТІ́ЛА БА́БА ВИ́ДРИ. 

74. КУДИ́ МАКА́Р ТЕЛЯ́Т НЕ ГАНЯ́В. – Усе платформи 
та програми шукають. А ті програми – до бісової мами. – Сухо 
ворушаться помережані прожилками повіки над помертвілим 
блиском очей. – Якої програми? – присів біля старого. – А якої ж? 
Усе тієї, за яку, трясця їхній тітці, туди йдуть, куди Макар 
телят не ганяв («Хліб і сіль», с. 344); див. також: ДЕ КО́ЗАМ 
РО́ГИ ПРА́ВЛЯТЬ. 

75. КУДИ́ МОЇ́Й ДО ВА́ШОЇ. – Мiнiстерська, кажеш? 
– гостро зиркнув глибоко  посадженими сiрими з тiнявiстю 
очима. – А яка у тебе. – Та куди моїй до вашої, – 
насторожився Мамура i тихiше запитав: – Яка гризота поїдає 
вас? («Правда і кривда», с. 106). 

76. КУДИ́ НЕ КИНЬ – УСЮ́ДИ КЛИН. – А прикинемо ще 
податки та оплатки на волость, на земство, на стан, на сільську 
розправу, прикинемо на саме необхідне з реманенту та на різні 
хазяйські потреби. Де ж вам доведеться узяти грошей? На 
фабриці не заробите, а в панів уже економії немає. Виходить, 
панове, наділ не принесе вам добра. – То, виходить, куди не кинь – 
усюди клин, кругом один параліч! («Хліб і сіль», с. 384). 

77. КУДИ́ ТВОЄ́ ДІЛ́О. – Дмитре Тимофійовичу! – 
увійшов у землянку. – Вітайте з удачею. Такі скарби, дякувати 
райкому, привіз, що куди твоє діло. Коли побачив їх, затремтів, 
наче жаднюга («Велика рідня», т. 3, с. 439). 

78. КУМ КОРОЛЮ́. От уже й на п’ятий десяток 
повернуло чоловікові, а кумом королю так і не вдалося навіть на 
один день стати. За всі свої сорок років і радості не зазнав, а 
розкошів і поготів не було («Хліб і сіль», с. 576); – Тобi, Семене, я 
зможу дати цибулi або часнику тiльки на закуску, – й пiдвiв гаряче 
золото вiй на такi часничини, яких i на виставцi не побачиш. За це 
добро в Сибiру одразу вiдхопиш торбу грошей i ходи кумом 
королю («Чотири броди», с. 113). 

79. КУПА́ЄТЬСЯ В ПОХВАЛІ,́ ЯК МУ́ХА В ПА́ТОЦІ.  
– Не перехвали Варивона, він і сам себе не забуде: купається в 
похвалі, як муха в патоці, – обізвався Побережний («Велика 
рідня», т. 3, с. 239). 
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80. КУПИ́ЛО ПРИТУПИ́ЛО. – Ти чого, сякий, а не такий, 
на холоді вухналі куєш зубами? – Ги-ги, – сміюся я. – Він ще й 
регоче! – наче сердиться дядько Себастіян і грізно хитає 
головою; його рудий чуб вогнистим начосом метнувся над 
бровами, і чоловік починає запихати його в стареньку 
будьонівку. – Чого босоніж стоїш? – А то ви не знаєте чого? 
Купило притупило («Гуси-лебеді летять», с. 443). 

81. КУ́ПЦI З БА́РУ – НI ГРОШЕ́Й, НI ТОВА́РУ. 
На самовпевненому обличчi Ступача ворухнулась доброзичлива 
насмiшка: – Що, купцi з бару – нi грошей, нi товару? – От i не 
вгадали, Прокопе Iвановичу! – Лiсник весело глипнув на Мирославу. 
– Бачите, який красний товар веземо з торгу?! Одна брова – 
варта вола, а другiй – i ціни нема! («Чотири броди», с. 122–123). 

82. КУРДЮ́К ТОБІ́ НА ЯЗИ́К. – Порядок, братці, погубив 
мене, на кілька днів розлучив із кулеметом. – може, на більше?  
– Як на більше?! – обурився Мель і напався на худорлявого чорного 
обозника: – Курдюк тобі на язик. Я ж не такий, як ти: комахи з 
кулею не переплутаю («Велика рідня», т. 3, с. 514). 

83. КУ́ЦИЙ, МОВ ЗА́ЯЧИЙ ХВIСТ. День тепер куций, 
мов заячий хвiст. I все одно менi так добре в ньому, що й не 
кажiть, а особливо тодi, як вислизнеш iз хати – i на ковзанку. 
Ось там уже розкiш i воля – до самої зорi! Якось веселiше стає 
навiть од згадки, як пiд тобою гуде i посвистує лiд; ну, а як 
опiсля, коли дибуляєш додому, гудуть ноги, – краще не 
згадувати («Щедрий вечір», с. 626). 

 
Л 

 
1. ЛЕВ БУВ, А ЗА́ЙЦЯ ВИ́ПЛОДИВ. – Така програма 

мені до душі. Ох і обманщик ти, Дмитре Тимофійовичу. Хіба ж я 
твого батька не знав? Славний чолов’яга. А як почув твої 
теревені, то й думаю: лев був Тимофій, а зайця виплодив 
(«Велика рідня», т. 3, с. 360). 

2. ЛЕГКО́ГО ХЛІ́БА НЕ ШУКА́Є. Еге ж, у роботi вiн 
нiколи не жалiв себе, бо, як, як підсміювалися сусіди, родився 
двожильним – доводилось i в плуга, i в борони запрягатися пiсля
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громадянської. Нелегким був хлiб його, та легкого вiн i не 
шукав, навiть коли сяким-таким начальником обрали («Чотири 
броди», с. 416). 

3. ЛЕ́ГКО, ЯК МЕНІ ́ ВМИРА́ТИ. – Тяжко в цьому 
палаці? – озлоблюючись, кинув головою на підсинений місяцем 
будинок. – Легко, як мені вмирати. Це, Дмитре, для чужого ока – 
розкіш, а хто знає її – темниця («Велика рідня», т. 2, с. 332). 

4. ЛЕ́ГШЕ БРА́ТИ, АНÍЖ ВIДДАВА́ТИ. див. АЖ ГАЙ 
ШУМИ́ТЬ. 

5. ЛЕ́ГШЕ НА ПОВОРО́ТАХ. – Мене, товаришу 
Мірошниченко, не цікавить, що буде говорити дрібнобуржуазна 
стихія. Не вона вершить долю майбутнього. – Може б, ви легше 
на поворотах, товаришу Кульницький, – скипів Мірошниченко.  
– Ця дрібнобуржуазна стихія вас хлібом годує і кров’ю своє зерно 
захищає («Кров людська – не водиця», с. 134). 

6. ЛИЙ З ХВО́РОЇ ГОЛОВИ́ НА ЗДОРО́ВУ. – І ти проти 
мене? – підвела сльози на сина. – Попитай у свого батька чого.  
– Лий з хворої голови на здорову, – засміявся Григорій. – Чим це я 
тобі не вгодив? («Хліб і сіль», с. 155). 

7. ЛИСИ́ЦЮ <ВЛА́СНИЙ> ХВIСТ ПОГУБИ́В. – Не роби 
цього, Мироне. На все є свiй час. – Строго поглянув Безбородько.  
– Лисицю власний хвiст погубив, а тебе може погубити 
коров’ячий. Думай не тим мiсцем, на якому зараз сидиш, i готуйся 
до ревiзiї. Ну, а щоб тобi легше було здавати свою корову, 
спочатку, для практики, одведи мою («Правда і кривда», с. 282);   
– Не всі ж хати біля озеречка стоять, – з жалем промовив 
Аркадій Валеріанович. – Воно і так, і не так, – лукаво блиснули очі 
в управителя. – Головне в усякому ділі – за щось зачепитися. 
Лисицю хвіст погубив – за нього собаки вчепилися, а для нас, 
може, таким хвостом стане Морозенко, як вирвемо його з лісу 
(«Хліб і сіль», с. 362). 

8. ЛИС УСЮ́ДИ ЗАЛИША́ЄТЬСЯ ЛИ́СОМ. – Деревом 
треба зарятувати, – вже бiдкається мати господарчими 
турботами. – Допоможемо, розживемось на якийсь нарядик, 
аякже! Самi розумiємо практику! «Лис усюди залишається 
лисом. Бач, як заходився влещувати матiр», – посмiюється 
Марко, прислухаючись до розмови («Правда і кривда», с. 109). 
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9. ЛИХА́ (ПОГА́НА) ЗВÍСТКА НЕ ЛЕЖИ́ТЬ. – Прийшов, 
як до батька; порадитися прийшов, що менi  робити в цьому свiтi... 
Ви ж усе знаєте про мене? – Знаю. Лиха звiстка не лежить, – 
зiтхнув Дiденко («Чотири броди», с. 272); – Що ж ми, Данилку, 
будемо робити? Я ж збиралася восени на твоєму весiллi погуляти, 
а бач, якого дочекалась весiлля… Мирослава ж знає? – А вже, 
либонь, знає. Погана звiстка не лежить («Чотири броди», с. 244). 

10. ЛИ́ХО ЗА́ВЖДИ́ ЗА РОЗУ́МНИХ ЧIПЛЯ́ЄТЬСЯ.  
– I таке ви скажете? – неначе з докором похитав я головою, бо 
вже видно було, що менi сьогоднi не перепаде по зашийках. – Хiба 
ж я не знаю, як у нас мiряють грошi? – А як? – зiтхнувши, 
поцiкавився батько. – У нас чиїсь грошi мiряють, наче картоплю: 
i возами, i мiшками, i мiрками, i казанами, i горщиками... – Ох, i 
мудрий же ти. Усе заносиш у свою голову. Гляди, щоб за це колись 
не вiдповiдала вона: лихо завжди за розумних чiпляється 
(«Щедрий вечір», с. 590). 

11. ЛИ́ХО НЕ СПИТЬ. – Є, хлопче, музики відомі на весь 
білий світ, оті, що по великих містах зарятовують людську душу 
від мерзоти. А ми, сільські самоуки, даємо радість коли не 
мужицькій душі, то мужицьким закаблукам і не спимо в заметіль, 
бо лихо не спить («Дума про тебе», с. 8). 

12. ЛИ́ХО НЕ ХО́ДИТЬ САМО́ТНЬО. Забобонний 
Терентій давно переконався, що одна удача веде за собою ще й 
другу, третю, але й лихо не ходить самотньо. Позавчора він до 
болю в печінках ївся з переселенцями, вчора при людях його обсміяв 
Роман, а це знову ганьба на все село. Наче дьогтем оселю 
вимастили («Хліб і сіль», с. 126). 

13. ЛИ́ХО ПРИМУ́ШУЄ ЩОСЬ РОБИ́ТИ. – Лихо 
примушує щось робити. Отож вулики я пiд розписку вiддам 
надiйним людям, а коли повернуться нашi, то знов зберемо пасiку. 
Це i всi мої таємницi («Чотири броди», с. 399). 

14. ЛІВ́ОЮ ФРА́ЗОЮ НАЙКРА́ЩЕ ЗАМА́ЗАТИ 
ВСЯ́КУ ДІР́КУ. – Лівою фразою найкраще замазати всяку 
дірку. І я не раз до цього методу вдаюся. Допомагає найкраще, 
особливо серед тих, що не дуже люблять трудити голову 
теоретичними міркуваннями… Кажеш, не той тепер дядько 
пішов («Велика рідня», т. 3, с. 152). 
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15. ЛIТА́ БЕРУ́ТЬ СВОЄ́. див. РÍЗНI ЧАСИ́  
ПО-РÍЗНОМУ ЦIНУ́ЮТЬ ЛЮБО́В. 

16. ЛІТА́ НЕ ТІ, ДІЛА́ НЕ ТІ. див. ВІД ЗЛО́СТІ 
ПЕЧІН́КА БОЛИ́ТЬ. 

17. ЛIТА́ НIКО́ЛИ НЕ ПОВЕРТА́ЮТЬСЯ ДО 
ЛЮДИ́НИ, А ЛЮДИ́НА ЗА́ВЖДИ́ ПОВЕРТА́ЄТЬСЯ ДО 
СВОЇХ́ ЛIТ. Лiта нiколи не повертаються до людини, а 
людина завжди повертається до своїх лiт, i минувшина вже так 
пiдiйшла до нього, що, здавалось, простягни руку – i доторкнешся 
до неї та й впишеш у письмо, про яке не раз думалось Данилу 
(«Чотири броди», с. 35). 

18. ЛIТА́ ЯК ВОДА́, – ЇМ НЕМА́ ВОРОТТЯ́. I от 
випадок знову привiв її на слiди минулого. Iдучи до брата, вона 
гадала, що з роками розгубилися всi почуття. Та вийшло не так. 
Лiта як вода, – їм нема вороття. А втраченi почуття, мов 
птахи, повернулися, закружляли над давнiм гнiздом, спасаючись 
заглянути в нього... («Правда і кривда», с. 140). 

19. ЛІ́ТО ОДИ́Н РАЗ РО́ДИТЬ. – О, та це ж дівчата! І, 
видко, сестри! – заговорив Северин до жниць. – Сестри, – вронила 
єдине слово білявка, за плечима якої місяцем стікала-палахкотіла 
коса. – І вам не страшно жати вночі? – Мусимо, – похилила голову 
білявка. – Бо літо один раз родить («Дума про тебе», с. 265). 

20. ЛО́БА Ж НЕ ПІДКУ́Й. – Тоді я збігаю до дядька 
Андрія, щось і вони підкинуть. – І вихором вилетіла з хати. – Лоба 
ж не підкуй, бо доведеться низько опускати хустку, – кинула їй 
услід мати («Дума про тебе», с. 188). 

21. ЛЮБИ́В І ВОВК КОБИ́ЛУ, ТА ЗАЛИШИ́В ХВІСТ І 
ГРИ́ВУ. – Люди добрі, кхи, спасибі вам, казав же ж той, за 
голоси і любов, без якої теж не кожен обійдеться. Правда, любов 
буває всяка: любив і вовк кобилу, та залишив хвіст і гриву. Ну, 
та коли, казав же ж той, нова влада не дуже буде накладати, то 
я не буду обдирати, бо обдирати й дурбило вміє. Я думаю: світлий 
гетьман знає, що мужик тепер нічого не має. То хай батюшка 
зараз відправлять молебень за мужика і нового старосту, а після 
молебня крамники мені виставлять чоботи, а нам дванадцять 
відер самогону, рівно стільки, скільки в Бога було апостолів, і ми 
побачимо, чи є в цих відрах дно («Гуси-лебеді летять», с. 509). 
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22. ЛЮБИ́В ЛИС ПІВ́НЯ, ТІ́ЛЬКИ ПІР́’Я ЗАЛИШИ́В.  
– Плата полюбовна. Але, кажу вам, щось надбавимо. Ми ж не 
ординці, – поволі обводить поглядом переселенців і мало не на 
кожному обличчі бачить не тільки особливі риси, але й цифру 
останнього боргу <…> – Полюбовна, каже. Любив лис півня, 
тільки пір’я залишив, – хмуро обізвався хтось з переселенців 
(«Хліб і сіль», с. 44). 

23. ЛЮБО́В ДО ГРОБОВО́Ї ДО́ШКИ. – Цей Радянську 
владу їсть, а сам кричить, що любить її i любитиме до гробової 
дошки, – похмуро вiдповiв учитель, струшуючи й не можучи 
струсити з плечей огиду й нервовий дрож («Правда і кривда», с. 164). 

24. ЛЮБО́ВІ Й КА́ШЛЮ НЕ ВТАЇШ́. – Тепер би тобі 
славну дівчину з гарним приданим знайти, відгуляти весілля, та й 
живи, як Бог дасть. Лише не здумай по-дурному до тієї Люби 
засилати старостів. – До якої це Люби? – спалахнув Яків.  
– Знаємо до якої. – Ти вже й про це пронюхав? – Любові й кашлю 
не втаїш («Хліб і сіль», с. 604). 

25. ЛЮБО́В – ЛЮБО́В’Ю, А ОБÍД – ОБІД́ОМ. 
Скрадаючись, добрiв до борсучих нiр, обколесував їх, знайшов 
першi пiсля зимової сплячки слiди звiрiв, знайшов уже просохлу 
купку землi на своєму скарбi, трохи поправив її хворостиною i 
попрямував до оселi, бо любов – любов’ю, а обiд – обідом 
(«Чотири броди», с. 94). 

26. ЛЮБО́В НЕ СУ́ДЯТЬ. – Везе ж йому, затятому, бач, 
біля якої дівчини отирається, – похитав головою Окунь, радіючи в 
душі, що далі не доведеться ні допитувати, ні відповідати за 
парубка. Що трохи побили його – то дарма, – виходиться. І 
староста пильно, з насмішкою дивиться на Романа: – Що ж, за 
любов не судять. Іди, хлопче, під три чорти, та більше сюди не 
попадайся («Хліб і сіль», с. 478). 

27. ЛЮБО́В СПОЧА́ТКУ ЛЮ́БИТЬ, А 
РОЗДИВЛЯ́ЄТЬСЯ ПIЗНÍШ. – Ви ще не раз згадаєте цю годину! 
Я вирву собi свiй завтрашнiй день, та не знаю, де опиниться ваше 
завтра! – I Стьопочка хряпнув дверима. Данило зиркнув на 
старого: – Бачили такого виривача? I як цього тхора могла 
полюбити Катруся? Старий похитав головою: – Любов спочатку 
любить, а роздивляється пiзнiш («Чотири броди», с. 216). 
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28. ЛЮБО́В – ЦЕ ТОЙ СОЛО́ДКИЙ ДАР, З ЯКО́ГО 
ЛЮ́ДИ РО́БЛЯТЬ ГÍРКIСТЬ. – Маємо не дiвчину, а вiхоть 
огню. Що то знеї буде, як ще зустрiне любов? Василь одвiв 
обличчя вiд старого. – Дiду, а що таке, по-вашому, любов?  
– Любов – це той солодкий дар, з якого люди роблять гiркiсть 
(«Чотири броди», с. 214). 

29. ЛЮБО́В, ЯК І ХЛІБ, У ВСІ ЧАСИ́ ПОТРІ́БНА. 
Василина. Боже, у такий час і про любов співати! Сірошапка. 
Любов, як і хліб, у всі часи потрібна («Зачарований вітряк», с. 403). 

30. ЛЮ́БОЩI ЛЮ́БОЩАМИ, А Ї́СТИ ТРЕ́БА. Стьопочка 
сперся на ворота, не знаючи, що йому робити: вистоювати нiч на 
чужому подвiр’ї чи йти вечеряти, бо любощi любощами, а їсти 
треба. В цей час iз поля надiйшла Олена Петрiвна, здивувалась i 
потiм нiби зрадiла: – От спасибi, Стьопочко, що ти прийшов 
пiдпирати нашi ворота, бо мiй сушиголова нiяк не знайде часу 
облагодитись («Чотири броди», с. 256). 

31. ЛЮ́ДИ <ВСЮ> НIЧ <ПО ШМАТКА́Х> 
РОЗБЕРУ́ТЬ (РОЗІБРА́ЛИ). – Ти  вiршiв не писала? – Слухала, як 
музику. А ви? – Теж люблю, наче музику. То й пiшли, бо люди всю 
нiч по шматках розберуть. – Так i моя мати колись казала, – 
посмiхнулась i одразу ж спохмурнiла дiвчина («Чотири броди»,  
с. 138); – Лягай, сину, бо вже люди нiч розiбрали, – нам нiчого не 
залишиться. I менi стає смiшно: уявляю собi, як люди по оберемку, 
наче сiно, розносять нiч по хатах («Щедрий вечір», с. 609). 

32. ЛЮ́ДИ <ВЖЕ> РА́НОК РОЗБИРА́ЮТЬ 
(РОЗІБРА́ЛИ). У дверях, позіхаючи, застряг батько, поглянув на 
сонце, невдоволено похитав скуйовдженою головою, гукнув синові: 
– Пора на косовицю. Люди вже ранок розбирають («Дума про 
тебе», с. 143–144). 

33. ЛЮ́ДИ ОРЮ́ТЬ ЗЕ́МЛЮ, А ЛІТА́ – ДУ́ШУ. Люди 
орють землю, а літа – душу. Ох, і переорано її, оцю мужицьку 
душу, і вздовж і впоперек, та на такі ж клапті, що не всякий 
втямить, як вона тіла тримається. Але тримається, мов іскра у 
кремені, бо має на своїй болючій пожмакованій основі кілька 
росинок надії («Хліб і сіль», с. 635). 

34. ЛЮДСЬКИ́М ШУМА́М НЕМА́ КІНЦЯ́. див. 
КО́ЖНА КАПУ́СТА МА́Є СВОЮ́ ГО́ЛОВУ. 
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35. ЛЯКА́Й СВОЮ́ БА́БУ НА ПЕЧІ.́ – Ти ще мені щось 
ниньки скажи. Я з тебе льотом кишки випущу! – визвірився 
бандит і рвонув з плеча карабін. – Лякай свою бабу на печі, а ми 
цю хріновину бачили. Коли ти без штанів… («Кров людська – не 
водиця», с. 179). 

36. ЛЯКА́ЙТЕ, ДЯ́ДЬКУ, СВОЮ́ ТІТ́КУ, А Я НЕ З 
ПОЛОХЛИ́ВИХ. – До всіх шпарин придивився? Знав би – раніше 
із кузні в плечі витурив би! Ну, а тепер, коли про це комусь 
бовкнеш, то можеш надовго замовкнути. – Лякайте, дядьку, 
свою тітку, а я не з полохливих («Хліб і сіль», с. 141). 

 
М 

 
1. МАВ БИ ЧОЛОВІ́К ДО́ЛЮ, ЯКБИ́ НЕДО́ЛЯ НЕ 

СТОЯ́ЛА БІЛ́Я НЕ́Ї. Шинкарук. В трикутнику ніколи не було 
законного кохання, лише законно чорногуз дітей приносив <…> 
Завжди трикутнику безбожно заважає муж. Постав чарку і на 
його долю. Антоніна. Мав би чоловік долю, якби недоля не 
стояла біля неї («Дума про любов», с. 487). 

2. МАВР ЗРОБИ́В СВОЄ́ ДÍЛО – МАВР МО́ЖЕ ПIТИ́.  
– Негадано, проте ефектно, – в’їла своєю театральнiстю Яринка, 
засмiялась, пiдiйшла привiтатись до Данила, а потiм процитувала 
вiдповiдну реплiку: – Мавр зробив своє дiло – мавр може пiти, – 
та й вислизнула з хати, невiдомо чого витираючи рукою вiї 
(«Чотири броди», с. 478). 

3. МА́Є БАНЯ́К РО́ЗУМУ В ГОЛОВІ ́І ДІРЯ́ВУ СВИ́ТУ 
НА ПЛЕ́ЧА́Х. – Аби можна було прикупити розуму, як сала на 
ярмарку, прикупив би його цілу бодню. – І все одно мали б у себе 
лише піст, – вкусив старого непоштивий Гриню, який мав баняк 
розуму в голові і діряву свиту на плечах («Дума про тебе», с. 18). 

4. МА́Є ГО́ЛОВУ, А НЕ БАНЯ́К НА ПЛЕ́ЧА́Х. див. 
СКА́ЖЕ – СНІП ЗАВ’Я́ЖЕ. 

5. МА́Є ЗЛО́СТІ ПО́ВНІ КО́СТІ. Отак і сиділи, і темніли 
в сутінках ріднею, перекидали думки в літо: що скаже воно, аж 
поки не над’їхав, не затанцював від обурення, не заклекотів, як
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вода в ключі, Хворостенко. Зараз він мав злості повні кості й 
поруйнував сівачам добру душевність («Дума про тебе», с. 121). 

6. МА́Є РО́ЗУМУ В ГОЛОВІ,́ ЯК МА́КІВКА. Олена з-під 
носа чоловіка вихоплює мисочку, щось шкварчить до неї, а потім 
завзято вихлюпує в помийницю всю страву. – От має ж розуму в 
голові, як маківка, – спокійно підводиться з-за столу Євдоким.  
– Скільки не маю, але більше, ніж ти! («Хліб і сіль», с. 578). 

7. МА́ЄШ НОВИ́Й КЛО́ПIТ НА СВОЮ́ ГО́ЛОВУ. – А 
хiба тебе розбереш? Ти всерединi можеш плакати, а зверху 
смiятися. – Оце сказали про свого сина, дали йому 
характеристику, – махнув рукою Марко. – Так що маєш новий 
клопiт на свою голову. – Мати зажурено схрестила руки на 
грудях. – Тепер тягатимуть тебе i по районах, i по прокуратурах, 
i по бюрах, i по судах («Правда і кривда», с. 296); див. також: 
МА́Ю ТЕПЕ́Р КЛО́ПIТ НА СВОЮ́ ГО́ЛОВУ. 

8. МА́ЙТЕ БО́ГА В ЖИВОТІ.́ – Ну що ж, де наше не 
пропадало, – махнув рукою Іван Ярош. – А тепер – гайда спати. –
 Як це спати? – перелякався Плачинда. – Майте Бога в животі: 
поможіть рибу виловити («Хліб і сіль», с. 253). 

9. МАЛИ́Й, ЯК ГУСА́К, А ШКОДЛИ́ВИЙ, НА́ЧЕ ТХІР. 
див. ДОВИ́ВСЯ МОТУЗО́ЧОК ДО САМОГО́ КІНЦЯ́.  

10. МА́ЛО РОДИ́МЕЦЬ НЕ ВХОПИ́В. див.  ЩО З ВО́ЗА 
ВПА́ЛО, ТЕ ПРОПА́ЛО. 

11. МА́ЛО РО́ЗУМУ ВЧИ́ЛИ. див. В (У) ПЕЧIНКА́Х 
СИДИ́ТЬ (СИДЯ́ТЬ) <МЕНÍ>. 

12. МА́СЛОМ (СА́ЛОМ) КА́ШI НЕ ЗБА́ВИШ. – Кому 
писати? – журлива злiсть проглянула з глибини зiниць Безбородька.  
– У всякi i рiзнi iнстанцiї, в рiзнi! Як наганяти, так наганяти страху 
до самого страшного суду! Марiє, подай паперу, – вже командував 
Мамура. <...> Потом побачимо та подивимось, кого топили, а хто 
захлинеться! – Чи не забагато ж отак розведемо канцелярiї? – 
завагався Безбородько. – Маслом кашi не збавиш! Раз є 
преступлєнiє, повинно бути й наказанiє («Правда і кривда», с. 246);   
– Люди, велике слово «громада». Але й приговор треба писати по 
закону, що і комар носа не підточив. Хай ваш приговор підписують і 
комітетчики, і громада, і староста, як законна власть, щоб він 
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потім не рвав, як пес, і наші литки, і душі. От як я думаю! – Хай і він 
підписує! – Салом каші не збавиш («Хліб і сіль», с. 632). 

13. МАСТА́К ЧУЖИ́Х СОБА́К ДРАЖНИ́ТИ. – Усе село 
обходив? Чую, чую, що набрався, неначе чіп. Це ви мастаки 
чужих собак дражнити («Велика рідня», т. 2, с. 440). 

14. МАТЕРИ́НСТВА НЕ БОЯ́ТЬСЯ – ЖДУТЬ. – Б’юся, 
наче риба об лід, і не можу надуматись, як мені жити, що робити 
– Що ти, Мирославо! Я ж поза законом. Вона пригнула його 
голову до себе, вiн чубом торкнувся до її персiв. – Любов не може 
бути поза законом. – Це говориш ти? – Нi, моя любов. – Ти не 
боїшся її? Мирослава самою правдивiстю заглянула йому пiд вiї:  
– Материнства не бояться – ждуть... («Чотири броди», с. 284). 

15. МА́ТЕРІ ЙОГО́ ЦУРПА́ЛОК! – І не питайте, 
Володимире Полікарповичу. Прямо живцем у землю вганяє. – Який 
зажерливий, сто копанок йому чортів. – Не їв іще він печеної 
цибулі, матері його цурпалок! – Пан з насолодою говорить так, як, 
на його думку, найкраще говорити з простим людом. – З ляхами нам 
одна рахуба – завжди вони обкрадали українську силу і землю, але, 
як ми захочемо, то всього доскочимо («Хліб і сіль», с. 420). 

16. МА́ТИМЕТЕ ПА́М’ЯТНОГО. – Еге ж, Мирославе 
Григорiвно, дуже заболiла, бо я знаю, що тепер може бути.  
– Що ж тепер може бути? – мерзлякувато повела утлими 
плечима, на яких гойднулася хвиля мiсячного волосся. – Як що?! 
– здивувався Стьопочка. – Хiба ж ви нiчого ще прикидали собі в 
головi? – Нi, не прикидала. – Так от, зараз почнуться шепоти, 
розмови, а потiм ще й оргвисновки будуть. Матимете 
пам’ятного («Чотири броди», с. 259). 

17. МА́Ю НИ́НІ РОБО́ТИ ДО САМО́Ї СУБО́ТИ. – Чи ж 
не рано їдеш? – і нема в голосі старости ні настороги, ні підозри. 
Що це з ним сьогодні?.. – Може, й ранувато, – погоджується 
Ярина, і кидає погляд на місяць. – Та маю нині роботи до самої 
суботи («Чотири броди», с. 402). 

18. МА́Ю СОБÍ ПРИБÍДОК, ТО НЕ ХО́ЧУ МА́ТИ 
САМО́Ї БIДИ́. – Демку Петровичу, покажiть свої фантазiї. – Та 
нащо? – безнадiйно махнув рукою гончар. – Вже маю собi з повiту 
прибiдок, то не хочу мати самої бiди («Щедрий вечір», с. 692). 
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19. МА́Ю ТЕПЕ́Р КЛО́ПIТ НА СВОЮ́ ГО́ЛОВУ. – А ми 
їдемо до вас на щедрий вечiр. – Справдi? – Справдi. Добрий вечiр, 
Любо! Добрий вечiр, дядьку Себастiяне! Ви й досi головуєте? – Та 
головую. – I мiй теж. Маю тепер клопiт на свою голову 
(«Щедрий вечір», с. 711); див. також: МА́ЄШ НОВИ́Й КЛО́ПIТ 
НА СВОЮ́ ГО́ЛОВУ. 

20. МА́ЮЧИ ЗА ПЛЕЧИ́МА ТО́РБУ, МО́ЖНА 
БАГАТÍТИ Й ТАКИ́МИ ДУМКА́МИ. – Тепер годi думати про 
свою хату, треба думати про всесвiтню. Магазаник скривився: 
цей головодур хоч кому заб’є баки. – Маючи за плечима торбу, 
можна багатiти й такими думками. А я не хочу нi всесвiтньої 
хати, нi гiтлерiвської пустки, для мене цiлком досить моєї оселi й 
спокою в нiй («Чотири броди», с. 150–151). 

21. МЕДО́ВI РÍКИ З КИСЕЛЕ́ВИМИ БЕРЕГА́МИ.  
– Насамперед, Григорiю, правда! Хай вона часом i гiркою, i 
нелегкою, i напiвголодною була, але це правда. її дехто хотiв би в 
лiтературi i скрiзь бачити лише в пiдмальованих рум’янцях i 
паперових квiтах, дехто хотiв би витюрлюнькувати про медовi 
рiки з киселевими берегами i не бачити, що не в кожнiй оселi є 
хлiб на столi («Правда і кривда», с. 432). 

22. МЕ́ДУ ІЗ ЖУКА́ НЕ ЇС́ТИ. – Три роки ходи Лазорко 
до Марусі, три пари чобіт стоптав, уже й на четверті набрав 
юхти, а Марусі і трьох слів не сказав, тільки парубків од дівчини 
відбив: силища ж у нього, як у ведмедя, – кому охота без половини 
ребер залишитися. Бачить Маруся, що меду із жука не їсти, той 
сама одного вечора іде в атаку («Велика рідня», т. 3, с. 511). 

23. МЕНЕ́ НЕ ОБХО́ДИТЬ! див. ТРИМА́Й ЯЗИ́К ЗА 
ЗУБА́МИ, <ЩОБ НЕ Ї́СТИ БОРЩ З ГРИБА́МИ>. 

24. МЕНІ́ КРА́ЩЕ Б НЕ ГОВОРИ́ТИ, А ВАМ НЕ 
СЛУ́ХАТИ. – Ти чого сюди притарабанився? Може, заяву якусь 
треба написати? – і очі в дядька стають такими, наче їх помастили 
смальцем.– Ні. – А чого? – у Шевка одразу ж зменшується цікавість 
до моєї персони. – Тут таке діло, що мені краще б не говорити, а 
вам не слухати («Гуси-лебеді летять», с. 512). 

25. МЕ́РТВИМ – СПО́КIЙ, А ЖИВИ́М – ЖИТТЯ́. – А я 
оце твого старшенького бачив на човнi. Оксана поклала руку на 
соняшника, що хилився од ваги своїх дiток. – На тому самому, на 
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якому вбили Ярослава. Тепер здригнувся лiсник, та одразу 
святешне обличчя вмочив у спiвчуття: – Не треба, Оксано, не 
треба. Мертвим – спокiй, а живим – життя, яке вже воно не є 
(«Чотири броди», с. 39). 

26. МЕ́РТВІ ДІ́ТИ ХОЧ КОГО́ ЗІГНУ́ТЬ У ДУГУ́. 
Січкар переступає поріг, поправляє торбу і виймає з кишені 
нагана. Лихими очима він дивиться на дітей, бо це кров 
Мірошниченка. Виростуть – у батька підуть, не виростуть – у 
батька силу виточать. Мертві діти хоч кого зігнуть у дугу 
(«Кров людська – не водиця», с. 196). 

27. МИ – ДВА ГРИБИ́ В ОДНОМУ́ БОРЩІ.́ – З ким 
хочеш їхати? – покосився на Карпа. – І сам не знаю, – начебто 
недбало подивився на сіячів. – Може, з Кузьмою Василенком? – 
Підходяща пара, – глузливо кинув Дмитро. – Їдьте. – Ми – два 
гриби в одному борщі, – не образився, а засміявся Карпо. – Ми 
люди темні, за чинами не ганяємося. Нам аби гроші, та добра 
матерія, та чарка інколи. – Ти з нею, бідненький, щодня не 
розминаєшся. – Чарка – не бригадир! Завжди пожаліє («Велика 
рідня», т. 3, с. 158); – Тоді думай і не живи келійно, хоч і тяжко 
тобі тепер. Та й не забувай, де мої ворота. Повір, ми два гриби в 
одному борщі («Велика рідня», т. 3, с. 27). 

28. МИ НЕ КРА́ЩІ ЗА ЛЮДЕ́Й І НЕ ГІР́ШІ. див. 
БУДЯКО́М ПРИ ДОРО́ЗІ НЕ ПРОЖИВЕ́Ш. 

29. МИР ПАЛА́ЦАМ, ВІЙНА́ ЗЕМЛЯ́НКАМ. 
Безбородько. Малюйте, але без художеств. Дід Євмен. Малюю! 
Збудував ти на весь район князівський палац і відділив себе від 
людей… Безбородько. Бо тепер треба жити за девізом: «Мир 
палацам, війна землянкам!» («Правда і кривда» (п’єса), с. 528). 

30. МИР ХАЛУ́ПАМ, ВIЙНА́ ПАЛА́ЦАМ. див. ГА́РНОЇ 
ЗАСПIВА́В, ТА ТРО́ХИ ЗАРА́НІ. 

31. МІЖ МО́ЛОТОМ І КОВА́ДЛОМ НЕ ВДЕ́РЖИШСЯ. 
див. ЗА ТИМ ДОБРО́М НЕ ВГО́НИШСЯ. 

32. МІЙ БА́ТЬКО ГОРІ́В, А ХТОСЬ РУ́КИ ПОГРІ́В.  
– Одружуйся, гарячко, бо вже хтось пустив у районному 
масштабі чутку, що ти безталанний до жінок. А, гляди, якійсь ти 
і потрібний, як місяць у небі, навіть з усіма своїми доганами 
потрібний. О, щоб не забутись! Ти зараз мотнися в область, бо за 
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твій гріх якийсь спритняга і відхопить вашу машину, то й вийде, 
як у приказці: мій батько горів, а хтось руки погрів. По цій мові 
бувай здоровий («Дума про тебе», с. 119). 

33. МÍСЦЯ СОБІ́ НЕ НАГРІ́Є. – Скидай свою ношу, 
скидай шати, перекусимо щось, та й залазь у сни на другiй 
половинi хати. – Стьопочка там? – Нi, у мiстi, – зiтхнув 
Магазаник. – Теж, як i ти, не може нагрiти собi мiсця («Чотири 
броди», с. 204). 

34. МІТЛА́ І ДЛЯ РОЗУ́МНОЇ ГОЛОВИ́  
ЗНА́ЙДЕТЬСЯ. див. ЗА МОЮ́ ГО́ЛОВУ НЕ ЖУРИ́СЯ – <ЗА 
СВОЮ́ БО́ГУ МОЛИ́СЯ>. 

35. МЛИНЦІ́ З’ЇВ, ВАРЕ́НИКИ З’ЇВ, А ВЖЕ ТРЕ́ТЯ 
РОБО́ТА – ЦІПО́М КРУТИ́ТИ – ЙОМУ́ НЕ ПІД СИ́ЛУ. Чуєш 
які? Вони героїчно сидьма та лежма чекають армію і харчі 
переводять. Це прямо тобі виходить, як у ледачого молотника: 
млинці з’їв, вареники з’їв, а вже третя робота – ціпом 
крутити – йому не під силу («Велика рідня», т. 3, с. 359). 

36. МОВЧА́ННЯ – ЗО́ЛОТО. Стратилет. От за «великі 
помилки» я можу, знаєте, що зробити з вами? Сірошапка. А 
може, краще з тими, хто їх робить? Стратилет. Я хочу вас по-
дружньому попередити: мовчання – золото («Зачарований 
вітряк», с. 435). 

37. МОВЧИ́, ГЛУХА́, – МЕ́НШЕ ГРІХА́. – Біжи, контра, 
до попа, справ панахиду по своєму Петлюрі! – позлішали сірі, з 
рідкими краплинками голубого моря очі Мірошниченка. Він ступив 
до Данька, і той, обтираючи спиною і задом високий іржавий 
частокіл, посунувся до воріт. – Отак найкраще. Мовчи, глуха, – 
менше гріха («Кров людська – не водиця», с. 11); див. також:  
З МОВЧА́ННЯ ПРА́ВДА НЕ ВИ́РОСТЕ. 

38. МОВЧИ́ I ДИШ. – До якого, дiду, голови? – здивувався 
одноногий Василь Тримайвода, на грудях якого красувалися три 
ордени Слави i всi три – за «язики». – Адресою помилилися.  
– Мовчи i диш, розвiдко! («Правда і кривда», с. 39); – Мовчи, 
Євмене, мовчи та диш, – болicно попросила Євмениха. – Сама 
помовчуй. Задобре i на горi живеться Безбородьку: очi i макоїди 
вiд жиру i самогонки послухали. То як я буду теперiшнього голову 
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визнавати? – непримиренний полиск забився в очах старого 
Євмена. – Не визнаю його – i край («Правда і кривда», с. 39). 

39. МОВЧИ́Ш, МОВ І НЕ ДО ТЕ́БЕ ЧА́РКА П’Є́ТЬСЯ. 
Грицько лежить на покосі і недовірливо мружиться на Карпа.  
– Чого ж ти, невинна душа, лежиш і мовчиш, мов і не до тебе чарка 
п’ється? Надибав собі вже тещу? – впивається Карпо холодними 
очима в Грицька («Велика рідня», т. 2, с. 466); див. також: НЕ ДО 
ТЕ́БЕ ЧА́РКА П’Є́ТЬСЯ, ТО НЕ КАЖИ́ ЗДОРО́В. 

40. МОВЧУ́ – ВОДИ́ НЕ СКОЛОЧУ́. – Жени! – Алюр три 
хрести? – пирхає вiзник i зарання рукою лiзе до очей. – Ще менi 
щось дуже розумне бовкни! – Мовчу – води не сколочу, – стуляє 
неслухнянi варги, яким так хочеться повеселитись, погуляти по 
просторому виду («Чотири броди», с. 248–249). 

41. МОЄ́ ДІ́ЛО МАЛЕ́: ОРИ́ ТА СІЙ. – Знаєш, я в чини 
лізти не хочу. Моє діло мале: ори та сій. Я тільки трудівник, 
справжній трудівник («Велика рідня», т. 2, с. 587). 

42. МО́ЖЕ, ВА́ШЕ ЗАМИ́РИТЬСЯ З НА́ШИМ. – Та що 
ви, Панасе? – розвiв руки дебеляк. – Нащо менi когось лякати, коли 
сам у революцiю був ляканий. Я до вас по дiлах кумерцiї.  
– Кумерцiї?! – Атож! Може, ваше замириться з нашим. Оце 
сорока на хвостi принесла, що ви збираєтесь переселятись. 
– Сорока ваша не збрехала («Щедрий вечір», с. 586).  

43. МОЗОЛЯ́МИ, ЯК П’ЯТАКА́МИ, ОБРІ́С. див. ДІ́ЛО 
НАЖИТНЕ́. 

44. МОЛОДЕ́ – ЗЕЛЕ́НЕ. – Посварилися, видно, лобуряки. 
А ти, бабо, знову хтозна-скільки гибни в старій хаті, вигрівай 
жаром вогкі кутки та збирай плісень зі стін. Скільки тої надії 
було, а він тобі одним словом поховав усе. Сказано: молоде – 
зелене. Тьху на вас! Вони сваряться, а ти, бабо, терпи за них 
(«Велика рідня», т. 2, с. 499–500). 

45. МОРДУ́ЄТЬСЯ, МОВ БIС У ПОТО́КАХ. див. ЧАС 
РО́БИТЬ ГРО́ШI, А ПОГО́ДА – СÍНО. 

46. МОТА́Й <СОБІ>́ НА ВУС, <ЩО СТА́РШI 
КА́ЖУТЬ>. – Музика за свою роботу має веселуху, а гончар – 
жовч. – Чого це ви такої сумної завели? – здивувався дядько 
Себастiян. – Хто вас зобидив? – А будеш на свят-вечiр слухати 
грiшне? – Та що робити? Послухаю. – То й мотай на вус. Я, 
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Себастiяне, дуже розумiю рiзних i всяких, яким положено 
ненавидiти нас. Але нiяк не второпаю, з якої це хвороби iнодi свiй 
свого ненавидить, свiй свого поїдом їсть, свiй свому i дорогу, i 
життя вкорочує («Щедрий вечір», с. 682); – Поки що видно, а як i 
далi будеш отаким неподобством займатися, – брехня увiйде в 
кров, i вона вже не буде червонiти. То мотай собi на вус, що 
старшi кажуть. Чуєш? («Правда і кривда», с. 16). 

47. МОТА́ЙСЯ МЕНІ,́ ЯК ПОПІВ́НА ЗА́МІЖ. Коли 
вороні, кусаючи вудила, задзвонили кованими віжками, Сафрон 
перехнябився над бричкою, гаряче зашепотів у вухо синові: – 
Тільки ж мотайся мені, як попівна заміж. Не застанеш 
Крамового дома – поїдь на пасіку. Ну, гайда! Коней тільки не 
зажени («Велика рідня», т. 2, с. 533). 

48. МОЯ́ ГОЛОВА́ НЕ ПРОЛІ́ЗЕ В ЦЕЙ ГЛЕК. – Думай, 
я в шию не жену. Хіба не ти в тюрязі сидів за радянської влади? 
То треба пособити тим, які заводять нові порядки. Тобі радив би 
попильнувати біля хати Мар’яни, отої відьми, яка травичками 
лікує людей і худобу. Знаєш, де вона живе? – Чом не знаю? – 
зітхнув Кузьма. – Та, мабуть, моя голова не пролізе в цей глек 
(«Велика рідня», т. 3, с. 370–371). 

49. МУЖИ́К НЕ СКОТИ́НА – УСЕ́ ПОЇС́ТЬ. – Оце ж, 
люди, і я втік від свого пана сюди. Тут хоч кандьор варять з 
пшона, а не з проса. Та й галушок нема небритих. – Яких це 
небритих? – З остюками на півпальця, бо в нашій економії ніколи 
муку не просівають: мужик не скотина – усе поїсть («Хліб і 
сіль», с. 516–517). 

50. МУ́СИШ ГОДИ́ТИ, ЯК ЧИРЯКА́М. див. ПОСЛА́В 
БОГ ГОСТЕ́Й ПРО́ТИ НО́ЧI. 

51. М’Я́КО СТЕ́ЛЕ, ТА ТВЕ́РДО БУ́ДЕ СПА́ТИ. Слова 
управителя терпко занепокоїли Терентія Плачинду, який «по божій 
ціні» скупив у кількох переселенців садиби й хати. Ще й справді хтось 
задумає лишитися йому на клопіт. – М’яко стеле пан, – пустив у 
вуса й поза вуса обережний смішок, – та твердо буде спати. – Зате 
ви зразу так постелили, що й мертвий не влежить, – спокійно з-за 
плеча обізвався Роман Волошин («Хліб і сіль», с. 44). 
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1. НА БЕЗРИ́Б’Ї І РАК РИ́БА. Катрич. Чогось тривожно 

так. Сірошапка. Міни тривожать? Катрич. І вони. Саморобні ж, 
саморобні. Сірошапка. Не ганьте свого винаходу. Колись, гляди, 
його хвалити будуть <…> Катрич. На безриб’ї і це міни 
(«Зачарований вітряк», с. 453). 

2. НАБРА́ВСЯ, НЕНА́ЧЕ ЧІП. див. МАСТА́К ЧУЖИ́Х 
СОБА́К ДРАЖНИ́ТИ. 

3. НА ВАШ МЕД БАГА́ТО ЗНА́ЙДЕТЬСЯ МУХ. – Був у 
мене вже один перекладач, з ваших-таки. Приїхав із заграниць у 
такому самому одязі. Служив колись за чин та гроші і цареві, і 
гетьману, і Петлюрі, і Пілсудському. А тепер уже й Гітлеру 
служить. За медом приїжджав. Може, й ви за ним прибули? – Ні, 
діду. На ваш мед багато знайдеться мух («Дума про тебе», с. 314). 

4. НА ВІЗ НЕ ВКЛАДЕ́Ш. – Ви знаєте, коли б не пісні і 
записи діда Дуная, навряд чи академія присудила б мені звання 
лауреата академії. Я зобов’язаний допомогти старому. – Так уже 
й зобов’язані!.. – чмихнув судовець. – Скільки ж ви записали пісень 
у нього? – На віз не вкладеш («Хліб і сіль», с. 399). 

5. НА ВІЙНІ ́ ДРУ́ЖБА – ВСЕ ОДНО́ ЩО ДО́МА 
ЖІН́КА. – Так от, давай будемо дружити, – простягає 
рубцювату, чорну від заліза і мазуту руку. – На війні дружба – все 
одно що дома жінка, – вже говорить цілком серйозно («Велика 
рідня», т. 3, с. 260). 

6. НА ВІЙНІ ́НАВОЮ́ЄШСЯ. – Ображаються хлопці, що 
не воювали сьогодні. – Чого-чого, а навоюватися іще встигнуть, 
задумливо відповів Дмитро. – Твоя правда: на війні навоюєшся, – 
погодився начальник розвідки («Велика рідня», т. 3, с. 575). 

7. НА ВIКУ́, ЯК НА ДО́ВГIЙ НИ́ВI. – А я трохи iнакше 
скажу, – знову посмiхнувся Марко. – Поворожу, пошепчу – i 
пройдуть вашi лишаї, як рукою знiме. – Невже знаєш таке 
ворожiння? – недовiрливо поглянула на нього вдова. – Знаю, тiтко 
Софiє: на вiку, як на довгiй нивi. – А чого ж нi ветлiкар, нi 
медицина нiчим не допомогли менi? – Бо медицина, певне, ще не 
вивчила всього, що знають люди («Правда і кривда», с. 308).
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8. НА́ВІТЬ І З КВА́СУ ВИРОСТА́Є ОКРА́СА. Але й 
тепер не збідніло село на дівочу вроду: навіть і з квасу виростає 
окраса. От хоча б узяти Литвинчукову Тетяну! Що з неї тільки 
буде через рік-два? Зараз вона ще пуп’янок, та вже очі, як зорі, 
висіюють, а навколо них вії, неначе млинки – погане одвіють, а 
гарне притягнуть («Дума про тебе», с. 143). 

9. НА́ВІТЬ КО́ЗИ В ЗО́ЛОТІ ХО́ДЯТЬ. – Та схаменіться, 
чоловіче! Чого ви такі смутки висипаєте серед білого дня? – 
почав дід совістити старосту. – Де ж це, по-вашому, подівся 
народ? – Попитайте про це в більшовиків. То колись усі були люди, 
а тепер стали – куркулі, середняки і злидні. – А за помазаника 
Божого ви не бачили злиднів? Чи тоді навіть кози в золоті 
ходили? – Кози тоді не ходили в золоті, – відводить насмішку 
титар, – але що було моїм, то було моїм, а тепер ніхто не добере, 
де моє, де твоє, а де наше («Гуси-лебеді летять», с. 469). 

10. НА́ВІТЬ ПОГА́НИЙ МИР КРА́ЩЕ ДО́БРОЇ БУ́ЧІ.  
 – От на суді нас уже як-небудь помирять. – Для чого ж на суді? 
Коли мирно, полюбовно можемо дійти згоди між собою. Усе в наших 
руках. Знаєш навіть поганий мир краще доброї бучі! – Ні, не стане 
баба дівкою, – раптом відрізує Бондар і підводиться з-за столу.  
– Нічого не вийде, не буде в нас миру. – Це ж чому? – тремтить 
голос у Варчука. – Гляди, чи не покаєшся потім, та запізно буде. Буде 
каяття, та не буде вороття («Велика рідня», т. 2, с. 536).  

11. НА́ВIТЬ ЧОРТ НЕ ХВА́ЛИТЬСЯ РОГА́МИ. – То хто 
краще мордує? Кирюша не вхоплює насмiшки i з серцем 
вiдповiдає: – Крайсляндвiрт! У нього рука в перснях з коштовними 
камiнцями, а б’є навiдлiг, то й залишає на наших пиках дорогi 
слiди. А потiм при нас витирає напахчепим носовиком камiнцi. 
Культура! – Вiн повiв плечем, на якому висiла гвинтiвка. – Так що 
нема чим похвалитись менi. – Еге ж, – погоджується старий.  
– Навiть чорт не хвалиться рогами («Чотири броди», с. 397). 

12. НА́ВIТЬ ЯРМАРКО́ВI КУ́РИ ЗНА́ЮТЬ, А МОЇ ́ВЖЕ 
Й ЗАБУ́ТИ ВСТИ́ГЛИ. Щоправда, через якийсь час дядько 
Микола постарався забути свою небилицю i вже серйозно 
пояснював, що Антанта – це каолiцiя. А коли хтось допитувався, 
що означає «каолiцiя», дядько з жалем дивився на нього, як на 
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Пилипа з конопель, i казав: – Та це, чоловiче, навiть ярмарковi кури 
знають, а мої вже й забути встигли («Щедрий вечір», с. 631). 

13. НА ВОЛО́ВІЙ ШКУ́РІ НЕ СПИ́ШЕШ. – Твій хліб 
давно мені кісткою в горлі став, бо не тільки вдень, а навіть 
вночі, крізь сон, чую паскудства свого рідного брата. – Це ти про 
що? – пригинається Терентій, наче от-от має вчепитися в Якова. 
– Сам догадайся, ти ж кмітливий у нас. – Мені нема чого баки 
забивати. Говори, що знаєш. – Що я тепер знаю про тебе, того 
на воловій шкурі не спишеш («Хліб і сіль», с. 327). 

14. НА ВРО́ДУ, ЯК Я́СНА́ ЗОРЯ́ У ПОГО́ДУ. – Напевне, 
так. Я тобi торiк розказував про свою жiнку. – Що вона на вроду, 
як ясна зоря у погоду, – згадав Магазаник. – От повiр: кращої за 
неї нiде не стрiчав, хоча з усякими були i стрiчання, i прощання. А 
оце довiдався, що вона вчителює у вашому районi, то й вдарив 
лихом об землю («Чотири броди», с. 205). 

15. НА ВСЕ БО́ЖА ВО́ЛЯ. – Да, кожного з нас щось жде 
у житті, – здалека і загадково починає Терентій і цим одразу 
насторожує допитливі очі Омеляна. – Таке діло, – погоджується 
Шмалій. – Кожного з нас щось чекає. На все Божа воля… («Хліб 
і сіль», с. 132). 

16. НА ВСЕ Є СВIЙ ЧАС. див. ЛИСИ́ЦЮ <ВЛА́СНИЙ> 
ХВIСТ ПОГУБИ́В.  

17. НА ВСЕ ТРЕ́БА ДИВИ́ТИСЯ ШИ́РОКО 
РОЗКРИ́ТИМИ ОЧИ́МА. – Бо це, Дмитре, життя, боротьба. 
І на все треба дивитися широко розкритими очима. Горе 
тому чоловікові, що, як птиця, ховає іноді від дійсності голову 
під своє крило. – Це ви у мій город заглянули? – Ні. Але і в тебе 
знайдеться таке. Ще обережний дядько не вилиняв у тобі 
(«Велика рідня», т. 2, с. 566). 

18. НА ВСЯ́КИЙ ТОВА́Р Є КУПЕ́ЦЬ. На худоб’ячiй 
торговицi наша Обмiнна не привернула уваги покупцiв. Прив’язана 
до саней дядька Трохима, вона, похнюпившись, перетирала сiно i, 
очевидно, думала про людську невдячнiсть. Купцi зневажливо 
проходили повз її натрудженi роки i зупинялися бiля тих коней, що 
мали в очах не горiлчаний блиск. – Довго нам доведеться її водити 
по ярмарках. – На всякий товар є купець, – заспокоїв тата дядько 
Трохим. – Знайдеться i на Обмiнну («Щедрий вечір», с. 656–657). 
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19. НАГАДА́Й КОЗІ ́СМЕРТЬ. – Земля – одне діло, а соз – 
інше діло. На трасцю він мені здався. Бондарюй собі потроху, та 
й годі. Бач, як люди визвірилися на тебе. Ніхто худоби не дає.  
– Хіба то люди? То куркульня. – Куркульня не куркульня, а 
виписуйся. – Нагадай козі смерть. Тобі не потрібний соз, так 
Югині потрібний («Велика рідня», т. 2, с. 451). 

20. НАГОВОРИ́ЛИ-НАБАЛА́КАЛИ ТРИ МIШКИ́ 
УСЯ́ЧИНИ. – Чисту правду кажеш: ще дуже свинуватi ми, 
чоловiки, – погодився Марко. Цi слова боляче вразили жiнку, вона 
вихопила з печi кочергу, що вже курiлася димом, обернулась до 
гостя, хотiла щось вiдповiсти на його мову, але одразу 
передумала i заговорила про iнше: – Наговорили, набалакали вам 
три мiшки усячини про мене? («Правда і кривда», с. 338). 

21. НАГОВОРИ́ЛИСЯ, ЯК МЕ́ДУ НАЇЛ́ИСЯ. Коли б це 
Мар’ян так сказав рік тому, то й арапник потанцював би по його 
плечах, а тепер і економ розуміє: не треба дратувати дядьків, і 
так вони стали неначе оси. – Поговорили, Мар’яне? – обзивається 
позаду міднолиций Лесь Якубенко й сміється. – Атож. 
Наговорились, як меду наїлись («Хліб і сіль», с. 533). 

22. НА ГОЛОВÍ БÍЛИЙ ЦВIТ ГУЛЯ́Є, А ВІН ІЗ 
ЖЕНИХА́ННЯМ. див. НА́РIЗНО БIДУ́ Й ГРIМ НЕ ВБ’Є. 

23. НА ГОЛОВÍ ПОШИТТЯ́ СИВÍЄ, А В ГОЛОВÍ 
ХРУЩÍ ХУРЧА́ТЬ. Юхрим, як гусак, вигнув шию, витрiщився на 
жiнку, зашипiв, зменшив на своєму обличчi нулi, але одразу ж 
перебудувався, посмiхнувся i уклінно звернувся до голови:  
– Познайомтесь, Василю Iвановичу, – моя вiрна, благовiрна i 
предана половина. – Чи не тю на тебе! – знiяковiла, засоромилась 
благовiрна половина. – Вже моєму на головi пошиття сивiє, а в 
головi хрущi хурчать. – Нiчого собi характеристика! – 
повеселiшав голова й нацiлив на дядька Себастiяна вiї. – Ти не 
скажеш, чого це вiд тебе так утiкав чоловiк, що мало п’ят не 
розгубив? («Щедрий вечір», с. 690–691). 

24. НА́ДВО́Є БА́БА ВОРОЖИ́ЛА. – Живий, живий наш 
синок. – І я так думаю. Коли орденом нагородили, то неодмінно, 
чуєш, нашого Івана. Коли б медаллю, то ще б надвоє можна було 
ворожити («Добрий вечір, мамо», с. 366). 
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25. НАД ОДНИ́М ГРИМИ́ТЬ, А ДРУ́ГОГО 
БЛИ́СКАВКА Б’Є. – Яку тiнь? – i дивується, i хмарнiє Данило.  
– Хоча б, к примiру, таку: чого ти, а не хтось iнший знайшов це 
зерно? Може, ти з кимсь у спiлцi в цьому дiлi? Воно ж так у свiтi: 
над одним гримить, а другого блискавка б’є. Хтось мудро вигадав: 
обережно iди по землi, бо завалишся («Чотири броди», с. 98). 

26. НАДУ́ВСЯ, ЯК ПОПАДЯ́ НА ДОЩОВУ́ ГОДИ́НУ. 
Скоро усі, пересміюючись і гримаючи на Давида та Василя, що 
підійшов од греблі, зійшлися до гурту, а Юрій Дзвонар напався на 
Левка Щербину, який і досі сидів на санчатах. – А ти чому 
надувся, як попадя на дощову годину? – ногою турнув санчата, і 
вони крутнулися на льоду («Хліб і сіль», с. 77). 

27. НАД ШКУ́РОЮ ДРИЖА́ТИ – ЛЮДИ́НОЮ НЕ 
ЖИ́ТИ. Коли гетьманці виїхали з села, Шевко ще раз виявив 
розуміння часу і влади. Це йому не забулося і після смерті. Він 
одразу сказав людям, що не буде з них вибивати ні зерна, ні 
худоби, ні податі. Таке здивувало навіть тих одчайдухів, які на 
кожну владу дивились, як на напасть: – За це, чоловіче, тепер 
можуть записати твою душу на вічні поминки. Але Шевко не 
послухався перестороги: – Над шкурою дрижати – людиною не 
жити («Гуси-лебеді летять», с. 510). 

28. НАЗА́Д ТІ́ЛЬКИ РА́КИ ЛА́ЗЯТЬ. – На чому ж у вас 
прості люди у вільну годину сили вимірюють? На камінному 
жорні – підіймають його поперед себе на млині чи біля вітряка 
або вола підважують плечима, щоб він у повітрі завис. А я для 
чогось побився об заклад з парубками, що притягну з лісу 
деревину. Воно, звісно, дурне діло – заклад, але ж не ламати слово: 
назад тільки раки лазять («Хліб і сіль», с. 490–491); Але перед 
цим парубок уже уявив собі, як буде повертатися з дівчиною в 
село, як, перебираючи віжки, неначе ненароком, підштовхуватиме 
її ліктем, і тому при згадці, що доведеться одному їхати з 
вітряка, завагався. Та й сам же набився підвезти. Назад тільки 
раки лазять («Хліб і сіль», с. 170). 

29. НАЗДОГА́Д БУРЯКІ́В, <ЩОБ ДАЛИ́ КАПУ́СТИ>.   
– Ой Льоню, біжимо назад, – поблідла дівчина. – А може, підемо 
назустріч? Треба ж колись і батькам про нашу любов сказати, 
бо вже вони наздогад буряків натякають («Велика рідня», т. 3,  



Н 
 

142 
 

с. 110); – Хазяйки, хазяйки ще не бачу з тебе, – зажурено 
похитав головою. – Та за добрим чоловіком це прийде, бо вмієш 
робити. А Сафрона, хоч наздогад буряків, запитай про придане 
(«Велика рідня», т. 2, с. 339); див. також:  УПЕ́РСЯ 
(УПРЕ́ТЬСЯ),  МОВ КІЛО́К У ТИН. 

30. НАЇ́В ЧЕ́РЕВО НА ЧУЖО́МУ ГО́РІ. – Чумаченька, 
видиш, пожалів, а людей не пожалів до крайньої нитки 
обібрати. – Цей пожаліє. – Не чіпайте його хлопці, – подалі від 
лиха. – Усе скупив, бо псові очі продав! – Не купив би він, то 
хтось інший знайшовся б. – Наїв черево на чужому горі, ще й 
співає («Хліб і сіль», с. 71). 

31. НА ЇХ́НІЙ ВІК НА́ШОГО БРА́ТА ВИ́СТАЧИТЬ.  
– Гляди, через кілька років і не буде села, – і собі нахмурився 
Волошин. – Одні з Сибіру не вернуться, інші на Дон подадуться, а 
треті під землю підуть вугілля орати. Остануться тут одні пани 
та хуторяни. Та й ті повиздихають без нас! – аж кинув поперед 
себе кулаки. – Еге, поки гладкий схудне – худого на цвинтар 
понесуть, і собака не гавкне. – На їхній вік нашого брата 
вистачить. – Авжеж: намножилося миру, а землі не 
прибавляється («Хліб і сіль», с. 42). 

32. НАЙКРА́ЩЕ ВОЮВА́ТИ СИ́ТОМУ, А РОБИ́ТИ 
ПЕРЕБІЖ́КИ – ГОЛО́ДНОМУ. І хоча він вірив, що достойно 
зустріне і битви, і випробування, одначе тривога все одно не 
залишала його. Легше було сержанту Фіненкові, бо він на Халхин-
Голі ломив ребра костомасі і мав свої погляди на війну: «Там 
треба не лякатися, а вбивати, щоб тебе не вбили», «Найкраще 
воювати ситому, а робити перебіжки – голодному», «У бою 
тримайся ближче до командира, а на відпочинку – до кухаря», 
«Спостережний пункт – це не рідний дядько, а обоз – кума» 
(«Дума про тебе», с. 242). 

33. НАЙНЯ́ВСЯ – ПРОДА́ВСЯ. – Ми з вами поїдемо на 
вiтряк? – Поїдеш, синку, сам, бо менi зараз треба йти на роботу. 
Найнявся – продався, – i тато посмутнiв. Тепер вiн аж вилузувався 
iз шкури, щоб заробити на корiвчину («Щедрий вечір», с. 635). 

34. НА КÍНЧИКУ ЯЗИКА́. – Ой Панасе, Панасе, 
тримайте свої насмiшечки хоч на кiнчику язика... То за сiмдесят 
вiддасте? У мене ж п’ятiрки, як зорi в жнива, – з самого мiсяця 
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вiдлитi. – I де вони взялись у вас? – Де? – спохватився дядечко.  
– Це довга казка. То давайте свою руку – позолочу її. Де вже моє 
не пропадало! («Щедрий вечір», с. 588). 

35. НА КІСТКА́Х НАРОСТЕ́. – Хіба це дівчина? Один 
горщик м’яса, – обурювався батько вибором сина. – Худюща, аж 
кістки торохтять, – журилася мати. – Дарма, на кістках 
наросте, обороняв свою милу Демид, а їй порадив одягати на себе 
по кілька спідниць(«Хліб і сіль», с. 316). 

36. НА КЛЯ́ЧАХ ЗЛО́БИ́ ДАЛЕ́КО НЕ ЗАЇ́ДЕШ. – Після 
всіх страхів у мені голодний вовк оселився. – Як це? – По-вовчому 
захотілося їсти… Що ж ти, бідолашний, виніс із цього вечора? Одні 
тривоги? – І науку! – Інтересно. – Я завжди думав, що на клячах 
злоби далеко не заїдеш. Згризе злоба людину, мов гусінь качан 
капусти, виздихають клячі, та й усе («Дума про тебе», с. 235). 

37. НАКОВТА́ВСЯ ГАНЬБИ́ ПО СА́МУ ЗА́В’Я́ЗКУ.  
– Діти нашi б’ються з василиском, зi скорпiєю, а ти душогубством 
заробляєш землю. Не вродить вона тобi нiчого, окрiм лиха. В 
Магазаника пересохло в ротi, пересохло й нутро. I тут наковтався 
ганьби по саму зав’язку («Чотири броди», с. 535). 

38. НА КО́ЖНОГО Є ВОВК ЗА ГОРО́Ю. див. ДЕ НЕ 
ПОСІ́Й, ТАМ І (ТО) ВРО́ДИШСЯ. 

39. НА КО́ЖНУ ГО́ЛОВУ ПРИХО́ДИТЬ СВОЯ́ 
ХУРТОВИ́НА. Вiн одганяє од себе видiння, обертається до 
Стаха, Оксани, Миколки i на їхнiй смуток вiдповiдає словами 
давньої пiснi: – «Як упала зима бiла – голiвонька моя бiдна...» Мiй 
батько посивiв у шiстдесят з гаком, а син у сорок, та аби тiльки 
й журби такої у нас було. – I то правда... На кожну голову 
приходить своя хуртовина («Чотири броди», с. 374). 

40. НА КУ́ТНІ ЗАСМІЄ́ШСЯ. – Посмійся, посмійся в 
мене! На кутні засмієшся, як видряпаю твої безсовісні очі! – 
лементує Федора («Хліб і сіль», с. 109). 

41. НА ЛЮДИ́НУ СКИДА́ЄТЬСЯ, У СВИНЮ́ Ж 
ПЕРЕРОДИ́ВСЯ. див. СВИНЯ́ НА́ВIТЬ У ЦЕ́РКВI БАЮ́РИ 
ШУКА́Є. 

42. НА ЛЮДСЬКО́МУ ГО́РI ВЕЛИ́КЕ НЕ 
ВРО́ДИТЬСЯ, А МУ́ХА-ЧЕРВИ́ВКА ПОЖИ́ВУ ЗНА́ЙДЕ.  
– Пам’ятаєте: бiблiйний Iуда пiсля своєї чорної справи узяв 
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мотузок i побiг вiшатись. А мiй Iуда, коли йому вдасться хоч на 
часинку здолати мене, дивись, як окривджений, на вищий чин 
виплазує, мене смертельним грiшником затаврує, а себе, не 
моргнувши оком, впише в правдолюбцi й почне опаскуджувати все 
навколо себе i пiдозрою, i доносами, i брехнею, i користолюбством. 
– Що правда, то правда: на людському горi велике не вродиться, а 
муха-червивка поживу знайде («Правда і кривда», с. 65). 

43. НА ЛЮ́ДЯХ І СМЕРТЬ КРА́СНА. «Великий світ, а 
нема де дітися тобі, нема де заховатися од ненависного ока. 
Може, і в Майданах на нас чатує лихо». І знову ворухнулося те 
саме рішення: треба послати Андрія розшукати чоловіка. Хай 
забирає їх у партизани. На людях і смерть красна («Велика 
рідня», т. 3, с. 571). 

44. НА МІЙ (НАШ) ВІК ХВА́ТИТЬ (СТА́НЕ). Після 
того, як у них відрізали землю, Супрун якось одразу загубив усю 
свою силу чіткості, став менше робити і кожну вільну годину 
віддавав бджолам або садкові. А коли йому Гнат щось скаже, 
одно відповідає: «На мій вік хватить» («Велика рідня», т. 2,  
с. 340); див. також: НЕ ЛІЗЬ ПОПЕРЕ́Д БА́ТЬКА В ПЕ́КЛО. 

45. НАМНО́ЖИЛОСЯ МИ́РУ, А ЗЕМЛІ ́ НЕ 
ПРИБАВЛЯ́ЄТЬСЯ. див. НА ЇХ́НІЙ ВІК НА́ШОГО БРА́ТА 
ВИ́СТАЧИТЬ. 

46. НА НЕЧИ́СТИХ МО́ЖНА I НЕЧИ́СТОГО 
ВИПУСКА́ТИ, ЩОБ СВIЙ СВОГО́ БОЯ́ВСЯ. Веселоокий 
Чигирин не дуже й журився такими вигадками, а коли його 
страхопуди питали про це, вiн, похитуючи головою, насочувався 
таємничiстю i лише коли-не-коли нiби знехотя кидав: – На 
нечистих можна i нечистого випускати, щоб свiй свого 
боявся... («Чотири броди», с. 223); див. також: БИЙ СВIЙ 
СВОГО́, ЩОБ ЧУЖИ́Й БОЯ́ВСЯ. 

47. НА НОЗІ ́ САП’Я́Н РИПИ́ТЬ, А В ГОРШКУ́ В’ЮН 
КИПИ́ТЬ. – Ех, утік наш могорич з-під самого носа. А яка ж у 
пана горілка медова! Варава, тільки Варава заховав злодіїв! – 
злішають дрібні оченята Пігловського. – Варава? – дивується 
Матвій, і на його щоках кумедно перемішується розсип веснянок. 
– Де ж це видано, щоб пан мужика покривав? – Хіба то пан?  
– Або що? – Одне захиріння. На нозі сап’ян рипить, а в горшку 
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в’юн кипить. – Октав зневажливо торкається рукою до козирка 
верхньої, товщої губи, і все його сухе обличчя кривиться 
презирством («Хліб і сіль», с. 107). 

48. НА ОБМО́ВНИКА НЕМА́Є ЗАКО́НУ. – Будуть у нас 
головними ворогами нацисти – я i тi, що бiля мене крутяться, 
зробимо вас нацистом; буде головною небезпекою нацiоналiзм – 
ми вам пiдкинемо їжака в образi українського буржуазного 
нацiоналiзму. А можемо тим i другим зробити ще й додати якесь 
моральне падiння. Ось тодi й спробуйте викрутитися, коли такi 
сигнали почнуть надходити з рiзних мiсць i коли навiть добрi 
знайомi почнуть косувати на вас i переходити на другий бiк 
вулицi... Дивуєтесь, що я йду ва-банк? Вiн страшний не для мене, 
бо на обмовника ще немає закону, а обмовлений може зустрiтись 
навiть зi смертю («Правда і кривда», с. 162–163). 

49. НА ОДНІ́Й НОЗІ ́ ТІ́ЛЬКИ ПТИ́ЦЯ СТОЇТ́Ь. – До 
пари, до пари треба, господарю, – захапався Юрхим, коли 
Шкапонд відставив порожню чарку. – І для чого до пари? – 
удавано дивується вірник. На одній нозі тільки птиця стоїть, а 
господар повинен на двох («Хліб і сіль», с. 273). 

50. НА ПА́НСЬКОМУ ХАРЧІ ́ І НАЙСВЯТІ́ШІ 
ДІВЧА́ТА ПО́КРИТКАМИ СТАЮ́ТЬ. див. НА ПА́НСЬКОМУ 
ХАРЧІ ́СВЯТІ́ НЕ ВИРОСТА́ЮТЬ. 

51. НА ПА́НСЬКОМУ ХАРЧІ́ СВЯТІ́ НЕ ВИРОСТА́ЮТЬ. 
– Не діждете, дядьку, цієї ганьби! – скипів парубок. – Повік не 
діждетесь! – Ще й як діждуся! – уперто мотнув головою, і з чуприни 
мірошника посипалась мука. – На панському харчі святі не 
виростають, такого ще не було. На панському харчі і найсвятіші 
дівчата покритками стають («Хліб і сіль», с. 524). 

52. НА ПА́СІЦІ БУ́ТИ І МЕ́ДУ НЕ ПОПОЇС́ТИ. див. 
ВИ́РІС, ТА ГОСТИ́ННОСТІ НЕ ВИ́НІС. 

53. НАПЛЮВА́ТИ – ЦЕ НЕ КЕРУВА́ТИ. – Уже вчепився 
за слово? – Нi, за стиль у керiвництвi, за стиль! – Ото, куди 
скочив... Це вже не твоя єпархiя i не твоя печаль, – одразу хоче 
приголомшити, але не приголомшує Броварника. – Так, це не моя 
єпархiя, але печаль моя, бiльша навiть, анiж хтось думає чи 
догадується. А наплювати – це не керувати. Наплювати можна 
й у криницю, з якої воду береш, можна й з людьми розплюватися, 
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можна й на житнiй колосок, i на землю пiд ним плюнути, та 
землю не обманеш: на плювок вона й вiдповiсть плювком («Правда 
і кривда», с. 208). 

54. НА ПРО́ШЕНОГО ГО́СТЯ ВА́ЖКО ВГОДИ́ТИ.  
– Ходiм зараз же, вип’ємо за твоє здоров’я. – Та нi, Антоне, 
почалапаю додому – втомився, перемерз. – От чаркою i 
нагониш втому та холод. Не погорджуй нами, – стримує i 
стримати не може образи. – Колись iншим разом загляну в 
твої хороми. – Ну, як собi хочеш. На прошеного гостя важко 
вгодити («Правда і кривда», с. 234). 

55. НА РÍЗНИХ НОРОВИ́СТИХ ТЕЖ ВУЗДЕ́ЧКА 
ЗНАХО́ДИТЬСЯ. – Спасибi, спасибi, що спаскудили в своїй 
клунi, – нагадючився дядечко, i нагадючились його  товстi 
коропинi губи. – Пошанування ваше довiку запам’ятаю i колись 
обiзвуся на нього. На рiзних норовистих теж вуздечка 
знаходиться («Щедрий вечір», с. 576). 

56. НА́РIЗНО БIДУ́ Й ГРIМ НЕ ВБ’Є. – Яке ж це 
страмовище? – ворухнув мискуватими плечима. – Це житейське 
дiло, щоб разом бiду долати, бо нарiзно бiду й грiм не вб’є. Хiба 
тобi  неостогидла самотня хата, самотня постiль? – У вас, 
дядьку, вже на головi гуляє бiлий цвiт, а ви з жениханням! – 
притулила до себе меншенького («Чотири броди», с. 40). 

57. НАРОБИ́В ШЕ́ЛЕСТУ – І В КУЩІ.́ Безбородько. А 
бачив, коли я пригрозив, Марко перелякався? Шавула. Га? Коли? 
Аякже – бачив. Наробив шелесту – і в кущі («Правда і кривда» 
(п’єса), с. 553). 

58. НАРО́ДЖЕНЕ ЗЛО́БО́Ю НIКО́ЛИ НЕ БУВА́Є 
СВÍТЛИМ. Григорiй Стратонович довго зважував їх на руцi, 
довго придивлявся до вишень у цвiту, крiзь якi просiвалися променi 
надвечiрнього сонця, а потiм нiяково запитав у Марка:  
– Останнi? – Останнi. – Напилися ж вони, Марку, кровi, аж 
дiрчастими стали i втемнiли од неї. – Народжене злобою нiколи 
не буває свiтлим! («Правда і кривда», с. 431). 

59. НАРО́ДУ ВÍРЮ, А ЛЮ́ДЯМ – НІ. див. ДО 
ГУРТОВО́ГО ДОБРА́ НЕ ТАК ТРЕ́БА М’ЯКИ́Х СЛIВ, ЯК 
ЦУПКИ́Х СТОРОЖÍВ. 
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60. НАРО́Д, ЯК ПО́РОХ, ЛИШЕ́ І́СКРИ ТРЕ́БА. – У села 
треба йти, через хуторян зв’язки налагоджувати з надійними 
людьми, що позалишалися тут, підпільників шукати, з 
оточенцями знайомитися. Тут нам і Мотря Іванівна, і старий 
Коваль допоможуть. Є хтось і з їхньої рідні в селі… Народ, 
кажуть, як порох, лише іскри треба («Велика рідня», т. 3, с. 328). 

61. НАСМІЯ́ЛАСЯ ТО́РБА З МІХ́А. – Перемога твоєї 
Василини і Григорія – велика радість… чого іржеш? Не люблю, 
коли в тебе ця поганенька селянська недовіра починає 
ворушитися. Не все виходить, у тебе всередині перебродило.  
– Насміялась торба з міха. Чи набагато утік од мене? – 
примирливо промовив Варивон («Велика рідня», т. 3, с. 226). 

62. НАС НЕ КУ́ПИШ. – Варивоне Очерет, до тебе жінка 
приїхала! – гукнув здалека, витираючи рясний піт з веселого, 
перепеченого сонцем чола. – Нас не купиш, не на таких, значить, 
напали, – насмішкувато відповів Варивон. – Тютюнець у тебе є?.. 
– Я йому про ремінь, а він мені про луб’я. Кажу, жінка приїхала – 
значить, приїхала («Велика рідня», т. 2, с. 579). 

63. НА СТАРÍ ДРÍЖДЖI ТАКИ́ НЕМА́ НАДÍЇ. – Чому 
ти в перемiну не вiриш? – А чого менi вiрити? Де знайдеш тi 
дрiжджi, на яких зiйде нова влада? Усе, що колись шумувало 
голубою концепцiєю, або загинуло, або подалось на безплiддя по 
всiх заграницях, або на безвiк розсипалось на смiття-термiття.  
– На старi дрiжджi таки нема надiї; усе в них усохло, окрiм 
злостi, – погодився Оникiй i спохмурнiв («Чотири броди», с. 149). 

64. НА СТА́РІСТЬ ПРИГОДИ́ТЬСЯ. Нарешті 
прокидається од нестерпного холоду. Здається, все тіло начинене 
грудками колючого льоду; місцями він розмерзається і студеними 
потоками розриває напівмертві жили. Впираючись затерплими 
неслухняними руками в землю, Григорій хоче підвестись і не може. 
– Учись, учись, парубче, ходити. Воно на старість пригодиться, 
– чує веселий голос («Велика рідня», т. 3, с. 320–321). 

65. НА́ТЕ І (Й) МІЙ ГЛЕК НА КАПУ́СТУ. – Забастовка. 
Навіть телеграфісти покинули роботу. В депо випустили пару з 
усіх паровозів. – Тоді нате і мій глек на капусту… («Хліб і сіль», 
с. 616); Мотря з пазухи виймає тугий вузлик, зубами розв’язує його 
і витрушує в дідову шапку своє срібло і мідь: – Нате і мій глек на 
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капусту. – Спасибі, Мотре. Хай твоя вдовина копійка в щастя 
обернеться, – тихо промовив дід Дунай («Хліб і сіль», с. 400). 

66. НА́ТЕ І (Й)  МОЇ ́ШТАНИ́ В ЖЛУ́КТО. – От бачите, 
як вiн розмовляє навiть у чиїйсь вищестоящiй присутностi! А при 
вашiй вiдсутностi вiн хотiв побити мене отим батогом, що з 
одного кiнця має музику, а з другого – бiль. Розперезався 
Себастiян, як натуральний анархiст. – Язик дiамантовий, тiльки 
слова – жабуриння, – спокiйно обiзвавсь маломовний дядько 
Стратон. – Нате й мої штани в жлукто! – позлiшав Юхрим.  
– Вони тут всi одним мотузочком зв’язанi! А в’їлись у мою 
iндивiдуальнiсть за те, що я по закону правлю податки, готовi 
грошi з тих кустарiв, якi займаються не дiлом, а безiдейною i 
пiдозрiлою фантазiєю («Щедрий вечір», с. 691). 

67. НА́ТЕ І (Й)  МОЮ́ БА́НОЧКУ НА ДЬО́ГОТЬ. – Ох, 
Романе, Романе, довго ж якійсь бідолашній доведеться тебе чекати. 
– Та, може, якась чудна й чекатиме, – на мить бачить перед очима 
Христину. – І цією чудною хотіла б бути я, – зітхає і нахиляється 
ближче до нього Орина, і в очах її парубок не бачить ні дикості, ні 
гостроти, а якусь розгубленість. – Добрий день вам! Нате й мою 
баночку на дьоготь! – обурюється Роман, не сумніваючись, що 
Орина підкочується з якоюсь каверзою («Хліб і сіль», с. 151). 

68. НА ТИ́ХІ ВО́ДИ, НА Я́СНІ́ ЗО́РІ. – Діду, а куди 
лебеді полетіли? – На тихі води, на ясні зорі, – пересміявшись і 
споважнівши, урочисто каже дід, поглядом показує мені на 
хату і йде до вчорнілої катраги майструвати колеса («Гуси-
лебеді летять», с. 438). 

69. НА ТОБІ,́ НЕБОЖЕ́, ЩО МЕНІ ́ НЕ ГОЖЕ́. – Я й 
забувся, що послав товариша Шевчика в особливо важливій 
справі. Але перед цим він мені сам розповідав, як наймитував у 
Горицвіта, столярував, і той йому замість плати дав марничку – 
дві поганеньки стамески. На, мовляв, тобі, небоже, що мені не 
гоже («Велика рідня», т. 3, с. 48). 

70. НА ТОРГÍВЛI НЕ ПОЖАЛÍЄШ КОПÍЙКИ – 
ЗАРО́БИШ КАРБО́ВАНЕЦЬ. – Я теж би себе не зобидив: 
одколупнув би й на свою долю частку. Iншi ж не одколупують, а 
рвуть, бо час янголiв минув! – сказав одверто, засмiявся. – На 
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торгiвлi не пожалiєш копiйки – заробиш карбованець. 
Подумайте добре над копiйкою часу! («Чотири броди», с. 74). 

71. НА ТРА́СЦЮ ВІН МЕНІ́ ЗДА́ВСЯ! див. НАГАДА́Й 
КОЗІ ́СМЕРТЬ. 

72. НАУ́КА НЕ ЙДЕ БЕЗ ДРЮ́КА. – Вбивайте, вбивайте 
оту рихметиму в мого отряху, не жалійте своєї лінійки! Не 
соромтесь і гамселити ледацюгу! – Може якось без лінійки 
обійдеться. – Ні, з нею вірніше! – переконує Шкапонд. – Недарма 
кажуть: наука не йде без дрюка («Хліб і сіль», с. 270); Війська, 
поліція та карателі одночасно виступили з міста, повільно 
охоплюючи колом партизанський ліс. Ворог, озброєний гарматами 
і мінометами, вирішив за всіма правилами тактики знищити 
небезпечний загін. Навколо діброви з’явилася ламана лінія окопів… 
– До чого акуратно трудяться! – Дуже хочеться спіймати 
партизана в лісі! – А не лізуть наосліп. – Наука не йде без дрюка, 
– сміялися розвідники, стежачи за діями ворогів («Велика рідня», 
т. 3, с. 342); див. також: ТАК НІЧО́ГО Й НЕ ВТЯ́МИВ.  

73. НА ХВІСТ СО́ЛІ НЕ НАСИ́ПЛЕШ. – Так що це я, 
виходить, на одній гілляці з Варчуком, Даньком верчуся? Але ж їх він 
захищає, культурними господарями зове. А ми, виходить, 
некультурні, мужики репані. І це він неспроста кинув. Чує моє серце 
– неспроста. – Ну і нехай кидає. Що він тобі зможе зробити? На 
хвіст, значить, солі насипати? («Велика рідня», т. 3, с. 44). 

74. НА ЦИБУЛЯ́ЧОМУ ХВОСТÍ ДАЛЕ́КО НЕ 
ЗАЇД́ЕШ. – А чим ти їх лiквiдував? – пiдозрiливе обмацує 
поглядом Марка, чи нема тут якої каверзи. – Чим? – Цибулею, 
редискою i самими раннiми огiрками. Може, поїдем у село – 
поглянете на квитанцiї? – шанобливо сказав Марко, ще не знаючи, 
що йому далi робити: чи розсердитись, чи розреготатись. – Он 
як! – вже спокiйнiше говорить Кисiль. – На цибулячому хвостi 
далеко не заїдеш («Правда і кривда», с. 397). 

75. НА ЦЬОМУ́ СВІ́ТІ ПОТРІ́БНА БАМА́ЖЕЧКА, НА 
ТОМУ́ – ЧИ́СТА СОРО́ЧКА. 2-й петлюрівець. Мені б 
бамажечку…на пам’ять. Слово словом, а за бамажечку 
тримайсь. Катрич (починає писати перепустку). Отак і думаєш 
на цьому світі з «бамажечкою» жити. 2-й петлюрівець. Аякже! 
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На цьому світі потрібна бамажечка, на тому – чиста сорочка 
(«Зачарований вітряк», с. 415). 

76. НАЧАДИ́ЛИ – ХОЧ ША́БЛЮ ВÍШАЙ. Ступач гарно 
подивився на дiвчину, зовсiм збивши її з пантелику, i зник за 
дверима. – А начадили – хоч шаблю вiшай! – театрально 
зупинився посеред просторого кабiнету. – В приказцi вiн сокиру 
замiнив шаблею, бо перед ним сидiли колишнi червонi козаки – 
секретар райкому Вiктор Мусульбас i вiйськовий комiсар Зiновiй 
Сагайдак («Чотири броди», с. 101). 

77. НА́ЧЕ ВÍТРОМ ЗДМУХНУ́ЛО. Радiсть одразу наче 
вiтром здмухнуло, серце моє падає в холод, а  губи кваснiють.  
– Чого це знову додому? Я ж тiльки-тiльки з дому. I дров нарубав, i 
Обмiннiй сiна заложив, i мамi води принiс («Щедрий вечір», с. 635). 

78. НА́ЧЕ ДЬО́ГТЕМ ВИ́МАСТИЛИ. див. ЛИ́ХО НЕ 
ХО́ДИТЬ САМО́ТНЬО. 

79. НА́ЧЕ ЖИВЦЕ́М У ЗЕ́МЛЮ ЗАКОПА́ЛИ. див. ХАЙ 
ХОЧ ВО́ВКОМ ВИ́ЮТЬ, МИНУ́ЛОГО НЕ ПОВЕ́РНУТЬ. 

80. НА ЧУЖІ́Й БІДІ ́ Я НЕ ЖНЕЦЬ І НЕ КОСА́Р.  
– Кажи, скільки дати відступного? – вириває з кишені калитку і з 
дзвоном кидає її на стіл. Роздутий свинячий пухир з грішми 
дивовижно схожий зараз на стару жабу. Омелян мимоволі 
прикидає в голові, скільки є грошей в калитці, і відсовує її до 
Терентія. – Ні, ні, і не думай про це! На чужій біді я не жнець і не 
косар! Краще, коли можеш, продай мені свою німецьку корову. Як 
вони в тебе? – Недаром німець чорта вигадав: повір, на доброму 
харчі по три відрі молока дають («Хліб і сіль», с. 136). 

81. НА ЧУЖІ́Й ЗЕМЛІ́ НЕ УСМІХА́ЄТЬСЯ НІ СО́НЦЕ, 
НІ ДО́ЛЯ. Оскілко. Спасибі, Василино. Василина. За що? Оскілко. 
За муку твою, яка вище любові. Щоб оберегти тебе, я там 
наймитом стану. Василина. Хіба ти не помітив: ми вже стали 
наймитами. Оскілко. А може?.. Василина. На чужій землі не 
усміхається ні сонце, ні доля («Зачарований вітряк», с. 410). 

82. НА ЧУЖО́МУ ГОРБÍ НЕ ВИ́ГРЕБЕШСЯ ДО 
СТА́ТКIВ. – Гарно ви говорили i про мертвi квiти, i про мертву 
копiйку, i про те, що минув час янголiв i як на чужому горбi 
можна вигребтися до статкiв. Не гендлярський, а щирий 
хлiборобський буде наш достаток («Чотири броди», с. 74). 
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83. НА́ША ХА́ТА СКРА́Ю. – Марку Еммануїловичу, 
дорогенький, чи варто в такий час поспішати? Все воно колись 
перемелеться, все воно стане на місце… Погрибінський з серцем 
обірвав його: – А ми поки що в куточок, у куточок, щоб наша 
хата скраю? – І лихим вийшов у ніч, де достигали, але ще не 
падали зорі. Люди випереджали їх…(«Дума про тебе», с. 229). 

84. НА́ШЕ ВАМ. – Тепер, Даниле Максимовичу, дасте! 
Ще й зрадiєте, що дасте, бо такий час! – Ти всiм гендлював, 
то не гендлюй часом: вiн ще помститься за себе. – Це ми 
побачимо, кому вiн помститься! То нiяк не дасте? – Нi! – Тодi 
наше вам! («Чотири броди», с. 215); див. також: ПОПА́В З-ПIД 
РИ́НВИ НА ДОЩ. 

85. НА́ШЕ ДІЛ́О ПРОСТЕ́: ОРИ́, МЕЛИ́, ЇЖ. – Як 
живеться, Дмитре? – Як? Наше діло, казав циган, просте: ори, 
мели, їж («Велика рідня», т. 2, с. 475); – Оце ж мама напекла. 
Може, ти на вчительських харчах і забувся про них. – Спасибі. Як 
вона? – Та наше діло, як той казав, просте: ори, жни, мели, їж, 
– усе товчемось біля землі, – і пустив невеселу посмішку по 
дротах вусів («Дума про тебе», с. 210). 

86. НА́ШЕ ДІ́ЛО ТАКЕ́! див. ПОБІ́ГАВ ЗА ВО́ЗОМ, 
ПОБІЖИ́Ш І ЗА САНЬМИ́. 

87. НА́ШЕ (ТВОЄ́) ДІЛ́О – ТЕЛЯ́ЧЕ. – Тьху, тьху, тьху! 
Треба ж на дорогу таку єресь знайти. Чи не думаєте пане 
сотнику, що ваш Бог узяв і переметнувся від французів до 
більшовицьких комісарів? – Нехай про це, пане підполковнику, 
думає політичний відділ, а наше діло – теляче («Кров людська – 
не водиця», с. 52–53). – Що ж у тому підпіллі будете робити?   
– Чорт його знає. Наше діло теляче – крутять мозок, як хочуть: 
клюйте, мовляв, і червоних, і німців, поки не знесиляться вони 
(«Велика рідня», т. 3, с. 467); див. також: ПЛЮВА́ТЬ МЕНІ́ НА 
ВСІХ З ВИСО́КОЇ ДЗВІНИ́ЦІ; ПОЖИВЕМО́ – ПОБА́ЧИМО. 

88. НА́ШЕ РЕМЕСЛО́ – ЛЕМІ́Ш І ЧЕРЕСЛО́. – Наша 
мама і Великодня так не чекала, як землі. Вже наперед 
прикидає, де і що засіє. Я інколи для жарту щось не по її скажу 
– страх як починає сердитись і знову вголос засіває на тому 
наділі, що має отримати. – А ти ж не сієш в думках? – Теж і 
сію, і саджу, – споважніло горбоносе обличчя. – То сій і сади, 
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сину, бо наше ремесло – леміш і чересло, – охопив рукою ще 
м’якуваті плечі Дмитра, пригорнув до себе, струсонув («Кров 
людська – не водиця», с. 39). 

89. НА́ШЕ ТУТ НЕ ПЛЯ́ШЕ. – А може, тату, вас оце 
зіллячко розтривожило? З чиєї ж воно могили? – Прикуси хоч 
трохи своє м’ясо між зубами. – Воля ваша, – погодився 
перебільшено покірливо, – ходімо, Омеляне, бо наше тут не 
пляше («Дума про тебе», с. 23). 

90. НА́ШІ ВГО́РУ ПІШЛИ́ – З БЛАГОРО́ДНИМИ 
ВО́ДЯТЬСЯ. див. ЩА́СТЯ – МОВ ТРЯ́СЦЯ. 

91. НА́ШОМУ РО́ДУ НЕ БУ́ДЕ ПЕРЕВО́ДУ. – Ми з 
Романом отак вирішили – скільки нашої змоги оберігати свою 
сестру від вояцької недолі, бо ж на тобі, вважай, тримається наш 
рід і родовід. Хто знає, що з нами буде, а ти маєш принести у світ 
дітей, щоб нашому роду не було переводу («Чотири броди», с. 435). 

92. НА́ЩО З’Є́ДНУВАТИ РУ́КИ, КОЛИ́ НЕМА́ 
Є́ДНОСТІ В ГО́ЛОВА́Х. див. БУ́ДЕ ЗМО́ГА ВДА́РИТИ, – 
РУКИ́ НЕ ПОЖАЛІЄ́. 

93. НА́ЩО З ЯЗИКА́ РОБИ́ТИ ДЗВО́НА. – Покажіть мені 
хоч одну таку брилу, і я, значиться, згоден прийняти найбільшу кару! 
– обурився Варивон, коли його бригаді почав вичитувати засушений, 
мов корінь, Семен Побережний. – Чи ви з чужого язика їх позичили? 
Дід зрозумів, що передав куті меду, і брили, зменшуючись, стали 
називатися грудомахами. – Нащо з язика робити дзвона. Не було в 
нас ніяких грудомах! – одностайно піднялась бригада Варивона 
(«Велика рідня», т. 3, с. 237–238). 

94. НА́ЩО МЕНІ ́ ЦЕЙ КЛО́ПІТ. див. В ОДНЕ́ ВУ́ХО 
ВВІ́ЙШЛО, У ДРУ́ГЕ ВИ́ЙШЛО. 

95. НА́ЩО НА ГО́РЕ ЩЕ НАГРОМА́ДЖУВАТИ ЛИ́ХО. 
див. НЕ РАЗ БУВ I НА КОНÍ, I ПIД КОНЕ́М. 

96. НА́ЩО НА ДО́БРЕ ДІ́ЛО ГОСТРИ́ТИ СОКИ́РУ.  
– Шлях пісні відомий – він веде до людського серця, а не до кіптяви 
на чиємусь серці. – Багато хто і в академії починав з цього 
відомого шляху, а закінчував його… – І Меркурій Юхримович 
багатозначно обриває ниточку здогадів. Гриб Боровик насупився, 
насупились його оті йоржі-брови, яких би вистачило на кількох 
директорів, і рубонув, як завше, без підтексту: – Нащо на добре 
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діло гострити сокиру? Чи нема чого іншого робити? Тоді хоч 
дров жінці нарубайте («Дума про тебе», с. 206). 

97. НЕ БЕРИ́ ГРIХ НА ДУ́ШУ. – Рiзнi ви брали, дядьку, 
грiхи на душу, то не берiть останнього. – Це ж якого? – Смертi 
командира. Вiдпустiть його. За це вам багато що проститься 
(«Чотири броди», с. 516). 

98. НЕ БЕРИ́ ТОГО́, ЩО ПОГА́НО ЛЕЖИ́ТЬ. див. ЧИМ 
БІ́ЛЬШЕ МА́ЄШ, ТИМ ЩЕ БІ́ЛЬШЕ ХО́ЧЕТЬСЯ МА́ТИ. 

99. НЕ БИЙ ЛЕЖА́ЧОГО. – Вiн ще й регоче. – Бо є 
чого... Позавчора увечерi бiля твого монумента застав 
Безбородька... – А вiн повернувся в село пiсля всiх служб? – 
пожвавiшав Марко. – Не знаю, чи повернувся, чи повернули, але 
розшукує нову роботу – не бий лежачого. – Керiвну? – А яку ж 
iнакше?.. («Правда і кривда», с. 432–433). 

100. НЕ БІДОЛА́ХИ – НЕПОПРА́ВНІ ДУ́РНІ. див. 
СИДИ́ – НЕ РИ́ПАЙСЯ. 

101. НЕ БУДЬ СВИНЕ́Ю. Олiйна їдь пронизала 
непроханого гостя, де й взялася така, гидомирна. – Семене, не 
будь свинею, коли тебе люди величають, i не бреши вочевидяч, я 
не сьогоднi з’явився на свiт. Знаю, що ти свiй грiш не пропустиш 
крiзь горло, знаю твою ненаситнiсть i знаю, скiльки хтось колись 
уторгував за хлiб i картоплю! («Чотири броди», с. 153). 

102. НЕ БУЛО́ НА МОЛОЦІ,́ ТО Й НА СИРО́ВАТЦІ Й 
ПОГОТІ́В НЕ БУ́ДЕ. – А вона в тебе ніколи гладкою не була, – 
говорить з селянською грубуватістю. – І тепер молодиця як 
молодиця: коси на все село, кості є, шкура натягнута, ну, а ззаду, 
звиняй, не було на молоці, то й на сироватці й поготів не буде 
(«Кров людська – не водиця», с. 72). 

103. НЕ ВА́ШИМ НОГА́М МОЄ́ ЧЕ́РЕВО НОСИ́ТИ.  
– Ось перекусимо зайчатини та й до солодкої роботи.  
– Зайчатина з начинкою? – пожвавiшав Стьопочка, який нiколи 
не скаржився на апетит. – Як завжди. Василина звечора 
готувала, а вона ж так готує – пальцi оближеш. … – Як до 
зайчатини, то до зайчатини. – I їло ж воно ту страву, як у мiх 
кидало. – Дивись, черево напасеш, мов барило, – не витримав 
батько. – Не вашим ногам його носити, – недбало вiдмахнувся 
рукою («Чотири броди», с. 145). 
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104. НЕ ВА́ШІЙ СТА́РОСТІ З НА́МИ ХОДИ́ТИ. див. 
ТРУ́ДНЕ НА́ШЕ ДІ́ЛО – НЕ НА ВА́ШУ СИ́ЛУ. 

105. НЕ ВА́ШОГО РО́ЗУМУ ДÍЛО. – Ану, показуй 
документи. Поцiлуйко злостиво полiз до кишенi. – Бронi вам 
вистачить? – Бронi? За якi ж такi заслуги доп’яв її? – Це вже не 
вашого розуму дiло. – Гляди, яким вельможним став! А чи не 
завеликий у тебе довiсок спритностi до розуму? («Правда і 
кривда», с. 185). 

106. НЕ ВЕЛИ́КИЙ ПАН. – А далі, Митрофане 
Вакуловичу, теж не легше. «Передай, – каже, – своєму Сизоненку, 
що коли він зі мною хоче бачитись – хай до мене сам прийде. Не 
великий він тепер пан» («Кров людська – не водиця», с. 95). 

107. НЕ <ВИ́ЙШЛО> ТЕПЕ́Р, ТО <ВИ́ЙДЕ> В ЧЕТВЕ́Р. 
Збори Хворостенко протримав до трьох годин ночі, він думав узяти 
дядьків змором, та не зміг, тільки загубив один набій – ручку і, 
потерпівши поразку, помчав у район. Навіть не залишився вечеряти 
в Артемона, який приготувався відзначити головування, наче 
весілля. Що ж, не вийшло тепер, вийде в четвер, тільки треба 
більше нагнати страху на село. А страх – це така тітка, від якої і 
в левів трусяться жижки («Дума про тебе», с. 216); – Я не знаю, чи 
так тебе любить Роман, але знаю: чи тепер, чи в четвер він 
злиднями зав’яже твоє життя. А скажи слово, лише одне слово – я 
завтра ж зашлю до тебе старостів… На руках тебе все життя 
носити буду («Хліб і сіль», с. 487); див. також: НЕ ВСЯ́КИЙ 
ЗЛО́ЧИН Є ЗЛО́ЧИНОМ; СТАРО́ГО ВО́ВКА ЗА ХВIСТ НЕ 
ВПIЙМА́ЄШ; УСЯ́КІЙ ЛЮДИ́НІ, ПРИ ОХО́ТІ, МО́ЖНА 
ОБЛАМА́ТИ КРИ́ЛА; ЩЕ СМА́ЛЕНОГО ВО́ВКА НЕ БА́ЧИВ. 

108. НЕ ВИ́РВЕШ З КОРІ́ННЯМ – <ХВИ́ЛЬКИ> 
СПОКІЙ́НО НЕ ПРОЖИВЕ́Ш. – Ти куди, чортове насіння? – 
гукнув Сафрон Варчук, коли хлопець вилетів на майдан. – За 
вашою смертю спішу! – злісно закусив уста, підганяючи коня 
нагаєм. – За моєю смертю, щеня?! – Але поки Сафрон  зривав з 
плеча гвинтівку, хлопець уже був далеко від нього. – Брешеш, не 
втечеш. Іч, погань проклята. Не вирвеш з корінням – хвильки 
спокійно не проживеш («Велика рідня», т. 3, с. 553). 

109. НЕ ВИШУ́КУЙ ЧИЙО́ГОСЬ ЛИ́ХА, БО СВОЄ́ 
ЗУСТРІ́НЕШ. див. БУ́ДЕ КАЯТТЯ́, ТА НЕ БУ́ДЕ ВОРОТТЯ́. 
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110. НЕ ВМЕР ДАНИ́ЛО, ТО БОЛЯ́ЧКА ЗАДАВИ́ЛА.  
– Насамперед знайомся, – кивнув головою на млявоокого 
прибульця, у чуперi якого поблискував мороз. – Крайсагроном 
Гаврило Рогиня. – Гавриїл Рогиня, – скривився, немов од зубного 
болю, крайсагроном, – видно, не любив, коли споневажали його 
iм’я. – Не вмер Данило, то болячка задавила! – знову вдарив у 
затули смiху Безбородько i нацiлився текучего олiєю на лiсника 
(«Чотири броди», с. 357). 

111. НЕ ВМРЕШ ДО РА́НКУ. див. НЕ ПОРИ́ 
ГАРЯ́ЧКИ. 

112. НЕ ВСЕ ГО́ЛОД ЧУ́Є. див. ЗНО́ВУ ЦІ СА́МІ 
ГО́СТІ В ЦЮ СА́МУ ХА́ТУ. 

113. НЕ ВСЕ Ж ВАМ СТА́РШИМИ БУ́ТИ. – Працюєш, 
товаришко бригадирша? – Працюю, пане поліцаю, – процідила 
крізь уперто стулені уста. – Пане старший поліцаю, – поправляє і 
сміється. – Не все ж вам старшими бути. Перемололося ваше, 
половою за вітром пішло, костями на полях жовтіє. А наше, слава 
Богу, панікадилом засяяло («Велика рідня», т. 3, с. 365). 

114. НЕ ВСЕ ЗРА́ЗУ ПРИХО́ДИТЬ ДО ЛЮДИ́НИ. див. 
КОЛИ́ НЕ ПРОЗРІ́В ЗА́РАЗ, ПРОЗРІ́ЄШ ЗА́ВТРА.  

115. НЕ ВСЯ́КА (НЕ ВСЯ́КИЙ) КРАДÍЖКА (КРАДІЖ́) 
– ЗЛОДÍЙСТВО. – Це вже щось нове навiть для мене, – аж рота 
роззявив Максим. – Пригадуєш, у книжках писалося про того 
великого чоловiка, що вкрав у Бога вогонь для людей. А його ще й 
хвалять. От i виходить: не всяка крадiжка – злодiйство. А ми з 
тобою не такi великi люди, то вкрадемо для коней сiна («Правда і 
кривда», с. 228); – Що правда, то правда, а зараз пiду на таку 
ганьбу, бо iнакше, виходить, не можна. – Старий задумався, 
пильно поглянув на Максима, який мало не танцював, знайшовши 
собi такого спiльника. – Не вибрикуй. I чуєш, не всякий крадiж є 
злодiйством («Правда і кривда», с. 228). 

116. НЕ ВСЯ́КИЙ ЗЛО́ЧИН Є ЗЛО́ЧИНОМ. – Даниле, це 
ж через мiсяць суд нам... У Данила затремтiли вуста, вiн обняв 
друга: – Не треба, Василю, такої сумної. Не всякий злочин є 
злочином. Повiр, люди зрозумiють нас. – Коли? – похнюпився 
Василь. – Якщо не тепер, то в четвер... («Чотири броди», с. 112). 
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117. НЕ ВТІКА́Й ОД КРАСИ́, НЕ ЩОДНЯ́ 
ЗУСТРІ́НЕШСЯ З НЕ́Ю. – Їдьмо, парубче, з нами, не 
пошкодуєш! – Не можу, – мало не застогнав Богдан, бо як йому 
їхати з тими музиками, що гратимуть поминки його коханню?  
– Чого ж не можеш? Не втікай од краси, не щодня зустрінешся 
з нею, – приязно посміхнувся старий, не знаючи, що робити з 
хлопцем («Дума про тебе», с. 9). 

118. НЕ В ТІМ СИ́ЛА, ЩО КОБИ́ЛА СИ́ВА, А В ТІМ, 
ЩО НЕ ВЕЗЕ́. – Так ти мені, Ларіонові, не віриш? Мені, козакові… 
– Сумніваюсь, чи ти козак, чи кізяк, – засміявся, задоволений своїм 
жартом, Варчук. – Конєшно, Бондар нам чоловік без діла, а серед 
своїх він силу має. – Не в тім сила, що кобила сива, а в тім, що не 
везе. – Ні, цей і повезти може. Мужик кріпкий і, на лихо, 
норовистий («Велика рідня», т. 2, с. 495). 

119. НЕ ВЧИ (ПОВЧИ́) УЧЕ́НОГО. – За честь вважав би 
дружити з Заднiпровським. Головою присягаюсь: Заднiпровський 
чистий, мов лебiдь. А лебедiв тiльки злочинцi поїдають. Ви 
копнiться в душi того, хто писав доноса. – Не вчи ученого! – 
спогорда вiдповiв Чорноволенко. – Самi пiд чубом лiй маємо 
(«Правда і кривда», с. 391); – Не так, чоловіче, треба правити 
кіньми, – простягнув руки до віжок Гнат. – Повчи вченого! Я їм 
поправлю так, що ними і наорешся, і насієшся, – пригрозив комусь 
кулаком («Велика рідня», т. 3, с. 92); див. також: ГО́РДИХ ЧАС 
ШВИ́ДКО СКРУ́ЧУЄ В БАРА́НЯЧИЙ РIГ.   

120. НЕ ГАРЯЧКУ́Й, БО ОПЕЧЕ́ШСЯ. див. ТИ 
РА́ННIЙ ПТАХ, А Я СТРÍЛЯНА ПТИ́ЦЯ. 

121. НЕ ГОВОРИ́ЛА, НЕ БАЛА́КАЛА, УЗЯЛА́ 
МАЗНИ́ЦЮ ТА ЗА МЕ́ДОМ ПІШЛА́. – Що ж вони тебе 
питали? – Чи бились ми. – І що ж ти відповів? – Бились, кажу. 
Ще й як. Аби не кинулась куркульня тікати, всіх би… – одразу 
смілішає Полікарп. – Теж мені: не говорила, не балакала, узяла 
мазницю та за медом пішла. Хто тебе за язика тягнув? – 
кривиться Бондар («Велика рідня», т. 2, с. 542). 

122. НЕГО́ЖЕ ВО́СКУ ПЛА́КАТИ ВДЕНЬ. див. ПЕ́РЕД 
КРАСО́Ю І ЛЮ́ДИ ПЛА́ЧУТЬ. 

123. НЕ ГОНИ́СЯ ЗА ДО́ЛЕЮ. див. ЗВЕ́РХУ 
СМІЄ́ТЬСЯ, А ВСЕРЕ́ДИНІ СИЧИ́ТЬ. 
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124. НЕ ГРАЙ З ВОГНЕ́М. – Хто тебе послав до мене?! – 
скрикнув Магазаник. – Пiдпiлля? Презирство обметало вид Оксани. – 
Чи не забагато хочеться знати вашiй головi? Магазаник спокiйнiше 
сказав: – Не грай, Оксано, з вогнем, бо ти, здається, й досi не знаєш, 
що таке життя («Чотири броди», с. 516–517). 

125. НЕ ГУ́СТО, АЛЕ́ Й НЕ ПУ́СТО. – Люблю, коли вода 
багата рибою, а не п’явкою, – старий обережно занурює сака в 
ставок, пiдводить ближче до берега, натискує долонею на дужку, 
а ногою iз грузького дна колошкає рибу, потiм проворно виймає 
свою снасть, виходить iз нею на берег i витрушує все, що є в нiй, 
на траву. – Тепер дивись! У куширi зблиснули, дрiбно затрiпотiли 
два карасi з долоню завбiльшки. – Не густо, але й не пусто 
(«Чотири броди», с. 173). 

126. НЕ ГУ́СТО НА РО́ЗУМ. – Що ж це за штукенцiя? –
 Сурма, товаришу майор. – Яка сурма? – дивується Сагайдак: чи це 
насмiшка, чи у хлопця не густо на розум («Чотири броди», с. 442). 

127. НЕДАЛЕ́КО ВТІК. див. ДІД́ИЧ З ПЕРЕВА́РЕНОЇ 
СИРО́ВАТКИ. 

128. НЕ ДОЛИВА́Й СОБÍ ЛИ́ХА. – Таки забив?! Зараз 
же пiду повириваю! – Хiба тобi ще мало? – Напевне, мало. – Не 
доливай собi лиха («Чотири броди», с. 215). 

129. НЕ ДО ТЕ́БЕ ЧА́РКА П’Є́ТЬСЯ, ТО НЕ КАЖИ́ 
ЗДОРО́В. – Не мені, дядьку, а переселенцям! – І вже тільки те, 
що парубок навіть не думає обертатися до Плачинди, викликає 
навколо усмішки подиву й співчуття. – Переселенцям кажеш? 
То яке твоє собаче діло!? Не до тебе чарка п’ється, то не 
кажи здоров! – округлюючись, поширшали рухливі, різко 
підрізані ніздрі («Хліб і сіль», с. 45). 

130. НЕ ДУ́ЖЕ ВИ́СО́КО ЛІТА́Й, БО НИ́ЗЬКО СЯ́ДЕШ. 
– Ти, парубче, не дуже, не дуже високо літай, бо низько сядеш, коли 
кругом не своя воля. І я колись таким розумним у свої двадцять років 
хотів бути, та обламали крила, ще й мусив дякувати за науку, – 
стояв перед Романом широкий і незграбний, неначе куль муки, на 
якого ще поклали кулик («Хліб і сіль», с. 523). 

131. НЕ ДУРÍТЬ МОЮ́ ГО́ЛОВУ: Я ТЕЖ РО́ЗУМ НЕ В 
РЕ́ШЕТI НОШУ́. – Нiчого, Володимире. Ну, ляпнуло собi щось 
перед сном оце дрiмайло. Хiба воно, дурненьке, щось тямкує? – 
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примирливо сказав батько. – Е, нi, нi! Не дурiть мою голову: я 
теж розум не в решетi ношу. Це ваш дурноколiнний глум, усi 
вашi баляндраси та пересмiшки обiзвалися в ньому! – виснув гiсть. 
(«Щедрий вечір», с. 589). 

132. НЕ ЖАРТУ́Й З НЕДО́ЛЕЮ, КОЛИ́ МА́ЄШ СЯКУ́-
ТАКУ́ ДО́ЛЮ. див. ЖИВЕ́ МА́Є ЖИ́ТИ.  

133. НЕ ЖЕНИ́СЯ ЗА ДУРНО́Ю СЛА́ВОЮ, БО В 
БЕЗСЛА́В’Я ПІД́ЕШ. – Тобі дуже потрібно було те 
головування? – Не завадило б. Ви колись пожили в свою волю, і 
мені теж хотілося мати і волю, і славу. – Не женися за дурною 
славою, бо в безслав’я підеш («Дума про тебе», с. 280–281). 

134. НЕ ЖИРУ́Й НА ЧУЖО́МУ ГО́РI – ЗI СВОЇМ́ 
ЗУСТРÍНЕШСЯ. – А може, вiйна перевiрить нашi душi? 
Стьопочка ошкiрився радiсною посмiшкою: – Вiйна ще десь, а 
Стьопочка тут перевiряє пильнiсть. Пiшли чи гукати людей?  
– Не жируй, смерде, на чужому горi – зi своїм зустрiнешся. – Це 
ще ми побачимо, хто з чим зустрiнеться («Чотири броди», с. 292). 

135. НЕ ЖИТТЯ́, А РО́ЗКІШ: НА ЖО́РНАХ МЕЛИ́, У 
СТУ́ПІ ТОВЧИ́, ВЕРЕТЕ́НОМ ПРЯДИ́, НА ВЕРСТА́ТІ ТЧИ, 
БЕЗ СО́ЛІ ЇЖ, СЛ́ЗЬМИ́ УМИВА́ЙСЯ, А РУКО́Ю 
ВТИРА́ЙСЯ. – Оце ж при «нових порядках» такі нові млини 
понаставали, – показує рукою на жорна Максим Петрович. – Не 
життя, а розкіш: на жорнах мели, у ступі товчи, веретеном 
пряди, на верстаті тчи, без солі їж, слізьми умивайся, а рукою 
втирайся («Велика рідня», т. 3, с. 536). 

136. НЕ ЖНИ, ЧОГО́ НЕ ПОСÍЯВ. – Одне тобi можу 
сказати – вiзьми це втямки: тримайся не крутежу, а святого 
хлiба, Божої бджоли i не жни, чого не посiяв, бо опустошiєш, як 
прогниле дупло. «I не жни, чого не сiяв», – лише устами повторив 
Семен, здригнувся, бо знов сколихнулись примари колишнiх чи 
позаколишнiх днiв («Чотири броди», с. 28). 

137. НЕ ЖУРИ́СЯ ЗА ПОЛО́ВОЮ, КОЛИ́ МА́ЄШ 
ЗЕРНО́. – Що ж, дуже тяжко, товариші, коли тебе покидає 
хтось у біді. Але це краще, коли покидає зараз. От лиха година й 
прояснила, хто ким є. То й не будемо журитися за половою, коли 
маємо зерно («Дума про тебе», с. 274). 
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138. НЕ ЗАПУСКА́Й З НАСКО́КА СВОЇ ́ ПАЗУРÍ У 
ЧИЇ́СЬ ПЕЧIНКИ́. Магазаника аж затрусило: хто б уже 
говорив йому про чеснiсть, тiльки не цей скоробрех, баболюб i 
гешефтяр, який пучки протер на слизькому карбованцевi. 
Набичившись, лiсник мовчки виходить з гречки на вибiлену, як 
полотно, стежку i навiдлiг б’є продавця: – На це, недорогенький, 
на твоє верзякання, я можу сказати тiльки одне: не запускай з 
наскока свої пазурi у чиїсь печiнки («Чотири броди», с. 328). 

139. НЕ ЗАХО́ДЬ У ЧУЖИ́Й ЧАС, – ТОДÍ У СВIЙ НЕ 
ПОТРА́ПИШ. див. БУ́ДЕ КАЯТТЯ́, ТА НЕ БУ́ДЕ ВОРОТТЯ́. 

140. НЕ З ВЕЛИ́КОГО ДОБРА́ ДОВО́ДИТЬСЯ ÍНОДI 
ТРИМА́ТИ ЯЗИ́К ЗА ЗУБА́МИ. див. БАГА́ТО ТАКИ́Х ВАС, 
ХИТРОВЕ́РХИХ, НА СВÍТI РОЗВЕЛО́СЯ. 

141. НЕЗГРА́БНИЙ, НЕНА́ЧЕ КУЛЬ МУКИ́. див. НЕ 
ДУ́ЖЕ ВИ́СО́КО ЛІТА́Й, БО НИ́ЗЬКО СЯ́ДЕШ. 

142. НЕ З ОДНІЄ́Ї ПЕ́ЧІ ЇВ ХЛІБ. – Вивчаючи їх, 
підберіть такі приклади з красного письменства чи з пісень, з 
приказок, щоб запам’яталися. А село в нас дуже гарне. – Навіть 
дуже? – Повірте, колего. Я вже, як то кажуть, не з однієї печі їв 
хліб, не в одному селі вчителював («Дума про тебе», с. 157). 

143. НЕ ЇВ ІЩЕ́ ПЕЧЕ́НОЇ ЦИБУ́ЛІ. див. МА́ТЕРІ 
ЙОГО́ ЦУРПА́ЛОК. 

144. НЕ КЛАДИ́ РУ́КУ НА СМЕРТЬ, ВОНА́ САМА́ 
ПОКЛАДЕ́ НА ТЕ́БЕ РУ́КУ. – Скажи, скажи, злорiко, – хто ми 
є?! – визвiрився на нього начальник допомiжної полiцiї, що мав 
склепанi вуха i приплюснуте чоло, з якого зразу ж вiд брiв гичкою 
стовбурчилась чуприна. – Не клади руку на смерть, вона сама 
покладе на тебе руку, – не злякався Рогиня, коли полiцай 
шарпнувся п’ятiрнею до кобури («Чотири броди», с. 533). 

145. НЕ КО́ЖЕН СТРIЧА́Є СВIЙ ЩЕ́ДРИЙ РА́НОК 
ЧИ ЩЕ́ДРИЙ ВЕ́ЧIР. – I де мої очi були, як ти дiвувала? – 
тихо спитав себе дядько Себастiян. – Ой! – тiтка Христина 
здригнулась i самим смутком прошепотiла: – В лiсах тодi були 
твої очi. – I кого тепер винуватити, лiси чи себе?.. Молодиця 
щось тяжко вiдвела рукою од себе, зiтхнула: – Ет, не будем 
про це... Не кожен стрiчає свiй щедрий ранок чи щедрий 
вечiр... («Щедрий вечір», с. 694–695). 
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146. НЕ КРУТИ́ МЕНІ́ ГОЛОВО́Ю, НА́ЧЕ КОБИ́ЛА В 
СПА́СІВКУ. – Ще на однiй стрибаєш, а вже у кiнську шкуру обома 
влазиш. I коням чимсь пособимо. А тепер скажи менi, як думаєш 
головувати? Якi плани маєш у своїх закапелках? – Якi можуть бути 
плани, коли я не голова. – Ох, нема кому тобi, чоловiче, всипати 
березової кашi, щоб не був таким хитрим. Чи не менi взятись за це 
дiло? Ану, присовуйся ближче. От за що вхопишся зараз, щоб 
витягнути колгосп? I не крути менi головою, наче кобила в 
спасiвку. Говори! («Правда і кривда», с. 214–215). 

147. НЕ КУЄ́, НЕ МЕ́ЛЕ. А ви чого, товаришу агроном, на 
мовчаники перейшли, а слово на прив’язь припнули? Чом не куєте, 
не мелете? У нас не полюбляють крепко сурйозних, у нас гостi 
повиннi орудувати язиком, щоб i якась кумерцiя, i якась полiтика 
була («Чотири броди», с. 11). 

148. НЕ ЛЕТИ́, МОВ БАЙБА́С НА ВЕСÍЛЛЯ. Я 
вискакую на духмяне з ромашкою сiно, охоплюю руками Iвана, а 
дядько гикнув, трусонув вiжками, цьвохнув батогом. I от пiд 
копаницями тьохнув, присвиснув мерзлий снiг, попереду заспiвав 
дзвоник, а вiд саней, все бiльше дивуючись, почали втiкати 
паркани, городи, дерева й хати. – Ой, не жени так, Миколо, бо всi 
мої кiсточки, мов на решетi, перетрусиш, – застогнала тiтка 
Ликерiя, а ми з Iваном засмiялися.  – Чуєш, не лети, мов байбас 
на весiлля («Щедрий вечір», с. 633). 

149. НЕ ЛЕТИ́, ЯК БЕЗ ГОЛОВИ́. – Ти ж не лети, як без 
голови, бо впрiєш i простудишся. А коли вискочить яка-небудь 
собака, то май розум пiд чуприною, коли вона його не має. Як 
поїдеш до вiтряка, не вергай клунок поперед себе, бо пiдiрвешся i 
треба буде шептуху кликати. Попроси когось пособити. А увiйдеш 
у вiтряк, скинь шапку i поздоровкайся по-людськи. I не гасай вiд 
мучника до коша; вiтру там без тебе вистачить. Борошно ж 
укладеш так, щоб гузир був зверху («Щедрий вечір», с. 636). 

150. НЕ ЛIЗЬ В ЧУЖУ́ ДУ́ШУ. див. ДАЙ МЕНІ́ 
СПО́КIЙ.  

151. НЕ ЛІЗЬ ПОПЕРЕ́Д БА́ТЬКА В ПЕ́КЛО. Остап 
Федоренко сварився з дирекцією заводу, щоб повернути бруд у 
глибоку яругу, однак його думки мало кого обходили: господарники 
дивились на нього, як на дивака, а однодумці по колишній «Просвіті» 
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закидали, що він вислужується перед більшовиками. – Не лізь 
поперед батька в пекло, – осмикували чоловіка. – Чи, може, 
бурякову медаль почеплять? – як будемо так господарювати, усі 
ставки переведемо. – На наш вік стане («Велика рідня», т. 2, с. 276); 
див. також: ПЛИВИ́, ГРЕБИ́СЯ, ПЛАВЕ́ЦЬ, НА ДНО 
СПУСКА́ЙСЯ, МРЕЦЬ; ПОПЕРЕ́Д БА́ТЬКА В КОМУНÍЗМ 
СКА́ЧЕ; ПОПЕРЕ́Д БА́ТЬКА В ПЕ́КЛО НЕ ПОЛÍЗЕ; ЧОГО́ 
ЛІ́ЗЕШ ПОПЕРЕ́Д БА́ТЬКА В ПЕ́КЛО? 

152. НЕ ЛЯКА́Й (НЕ ЛЯКА́ЙТЕ), – МИ  (Я) ВЖЕ 
ЛЯ́КАНI (ЛЯ́КАНИЙ): <ПІД СІДЛО́М СМЕ́РТІ ЛЕЖА́ЛИ>.  
– Ет, не псуй до решти настрою, бо менi ще сьогоднi треба 
виступати, – вiдмахнувся кулаком Кисiль, увесь вид його почав 
багровiти, а в словах озвалась погроза: – Колись ми, селянський 
апостоле, поговоримо бiльш детально i в iншому мiсцi про твiй 
рай. – Не лякай, – ми вже ляканi («Правда і кривда», с. 210); 
Гляди, щоб не потемнішало, коли твій розумець просвердлять 
вороги. Тоді будеш мати вічну тишу. – Не лякай, Северине, ми 
вже лякані: під сідлом смерті лежали. Ви собі як хочете, а я по 
зорях не буду пробиратися на схід. – Значить, страх вибрав душу, 
тільки живіт залишився? – обурився Богдан («Дума про тебе»,  
с. 259); Салоган сердито підкидає догори густі брови, і Лесь 
бачить, як від них окремі волосинки розбрелися аж по верхніх 
повіках. – Не лякайте мене, Гервасію, я вже ляканий з давнього 
часу, – гостро подивився на управителя («Хліб і сіль», с. 572). 

153. НЕ МА́Є СО́ВІСТІ НІ НА МА́КОВЕ ЗЕ́РНО́. див. 
ДОПА́ВСЯ ДО ЧУЖО́ГО, МОВ КИ́РИК ДО СМЕТА́НИ. 

154. НЕ МА́Є ХТОСЬ РОБО́ТИ, ТО Й ЧЕ́ШЕ ЯЗИКА́, 
МОВ НА НЬО́ГО ЛИЗА́К НАПА́В. див. ТАКЕ́ ВИ́ГАДАЄТЕ, 
ЩО Й СЛУ́ХАТИ НЕМА́ ЧОГО́. 

155. НЕМА́ ЗАКО́НУ НА ЯЗИКИ́. див. ЖУРБА́ 
СОРО́ЧКИ НЕ ДАЄ́. 

156. НЕ МА́ЛА БА́БА КЛО́ПОТУ. – Я тільки хотів 
попросити, щоб він допоміг мені розібратись у книзі. Дуже 
трудна… – Дарма, хлопче, дарма, – заспокоїв мене піп і веселіше 
сказав: – Я зараз підшукаю тобі дуже інтересну книгу, в ній усе 
розбереш. – Не мала баба клопоту… – ні до кого не звертаючись, 
сказав попович і злегка вдарив кулаком по столі. Батько строго 
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поглянув на сина, підійшов до другої шафи, відімкнув її й почав 
там порпатись («Гуси-лебеді летять», с. 529). 

157. НЕМА́ ЛЮБО́ВІ – ХОДИ́ ХОЧ ДО ПЕНЬКА́, Є 
ЛЮБО́В – ТРИМА́ЙСЯ ПО ЧЕ́СТІ. див. В (У) СIРКА́ (РЯБКА́) 
ОЧЕ́Й НЕ ПОЗИЧА́В (НЕ ПОЗИЧА́ЮТЬ). 

158. НЕМА́ НIЧО́ГО ПОСТÍЙНОГО В ЖИТТІ.́ див. 
ВСЕ (УСЕ́) ЙДЕ, ВСЕ (УСЕ́) МIНЯ́ЄТЬСЯ, <А БАБИ́ 
НАЙБÍЛЬШЕ>. 

159. НЕМА́ ПРА́ВДИ НА СВІТ́І. див. СТІ́ЛЬКИ МЕНІ́ 
ДО РУК ПЛИВЕ́, СКІЛ́ЬКИ В ТЕ́БЕ З НО́СА КА́ПНЕ. 

160. НЕМА́ ТАКО́ГО КУПЦЯ́ В СВІ́ТІ, ЯКИ́Й ХОТІ́В 
БИ ЗАРОБИ́ТИ МЕ́НШЕ, АНІЖ́ МО́ЖНА. див. ТИ НЕ 
ОБДУ́РИШ – ТЕБЕ́ ОБДУ́РЯТЬ. 

161. НЕМА́ ТАМ ЧОГО́ РОЗКА́ЗУВАТИ, НЕМА́ ЧОГО́ 
Й СЛУ́ХАТИ. див. ЇВ, ЩО АЖ ЗА ВУ́ХАМИ ЛЯЩА́ЛО, ЩЕ Й 
ПIДХВА́ЛЮВАВ. 

162. НЕМА́ ЧИМ ПОХВАЛИ́ТИСЯ. див. НА́ВIТЬ ЧОРТ 
НЕ ХВА́ЛИТЬСЯ РОГА́МИ. 

163. НЕ МІ́РЯЙ УСІХ́ НА СВОЮ́ МІР́КУ. – Треба буде 
поїхати в Літинський район, – перебивав його сміх рудоволосий 
Созоненко. – Чого? Поживою пахне? – А ти хіба не чув? – 
недовірливим пильним поглядом випитував правду з тьмяних очей: 
«Чи не збирається потайки поїхати?» – Не міряй усіх на свою 
мірку («Велика рідня», т. 3, с. 530). 

164. НЕ МОЄ́ ПРО́СО, НЕ МОЇ́ Й ГОРОБЦÍ. – Бо мало 
буде радостi в усiх судах i тобi, i менi. Ти, скажiмо, почнеш 
топити мене, а я впрусь на своєму: не моє просо, не мої й горобцi. 
Свiдкiв же в тебе нема, а за мене хтось може й заступитись, ще 
й тiнь на когось кинути («Чотири броди», с. 98). див. також: І (Й) 
ПРО́СО МОЄ́, I ГОРОБЦÍ МОЇ.́ 

165. НЕ МО́ЖНА ІЗ ДЬО́ГТЮ І МЕ́ДУ ЗРОБИ́ТИ 
СПОЖИ́ВНУ́ СУ́МІШ. – Я не раз думав про вашу долю, читаючи 
ваші публікації. – Таки читали їх? – Треба ж стежити за пресою, 
щоб більше неї бачити. Мені здається: ваші статейки майже 
нікому не потрібні. – Чому? – білі плями поміж рум’янцем на 
щоках Лісовського теж починають рожевіти. – Бо, гадаю, не 
можна із дьогтю і меду зробити споживну суміш: від вашої 



Н 
 

163 
 

шляхетської вишуканої форми, даруйте, усе-таки дьогтем тхне 
(«Хліб і сіль», с. 62). 

166. НЕ МО́ЖНА ТІ́ЛЬКИ НА НЕ́БО ВИ́ЛІЗТИ. – Гарні 
урожаї збирали на своїй землі? <…> – Хороші. Кращі, ніж усі мої 
вуличани. В селі мене агрономом в насмішку прозвали. Люблю я 
землю і в книгу заглядаю, – подобрішало обличчя Дмитра: 
відчував, як дедалі щільніше щось з’єднує його з тим невисоким 
білявим чоловіком. – А ще більше можна зібрати? – Чому ні? Не 
можна тільки на небо вилізти («Велика рідня», т. 3, с. 53). 

167. НЕ МОРО́Ч МЕНÍ ГОЛОВИ́ I НИЖЧЕСПИ́ННЯ 
ЗАРАЗО́М. – Ти, хлопче, не мороч менi голови i нижчеспиння 
заразом. Усiх Заїкiв я знаю як облуплених. Кажи по правдi: хто ти 
будеш, як твоє прiзвище i чого прителiпався на своєму вiдгульнi? 
Коли за душею старого, то можеш брати її – не заплачу перед 
вами, песиголовцями («Чотири броди», с. 470). 

168. НЕ НА МОЇ ́ ПЛЕ́ЧI ТАКА́ НО́ША. Лiсник, 
давлячись словами, благально глипнув на Безбородька: – А що, 
Оникiю Iвановичу, коли я не хочу бути старостою? Не на мої 
плечi така ноша («Чотири броди», с. 359). 

169. НЕ НА ТАКИ́Х НАПА́ЛИ. див. НАС НЕ КУ́ПИШ. 
170. НЕ НА ТОЙ БІК ДЕ́РЕВО ГНЕШ. – Загородився, 

загородився, Свириде, забувати став нас. А я не забув, як мені 
петлюрівці за тебе шомполами грамоту виписували. І досі 
перебиті жили стручками ворушаться. За це, думаю, мені щось 
перепасти може. – Брате, помовч. Не на той бік дерево гнеш.  
– Може, не на той, але дещо мені змогло б непомітно капнути 
(«Велика рідня», т. 2, с. 423). 

171. НЕ НА ТУ НО́ГУ СКА́ЧЕТЕ. – Що з мене буде, а 
перевертня не буде! – уже скаженіє Дмитро. – На зборах ви 
каєтеся в своїх помилках, а сюди душі виймати приїжджаєте. 
Так це які дороги будуть? Не на ту ногу скачете, чи, може, чин 
голову закрутив? («Велика рідня», т. 2, с. 544). 

172. НЕ ОДИ́Н КIВШ ЛИ́ХА ЧЕРПНЕ́Ш. – Чує моя 
душа – наберешся ти всячини з Марком Безсмертним, черпнеш з 
ним не один кiвш лиха. Чого тiльки варте його оповiдання про 
тридцять сьомий рiк? («Правда і кривда», с. 269). 
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173. НЕ ПЕРЕГИНА́Й ПА́ЛИЦЮ, БО ВИ́ПРЯМИТЬСЯ 
– I ПО ТОБÍ ПЕ́РШОМУ ВДА́РИТЬ. див. ЗБИРА́Й СИ́ЛУ, 
КОЛИ́ НЕ МА́ЄШ РО́ЗУМУ. 

174. НЕ ПЕРЕПА́ЛО СЬОГО́ДНІ – ЗА́ВТРА ПЕРЕПАДЕ́. 
– Спасибі, Марку Еммануїловичу. – Спасибі не відбудете: нові 
вірші подавайте, – не випускає Романа з своїх ручищ 
молотобійця. – Яке зворушливе єднання. – зашипів позаду 
Хворостенко. – Не радійте зарання. Не перепало сьогодні – 
завтра перепаде («Дума про тебе», с. 234). 

175. НЕ ПЕЧИ́ ХОЧ ТИ МЕНЕ́. див. ХАЙ ТЕБЕ́ ЧОРТИ́ 
НА ТІМ СВІТ́І ПЕЧУ́ТЬ. 

176. НЕ ПИТА́ВШИ (НЕ ПИТА́ЮЧИ) БРО́ДУ, 
<ШУБО́ВСТЬ У ВО́ДУ>. – Ну, Марку Трохимовичу, а ви не 
гнiваєтесь на мене? – змiнив тему розмови Борисенко. – Чого б?  
– Що, не питавши броду, засватав вас на голову колгоспу? – Вiд 
цього сватання ще далеко до весiлля, – посмiхнувся Марко 
(«Правда і кривда», с. 272–273); – Ти вгадала, – Магазаник уважно 
цiлує дiвоче личко, нiжно обведене пiдборiддя, довгi вiї, тiльки не 
може вгадати, що криється в пересвiтах пiд ними – 
недоторканiсть чи та принада, що топить чоловiкiв: отак, не 
питаючи броду, шубовсть у воду («Чотири броди», с. 120); див. 
також: ВIД СВА́ТАННЯ ЩЕ ДАЛЕ́КО ДО ВЕСÍЛЛЯ. 

177. НЕ ПИТА́ЙСЯ ВРО́ДИ, А ПИТА́ЙСЯ РО́ДУ.  
– Левку, от ніяк я не доберу, до кого ж ти будеш тепер 
свататись? – починає допитуватися в парубка. – А тобі голова 
болить? – одразу насторожується широкошиїй Левко. – Та не 
болить, а на весіллі твоєму дуже погуляти хочеться. То до кого? 
– До кого? – на мить задумується Левко. – Та найду вже якусь, 
яка має воли або грубі коралі, – анітрохи не криється зі своїми 
господарчими розрахунками. – А як невродлива буде? – кидає 
Роман. – Невродлива? То й що з того? Не питайся вроди, а 
питайся роду! Мені аби роботяща була. А красу на тарілку не 
покладеш («Хліб і сіль», с. 83–84). 

178. НЕ ПIДИ́, НЕНА́ЧЕ РАК ПО ДРÍЖДЖI. Вiд цього 
на материнi вуста теж умощується смiх, а я кажу, щоб вона не 
журилася мною, шапку на голову – та й до клямки, ще й пальцем 
видзвонюю на нiй пересмiшку над клямкарями: ключ – клямка, 
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ключ – клямка! – Тiльки ж не пiди, неначе рак по дрiжджi, – 
застерiгає мати, щоб я не длявся. – Бо ти i зорi, i мiсяця 
дочекаєшся на ковзанцi («Щедрий вечір», с. 626). 

179. НЕ ПIДIЙМА́ЙТЕ РУ́КУ НА ЖИТТЯ́! див. I (Й) 
НА ГАРМА́ТНИЙ ПО́СТРIЛ НЕ МО́ЖНА ПIДПУСКА́ТИ. 

180. НЕ ПIДМIНИ́ СВОЄ́Ї ДО́ЛI НА ЧУЖУ́. див. 
УТЕКТИ́ ВIД СЕ́БЕ НЕ МО́ЖНА. 

181. НЕ ПIДШУ́КУЙ ПРИКЛЮ́ЧКУ НА ЧИЮ́СЬ 
СТА́РIСТЬ. – Не будемо пiдшукувати приключку на чиюсь 
старiсть, бо й так вона скоро вiддiлиться вiд свiту гробовими 
дошками. А от товаришу Ступачу треба допомогти: треба ще 
пiдпустити пiдшепоту про Данила («Чотири броди», с. 211). 

182. НЕ ПО ЙОГО́ ПЛЕ́ЧА́Х ТЯГА́Р. див. ПРОЩАВА́Й, 
РО́ЗУМ, ДО РА́НКУ. 

183. НЕ ПОКЛОНЯ́ЙСЯ ПОСТОЛУ́, КОЛИ́ МО́ЖНА 
ВКЛОНИ́ТИСЯ ЧО́БОТУ. – Ось хто менi характеристику дасть? 
Я вже думав ударити чолом Бабенку. – Не поклоняйся постолу, 
коли можна вклонитися чоботу («Чотири броди», с. 258). 

184. НЕ ПОЛІ́ЗЕ В КИШЕ́НЮ ЗА СЛО́ВОМ. – Чого ви 
все злуєте, коли заговориш про копiйку? – знову прокинулась 
пiдозра у Стьопочки, що батько, скнаруючи, ховає в лiсах грошву. 
– Нe злую, дурню, а думаю: звiдки ти вискiпкався такий? – З 
вашого достатку та з вашого скупердяйства, татуню, – не полiз 
Стьопочка в кишеню за словом i негадано розвеселив ним батька 
(«Чотири броди», с. 89); див. також: КО́ЖНА КАПУ́СТА МА́Є 
СВОЮ́ ГО́ЛОВУ.  

185. НЕ ПОРИ́ ГАРЯ́ЧКИ. Розгнівалась Маруся і вже із 
серцем: «Чого ж ти мовчиш, нудьго і болість моя? Чи ти жених 
мені, чи через пень-колоду сусідів стовпець?» – «Еге, стовпець, – 
нарешті обізвався Лазорко. – Вдягайся – і пішли до загсу». – «Так 
зараз же ніч». – «Ну, тоді не пори гарячки – не вмреш до ранку» 
(«Велика рідня», т. 3, с. 512). 

186. НЕ ПО РОКА́Х КЛЕ́ПАНИЙ НА ЯЗИ́К. Тепер уже 
прибулець не олiєю, а жовчю подивився на Семенового виплодка.  
– Ти, бачу, не по роках клепаний на язик. Що ж, непоштивцю, 
тобi, може, за походеньками та гульками й нема часу для мене, а 
батько, надiюсь, знайде! («Чотири броди», с. 146–147). 
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187. НЕ ПО́САГ, А ЧЕСТЬ КРА́СИТЬ МОЛОДУ́.  
– Дівчина повинна бути чиста, як у весняній воді скупана, щоб 
ніякої тіні не лягло між мною і нею, бо тінь ту не винесеш з серця, 
не присиплеш піском. Не посаг, а честь красить молоду («Велика 
рідня», т. 2, с. 443). 

188. НЕ ПОСПIША́Й ТАК – ДЕНЬ I СЬОГО́ДНI 
ВЕЛИ́КИЙ. див. І (Й) КОНЕ́М НЕ ЗДОЖЕНЕ́Ш. 

189. НЕ ПО ЧА́СУ РОЗМАХНУ́ВСЯ. – А твої хороми 
теж на труднощах виросли? – очима показав на оселю 
Безбородька. – От, бач, навiть ти камiнцем жбурнув у мiй курiнь. 
– Не по часу ти розмахнувся, Антоне, на таке будiвництво, тому 
й летить це камiння («Правда і кривда», с. 113). 

190. НЕ ПРОСПИ́ТЬ НI ЧУЖО́Ї, НI СВОЄ́Ї ГРУ́ШКИ В 
ПО́ПЕЛI. – То скажи пiсля цього, чи вийде з тебе сякий-такий 
господар? – А чому й не вийде? – обтрушуючи снiг i Рябкову 
шерсть, дивуюсь я i не дуже приязно поглядаю на хитреньку й 
задерикувату тiточку, яка нiколи не проспить нi чужої, нi своєї 
грушки в попелi, а бiднiших, не жалуючи й нас, називає 
голодрабами, злиднями й комзлиднями («Щедрий вечір», с. 628). 

191. НЕПРО́ХАНИЙ ГІСТЬ, ЩО ПОБА́ЧИТЬ, ТЕ Й 
ПОЇС́ТЬ. – Марійко, чи в нас знайдеться де гостей посадити? 
Марійка принесла з другої хати стільці. – Сідайте, сідайте і 
вибачайте, що таке в хаті застали: гості несподівані, хазяїни 
неприбрані, – запрошувала до столу Марійка. – А непроханий 
гість, що побачить, те й поїсть, – підморгнув Югині Варивон 
(«Велика рідня», т. 2, с. 487). 

192. НЕ РАЗ БУВ I НА КОНÍ, I ПIД КОНЕ́М. Мiлiцiонер 
Гривко, який не раз був i на конi, i пiд конем, пiдняв з долiвки 
розпорену торбу, знайшов у нiй кiлька зернин ячменю, подивився на 
засохлу пляму кровi, ще раз глянув на дiтей i шепнув Магазанику: 
 – Нащо нам на це горе ще нагромаджувати лихо? Ви ж бачите, 
що он дiти горять, наче восковi свiчi («Чотири броди», с. 70). 

193. НЕ РОБИ́ З КОПИ́ТА. – Розумiєш, Кульбабенко, що 
вiд цього завдання залежить доля  сотень людей? Тямиш, яку 
потрiбно виявити спритнiсть i обережнiсть, розшифровуючи 
фашистську систему охорони? На цьому дiлi, як i сапер, можна 
помилитися лише один раз. Нiчого не роби, як це ти умiєш, з 
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копита! Вiн наче й посерйознiшає, блисне подвiйним поглядом 
смiливця й дотепника i одразу ж запевнить: – Аякже, товаришу 
командир, все зрозумiв до кришки! На болючий зуб чортовi маю 
стати. Але не сумлiвайтесь: причаюсь у есесiвцiв пiд носом, як 
миша пiд мiтлою... («Правда і кривда», с. 70). 

194. НЕ РОДИ́СЯ КРАСИ́ВИМ, А РОДИ́СЯ 
ЩАСЛИ́ВИМ. Ще так недавно і добре і недобре око завидувало 
на її вроду. А що з неї? Більше поговору, більше печалі, та й годі. 
От і зараз: скільки патякальних по-різному за марнословить про її 
втечу, скільки плесканів вичервлиться на її бездолі. І хай!.. Не 
родись красивим, а родись щасливим («Дума про тебе», с. 40). 

195. НЕ РОЗБАВЛЯ́Й, ЧОЛОВІ́ЧЕ, ГОРІ́ЛКУ 
ВОДО́Ю, НЕ ТОЙ СМАК БУ́ДЕ. Від диму на очі набігають 
сльози, одна краплина попадає у чарку. – Не розбавляй, 
чоловіче, горілку водою, не той смак буде, – повчально 
говорить Гуркало, а за пеленою диму розтікається догідливий 
сміх («Кров людська – не водиця», с. 215). 

196. НЕ РОЗСУДИ́В ЇХ МИР, ТО, МО́ЖЕ, ВІЙНА́ 
РОЗСУ́ДИТЬ. Скільки він не шукав собі наречену, красивішої не міг 
знайти. Уже й старим парубком зовуть його, а оте, що ворухнулося 
в нього колись до Ярини, більше не приходило. Не розсудив їх мир, 
то, може, війна розсудить? («Дума про тебе», с. 290). 

197. НЕ РУБА́Й З ПЛЕЧА́. – Тiльки ви, Даниле 
Максимовичу, не заїдайтеся з ним – недобрий вiн чоловiк. Це такий, 
що злобу i в могилу забере. Не рубайте йому все з плеча, бо не з його, 
а з вашого плеча кровця потече. Ави дуже потрiбнi нам. Так усi 
кажуть у селi i бояться за вас («Чотири броди», с. 221–222). 

198. НЕ СВЯТÍ ГОРШКИ́ ЛÍПЛЯТЬ. – I думка наша 
така: пошлемо тебе в своє село головою колгоспу. – Мене?! – 
оторопiв Данило. – «Вiд суду до посади...» – Тебе!.. Злякався? – Та 
вже ж не зрадiв. – Одним тебе втiшати можу: не святi горшки 
лiплять. Скiльки разiв чув цю приказку Данило, але, здається, 
тiльки тепер вiн збагнув її вимiр («Чотири броди», с. 105). 

199. НЕ СКАЧИ́, ПА́НЕ, ЦА́ПОМ, БО, ГЛЯДИ́, 
СЛИМАКО́М ПОПОВЗЕ́Ш. Стадницький рішуче підіймає нагай 
над головою хлібороба, ще не знаючи, кого він вдарить: чи коней, 
чи Івана Чайченка. Але панську руку перехоплює чорна селянська, в 
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панські з прозеленню очі презирливо впиваються втомлені 
селянські. – Ти що робиш, негідь? – ображеним зойком верескнула 
панська душа і у відповідь чує тихі слова: – Не скачи, пане, 
цапом, бо, гляди, слимаком поповзеш («Хліб і сіль», с. 65). 

200. НЕ СПИ́ТЬСЯ, БО ХЛIБ СНИ́ТЬСЯ. А вдосвiта 
другого дня, коли вона босонiж вийшла на подвiр’я, до якого з 
броду пiдiйшов туман, з вулицi озвався веселий голос: – Не 
спиться, бо хлiб сниться? («Чотири броди», с. 141). 

201. НЕ СТА́НЕ БА́БА ДІВ́КОЮ. див. НА́ВІТЬ 
ПОГА́НИЙ МИР КРА́ЩЕ ДО́БРОЇ БУ́ЧІ. 

202. НЕ СТРАХА́ЙТЕ МЕНЕ́ СЬОГО́ДНI, БО Я ВАС 
МО́ЖУ НАЛЯКА́ТИ ЗА́ВТРА. – Невже ти не чула про 
партизана Морозенка? – Не чула нi про морозенкiв, нi про 
холоденкiв i чути про таке не хочу. – Не похвально. Гляди, 
повернуться нашi, це не проститься. Яринка обурилась: – Пане 
старче, не страхайте мене сьогоднi, бо я вас можу налякати 
завтра («Чотири броди», с. 589). 

203. НЕ СУДИ́, БО Й ТЕБЕ́ ОСУ́ДЯТЬ. Дарина кладе на 
коліна євангеліє, розгортає грубі, заплилі воском сторінки, 
починає монотонно читати: – Не судіть, щоб і вас не судили.  
– Вірно, донечко, не суди, бо й тебе осудять, – блищать сльозами 
очі свекра («Хліб і сіль», с. 332). 

204. НЕ СУНЬ СВОЮ́ ГО́ЛОВУ В ЧУЖИ́Й ГЛЕК 
(КАЗА́Н). – Оце недогляд! – повеселiшав, засмiявся Безбородько, ще 
потягнувся до чарки, й вона одразу зникла в диких хащах його 
волосся, що, здається, теж насочилося веселощами. – Розкiш у тебе, 
Семене, розкiш! Живеш ти, як нирка на салi. Тому й не хочеш нової 
влади? – Таки не хочу сунути свою голову в чужий глек, – 
почаркувався з Безбородьком. – Нова влада – то журавель у небi, та 
ще той журавель, який несе не весну, а вiйну («Чотири броди»,  
с. 156); – Вже не тi ноги у мене. – Тодi грiшми одкупись. Не пожалiй 
навiть лихоманного золота. Сипни їм хоч у пельку червiнцiв. Не сунь 
свою голову в чужий казан («Чотири броди», с. 362). 

205. НЕ СЬОГО́ДНI З’ЯВИ́ВСЯ НА СВIТ. див.  НЕ 
БУДЬ СВИНЕ́Ю.  

206. НЕ ТАК БIДА́, ЯК ПРИБÍДОК. – Як ця книжка 
зветься? – «Арабська земля i Магометова вiра». – А це тобi 
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доконче треба знати? – I смiх закружляв навколо мене, мов 
танець. То що менi залишилося робити? Теж смiятися. – I в мене 
таке дитя: всюди нишпорить за книжками, а їх нема, – обiзвався 
дядько Стратон. – Бiда? – спiвчутливо дивиться на мене Василь 
Iванович. – Не так бiда, як прибідок («Щедрий вечір», с. 695). 

207. НЕ ТАКИ́Й УЖЕ́ ЧОРТ СТРАШНИ́Й, ЯК ЙОГО́ 
МАЛЮ́ЮТЬ. – Що ж, ти їх все життя втримаєш біля своєї 
спідниці? – показав головою на синів. – Скільки зможу, стільки й 
триматиму! – А ми б, може, тобі разом із Таврії принесли б у 
калитці на всю хату, – знає болюче місце дружини. – І хати 
відцураюсь, а дитини не пущу, аж побіліла, і очі її взялися 
вогкістю. – Чого ви, мамо, так близько берете до серця? – 
підійшов до неї Роман. – Не такий уже чорт страшний, як його 
малюють («Хліб і сіль», с. 155);  – Де ти її тiльки береш? Я лише 
одного разу в партизанiв Сагайдака ось таке зiлля коштував.  
– Пане старець, – жахнулась Яринка, – не кажiть про партизанiв, 
бо мене одразу почало морозити. Старець стишив голос: – Не 
такi вони, голубонько, страшнi, як їх малюють фашисти 
(«Чотири броди», с. 588). 

208. НЕ ТАК СТА́ЛОСЯ, ЯК ГАДА́ЛОСЯ. От жаль: з 
Яриною не так вийшло. А була ж дівчина, як весняна година. Вона 
давненько накидала на Ярину оком, та й Богдан ніби тягнувся до 
неї, однак через сибірного Васюту не так сталось, як гадалось 
(«Дума про тебе», с. 142). 

209. НЕ ТВОГО́ <БА́БСЬКОГО> УМА́ (РО́ЗУМУ) ДІ́ЛО. 
– І оце б ти хотів, щоб нами нехрист правив? – обурюється 
Богомільна господиня. – А це не твого, бабського, ума діло. 
Македонський теж був нехрист, а звався Олександром, як 
православний цар («Велика рідня», т. 2, с. 279); І коли дівчина 
зрозуміла, що то із торгу продають її молодість, ускочила в хату з 
плачем: – Тату, не виштовхуйте мене  в плечі. Нікуди я не піду від 
вас… Нічого я не хочу… – А це не твого розуму діло! Геть мені з 
очей, бо матимеш таку виправу, що через поріг сторчака 
летітимеш («Хліб і сіль», с. 334); Оскілко. Нам треба на дах 
поставити кулемет. Ти крила зупинити можеш. Сірошапка. Ні, я 
крил спиняти не вмію. Оскілко. А що ти вмієш? Сірошапка. Орати, 
сіяти, жати і своїм хлібом годувати людей. А що ви вмієте? 
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Оскілко. Це не твого розуму діло («Зачарований вітряк», с. 407); див. 
також: ЦИ́ГАН ТЕЖ ПРИВЧА́В СВОЮ́ КОБИ́ЛУ НЕ Ї́СТИ. 

210. НЕ ТВОЯ́ ЄПА́РХIЯ I НЕ ТВОЯ́ ПЕЧА́ЛЬ. див. 
НАПЛЮВА́ТИ – ЦЕ НЕ КЕРУВА́ТИ. 

211. НЕ ТИ́КАЙ МЕНÍ ПIД НІС. див. ДО ДОБРА́ НЕ 
ДОВЕДЕ́ (НЕ ДОВЕДУ́ТЬ). 

212. НЕ ТИ КОГО́СЬ, ТО ХТОСЬ ТЕБЕ́. Ще постоявши 
бiля плота, повернув до ворiт i як стiй зупинився: за ворiтьми 
насупроти нього з гвинтiвкою в руках стояв якийсь чоловiк. – Хто 
це?! – скрикнув, сахаючись убiк. Чоловiк ворухнувся, засмiявся:  
– Не впiзнали, пане старосто? Це я, Терешко. Стою собi коло ворiт, 
а прислухаюсь до хати, до якої маю пiдозру. Що там у Василини на 
горищi робиться? Знову свердла страху проткнули Магазаника, а 
мозок заборсався, неначе в пастцi. Отак i приходить неминуче: не 
ти когось, то хтось тебе («Чотири броди», с. 500–501). 

213. НЕ ТИ НО́СИШ КОРÍННЯ – КОРÍННЯ НО́СИТЬ 
ТЕБЕ́. – Прошу вас, преподобний отче, вiдслужити панахиду... – 
запнувся Магазаник. – Панахиду? За кого? Невже за сина? – 
пом’якшав вiск старечого обличчя. – Та нi, не за сина... За одну 
людину... за Човняра. – За Човняра? Якого ти вiддав за хуторець? 
Магазаник безнадiйно махнув рукою. – Так уже сталося, 
батюшко. Не ти носиш корiння – корiння носить тебе...  
(«Чотири броди», с. 535); «Не ти носиш коріння – коріння 
носить тебе. От і донесло, і все одно маєш тягнути наперед 
обкарнану в’язку днів, поки хтось не обірве її. І нічого, нічогісінько 
не залишиш на землі, тільки пригорщ золота у землі» («Чотири 
броди», с. 402); див. також: ЗЧА́ВИТЬ ГО́ЛОД ТÍЛО, ТО Й 
НЕ́ЧИСТЬ У ДУ́ШУ ЗАБРЕДЕ́. 

214. НЕ ТІ́ЛЬКИ СВІТ НА ЇХ́НІХ ВОЛА́Х ЗІЙШО́ВСЯ. 
«А не діждуться вони взяти на посміховище моєї дитини. Завжди 
вреднюги були та хитрі на витівки!» – скипіла мати. «Не тільки 
світ на їхніх волах зійшовся, – додав батько, – найдемо Левку ще 
кращі» («Хліб і сіль», с. 80). 

215. НЕ ТІ ТЕПЕ́Р МЛИНИ́ МЕ́ЛЮТЬ. – Мені саме 
тепер до опеньок, коли, вважай, нас уже на пні обтято. – А 
може, воно якось усе перемелеться? Не ті тепер млини 
мелють… Ох не ті («Велика рідня», т. 3, с. 25). 
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216. НЕ ТОБÍ МЕНЕ́ ВЧИ́ТИ. див. ВИ́БУЯВ, ЯК ДУБ, А 
РО́ЗУМУ Й НА ЖО́ЛУДЬ НЕ ВРОДИ́ЛО. 

217. НЕ ТОБІ́ РОЗКА́ЗУВАТИ, НЕ МЕНІ́ СЛУ́ХАТИ. 
див. ГА́РНА КА́ЗКА-БА́ЙКА. 

218. НЕ ТОЙ ТЕПЕ́Р ДЯ́ДЬКО ПІШО́В. див. ЛІВ́ОЮ 
ФРА́ЗОЮ НАЙКРА́ЩЕ ЗАМА́ЗАТИ ВСЯ́КУ ДІР́КУ. 

219. НЕ ТРУСÍТЬ БIДУ́ – ОБТРУ́СИТЕ ГО́РЕ.  
– Показуйте, чоловiче, свої фантазiї! – звернувся до  гончаря 
Василь Iванович. Демко Петрович кинув хитринку на Юхрима, 
зiтхнув i запитав голови: – А якi ж вам показувати фантазiї? 
Возможнi i невозможнi, як говорить фiнiнспектор, чи тiльки 
возможнi? Юхрима аж залихоманило: – У вас знов об’явились 
невозможнi? Демко Петрович невинно вiдповiв: – I на них 
вистачило глини. Юхрим всвердлив очi в гончаря: – Не трусiть 
бiду – обтрусите горе! («Щедрий вечір», с. 693). 

220. НЕ ТУРКОЧИ́, БО Й ТАК ГОЛОВА́ В ОБРУЧА́Х 
ТРІЩИ́ТЬ. див. І (Й) В (У) ДО́БРЕ ЖЛУ́КТО НЕ ВМІС́ТИШ. 

221. НЕ ТЯГНИ́, ЯК БАГА́ТОГО ЗА ПЕЧIНКИ́. – А 
може, Саврадиме Григоровичу, я мiг би щось порадити вам?  
– Радь, радь, послухаю. – Е, якi ви швидкi. – Безбородько 
багатозначно посварився пальцем на старого. – Ставте могорич, 
тодi скажу дещо, може, й зарадимо вашiй бiдi. – Я тобi не 
могорич, а цiлу канiстру поставлю, коли виручиш старого! – з 
надiєю, цiкавiстю i пiдозрою поглянув на крутiя. – А де вона, ця 
канiстра? Вважайте, що  вона  вже  моя! – засмiявся 
Безбородько. – Ну, не тягни, як багатого за печiнки, говори вже! 
(«Правда і кривда», с. 237). 

222. НЕХА́Й ГНЕ́ТЬСЯ ЛОЗА́, А ТИ, ДУ́БЕ, КРІПИ́СЯ. 
Богдан вийняв з валізи зошит і віддав редактору. – Коли захочете, 
то виберете собі щось. – Та виберу ж! І пам’ятайте: «Нехай 
гнеться лоза, а ти, дубе, кріпись!» Отож без зайвих рефлексій! –
 Він поклав руку на плечі Богданові, підбадьорююче стиснув їх і 
швидко пішов до вокзалу («Дума про тебе», с. 225). 

223. НЕХА́Й ЛЕГЕ́НЬКО ЗГАДА́ЄТЬСЯ ЇМ! див. 
ПЛА́ЧЕ́М ЛИ́ХО (ЛИ́ХА)  НЕ ВIДПЛА́ЧЕШ (НЕ ЗБУ́ДЕШСЯ).  

224. НЕ ХОДИ́ ПО РО́ЗУМ ДО ОЗА́ДДЯ. – І чого таким 
людям з людьми не жити? Пан за цей рік і подать сплатить за 
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вас, і лісу дасть. – Хай комусь іншому дає. – А чому не вам? – Не 
хочу я багатіти на чужому. Хай мене Ананас не чіпає, то і я його 
не зачеплю. – Не ходи, Андрію, по розум до озаддя, докірливо 
похитує своїм хустям управитель («Хліб і сіль», с. 314–315). 

225. НЕ ХО́ЧЕ ПÍВЕНЬ НА ЧУЖЕ́ ВЕСÍЛЛЯ, ТА 
НЕСУ́ТЬ. – А це часом не той Сагайдак, що був у червоних 
козаках? – Той самий. – Тодi птиця часу знов зводить мене з ним, 
– i запишався своїм словом. – Дай, Боже, хоч тепер зломити його 
шаблю i шию. Отож пильнуй i готуйся на старостування. 
Магазаник знехотя вичавив:  – Не хоче пiвень на чуже весiлля, 
та несуть... («Чотири броди», с. 361). 

226. НЕ ШУКА́Й ВРО́ДУ, А ШУКА́Й ПОРО́ДУ. – Та ні, не 
завидую, але думаю, що нема кращого за вас хазяїна на всі околишні 
села… То як про Марту скажете? Дуже я хотів би, щоб в добру 
годину погодила нас доля – породичатися з вами. Сафрон промовчав, 
подумав: – Породичатись, Гнате, не штука. Але ж як говорять: не 
шукай вроду, а шукай породу («Велика рідня», т. 2, с. 346). 

227. НЕ ШУКА́Й КОМУ́СЬ ГО́РЯ, КОЛИ́ СВОЄ́ 
НЕДАЛЕ́КО ХО́ДИТЬ. А вовчиця і від злості, і від безсилля, і від 
страху перед відплатою завила – завила востаннє, роззявила 
набиту нитками пащу і здохла. – Не шукай комусь горя, коли своє 
недалеко ходить, – глибокодумно сказав Рябко («Хатка в 
березовому лісі», с. 339). 

228. НЕ Я КОГО́СЬ З’ЇМ – МЕНЕ́ БЕЗ СО́ЛІ З’ЇДЯ́ТЬ. 
Не веселило й інше: його карбованець хоч і тяжко добувався на 
рибі та білозірці, але був чистішим, аніж карбованець Терентія. 
Якось сказав про це сину, а той тільки засміявся: – Тепер, тату, 
інакше ніяк не можна. Не я когось з’їм – мене без солі з’їдять. 
Такий тепер нелегкий світ пішов: тяжко втриматися на ньому 
(«Хліб і сіль», с. 330–331). 

229. НЕ Я – САМА́ БIДА́ ПIДРАХУВА́ЛА. – А з вiдвiйок 
будемо робити пiсний сир. Його вийде, як я пiдрахував, по триста 
грамiв на людину. А це вже щось важить. – Швидко, по-
злодiйськи ти пiдрахував, – огудливо похитав головою Гарматюк. 
– Не я – сама бiда пiдрахувала («Чотири броди», с. 112). 

230. НИ́Є, МОВ КОМА́Р НА БОЛО́ТІ. див. ДРІБНА́ 
ЛЮДИ́НА ТЕ́ПЛОЇ ПЕ́ЧІ ШУКА́Є. 



Н 
 

173 
 

231. НІ́БИ З МІ́СЯЦЯ ЗВАЛИ́ВСЯ. З цієї веселої і теплої 
копиці раптом хтось почав мене за ковнір витягати на світ Божий. 
Він одразу потемнів у моїх очах, коли я опинився перед поблідлою од 
страху і гніву матір’ю. Ось тепер усі почали дивитись на мене, ніби 
я з місяця звалився («Гуси-лебеді летять», с. 439). 

232. НІ ВІД КОРО́ВИ НАБІ́ЛУ, НІ ВІД СВИНІ́ 
РА́ТИЦІ. див. ОДНА́ БІДА́ ЙДЕ З ПОДВІ́Р’Я, А СВІЖ́А 
ВХО́ДИТЬ У ВОРО́ТА. 

233. НІ ЗА ПЛЕЧИ́МА, НІ ПЕ́РЕД ОЧИ́МА. див. БІ́ГАВ 
ЗА ВО́ЗОМ, – ПОБІЖИ́Ш І ЗА САНКА́МИ. 

234. НI ЗА ЩО НI ПРО ЩО. див. ВЛИП (УЛИ́П), ЯК 
МУ́ХА В МЕЛЯ́СУ. 

235. НІКО́ЛИ МО́ЛОДІСТЬ НЕ ДУ́МАЄ НАПЕРЕ́Д.  
– Дивлюсь я на тебе, ніколи молодість не думає наперед, – 
поправляє на дочці спідницю. – І хлопець він розумний і красивий, 
тільки бідний. Нелегко житиметься тобі, як вийдеш за нього 
(«Велика рідня», т. 2, с. 471). 

236. НIКО́ЛИ НIЧИ́М НЕ ДОГО́ДИШ. див. ЦЕ ТАКИ́Й, 
ЩО НЕ ВСИ́ДИТЬ I НЕ ВЛЕ́ЖИТЬ. 

237. НІ ПЕ́РЕД КИМ НЕ ЛО́МИТЬ ША́ПКИ. див. 
ПЛЮВА́ТЬ МЕНІ ́НА ВСІХ З ВИСО́КОЇ ДЗВІНИ́ЦІ. 

238. НI ПУ́ХУ НI ПЕРА́. Незабаром Марко побачив, як 
завулком проскочили чимось високо навантаженi сани, а бiля них 
тiнями гнулись двi постатi. Чоловiк одразу вiдчув темне дiло, дибнув 
од верби ближче до дороги i в цей час почув знайомий голос Антона 
Безбородька: – Ну, Тодоше, нi пуху нi пера. Їдь з Богом, тiльки, 
дивись, не продешеви... – Усе буде в акурат, не сумлiвайтесь, бо дiло 
йде – контора пише! – засмiявся другий чолов’яга, вискочив на сани i 
вйокнув на коней («Правда і кривда», с. 86). 

239. НІ РИ́Б’ЯЧОГО О́КА, НІ ЛУСКИ́ ВАМ. – Мого 
нема. Щодня очікую його, і щодня щось, як умію, готую для нього, 
– похитав головою Магазаник, вдав, що повірив, а, може, і справді 
повірив Ярині, і став далі витягати сітку. – То ні риб’ячого ока, 
ні луски вам («Чотири броди», с. 402). 

240. НІ СІ́ЛО НІ ВПА́ЛО. – Ось, тату, ні сіло ні впало, 
маємо собі нового читальника, прошу любити і жалувати, – 
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каже батькові син, і вони обоє починають сміятися («Гуси-
лебеді летять», с. 504). 

241. НI СЛУ́ХУ НI ПЕРЕ́СЛУХУ. – Ти ж з вiйни вирвався? 
– З вiйни. – А про моїх дiтей i внукiв нема нi слуху нi переслуху. 
Такого кровопролиття, як тепер, i за ординцiв не було, – на очi 
навернулись старечi сльози, i вiн понiс їх з крихтами мiсяця до 
каплицi, де всi  ночi стереже постарiлих богiв, якi б мали стерегти, 
остерiгати й застерiгати людей («Чотири броди», с. 472). 

242. НI ТПРУ НI НУ. Почався отой нудний торг, коли 
один багато просить, а другий мало дає. Батько поволi 
спускався згори, а дядечко ще повiльнiше, як слимак, повз угору. 
Торг завис на дев’яноста карбованцях i далi – нi тпру нi ну 
(«Щедрий вечір», с. 588). 

243. НIХТО́ НЕ ЗНА́Є, ДЕ ЙОГО́ ГРIМ НОЧУ́Є.  
– Справжнiсiнький дурень! От i йди тепер до грому. I негадано почув 
од батька: – Не кляни його так тяжко. – Це ж чого?! – Бо нiхто не 
знає, де його грiм ночує. – I це правда, – погодився Стьопочка, 
труснув жовтими пачiсками («Чотири броди», с. 258). 

244. НIХТО́ НЕ ЗНА́Є, ДЕ ЙОГО́ ДО́ЛЯ: 
<ПОПЕ́РЕДУ, ПОЗА́ДУ ЧИ ЗБО́КУ>. Нiхто не знає, де його 
доля: попереду, позаду чи збоку. Вiн вiрив, що попереду – в 
роботi, в невсипущiй роботi, в любовi до землi, до колоса, до 
людини («Чотири броди», с. 235). 

245. НІХТО́ НЕ ЗНА́Є СВОГО́ ЧА́СУ І ГРОБОВИ́ЩА. 
Коли продагенти навантажили мішками парокінну фуру, він став 
на порозі комори і глухо сказав: – А тепер їдьте! – Ми ще маємо 
час, – засміялися продагенти. – Ніхто не знає свого часу і 
гробовища, – чавив і зчавити не міг злобу. – Їдьте, поки тихо лихо 
(«Гуси-лебеді летять», с. 534). 

246. НIХТО́ НЕ ЗНА́Є, ЧИЄ́ БУ́ДЕ ЗА́ВТРА. Магазаник 
по-своєму зрозумiв цi слова. – То ви гадаєте, бiльшовики розiб’ють 
Гiтлера? – Нiхто не знає, чиє буде завтра, – тоскно вiдповiв 
Рогиня i виїхав з двору, залишивши на ньому розтривоженого 
старосту («Чотири броди», с. 519–520). 

247. НІХТО́ НЕ РОЗБЕРЕ́ТЬСЯ, ЩО ТАКЕ́ ЖІ́НКА: 
<ОДИ́Н ДЕНЬ ВОНА́ З ТОБО́Ю, МОВ СО́НЦЕ, СІДА́Є, А НА 
ДРУ́ГИЙ – ВІДЬО́МСЬКЕ ПОМЕЛО́ СІДЛА́Є>. Артемон. Це 
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вже чорті-що! Для чого минулими любощами каламутити 
сьогоднішні? Прийшов до тебе по хміль, а дістав отруту. Таки 
ніхто не розбереться, що таке жінка: один день вона з тобою, 
мов сонце, сідає, а на другий – відьомське помело сідлає («Дума 
про любов», с. 484). 

248. НІХТО́ СВОГО́ ЩА́СТЯ-ДО́ЛІ НЕ ВГАДА́Є. – Ще не 
оглух, пане. Але глядіть, щоб і такого не було: ви почали руйнувати 
наші хати, а хтось закінчить руйнування вашим палацом. Ніхто 
свого щастя-долі не вгадає… («Хліб і сіль», с. 433). 

249. НІЩО́ ТАК НЕ ВІДРО́ДЖУЄ ЛЮДИ́НУ, ЯК 
ЛЮБО́В, І НІЩО́ ТАК НЕ ВБИВА́Є ЛЮДИ́НУ, ЯК ТЕЖ 
ЛЮБО́В. У попелі хмари дотлівало сонце. Воно зараз було 
схоже на згасаюче в осиротілім полі осіннє багаття, біля якого 
діти печуть картоплю. Піти б навмання до такого багаття, 
може б, повернулося те, що не вертається, і розтопилися у тілі 
холодний біль, холодний щем, нудьга холодна, що навіть у снах не 
покидали його. Та, мабуть, хоч і сам стань на той вогонь, все 
одно не позбудешся своєї осені почуттів. Ніщо так не 
відроджує людину, як любов, і ніщо так не вбиває людину, як 
теж любов («Дума про тебе», с. 172). 

250. НОВА́ ВЛА́ДА – ТО ЖУРАВЕ́ЛЬ У НЕ́БI. див. НЕ 
СУНЬ СВОЮ́ ГО́ЛОВУ В ЧУЖИ́Й ГЛЕК (КАЗА́Н). 

251. НОВЕ́ ДІ́ЛО – МОЛОДИ́Й ВОГО́НЬ. – І живе собі 
тільки власницькою закваскою. – Іншої поки не бачили. Нове діло – 
молодий вогонь, треба взнати, чи він руки опікає, чи душу гріє 
(«Велика рідня», т. 2, с. 504). 

252. НО́ГИ <Ж> НЕ КУПО́ВАНІ. – І нащо ж було 
вириватись у таку хуртовину? – зажурилася мати. – Захотів 
твоєї картоплі з капустою і пришелепався – ноги ж не куповані, 
– підійшов до сина, розгладив шпакуваті вуса, почоломкався. – О, 
видать, добре тобою вихала метелиця – ледве на ногах 
тримаєшся («Дума про тебе», с. 37); – Самі зібралися, щоб у 
жнива бастувати. То мені треба було побігти в панський двір 
скликати челядь та й тих. Які в лісі працюють. – І ти оце усі 
закутки оббігала? – А чого ж, ноги не куповані, – посміхнулася 
Христина («Хліб і сіль», с. 559). 
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1. ОБЕРЕ́ЖНIШЕ ХОДИ́ ПО ЗЕМЛÍ, ПОСЛИЗНУ́ТИСЯ 

НЕ ТЯ́ЖКО. – Отож, сам це розумiєш, а випускаєш духа iз пляшки. 
Обережнiше, обережнiше ходи по землi, послизнутись не тяжко. 
Тут коли й говориш про недолiки, то на два боки мiзками розкинь i 
очима косуй. Бiля уст Борисенка вибилась iронiчна оборочка 
зморщок. – Чому аж на два? – Бо не дурень вигадав, що береженого 
й Бог береже («Правда і кривда», с. 270). 

2. ОБЕРЕ́ЖНО IДИ́ ПО ЗЕМЛÍ, БО ЗАВА́ЛИШСЯ. див. 
НАД ОДНИ́М ГРИМИ́ТЬ, А ДРУ́ГОГО БЛИ́СКАВКА Б’Є. 

3. ОБIЦЯ́НКА – ЦЯЦЯ́НКА. – Марку Трохимовичу, що менi 
робити з Маврою? – пiдiйшла до нього Марiя Тримайвода, i 
буденщина зруйнувала усi видiння, та не могла зруйнувати смутку. – 
Що таке? – Те саме – нiяк на роботу не виходить. – Говорили iз нею? 
– Кiлька разiв i говорила, i вмовляла, i гудила, але нiчого не пособило. 
Обiцяє прийти, та обiцянка – цяцянка («Правда і кривда», с. 330–
331); Кому про все це доведеться говорити? Хто зрозуміє його з 
нової влади, що він, мов оцей карась, побачив приманку, а не гачок? 
Правда, в кишені, біля серця, він тримає кілька різних документів, а 
серед них і відозву Подільського революційного комітету. В ній 
гарантується життя солдатам і командирам. Які добровільно 
переходять на бік червоних. Але недарма кажуть: обіцянка – 
цяцянка («Кров людська – не водиця», с. 73). 

4. ОБ’Ї́ЛИ РÍЗНI, НА́ЧЕ ГУ́СІНЬ. див. ПАН ДЛЯ ПА́НА 
НЕ СТАРА́ВСЯ Б, А ПА́СIЧНИК ДЛЯ САДОВО́ДА ЗА́ВЖДИ́ 
ПОСТАРА́ЄТЬСЯ.  

5. ОБЛИ́ЧЧЯМ НЕ ВИ́ЙШОВ. див. ДУШЕ́Ю НЕ 
ВИ́ЙШОВ. 

6. ОБЛО́МЛЯТЬ, МОВ ГО́РОБА ВОСЕНИ́. див. РУ́КИ 
КОРО́ТКІ. 

7. ОБПІКА́ЄШСЯ, ТА НЕ ЗАРІКА́ЄШСЯ. Капуленко. Ех, 
кумо, кумо… Знайдіть ось тут хоч одного чоловіка, що не обпікся 
б на жіночих чарах. І що найтяжче: обпікаєшся, та не 
зарікаєшся. От яку силу взяли над нашим братом ваші чорнії 
брови і різнії очі («Кум королю», с. 627). 
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8. ОБРА́ВСЯ ГРИБО́М – ТРЕ́БА ЛІЗ́ТИ В КО́ШИК.  
– Залишити зараз усю країну без тягла – значить виграти 
половину битви. Візьмись у себе за це. Так ми всюди робимо, – 
прибрехав для більшої переконливості. – Не побоїшся? – Обрався 
грибом – треба лізти в кошик («Велика рідня», т. 3, с. 88). 

9. ОДИ́Н БАГА́ТО ПРО́СИТЬ, А ДРУ́ГИЙ МА́ЛО ДАЄ́. 
див. НI ТПРУ НI НУ. 

10. ОДИ́Н ВЗУ́ТИЙ, А ДРУ́ГОМУ ВЗУТТЯ́ ТІ́ЛЬКИ 
СНИ́ТЬСЯ. То що після цього дядьку Себастіяну робити? Він 
примружується і починає натрушувати сміх на ворота, і нам 
приємно дивитися один на одного, хоча один з нас взутий, а 
другому взуття тільки сниться («Гуси-лебеді летять», с. 443). 

11. ОДИ́Н ДИ́ВИТЬСЯ НА ЛIД, А ДРУ́ГИЙ НА ШЕВЦЯ́. 
– А хiба не бачиш, як за твоїми ногами метелиця знiмається? – Я 
назад не дивлюся. – Все часу нема?.. То, виходить, скоком-боком – i 
на ковзанку? – Чого скоком-боком? Я прямiсiнько-прямо iду собi.  
– Воно ж по чоботях видно, що прямо: один дивиться на лiд, а 
другий на шевця. I тобi ще не надокучила ковзанка? – Чого б вона 
мала надокучити? – Ти ж туди ходиш, як пiп до церкви. I за що 
тiльки тебе вчителька хвалить? («Щедрий вечір», с. 634–635). 

12. ОДНА́ БІДА́ ЙДЕ З ПОДВІ́Р’Я, А СВІЖ́А ВХО́ДИТЬ 
У ВОРО́ТА. – Везе ж декому, – на широкий вид дядька 
Володимира виходила заздрість. – А тут аж в очах тьміє: одна 
біда йде з подвір’я, а свіжа входить у ворота. Нічого нема тобі 
ні від місяця, ні від сонця, ні від корови набілу, ні від свині ратиці. 
Навіть моя чорна льоха підвела: опоросилась і почавила приплід 
(«Гуси-лебеді летять», с. 459). 

13. ОДНА́ БРОВА́ – ВА́РТА ВОЛА́, <А ДРУ́ГIЙ – I ЦІНИ́ 
НЕМА́>. Стьопочка стрiлою вилетiв на другу половину оселi й 
затанцював по нiй, скидаючи буденне й одягаючи святешне. 
Незабаром вiн, посмiхаючись, вийшов на порiг i поплескав у долонi, 
чим немало здивував дiвчину. – А ми вас, Мирославе Григорiвно, ще 
вчора ждали, увечерi. Аж на дорогу для iнтересу виходили. – Для 
якого ж це iнтересу? – У вас одна брова – варта вола... – видлубав 
Стьопочка розумне слово. – Ви i ваш батько все цiнуєте на воли?  
– Пожили б ви в наших лiсах, навчилися б цiнувати i брови, i коси, i 
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очi, i вообче («Чотири броди», с. 160); див. також: КУПЦÍ З БА́РУ 
– НI ГРОШЕ́Й, НI ТОВА́РУ. 

14. ОДНА́ ГОЛОВА́ ДО́БРЕ, А ДВІ – ЩЕ ГІР́ШЕ.  
– Вівсюг тільки шершавий, а овес гладенький-гладенький. – Що 
гладенький, то гладенький. А чого ж трієр не розбирає цього? 
Непутяща машина. Треба собі кращу збудувати. – Конструкції 
Варивона Очерета, – розсміялася Василина. – Іменно так, стара. 
Що ж його вигадати? Сідай, стара, і разом подумаємо: одна 
голова добре, а дві – ще гірше («Велика рідня», т. 3, с. 120). 

15. ОДНА́ ЗЕРНИ́НА ДАЄ́ ЖМЕ́НЮ ЗЕРНА́. – А де ж 
ваш загін? – Загін? Я, та ти, та цього безштанька захопимо. Бач, 
якими овечими очима дивиться… – І це всі? – Усі. – Он як, – 
беззвучно сміється Тур, і його підбите око нервово здригається.  
– Дарма, одна зернина дає жменю зерна, – впевнено каже Дмитро 
і собі посміхається. – Серед людей не залишимося без людей, – хай 
лише почують про добрі діла («Велика рідня», т. 3, с. 356). 

16. ОДНА́КОВО, ЯК ПЛИСТИ́. Із цього «ага» Карпо 
почав ухоплювати нитку розв’язки. Іще трохи – і, може, 
догадка стала б оголеною істиною, але всі думки приглушив 
склянкою самогону: однаково, як плисти. В нього є тільки один 
хиткий берег, запаскуджений, брудний, а на другому місця нема 
(«Велика рідня», т. 3, с. 467). 

17. ОДНА́ УДА́ЧА ВЕДЕ́ ЗА СОБО́Ю ЩЕ Й ДРУ́ГУ. 
див. ЛИ́ХО НЕ ХО́ДИТЬ САМО́ТНЬО. 

18. ОДНИ́М МИ́РОМ МА́ЗАНІ. – Коли ж тебе додому 
чекати? – Коли скучиш за мною, – нахиляє до неї з коня своє темне 
обличчя і грайливо сміється прямо у вічі жінці. І в пані Федори вже 
борються два почуття: чи притулити до себе цю важку голову, чи 
ткнути між очі кулаком. Матвій, непомітно придивляючись до 
Салоганів, відкопилює губи: усі баби одним миром мазані («Хліб і 
сіль», с. 110); Магазаник не вибiг за нею, бо й вiн отетерiв, 
розгублено стоячи посеред хати: i звiдки в неї така затятiсть? I як з 
її уст можуть зiрватися такi шаленi слова? Ох цi жiнки! Всі вони 
одним миром мазані, всi вони пiшли вiд конотопської вiдьми 
(«Чотири броди», с. 60); – На старостi, на старостi! – перекривила 
Олена. – А де ж ти молодикуєш у запiвнiчну годину? – Всi ви, баби, 
одним миром мазанi, – безнадiйно махнув рукою  чоловiк. – Це ж 
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треба з-за дурних ревнощiв глупої ночi прителющитись у степ. I 
кроволюбiв не побоялася! («Чотири броди», с. 505); див. також:  
ВИ́МІНЯВ ШИ́ЛО НА ШВА́ЙКУ; ХАЙ НОГА́ МЕНІ́ 
ВІДСО́ХНЕ; ЯК НЕ ВКУ́СИШ, ТО І З М́ІСЦЯ НЕ ЗРУ́ШИШ. 

19. ОДНИ́М МОТУЗО́ЧКОМ ЗВ’Я́ЗАНI. див. ЗА ТИМ 
ДОБРО́М НЕ ВГО́НИШСЯ; ЗОЛОТЕ́ ТЕЛЯ́ ОБЛИЗА́ЛО 
РУ́КУ;  НА́ТЕ І (Й)  МОЇ ́ШТАНИ́ В ЖЛУ́КТО; СВОЮ́ БІДУ́ І 
ГРО́МОМ НЕ ПРИБ’Є́Ш. 

20. ОДНÍ ВЧА́ТЬСЯ ЖА́ТИ, А ДРУ́ГI РОЗУ́ЧУЮТЬСЯ. 
– Вже маєш, Панасе, помiчника? – Вважайте, дочекався женця. 
<…> – Невже ти, пшеничне, вмiєш жати? – Трохи вмiю, – 
нiяково вiдповiдаю старому <…>. Дiд Корнiй похитав головою:  
– Ось так i проходить наш вiк: однi вчаться жати, а другi 
розучуються. – Хто ж це, дiду, ниньки розучується жати? – Та 
хоча б i я, – зажурився старий, i зажурилося невлежане золото в 
його очах. – Уже серп став менi заважким, випадає з руки 
(«Щедрий вечір», с. 610). 

21. ОДРУЖИ́ВСЯ НА ЧОТИ́РИ ВIТРИ́. Рогиня 
допитався до громiздкої, критої драниною хати комiрника 
перевалочного пункту Махтея Боденьки. Тут сiнешнi дверi були 
обкованi – Усе навєти, – повiв укороченими бровами комiрник. – А 
моя ж плоскирка на такий язик розжилася, що й на шлюбнiй 
кроватi мала час посваритися. Одружився, можна сказати, на 
чотири вiтри («Чотири броди», с. 521). 

22. ОДРУЖИ́ТИСЯ – НЕ ПЕРЕКРУТИ́ТИСЯ. 
Одружитись – не перекрутитись. Отож таку пару вибирай 
собі, щоб потім не було тяжко ні на душі, ні на людях («Велика 
рідня», т. 2, с. 490). 

23. ОД СМЕ́РТІ НЕ ВТЕЧЕ́Ш. Вода прибувала. 
Сполошились німці, а Варивон, чіпляючись руками за перекладину, 
обережно почав пробиратись до неї. – Не бісись, Варивоне, од 
смерті не втечеш, – спокійно промовила стара і раптом, підвівшись 
на весь зріст, ногою перехилила човен («Столяриха», с. 345). 

24. О́КО В О́КО, Й ЧУБ У ЧУБ. див. I (Й) ЩЕ́ЛЕПА 
ВIДВАЛИ́ЛАСЯ, I О́ЧI НА ЛО́БА ПОЛÍЗЛИ. 

25. ОРЛИ́НИЙ КЛЕ́КIТ НА́ВIТЬ З-ПIД ХМА́РИ ЧУ́ТИ. 
– А вiн тихачем не вмiє – так веслує, наче лантухи кидає: не знає, 
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куди силу дiвати. – Вiд того берега зринав човен, ось вiн виплив на 
середину рiчки, i Ганнуся запитала: – Юрiю, це ти? – А як ти мене 
впiзнала? – радiсно озвався ламкий голос. – Орлиний клекiт 
навiть з-пiд хмари чути, – насмiшкувато вiдповiла дiвчина 
(«Чотири броди», с. 454). 

26. ОТА́К ЗА ОНУ́ЧУ МО́ЖНА ПІДНЯ́ТИ БУ́ЧУ. – Я 
цього не попущу! – пригрозив Пасикевич чи то Богданові, чи то 
вчителям. – І ми всі не попустимо! Я пропоную кваліфікувати 
урок і зухвалу відповідь учителя Романишина політичною 
близкорукістю і намаганням затушкувати класовий антагонізм. 
Це видно й неозброєним оком, а коли озброїти?... – Він зробив 
багатозначну паузу й переможно опустився на крісло. – Отак за 
онучу можна підняти бучу! – не витримав Володимир Сергійович 
(«Дума про тебе», с. 195). 

27. ОТ ЗА КИМ БЕРЕ́ЗОВА КА́ША СУМУ́Є. – Такий у 
нас батько уже добрий, що й у свiтi не знайдеш, – з почуттям 
сказала Ярина. – Навiть мене нiколи не сварив. – А жаль, – вколов її 
Роман. – От за ким березова каша сумує («Чотири броди», с. 182). 

28. ОТ ЗА КИМ КIНО́ ПЛ́АЧЕ ДРIБНИ́МИ 
СЛЬОЗА́МИ. див. ЩО НЕ СЛО́ВО, ТО ЗО́ЛОТО. 

29. ОТ І СПРА́ВДИЛОСЯ МОЄ́ СЛО́ВО. див. ЯК У 
ВО́ДУ ДИВИ́ЛАСЯ (ДИВИ́ЛИСЯ). 

30. ОТ I ШУКА́Й ВÍТРА В ПО́ЛI. – При нашiй бiдностi 
знову ж треба несподiванку брати в спiльники. Не зупиняться 
фашисти бiля нашої мiни – пропустимо їх вперед i вдаримо ззаду. 
А коли вони отямляться – зникнемо в лiсах. От i шукай вiтра в 
полi («Чотири броди», с. 388). 

31. ОТО́, КУДИ́ СКО́ЧИВ! див. НАПЛЮВА́ТИ – ЦЕ НЕ 
КЕРУВА́ТИ. 

32. ОТ ТОБІ ́ Й МА́ЄШ.  див. ТВІЙ БА́ТЬКО І МІЙ 
БА́ТЬКО НА ОДНОМУ́ СО́НЦІ ОНУ́ЧІ СУШИ́ЛИ. 

33. ОТ ЯК НЕ ЖИВЕ́, А ТРУНИ́ НЕ МИНЕ́. Вулицею зі 
своєю шомполівкою проходить Семен Магазаник, побачивши 
старих, він одвертає од них непроникливе обличчя. Мельник тицяє 
йому в потилицю пальцем: – От як не живе, а труни не мине.  
– Може, й без труни загребуть («Чотири броди», с. 212). 
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1. ПАН ДЛЯ ПА́НА НЕ СТАРА́ВСЯ Б, А ПА́СIЧНИК 

ДЛЯ САДОВО́ДА ЗА́ВЖДИ́ ПОСТАРА́ЄТЬСЯ. – Що ж, пане 
полiцаю, ходiмо до мено на вечерю. – Так вас же, пане старосто, 
об’їли рiзнi, наче гусiнь? Пан для пана не старався б, а пасiчник 
для садовода завжди постарається. Ось ми зараз iз копанки 
карася i в’юна витягнемо, на заїдок меду внесемо, нагодуємо 
тебе та й вкладемо спати, бо ти вже ледве на ногах стоїш 
(«Чотири броди», с. 471). 

2. ПАН ЧИ ПРОПА́В. – Будемо битися, брате. – Григорій 
цупкіше стискає руками рожен. – Вони берданками, а ти дрючком?  
– Все одно будемо битися до смерті! – на обличчі Григорія така 
рішучість, що Левко криво посміхається і з розгону бере крутий 
вигін до хутора пана Варави. – Інакше нема куди! Пан чи пропав! – 
відповідає на німе питання Григорія. – Що ж, – зітхає той, – може, 
там і проскочимо, усе в руці Божій («Хліб і сіль», с. 95); З вишки 
сипнув вартовий з кулемета трасуючими кулями. Червоними 
блищиками замигтіли сніги. Потім над табором знялося кілька 
ракет. Щодуху кинувся в село. Вибору не було: позаду охорона, у селі 
– поліція. І він вирішив: чи пан, чи пропав. Постукав у першу хату 
(«Велика рідня», т. 3, с. 481); див. також: ПОДА́ЛI ВIД ГРІХА́. 

3. ПАПÍР УСЕ́ СТЕ́РПИТЬ. – Директива була радянська, 
щоб людей не зобижати, а руйнував ти, як фашист, плюючи на 
людей. – Я вам таких слiв повiк не забуду. – I на мене донос 
напишеш? – пожвавiшав старий. – Напиши, напиши! Папiр усе 
стерпить. А люди не захочуть таких свиней терпiти, хоч вони i 
встигли бронею запастись од вiйни. Вiд людей нiхто не видасть 
тобi бронi («Правда і кривда», с. 186). 

4. ПАПIРЦЯ́МИ НЕ НАГОДУ́ЄШ. див. В (У) 
ПЕЧIНКА́Х СИДИ́ТЬ (СИДЯ́ТЬ) <МЕНÍ>. 

5. ПАР КІСТО́К НЕ ЛО́МИТЬ. Цимбалюк. Пресу чогось 
завжди тягне до недоліків, риби і раків. І він, окрім раків, нічого не 
бачив? Дядько Демид. Ще оглядав театри – зимовий і літній. Петро. 
Там і літній є? Дядько Демид. Збудували, щоб не паритись у духоті. 
Цимбалюк. Пар кісток не ломить («Кум королю», с. 616).
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6. ПА́ХНЕ СМА́ЛЕНИМ. – Може, поки ми крутимо над 
ним свої мiзки, вiн продає фашистам нашi душi. Я зiскочив з 
стiльця. – Що ти, Демиде!? Хiба таке може бути? Це так не 
схоже на Iвана. – Схоже не схоже, а задачку з iксами вiн задав. 
Пахне тут смаленим! («Правда і кривда», с. 72). 

7. ПЕ́РЕД ДІВ́ЧИНОЮ МА́ЛО НА КОЛІН́А НЕ 
СТАЄМО́, А ЖІН́КУ ПО КОЛІ́НА В ЗЕ́МЛЮ ВГАНЯ́ЄМО.  
– Бо не можна застуджувати чи нівечити красу… Запам’ятай, 
Максиме, це і після одруження. Ми ж такі лобуряки: перед 
дівчиною мало на коліна не стаємо, а жінку по коліна в землю 
вганяємо («Дума про тебе», с. 101). 

8. ПЕ́РЕД КРАСО́Ю І ЛЮ́ДИ ПЛА́ЧУТЬ. Ось бачиш, що 
перед твоєю красою навiть вдень палю святий вiск, – i вже тодi 
проворно метнувся до мисника, до печi, до закомiрка. «Чорт iз 
свiчечкою», – згадала Оксана, як по-вуличному звали Магазаника, 
пiдiйшла до свiчi, загасила хиткий вогник, що добирався  до 
втиснутого бджолиного крила. – Це ж для чого? – аж скрикнув 
лiсник. – Негоже воску плакати вдень. – Перед красою і люди 
плачуть («Чотири броди», с. 58). 

9. ПЕРЕДА́В КУТÍ МЕ́ДУ. Тут уже я не знаю, що 
вiдповiсти, тiльки мовчки дивуюсь: чого це всi дорослi так 
люблять говорити дiтям про сватання, одруження i прийми? 
Деякi родичi пiдбирали менi молоду ще тодi, коли я й до школи не 
ходив. Напевне, думають: нам оте в головi, що i їм? Дядько Iван, 
очевидно, догадався, що передав кутi меду, i вже пiдходить з 
iншого боку («Щедрий вечір», с. 641); див. також: ВИНЮ́СЯ, 
КА́ЮСЯ, ЗАРІКА́ЮСЯ – БІ́ЛЬШЕ НЕ БУ́ДУ.  

10.  ПЕ́РЕД ОЧИ́МА – МЕЛУ́Н, А ЗА ПЛЕЧИ́МА – 
КЛАДУ́Н. – Добрий вечiр, дiду,сердечно здоровкається з старим. 
– Дозолив Безбородько вам? – Коли б тiльки менi, то пiвлиха було 
б. Хiба ж то робiтник? Вiн перед очима – мелун, а за плечима – 
кладун («Правда і кривда», с. 40). 

11. ПЕРЕКОТИПО́ЛЕ НЕ ЗНА́Є, ЩО ТАКЕ́ 
СПРА́ВЖНЄ КОРÍННЯ. – Оце забiгла в крамницю, а сторож 
сказав, що приїжджав кручений, заднив бочечку меду для себе, 
потiм нагрузив пiдводу сiллю – i кудись повiявся. Видать, на 
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спекуляцiю. Перекотиполе не знає, що таке справжнє корiння 
(«Чотири броди», с. 338). 

12. ПЕРЕМÍНИ СОРО́ЧКИ НЕ МА́Є, А НО́РОВ 
ПОКА́ЗУЄ. – У вас, пробачте, дядьку, я знову наймитом 
пiд’яремним стану, а я хочу ближче до людини. Тому й записався в 
соз. Отам i почну глибити свого плуга. – Ох i розумнi та 
доброчеснi ви поробились. Перемiни сорочки не маєш, а норов 
показуєш («Чотири броди», с. 41). 

13. ПЕ́РШИЙ КЛИН ВБИ́ТО. – Людоньки, то невже ви 
нас і дітей наших кинете на поталу? – застогнала Устина, 
міцніше притуляючи дитину до грудей. Але й вона в понурених 
очах не знайшла розради і з жахом відчула, як невидима страшна 
межа пролягла між нею і лісовиками <…> «Перший клин 
вбито», – кутиками очей стежить Стадницький за людьми і не 
знає, чи йти зараз із контори, чи ще сказати кілька останніх слів 
(«Хліб і сіль», с. 370). 

14. ПЕ́РШИЙ КРА́СЕНЬ У СЕЛІ́. див. САМ БОГ НЕ 
ЗНАВ, ЩО БІС У КО́ЖНУ ЧУЖУ́ ЖІ́НКУ ПО ЛО́ЖЦІ 
МЕ́ДУ КЛАВ. 

15. ПЕЧА́ТКА В КИШЕ́НІ – ЦЕ ТРИВО́ГА НА СЕ́РЦІ. 
Броварник. Здорово, Антоне! І чого ти так швидко взявся 
Маркову ідейність підвищувати? Боїшся з печаткою 
розлучитись? Кисіль. Ну, що ви! Печатка в кишені – це тривога 
на серці! («Правда і кривда» (п’єса), с. 534). 

16. ПИ́ЙТЕ, ЖИ́ЛИ, ПО́КИ ЖИВÍ. – Вiн з 
нацiоналiстами i протекторатом вдовольнився б, та дзуськи – 
дулю матиме, а не протекторат. Чому тобi цей людозвiр не 
сказав, що говорять про Україну Гiммлер i Кох? – А що каже 
рейхскомiсар? – Налий iще горiлки. Рогиня почаркувався, криво 
посмiхнувся: «Пийте, жили, поки живi», вихилив гадючник, 
потiм дiстав з кишенi записника, трiпонув його заобкладинку i 
витрусив густо списаний аркушик («Чотири броди», с. 513). 

17. ПИ́ЛЬНІСТЬ І НА́КЛЕПИ – ЦЕ ДВІ ВЕЛИ́КІ 
РІЗНИ́ЦІ. – Іване Миколайовичу, я давно покаявся, – благально 
потягнувся угору. – Але пильність на даному етапі… – Пильність 
і наклепи – це, як говорять в одному місті, дві великі різниці… 
Що ж, товариші, ми, очевидно, молодого, працьовитого педагога 
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підтримаємо, а його занадто пильних опікунів, що закидали нас 
духовним порожняком, стримаємо («Дума про тебе», с. 234). 

18. ПИША́ЄТЬСЯ, МОВ СВЯЧЕ́НЕ ПОРОСЯ́. див. В 
(У) ГОЛОВÍ ЩЕ Й НЕ О́РАНО.  

19. ПИША́ЄТЬСЯ, МОВ ТЕЛЯ́ В НАРИ́ТНИКУ.  
– Сиджу я під образами, пишаюся, мов теля в наритнику, та 
очима на Тетяну спідлоба ґедзики пускаю. А вона червоніє і не 
знає, чи сміятися, чи ніяковіти («Хліб і сіль», с. 79). 

20. ПИША́ЄТЬСЯ, МОВ ТУРЕ́ЦЬКИЙ БIБ У ГОРО́СI. 
див. I (Й) НА ЛЮДЕ́Й ПОДИВИ́ТИСЯ, I СЕБЕ́ ПОКАЗА́ТИ. 

21. ПИ́ШЕ – ПРЯ́МО ЯК МУ́ХА ДИ́ШЕ. Лесь на якусь 
хвильку задумується, а потім усміхаючись, підморгує Величку: 
– Твій грамотій напише, Ксеня. – Моя мала? – дивується Мирон.  
– Сам же казав, що мала, а така запопадлива до науки! Пише – 
прямо як муха дише («Хліб і сіль», с. 405). 

22. ПІВ́ЕНЬ СОЛОВ’Є́М НЕ ЗАСПІВА́Є. див. З ОДНИ́М 
АРШИ́НОМ ДО ВСЬОГО́ НЕ ПІДСТУ́ПИШ.  

23. ПІДІЙМА́Й, СОВО́, КРИ́ЛЬЦЯ. див. ВІД ЗЛО́СТІ 
ПЕЧІН́КА БОЛИ́ТЬ. 

24. ПIДНЯ́ВСЯ ДУ́РЕНЬ У ЦIНÍ. – Це ж колись 
пришелепуватий кричав собi, як хотiв, та нiхто і вухом не вiв. А 
тепер вiн за крик має зарплату – раз, командировочнi – два, добовi 
– три, премiальнi – п’ять. Пiднявся дурень у цiнi. От якби 
лiквiдувати грамотнiсть дурнiв – i знову їх iз посади на пiч! 
(«Чотири броди», с. 213). 

25. ПІДРУ́БУЄ СУК, НА ЯКО́МУ ТРИМА́ЄМСЯ МИ.  
– Прямо не знаю, що вже робити з тим анархістом 
Мірошниченком! Підрубує сук, на якому тримаємся ми! … – Що 
він ще натворив? – А що ж він доброго може зробити? То воював 
проти радгоспу, а це вже добрався до культурного господарства 
одного селянина («Кров людська – не водиця», с. 217). 

26. ПІД ТВОЄ́Ю РОЗУ́МНОЮ ША́ПКОЮ ГОЛОВА́ 
ДУРНІ́ШОЮ СТА́ЛА. див. ГА́РНА КА́ЗКА-БА́ЙКА. 

27. ПÍЗНЯ ГОДИ́НА НЕЧИ́СТУ СИ́ЛУ ВИВО́ДИТЬ.  
– Думаймо, щоб донесла, думаймо про любов! – як заклинання, 
повторив Василь, трiпнув буйним чубом, поклав руку на плече брата. 
– То почалапали до коней? – Почекаєм: пiзня година нечисту силу 
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виводить («Чотири броди», с. 427); На темно-синi оксамити неба 
викочується повнолиций мiсяць, i знову тiнi лiсу жертовно кладуть 
свої голови на рейки. Ось вони прокинулись, i по них тихо, без вогнiв, 
проскочила дрезина, вiв її невiйськовий, а поруч з ним сидiв солдат 
зручним кулеметом. – Пiзня година таки виводить нечисту силу, – 
повторив Василь братовi слова («Чотири броди», с. 427). 

28. ПІ́СЛЯ МЕ́НЕ ХАЙ САМА́ ЗЕМЛЯ́ ДОГОРИ́ 
ДРИ́ГОМ ПЕРЕКИ́НЕТЬСЯ. «Дарма, хай, що хочуть, кажуть, 
аби я пожив у свою волю. Більше мені нічого не треба на світі. 
Після мене хай сама земля догори дригом перекинеться» 
(«Велика рідня», т. 3, с. 468). 

29. ПÍСЛЯ ТАКО́ГО ВIТА́ННЯ ПОТЯГЛО́ НА 
ШАПКОБРА́ННЯ. див. ЗАДА́РМА ПОРÍГ НЕ ПЕРЕСТУ́ПИТЬ. 

30. ПІШЛА́ ПИСА́ТИ ГУБЕ́РНІЯ. – Пішла писати 
губернія, – не підводячи голови, щось роздумуючи, поволі говорить 
Мірошниченко. – От тобі й пішла писати губернія, – зверхньо 
посміхається Крамовий. – Ти скинь свої рожеві окуляри і подивись 
на село. Що це? Стихія! Дрібнобуржуазна стихія, і її нічим не 
підважиш («Велика рідня», т. 2, с. 475); – Чорти його батька 
знають, що робиться на світі. Не можуть з купою головорізів 
ради дати! Одна розпуста тільки кругом. Про Бондаря не раз 
говорив, а з ним і досі панькаються. Чує моя душа, що є їхня рука у 
всяких місцях. Коли б то мені повна власть, я скоро дав би раду 
усяким таким… – Пішла писать губернія! – криво посміхнувся 
Карпо («Велика рідня», т. 3, с. 466). 

31. ПІШЛА́ (ПІШЛО́), ЯК УЧОРА́ШНЯ ВОДА́: 
<ЗДОГАНЯ́Й – НЕ ЗДОЖЕНЕ́Ш>. – Так от, Яринко, зустрілася 
і в моєму житті дівчина. Не дівчина – зоря. І її краса 
приголомшила, прибила мене. І я мовчки почав зносити свої жалі, 
бо знав – нерівня їй. Але якось узимку прочув, що її силоміць 
віддають за нелюба, і кинувся до неї. Та вона пішла, як учорашня 
вода, яку вже не здоженеш. От і досі ніхто не може мені 
затьмарити її очі, її брови, її ямки («Дума про тебе», с. 309); – Я 
буду думати про тебе і на ранніх і на вечірніх зорях, – на її 
материнському обличчі, в її вечорових очах стоять сльози 
прощання і сльози втраченого, що пішло, як учорашня вода. 
Здоганяй – не здоженеш («Дума про тебе», с. 310). 
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32. ПІШЛО́ ЗА ВІ́ТРОМ (ВОДО́Ю). Ярина розв’язала 
свою перед весільну хустину, приклякла, потім взяла її за ріжок і, 
коли вона стрепенулася вгору, випустила з руки. – Нащо це? – 
вирвалось у старого. – Пішло за вітром весілля, хай і вона йде за 
вітром…(«Дума про тебе», с. 44); – Даремно поспішали. Не буде, 
діду, цього весілля! – Не буде? – не дивується, тільки пильно 
вдивляється в неї старий. – Пішло за водою? – Ні, за туманом 
(«Дума про тебе», с. 41). 

33. ПЛАЧЕ́М ЛИ́ХО (ЛИ́ХА)  НЕ ВIДПЛА́ЧЕШ (НЕ 
ЗБУ́ДЕШСЯ). – Ось вип’ємо, люди, як на святвечiр, за тих, хто в 
дорозi. Нехай легенько згадається їм. – Господи, коли тiльки 
повернуться вони?! – невимовною тугою забринiв жiночий з сльозою 
голос. – Не треба, жiнко. Плачем лихо не вiдплачеш («Чотири 
броди», с. 544); див. також: ЖУРБО́Ю БІДІ́ НЕ ПОСО́БИШ. 

34. ПЛИВИ́, ГРЕБИ́СЯ, ПЛАВЕ́ЦЬ, НА ДНО 
СПУСКА́ЙСЯ, МРЕЦЬ. – Хто ж тобі каже лізти поперед батька 
в пекло? – Круп’як споважнів, очі його стали темнішими і 
зосередженими. – пам’ятаєш суворі чудесні слова: «Пливи, гребись, 
плавець, на дно спускайся, мрець» («Велика рідня», т. 3, с. 150). 

35. ПЛЮВА́ТЬ МЕНІ ́НА ВСІХ З ВИСО́КОЇ ДЗВІНИ́ЦІ. 
Старий Дубечанець запив. У безпутної Ульки уже другий день він 
тягне чарку, закушує солоним перестояним огірком і ні перед ким 
не ломить шапки. – Плювать мені на всіх з високої дзвіниці. Своє 
п’ю. Не проп’ю – фашист забере, як первістку мою забрав. – Ой 
мовчи, Василю. За такі слова… – остерігала Улька. – А ти мені 
рота глиною замажеш? Твоє діло теляче – давай по чарці та годи 
напасникам, як болячці («Василь Дубечанець», с. 373). 

36. ПОБА́ЧИМО, ЯКО́Ї ТИ ЗАСПІВА́ЄШ. «Побачимо, 
якої ти заспіваєш, коли на горбок Варчукове кодло збіжиться», – 
усміхнувся у вуса Іван Бондар, стежачи за вузькоплечою 
постаттю («Велика рідня», т. 2, с. 519). 

37. ПОБА́ЧУ – ПРИБ’Ю́! див. ХВАЛИ́ЛАСЯ ВIВЦЯ́, 
ЩО В НЕ́Ї ХВIСТ, ЯК У ЖЕРЕБЦЯ́. 

38. ПОБИ́Й МЕНЕ́ ХРЕСТ. – А може, Никаноре, ти б 
зараз дав ті гроші. Дуже вони потрібні нам. – Я ж тобі казав: 
нема зараз, а поштою, побий мене хрест, вишлю («Хліб і сіль»,  
с. 30); Він сьорбає повітря куцим, з широкими крильцями носом, 
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нахиляється до печі, і з його обличчя зціджується брезгливість: –
 Побий мене хрест, ото в’юни так пахнуть («Хліб і сіль», с. 115). 

39. ПОБІ́ГАВ ЗА ВО́ЗОМ, ПОБІЖИ́Ш І ЗА САНЬМИ́. 
– Є у вас первак? Вип’ємо, чи що, на дорогу? – Щось недобре 
надумався робити? – Та наше діло таке: побігав за возом, 
побіжиш і за саньми. А не побіжиш – голову, як курчаті, 
скрутять («Велика рідня», т. 3, с. 466). 

40. ПОВЕРТА́Й ГОЛО́БЛІ НАЗА́Д. – На скільки Соломія 
молодша за нього? Років на десять. Для села – це забагато, для 
міста – терпимо. Ні, чоловіче, повертай голоблі назад, щоб 
менше сорому захопити… («Дума про тебе», с. 123). 

41. ПОВÍСЬ НА ГIЛЛЯ́ЦI – ОДИ́Н О́ДНОГО НЕ 
ПЕРЕВА́ЖИТЬ. див. ЯКИ́Й БА́ТЬКО, ТАКИ́Й I СИН. 

42. ПОГА́НЕ ОДВІ́ЄТЬСЯ, А ГА́РНЕ ПРИТЯ́ГНЕТЬСЯ. 
див. НА́ВІТЬ І З КВА́СУ ВИРОСТА́Є ОКРА́СА. 

43. ПОГАНЯ́Й ДО Я́МИ. – Приїжджали з органів… – З 
органів? – зовсім потемнів і так затьмарений світ. – І хто ж був? 
– Начальник. – Виходить, поганяй до ями? – Що ти, Богдане! 
Коли б до цього йшлося, не розмовляли б з директором та й зі 
мною («Дума про тебе», с. 224). 

44. ПОГАСИ́ ЗА́РАЗ СВОЄ́ ПО́ЛУМ’Я: НЕ В ТОЙ БІК 
ВОНО́ МЕТНУ́ЛОСЯ. – Дмитре, чоловік попрощатися прийшов. 
– А ти й рада по ночах прощатись. Іншого часу не знайшлося? То 
чого прийшов? – звертається до Григорія. – Це так ти воюєш? – 
не опускає зброї. – Ні, не так, як ти думаєш, – спокійно і 
насмішкувато відповідає Григорій. – Погаси зараз своє полум’я: 
не в той бік воно метнулося («Велика рідня», т. 3, с. 413). 

45. ПОГИ́БЕЛЛЮ ПА́ХНЕ. див. ЩОБ І ДУ́ХОМ 
ПОГА́НИМ НЕ ТХНУ́ЛО. 

46. ПОГЛЯДА́Й І НА ПЕРЕ́ДНІ, І НА ЗА́ДНІ КОЛЕ́СА. 
Шавула. – Не страхаю, а піклуюсь, щоб розумнішими були, щоб, к 
приміру, за його язик у селі не відповідало підспиння в районі. Не 
дурний видумав: говори, та поглядай і на передні, і на задні 
колеса («Правда і кривда» (п’єса), с. 533); Сторожко оглянувся 
навкруги, скинув шапку, що вже пахла не зайцем, а чортом, 
рукавом витер чоло i пpo всякий випадок повернув з дороги до лiсу, 
та вiдразу ж передумав: у дiбровi слiди його чоботиськ i слiпий 
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побачить. Тому товчи дорогу та поглядай i на переднi, й на заднi 
колеса («Чотири броди», с. 202–203); див. також: ЩОБ НЕ БУВ 
ТАКИ́М РОЗУ́МНИМ. 

47. ПОГОРÍВ, ЯК ШВЕД ПIД ПОЛТА́ВОЮ. В головi 
Безбородька висновується  здогад, що справи в Поцiлуйка, мабуть, 
пiшли на краще. Хоча хто розкусить його? Якраз, може, сьогоднi 
Поцiлуйко погорiв, як швед пiд Полтавою, а перед ним 
бадьориться, забиває баки! Артист! («Правда і кривда», с. 188). 

48. ПОДА́ЛI ВIД ГРІХА́. А тим часом з пiдземелля 
пiднiмається його лиходiй. Як i думав – це був вiн, – Данило 
Бондаренко. Iдейний! Поки не бачить, може, подалi вiд грiха? 
Одначе враз усе збунтувалося проти такої ганебної втечi, а кров 
так шугонула в голову, що аж загудiла вона. Магазаник люто 
зриває з плеча рушницю, пiдводить мушку пiд серце Данила i – пан 
чи пропав – хрипить якимсь незнайомим, розтрiсканим голосом:  
– Стiй! Стрiляти буду! («Чотири броди», с. 95).  

49. ПОДА́ЛІ ВІД ЛИ́ХА. див. НАЇ́В ЧЕ́РЕВО НА 
ЧУЖО́МУ ГО́РІ. 

50. ПОДА́ЛI ВIД ЛЮДСЬКО́ГО О́КА. див. ПРИПА́С 
НІКО́ЛИ НЕ ЗАВА́ДИТЬ. 

51. ПОДІ́ЛЕНА РА́ДІСТЬ – ПОДВІЙ́НА РА́ДІСТЬ, А 
ПОДІ́ЛЕНЕ ГО́РЕ – ПОЛОВИ́НА ГО́РЯ. – Що ж у вас таке? –
 Ет, і говорити не хочеться. – Тяжко? А ви скажіть. І в книгах 
пишуть: поділена радість – подвійна радість, а поділене горе – 
половина горя («Велика рідня», т. 3, с. 180). 

52. ПОДУ́МАЄШ, ВЕЛИ́КЕ ЦАБЕ́. див. ДЕРЕ́ТЬСЯ, 
МОВ ЖА́БА НА КОРЧ. 

53. ПОЖАЛÍВ БОГ РА́КА. – Чогось не п’ється тобi? 
Осколки, чував, ще допiкають? – Та допiкають. – Багато їх 
залишилось? – Два. – I їсиш погано, а треба, щоб осколки обросли 
жиром. Так ненадовго вистачить тебе на каторжному 
головуваннi. – Пожалiв Бог рака, – чмихнув Марко. – А тебе яка 
гризота пригнала до мене? («Правда і кривда», с. 301). 

54. ПОЖАЛІЙ́ ЗБРО́Ю ОДИ́Н РАЗ, ТО ВОНА́ ТЕБЕ́ 
СІМ РАЗ ПОЖАЛІЄ́. див. В (У) ГОСПОДА́РСТВІ І 
МОТУЗО́ЧОК ЗГОДИ́ТЬСЯ.  
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55. ПОЖИВЕМО́ – ПОБА́ЧИМО. – Вам за таке нiчого не 
буде? – Поживемо – побачимо. – Ой... Яринка обома руками 
охопила дiдуся, притулилась до його плеча. – Чого ти, маленька? – 
великою рукою прикриває її плече, на якому дрiмає вишита калина. 
– Чого? – Бережiть себе, дiдусю. – Постараюсь, бо хоч i гарне 
мiсце облюбував на цвинтарi, але не дуже хочеться туди 
поспiшати («Чотири броди», с. 399); – Не буду говорити про 
тридцятий рік, а про теперішній стан скажу. Послухай, розумна 
голово, які реальні сили дозріли на Заході. І почав на клаптику 
паперу досить уміло креслити карту Західної Європи. Карпо 
слухав уважно, але недовіри його Круп’як не міг розвіяти. – 
Поживемо – побачимо. Наше діло тепер теляче: живи і на 
прокурора молися, як на Бога («Велика рідня», т. 3, с. 200–201). 

56. ПОЗИЧА́Й У ЗА́ЙЦЯ НО́ГИ. Роман побачив на вiях у 
Яринки сльози i з спiвчуттям запитав: – Злякалась, маленька? – Еге 
ж... – I коли саме? – Як машина посунула на нас. Таке громаддя! 
Здавалося, усе потрощить. I його страшно, i втiкати боюсь, щоб 
ти потiм не в’їдався. – У таку годину смiливо позичай у зайця 
ноги, – великодушно дозволив Роман («Чотири броди», с. 432). 

57. ПОЇ́ДЕШ ПО ШЕРСТЬ, А ВЕ́РНЕШСЯ 
СТРИ́ЖЕНИМ. Титареві не подобається, що дідусь перехоплює 
його вченість, і починає говорити без неї: – Поїдеш по шерсть, а 
вернешся стриженим, бо таке врем’я: ніде нема ніякісінького 
порядку. Та як він може бути, коли тепер не те що солі – навіть 
народу не стало («Гуси-лебеді летять», с. 469). 

58. ПОКА́ЄШСЯ ПО́ТІМ, ТА ЗАПІ́ЗНО БУ́ДЕ. див. 
НА́ВІТЬ ПОГА́НИЙ МИР КРА́ЩЕ ДО́БРОЇ БУ́ЧІ. 

59. ПО́КИ В БА́БИ СПЕЧУ́ТЬСЯ КНИШÍ,  В ДÍДА НЕ 
СТА́НЕ ДУШÍ. – А було ж колись отут i води, i риби! Ставочки 
один за одним, як намисто, блищали. Та поменшало звiра в лiсi, 
птицi в небi, риби у водi, а бджоли пiд ногою вже й зовсiм не 
знайдеш. – Хай прийдемо до тями з хлiбом, тодi й за бджоли та 
ставки  вiзьмемось – не все зразу, – розважливо вiдповiдає 
Данило. – Поки в баби спечуться книшi,  в дiда не стане душi 
(«Чотири броди», с. 174). 
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60. ПО́КИ ГЛАДКИ́Й СХУ́ДНЕ, ХУДО́ГО НА 
ЦВИ́НТАР ПОНЕСУ́ТЬ, <І СОБА́КА НЕ ГА́ВКНЕ>. див. НА 
Ї́ХНІЙ ВІК НА́ШОГО БРА́ТА ВИ́СТАЧИТЬ. 

61. ПО́КИ ГОРОБЦЯ́  (ПІВ́НЯ) НАМАЛЮ́Є, БИКА́ 
(ВОЛА́) З’ЇСТЬ. Шавула. А чи не можна це намалювати в газеті?! 
Там є такий художник… Безбородько. Знаю, знаю його. Він поки 
горобця намалює, бика з’їсть («Правда і кривда» (п’єса), с. 553–
554); Туровець. Отак би тебе змалювати. У нас є один маляр, який 
огірки і свійське птаство малює. Соломія. Знаю його, він поки півня 
намалює, то вола з’їсть («Дума про любов», с. 496). 

62. ПО́КИ ГРІМ НЕ ВДА́РИТЬ. див. ЗУБА́МИ 
ТРИМА́ЮТЬСЯ ОДИ́Н О́ДНОГО. 

63. ПО́КИ Є ДО́БРА ВÍРА, ДО́ТИ НЕ ЗЛО́МИТЬ 
НЕЩА́СТЯ. див. УСЕ́ МИНЕ́ТЬСЯ, А ПРА́ВДА 
ЗАЛИ́ШИТЬСЯ. 

64. ПО́КИ ЛЮДИ́НА ЖИВЕ́, ЧЕКА́Є ЧОГО́СЬ 
ВЕЛИ́КОГО. – Чекай хоча б... любовi! – Звiдки? – I од людей, i, 
може, од якоїсь... людини. – Не кажи такого. Любов тепер – не 
актуальна тема. – Вона завжди актуальна. Поки людина живе – 
повинна чекати чогось великого («Правда і кривда», с. 82). 

65. ПОКИ́СЛА ТРО́ХИ – I ПIДСИХА́Й. – Не 
баламутьте, мамо, свiтом. Доконче вам треба розтривожити 
всiх... – Сама баламутка, яких земля не знала. I що тiльки той 
герой знайшов у такiй вишкварцi? Було до кого гнати вілiси аж з 
фронту, – i жiнка голосно схлипнула. Але її одразу ж весело почав 
заспокоювати пристаркуватий бас: – Що це, Явдохо, з тобою? 
Це ж хрестини, а не похорон. Покисла трохи – i пiдсихай 
(«Правда і кривда», с. 25). 

66. ПО́КИ ТИ́ХО ЛИ́ХО. див. НІХТО́ НЕ ЗНА́Є СВОГО́ 
ЧА́СУ І ГРОБОВИ́ЩА. 

67. ПО́КИ ХВАЛЬКО́ НАХВА́ЛИТЬСЯ, БУДЬКО́ 
НАБУ́ДЕТЬСЯ. – Сафроне! А, Сафроне, так ми на Бондаря, 
коли він не теє, їй-бо, обруч наб’ємо, – п’яно зареготав, 
просуваючи голову в двері, Ларіон Денисенко. – Поки хвалько 
нахвалиться, будько набудеться, – ляснув Ларіона по плечу 
(«Велика рідня», т. 2, с. 494–495). 
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68. ПО́КИ ХО́ДИТЬ СТРАХ, – ПРА́ВДА НЕ ВИ́РОСТЕ. 
див. З МОВЧА́ННЯ ПРА́ВДА НЕ ВИ́РОСТЕ. 

69. ПО́КИ ЩО СУ́ДДІ БІ́ЛЬШЕ ЗНА́ЮТЬ 
ПІДЗЕМЕ́ЛЛЯ, НІЖ ЗЕ́МЛЮ І НЕ́БО. див.  ЗЕМЛЯ́ ТОНКА́ – 
НЕ ПРОВАЛІ́ТЬСЯ В ПІДЗЕМЕ́ЛЛЯ. 

70. ПО́ЛЕ ПЕРЕЙТИ́ І НІГ НЕ ПОКОЛО́ТИ. – Зятю мій 
дорогий, синочку вірний, – плачучи, нахилилася Марійка до 
Дмитра. – Погоріли ж ми, погоріли… Коли б не твої сози, жили б 
досі у своїй хаті, – нетвердою ходою підійшла до чоловіка.  
– Цить, стара. А ти думала в світі жити без печалі: поле 
перейти і ніг не поколоти («Велика рідня», т. 2, с. 552). 

71. ПОЛІЗ́, НА́ЧЕ ВІЛ У ЯРМО́. – Побачите, завтра ж 
по всьому селу, як у дзвін задзвонять: «Поліз Левко, наче віл у 
ярмо, за десятини». – За десятини не тільки в ярмо, а й у пекло 
можна полізти, – повчаючи, сказав Гнат. – Тільки там у чортів, 
окрім смоли, нічого нема. Одягайся мені – досить патякати.  
– Глядіть, тату, з цього пива не буде й квасу, – нагнівано одказав 
парубок («Хліб і сіль», с. 543). 

72. ПО ЛЮБО́ВІ МО́ЖУТЬ ЖЕНИ́ТИСЯ АБО́ 
БЕЗПРОСВІТ́НІ ДУ́РНІ, АБО́ ВЕЛИ́КІ ПАНИ́, ЩО 
ПРОЖИВА́ЮТЬ НА ГОЛОВИ́ЗНІ. І хоч як благав батька, той 
затявся на своєму: «По любові можуть женитися або 
безпросвітні дурні, або великі пани, що проживають на 
головизні. А нам треба на земельку, на маєтність стягатися» 
(«Дума про тебе», с. 19). 

73. ПОМАНИ́ЛИ БУ́БЛИКОМ, А ПЕТЛЕ́Ю 
СТИ́СНУТЬ. – Вони вам встановлять такі ціни, що й штанів 
позбудетесь, – знову підсміюється Бараболя. – Піддобрялись 
орендою, а дядьки вже й вуха розвісили: впряглись у господарство, 
аж шкура тріщить. – Хай краще тріщить, аніж з голоду 
роздувається, – відрізує Веремій. – Поманили бубликом, а 
петлею стиснуть, – почуває, як на обличчі під сміхом починає 
пробиватися злість(«Велика рідня», т. 2, с. 280). 

74. ПОМЕ́НШАЄ РО́ЗУМУ В ГОЛОВІ,́ ПОМЕ́НШАЄ І 
ХЛІБ́А НА ЗЕМЛІ.́ – Зараз у нас така ревізія, такий підготовчий 
період іде, що й світу не видно… Що тільки буде, як не стане 
Туровців? Поменшає розуму в голові, поменшає і хліба на землі. 
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А найбільше, сину, боюся за душевність. Так вона потрібна людям. 
А жорстокосерді й нерозумники підстрілюють і підстрілюють її, 
наче й вона вже ворогом стала («Дума про тебе», с. 211). 

75. ПОМО́ЖУТЬ, ЯК БА́БІ КАДИ́ЛО, КОЛИ́ БА́БУ 
ЗДУБИ́ЛО. – Що ж, твоєму горю, напевне, трохи зараджу. Всієї 
землі не повернуть – тлусто буде при новій владі, а десятинок з 
десять можна буде вимантачити. – Та хоч би й десять! І це вже 
добре, і за це до смерті буду за вас Бога молити. – Поможуть 
вони, як бабі кадило, коли бабу здубило, – байдуже відмахнувся 
від Варчукових молитов («Кров людська – не водиця», с. 216). 

76. ПОМ’ЯНИ́ МОЄ́ СЛО́ВО. – Що ж, кращої невістки 
мені, либонь, і не відшукати… Тільки бійка, Дмитре, пом’яни моє 
слово, до добра не доведе, – вичитує, гасячи світло, і ледве 
стримує радість («Велика рідня», т. 2, с. 517). 

77. ПОНА́ДИВСЯ ГЛЕК ВО́ДУ НОСИ́ТИ. «Понадився 
глек воду носити, – насміхався з себе Дмитро, згадуючи 
вчорашнє. – Думалось, що фашист настільки дурний… Ще десь 
щастя завалялось, що не лежиш без задніх ніг на холодній ріллі. 
Думав-думав, мудрував-мудрував – і вимудрував… Ні, коли хочеш 
боротися з ворогом – ширший захоплюй покіс, поле захоплюй» 
(«Велика рідня», т. 3, с. 353). 

78. ПОПА́В З-ПIД РИ́НВИ НА ДОЩ. – Тодi дозвольте менi 
на пару годин одвихнутись до мiста. – Не дозволяю! – Але ж чому?! 
– розпачливо скрикнув Стьопочка. – Бо з Жмеринки вже вийшли за 
вами машини залiзнично-шляхового полку. – I я буду разом iз ним? – 
переляк аж струсонув Магазаником. – Разом. – Отакої!.. Попав з-
пiд ринви на дощ... – зчавив обурення Стьопочка i побокував до 
дверей, тут він  обернувся i, про всякий випадок, кивнув головою 
воєнному: – Наше вам... («Чотири броди», с. 294–295). 

79. ПОПА́ВСЯ <У ЧО́РТОВУ СУПРЯ́ГУ>, ЯК ЖА́БА В 
ТЕНЕ́Т – <НI ВЗАД, НI ВПЕРЕ́Д>. Оце б, забувши всi вiйни, 
пройтися з косою, почути дзвiн i передзвiн її, напасти на 
джмелиний мед, наставити пахучих копичок i втомленим прийти 
додому – не грiшником, а господарем, якого очiкують жiноча 
вiрнiсть i добрiсть. Та все це вже не йому, бо попався у чортову 
супрягу, як жаба в тенет – нi взад, нi вперед... («Чотири броди», 
с. 489); – Бо добрі коні, солодкий хазяїне, близько не крадуть.  
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– Що правда, то правда, – погодився Терентій, який трохи тямив 
у злодійському ремеслі. – Але за ці коні можна попастися, мов 
жаба в тенет: ні назад, ні вперед («Хліб і сіль», с. 507). 

80. ПОПАДЕ́ТЬСЯ БИЧО́К НА МОТУЗО́К.  
– Мерзотнику! Отримуй іще! Споживай на пам’ять і здоров’я! – з 
лютою насолодою вчитель гамселить управителя кулаками в 
обличчя і груди <…> – Я ще доберуся до твоїх зубів і ребер! 
Попадеться бичок на мотузок! Бунтовщик – в повітрі свиснув 
нагай, і кінь з копита бере в галоп («Хліб і сіль», с. 592). 

81. ПОПА́ЛА ДУША́ НА БÍСОВI ЖО́РНА. Страх одразу 
приморозив Магазанику обличчя i нутро. От i попала душа на 
бiсовi жорна. – Щось я не пам’ятаю, коли мене обирали 
старостою («Чотири броди», с. 359). 

82. ПОПЕРЕ́Д БА́ТЬКА В КОМУНÍЗМ СКА́ЧЕ.  
– Доброго маю в себе помiчника пiд боком. – I я не зобижаюсь на 
себе. – Вiд сьогоднi почнете зобижатися. Досить у демократiю 
бавитись... – У вас побачиш цю демократiю, – насурмонився Iван 
Гнатович. Саме на цю суперечку й нагодився Марко Безсмертний. 
– Ось вiн, діяч! Поперед батька в комунiзм скачеш? – одразу ж 
в’їв його Кисiль. – Безплатним борщиком авторитет роздуваєш? 
Лопне цей пухир! («Правда і кривда», с. 396). 

83. ПОПЕРЕ́Д БА́ТЬКА В ПЕ́КЛО НЕ ПОЛÍЗЕ. Був би 
Стьопочка головою колгоспу, вiн би все согласував i поволеньки 
просувався вперед. Поволеньки! Вiн поперед батька в пекло не 
полiзе. Стьопочка не якийсь плошак! («Чотири броди», с. 257); 
див. також: НЕ ЛІЗЬ ПОПЕРЕ́Д БА́ТЬКА В ПЕ́КЛО; ПЛИВИ́, 
ГРЕБИ́СЯ, ПЛАВЕ́ЦЬ, НА ДНО СПУСКА́ЙСЯ, МРЕЦЬ; 
ЧОГО́ ЛІЗ́ЕШ ПОПЕРЕ́Д БА́ТЬКА В ПЕ́КЛО? 

84. ПОРА́ ПIТИ́ ПО РО́ЗУМ ДО ГОЛОВИ́. Стьопочка 
мало не влазить у дзеркальце, врiзане в ляду, та вже бачить у 
ньому не так себе, як Мирославу. Агроном при тобi – це теж 
непогано! От щи тiльки вдягнути до неї i як хитромудро 
говорити iз нею? Тато увесь час в’їдається, що вже пора пiти по 
розум до голови, а не знає: як перейде Стьопочка на своє 
господарювання та буде при карбованцi, тодi й розум вродить 
(«Чотири броди», с. 257). 
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85. ПО-РÍЗНОМУ ВМИРА́ЮТЬ ПТИ́ЦЯ I ТХІР. див. 
ІДУЧИ́ ПО ЧУЖУ́ ГО́ЛОВУ, ДУ́МАЙ ПРО СВОЮ́ (НЕСИ́ І 
СВОЇ́ КО́СТІ). 

86. ПО́РОХ ТРИМА́ЙТЕ СУХИ́М. – Ви, братцi, не дуже, 
практично, печальтесь, але порох тримайте сухим – 
знадобиться! Менi, практично, тепер навiть краще скинути з 
плечей головування. Хай увесь цьогорiчний клопiт впаде на Марка, 
хай його перешерстять за вiдсталiсть i в iнстанцiях, i в газетах, 
хай запариться вiн, а тодi й ми, тут як тут, вигулькнемо i 
знадобимось на щось («Правда і кривда», с. 281). 

87. ПОРОШИ́НКА О́КО ЗАСЛІ́ПЛЮЄ. – Та щоб дуже, 
то не дуже: якоїсь великої вади не знайдуть, а причепитись до 
чогось зможуть. Вреднючі діди. Колись їм така озимина і 
посеред самого раю не снилася, а тепер вони так і силкуються 
за якусь порошинку зачепитися. – Порошинка око засліплює 
(«Велика рідня», т. 3, с. 237). 

88. ПО СВОЇ́Й ЧЕ́СТІ ЛЮ́ДИ НОГА́МИ НЕ 
СТУПА́ЮТЬ. – Інакше не можна: по своїй честі люди ногами 
не ступають. Не плачте, Дарино. Я знаю: без Терентія вам буде 
легше, ви добра душа («Хліб і сіль», с. 610). 

89. ПОСЛА́В БОГ ГОСТЕ́Й ПРО́ТИ НО́ЧI. На померхлому 
обличчi i в померхлих очах крайсагронома заколивалась подоба 
вдоволення. Такому, видать, сам Гнатко Безп’ятко з пекла нiчим не 
догодить. От послав Бог гостей проти ночi! Але мусиш годити їм, 
як чирякам («Чотири броди», с. 358). 

90. ПОСЛУ́ХАЛИСЯ ВУ́ХА ЯЗИКА́, А ТЕПЕ́Р ГО́РЯ I 
ВIДРО́М НЕ ВИ́НЕСЕШ. – За твоє здоров’я, Христе. – За 
ваше, люди добрi, – i молодиця втерла очi. – Ти чого? Тiтка 
Христина довiрливо й сумно поглянула на Себастiяна: – 
Послухались вуха його язика, а тепер горя i вiдром не 
винесеш. Аякже!.. («Щедрий вечір», с. 694). 

91. ПОТАЄ́МНЕ СТАЄ́ Я́ВНИМ. З молодим агрономом 
Семен нiяк не мiг порозумiтися i потайки почав йому копати яму. 
Та несподiвано коса наскочила на камiнь, а тут iще Ярослав 
прочув, як у громадянську вiйну колобродив Магазаник у 
державнiй вартi його свiтлостi гетьмана Скоропадського. 
Потаємне мало стати явним. Тепер уже загримiло не над 
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Ярославом, а над головою Магазаника; вiд того грому, дивися, i 
лiси не врятують, куди забрався Семен, щоб у свою волю 
орудувати сокирою в дiбровах, плугом на зрубах, косою на 
галявинках («Чотири броди», с. 34–35). 

92. ПОТРІ́БНЕ ТВОЄ́ СПАСИ́БІ І ПЕРЕПРО́СИНИ, ЯК 
СОБА́ЦІ ЗДРА́СТУЙ. – Ну так що? За це вам спасибі казати чи 
зволите перепросити? – трохи відходить Левко. – Потрібне твоє 
спасибі і перепросини, як собаці здрастуй («Хліб і сіль», с. 114). 

93. ПОТРІ́БНИЙ, ЯК МІ́СЯЦЬ У НЕ́БІ. див. МІЙ 
БА́ТЬКО ГОРІ́В, А ХТОСЬ РУ́КИ ПОГРІ́В. 

94. ПОТРІ́БНИЙ, ЯК СОБА́ЦІ «ДОБРИ́ДЕНЬ». – Чого 
ви мені очі печете? Ви знаєте, що в мене зараз на душі 
робиться? Варчук мені, як собаці «добридень», потрібний 
(«Велика рідня», т. 2, с. 373). 

95. ПОТРУ́СИМО ДУ́ШУ, ЯК ГРУ́ШУ. – Пустiть нас до 
лавушника! – водночас трiпнули  вогнистими чубами горбоносi, 
мiцнотiлi, мов з мiдi вилитi, близнюки. – I що ви думаєте робити з 
ним? – Поговоримо. А коли треба – потрусимо душу, як грушу! 
(«Чотири броди», с. 334). 

96. ПОТЯГЛИ́ ХВОСТИ́, МОВ ШОЛУДИ́ВІ ПСИ. див. 
КОЛИ́ О́ЗЕРО СТАЄ́ БОЛО́ТОМ – ТЯ́ЖКО, А КОЛИ́ 
ЛЮДИ́НА, ТО СТРА́ШНО. 

97. ПОХВАЛИ́ (ХВАЛИ́) МЕНЕ́, МОЯ́ ГУ́БОНЬКО, <БО 
РОЗДЕРУ́ ДО САМИ́Х ВУХ>. – Іще йому мало! От жаднюга. 
Пішли, Дмитре, до тебе могорич пити – за статтю і за 
суперфосфат. Бач, як підтримав тебе. А міг би всю музику одним 
словом зіпсувати. От який у тебе друг. – Похвали мене, моя 
губонько, бо роздеру до самих вух («Велика рідня», т. 3, с. 196); див. 
також: СЛА́ВНОМУ ПА́РУБКУ СЛА́ВНО І ПОНОСИ́ТИ. 

98. ПОХО́ДИШ БІ́ЛЯ ПА́НСЬКОГО ДОБРА́ – 
ЗАБРЬО́ХАЄШСЯ, НА́ЧЕ СВИНЯ́ В КАЛЮ́ЖІ. див. 
СПОМ’ЯНЕ́Ш (ЗГАДА́ЄШ) МОЄ́ СЛО́ВО. 

99. ПО ЦІЙ МО́ВІ БУВА́Й ЗДОРО́ВИЙ. див. МІЙ 
БА́ТЬКО ГОРІ́В, А ХТОСЬ РУ́КИ ПОГРІ́В. 

100. ПОЧИНА́ЛИ ЗА ЗДРА́ВIЄ, ЧОГО́ Ж ТЯ́ГНЕШ ЗА 
УПОКÍЙ. – Нащо ж так швидко, за чаркою, не подумавши 
головою, хапатис за контрреволюцiю, за довбню, за бiлих 
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ведмедiв? Хiба це iграшки? Ми починали з тобою за здравiє, чого 
ж ти тягнеш за упокiй? Ну, бийте дядька довбнею, добивайте 
грамами, замазуйте власнi помилки чи недолiки пiдчищеними 
рапортами або словесним глеєм, а кому вiд цього легше буде? 
(«Правда і кривда», с. 210). 

101. ПОЧУТТЯ́ БЕЗ РО́ЗУМУ – ЦЕ ТОЙ ХМІЛЬ, 
ЯКИ́Й І ГО́ЛОВУ ЗІ́РВЕ́. – То правда, Саво! Але коли б і ти мав 
дітей, може, по-іншому судив би мене… Навіть звір не має тої 
розлуки, якої нам завдав фашист. – На почуття, Дмитре 
Тимофійовичу, б’єш? – подобрішав Тур. – Почуття без розуму – 
це той хміль, який і голову зірве («Велика рідня», т. 3, с. 380). 

102. ПОШЛЕ́ КОГО́СЬ НА НЕ́БО ВÍВЦI ПА́СТИ. див. І 
(Й) КIНЦÍ У ВО́ДУ. 

103. ПРА́ВДА – ВОНА́ ЯК СЛО́ВО БО́ЖЕ. Багато в свiтi 
є таких, як Юхрим Бабенко, – вони б усе сонце забрали собi, а iншим 
одну тiнь залишили. Правда – вона як слово Боже: слухай її, когось 
повчай нею, прикривай нею,  мов  одяганкою  грiшне тiло, а роби, як 
життя крутить свої стежки («Щедрий вечір», с. 651–652). 

104. ПРА́ВДА НА НА́ШОМУ БО́ЦІ. – Найшлася каїнова 
душа, що позаздрила на нашу кривавицю. Софрона Варчука, 
Данька не розкуркулює, а взялася за мене. – То дурне, не буде того, 
як хоче наш ворог, – так спокійно відповіла, що аж здивувався 
Дмитро. – Правда на нашому боці. – Тебе наша власть не 
скривдить («Велика рідня», т. 3, с. 50). 

105. ПРА́ВДА О́ЧІ КО́ЛЕ. – Цить мені, вилупку! – ще 
скоріше заметушився на повних короткуватих ногах Омелян, і зараз 
він, увесь у чорному, дивовижно скидається на підведеного вгору 
крота, який хоче вдарити лапою. – Правда очі коле? – Ні, хлопче, 
повір мені, ти своєю смертю не помреш! («Хліб і сіль», с. 141). 

106. ПРА́ВЕДНА І́СКРА ЗНА́Є, ДЕ ВПА́СТИ. – Горить! 
– говорили по-філософськи, розважливо, коротко й іноді брали 
вуглярок, щоб запалити люльку. – І добре горить. – І від чого б? – 
дивується якийсь чолов’яга, наче б він і не в селі родився.  
– Праведна іскра знає, де впасти («Хліб і сіль», с. 620). 

107. ПРА́ВИТЬ, МОВ ЗА РІД́НОГО БА́ТЬКА. На його 
руці лежить та сама пшеничка. Яку він давно хотів виміняти в 
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Ларіона на посів, але той правив за неї, мов за рідного батька 
(«Кров людська – не водиця», с. 44). 

108. ПРИ ГРІ́ШНОМУ ТІ́ЛІ МА́Є ГО́ЛОС 
ПРА́ВЕДНИКА. На бандитському коні розтрусив, проциндрив 
свою молодість Омелян, у бандитських лігвах загубив сміх і 
посмішку, біг за своєю долею аж на чужі кордони, а коли 
довідався, що і там її нема, повернувся у свої ліси, поворкував 
якийсь час, потім прийшов у повіт з повинною і став у своєму селі 
церковним регентом, бо при грішному тілі мав голос праведника 
(«Дума про тебе», с. 22). 

109. ПРИ́ЙДЕ ЩЕ ЗИМА́ І НА ПСА. – Фурманом 
Сизоненко призначив, – раптом озлобився парубчак. – Учора не 
поїхав – палиць нахватався. – А чого ж нової власті не слухаєш? – 
глузливо усміхнувся. – Кінський кізяк, а не власть це! Прийде ще 
зима і на пса! Таку власть за ноги та й у воду! – як вітром здуло 
всю поважність з хлопця («Велика рідня», т. 3, с. 348). 

110. ПРИЙШЛИ́ ПО ВО́ВНУ – ЛИШИ́ЛИСЯ БЕЗ 
ШЕ́РСТІ. – Що там, Сергію? – ще охоплений шалом бою, 
допитується Туровець. – Нічого путящого: полотно та паки 
вовни. Прийшли по вовну – лишились без шерсті. Видно, це 
інтенданти-заготівельники їхали («Дума про тебе», с. 303). 

111. ПРИПА́С НІКО́ЛИ НЕ ЗАВА́ДИТЬ. – Що ж, бери, 
Власе, корiвчину, ховай десь подалi вiд людського ока, а менi привези 
зі своєї крамницi солi, бо, по-всьому видать, сутуж буде на неї. Ми 
ж iз тобою добре знаємо, як жити без солi. – Припас ніколи не 
завадить, – погодився Кундрик («Чотири броди», с. 330). 

112. ПРИТУЛИ́ЛА ГОРБА́ТОГО ДО СТІНИ́. – Сідлаєш, 
а щоб тебе самого сідлали і вдень і вночі. Знову за якоюсь 
спідницею повієшся, щоб ти вже на той світ повіявся. – Для тебе 
і широкі штани спідницею здаються, – сміється нижня, ширша 
частина обличчя управителя. Він впевнений, що Федора нічого не 
знає про його останні зальоти, і тому спокійно може дратувати 
її. – Знаю, добре знаю, осоружний, яка в тебе в економії лайдачка 
хвостом вертить! – наздогад кидає жінка. – Притулила 
горбатого до стіни («Хліб і сіль», с. 109). 

113. ПРИЧАЇ́ВСЯ, ЯК МИ́ША ПIД МIТЛО́Ю. див. НЕ 
РОБИ́ З КОПИ́ТА. 
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114. ПРИШИ́Ю I ПРИЛАТА́Ю. див. ЗАДЕ́ШЕВО НЕ 
ВIДКУ́ПИТЬСЯ. 

115. ПРО ДУ́ШУ ПОДУ́МАЙ. Коли вiн став на порiг, 
його плеча обережно торкнулась рука дiда Гордiя. Магазаник 
здригнувся. – Чого вам?.. Хату зачинiть зсередини. – Хiба тепер 
про хату – про душу подумай, – зашепотiв старий i потягнувйого 
в сiни. – Ти ж маєш розум у головi. Не запродуйся песиголовцям, не 
пiди на їхню пiдмову («Чотири броди», с. 362). 

116. ПРОЖИ́В ДЕНЬ – І ТО ДО́БРЕ. див. ЗА ТИМ 
ДОБРО́М НЕ ВГО́НИШСЯ. 

117. ПРО МЕ́НЕ, <СЕМЕ́НЕ>. див. ЯК НЕ Ї́ЛА ДУША́ 
ЧАСНИКУ́, ТО Й ТХНУ́ТИ НЕ БУ́ДЕ. 

118. ПРОНОЗУВА́ТА ШАТКІВНИ́ЦЯ, ТА НА ВИДУ́ 
НІЧО́ГО СОБІ.́ – Пронозувата шатківниця, та на виду нічого 
собі, – сам чорт, значить, ложку меду вложив, – ховає пляшки в 
кишені Варивон. – А горілки на своєму віку перепила – у хату не 
вмістилася б («Велика рідня», т. 2, с. 433). 

119. ПРОПА́В ТОРГ, ПРОПА́ЛА Й ГОРÍЛКА. – От не 
знав досi, що й свинi мають душу, – пiдсiк тато дядька  Трохима i 
покивав рукою тiтцi Дарцi: – Повертайся, жiнко, додому та 
протверези свого танцюриста огiрковим розсолом. – Так, напевне, 
й доведеться зробити, – сумовито погодилась жiнка. – Пропав 
торг, пропала й горiлка («Щедрий вечір», с. 655). 

120. ПРОСПIВА́В СВОЄ́, А ТАМ ХОЧ I НЕ 
РОЗВИДНЯ́ЙСЯ. – Нi, про селянське щастя. Про чорний хлiб i 
що треба людинi до цього хлiба... Скiльки разiв, Андроне 
Потаповичу, з високих, середнiх i низьких трибун ти говорив про 
селянське щастя, а чи насправдi хоч на один грам вiрив у нього? 
Чи мiж трибунним i справжнiм щастям не бачив рiзницi? Чи тобi 
живеться на бiлому свiтi, ях тому пiвневi: проспiвав своє, а там 
хоч i не розвидняйся? («Правда і кривда», с. 210). 

121. ПРОТО́РЕНІ СТЕЖКИ́ ЗА́ВЖДИ́ ЛЕ́ГШІ.  
– Готово, товаришу лейтенант. Хто перший полізе? – Ти як 
хочеш? – Я за вами. «Проторені стежки завжди легші», – зовсім 
недоречно спадає йому на думку, і, рукою підводячи дріт, він 
боком виповзає за огорожу («Велика рідня», т. 3, с. 317). 
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122. ПРОЩАВА́Й, РО́ЗУМ, ДО РА́НКУ. – П’яниці за 
вечірнім столом кажуть: «Прощавай, розум, до ранку». А 
Хворостенку розум заважає і вдень. Видко, не по його плечах 
тягар («Дума про тебе», с. 232). 

123. ПРЯ́МО ГОРА́ ЗВАЛИ́ЛАСЯ З МОЇХ́ ПЛЕЧЕ́Й.  
– Мислити, думати, i не тiльки про заготiвлi та закупки, а про 
життя i землi, i хлiбороба, – задумливо вiв Броварник. – Тут є над 
чим покрутити мiзками, i нi я, нi ти одразу не розв’яжемо, не 
розрубаємо цих вузлiв. – А хто ж їх розрубає? – Партiя, тiльки 
вона. – Ху, – полегшено зiтхнув Кисiль i посмiхнувся: – Прямо гора 
звалилася з моїх плечей. А я вже все передумав про тебе: чи не 
скапустився ти часом за свою партизанщину, чи не загiтував 
тебе якийсь елемент... («Правда і кривда», с. 211). 

124. ПСО́ВІ О́ЧІ ПРОДА́В. див. НАЇ́В ЧЕ́РЕВО НА 
ЧУЖО́МУ ГО́РІ. 

125. ПТАХ ПЕРЕЛÍТНИЙ: ЯК НЕ ПОЛЕТИ́ТЬ УГО́РУ, 
ТО САМÍ СКИ́НЕМО ВНИЗ З ГНIЗДА́. – Чи так, чи сяк – все 
одно почують. Ех, Антоне, Антоне, не пофортунило нам з тобою. 
– Ще пофортунить. Марко – птах перелiтний: як не полетить 
угору, то самi скинемо вниз з гнiзда. Вiдгодовується! Тiльки ока 
не треба спускати з нього («Правда і кривда», с. 306). 

126. ПТИ́ЦЯ ТАКО́Ж БО́СА ХО́ДИТЬ, І НЕ 
ЖУ́РИТЬСЯ. див. БО́СЕ, А ЧОГО́СЬ РАДІЄ́.  

127. ПУПОВИ́НОЮ МО́ЖЕ ВИ́ЛІЗТИ ЦЕ 
БАГА́ТСТВО. див. ЗДОХ, ЯК ПІ́ВЕНЬ ОД ЧЕМЕРИ́ЦІ. 

128. ПУСТИ́ БРЕХНЮ́ ДРIБНУ́, НА́ЧЕ МАК, А 
ВИ́РОСТЕ ЗАВБÍЛЬШКИ З КУЛА́К. – А це правда, що тiтка 
Василина втекла вiд свого чоловiка? – О! Пусти брехню дрiбну, 
наче мак, а виросте завбiльшки з кулак! – обурилась Люба. – Є ж 
такi чорноротi! Їх дуже гризе заздрiсть, що тiтка Василина аж у 
вiнницькiм театрi спiвала. От вони, безголосi, i тiтчин голос 
применшують, i дядька пiд’юджують («Щедрий вечір», с. 581). 

129. П’Ю, ТА РО́ЗУМУ НЕ ПРОПИВА́Ю. – Слава 
Україні! – спробував пожартувати, але відразу почув, що його 
слова упали, мов камінь у воду. Карпо підвів похмуре обличчя від 
столу і стомлено, насмішкувато покосив на батька: – Що? 
Хильнули? Веселі ви не по часу! – П’ю, та розуму не пропиваю, –
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спробував бадьоритися, одначе від того насмішкуватого 
олов’яного погляду стало не по собі («Велика рідня», т. 3, с. 465). 

130. П’Я́ТЕ ЧЕ́РЕЗ ДЕСЯ́ТЕ. – Ну, як там у селі? – А ти, 
бiдненький, наче й не знаєш? – примружився Григорiй 
Стратонович. – Та знаю п’ яте через десяте, але хочу, щоб ти 
змалював  картину, – посмiхнувся Марко. – В тебе це здорово iнодi 
виходить («Правда і кривда», с. 431). 

 
Р 

 
1. РАДÍЄ, НА́ЧЕ БО́ГА ЗА БО́РОДУ ПIЙМА́В. – Це ж 

тимчасово, – заспокоїв її Григорiй Стратонович. – Завтра-
позавтра переберемось у землянку i заживемо, як люди. Сьогоднi 
вже й скла  роздобув на вiконця, поцiнно дiсталось. – Ще й радiє, 
наче Бога за бороду пiймав, – докiрливо похитала головою 
(«Правда і кривда», с. 81). 

2. РАЗ ЖИВЕМО́ НА СВІ́ТІ. Коли він дійшов до 
Денисенкового двору, злегенька свиснув, і на його знайомий свист біля 
клуні заскавчав собака, підбіг до воріт. Він іще завагався, чи варто в 
таку ніч думати про залицяння, але чого там совіститися – раз 
живемо на світі («Кров людська – не водиця», с. 111); – Їдь, Іване, 
додому. Раз ми живемо на світі. Для чого один одному віку 
вкорочати? Бач, який світ широкий, – простягнув руку вперед. – А 
ти його в домовину хочеш затиснути («Велика рідня», т. 2, с. 524). 

3. РАЗ НА ТЕ ПІШЛО́. – Твої збитки, раз на те пішло, на 
себе беру, – розщедрився Плачинда, сердито ворушачи ніздрями і 
клешнями вусів. – Аякже, на себе, де вже моє не пропадало! 
(«Хліб і сіль», с. 136).  

4. РА́НИ ЛІКУ́ЮТЬ, А НЕ Я́ТРЯ́ТЬ. Борисенко. 
Товаришу Безсмертний, ви уважно вислухали скаргу? 
Безсмертний. Навіть дуже уважно. Борисенко. Вас товариш 
Безбородько ніде не обмовив? Безсмертний. Мене – ні, а людей 
обмовив окупацією! Рани лікують, а не ятрять… («Правда і 
кривда» (п’єса), с. 556–557). 

5. РА́ННIЙ СМIХ НА ПÍЗНI СЛЬО́ЗИ ПОВЕРТА́Є.  
– Дурне подумала собi, – Олена Петрiвна стерла соняшниковий
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пилок з обличчя, довiрливо зiбрала зморшки навколо повних уст.  
– Я, пробачте, навiть не сподiвалася, що ви вмiєте так гарно 
посмiхнутись людинi. – Чого це вас ще зранку на смiх потягло? – 
одразу розсердився Ступач. – Раннiй смiх на пiзнi сльози 
повертає. – От i поговорили, – скорбно хитнула жiнка головою i 
зникла за сонцем соняшникiв («Чотири броди», с. 162). 

6. РА́НО ЧИ ПÍЗНО ПРИ́ЙДЕШ (ПРИ́ЙДЕТЕ). див. 
СИ́ЛУВАНИМ КОНЕ́М НЕ НАРО́БИШ. 

7. РИ́БА І ЗАЙЦІ ́ЗАВЕДУ́ТЬ У СТАРЦІ́. – Це мені слово 
більше подобається, ніж Бульба. А ти, значить, не звертай уваги 
на серце і бережи здоров’я. Да, – раптом поважніє Варивон.  
– Крупозне запалення – це не жарти. Недаром кажуть: риба і 
зайці заведуть у старці. Вони і до смерті можуть завести 
(«Велика рідня», т. 3, с. 115). 

8. РИ́БА НЕ БЕЗ КО́СТI, А ЧОЛОВÍК НЕ БЕЗ ЗЛО́СТI.  
– А ви хто будете? – Я?.. Учитель. – Оце добре, – чогось зрадiла 
дiвчина. – А ви не скажете, як ваш голова колгоспу? – Голова як 
голова, – невиразно вiдповiв Данило. – Кажуть, вiн дуже лихий? 
Данило збентежився: – Хто ж це таке сказав тобi? – Люди. – Тi, що 
на полi працювали? – Нi, дорожнi. То дуже вiн лихий? – Не дуже, але 
риба не без костi, а чоловiк не без злостi («Чотири броди», с. 137);  
– Вдачу ж ви мені вділили, – ще хотів чимсь відговоритись, але зразу 
подобрішав, зрозумів, що даремно він так розходився, і вже 
спокійніше додав: – Риба не без кості, а чоловік не без злості. Хай 
пробачить Григорій («Велика рідня», т. 3, с. 413). 

9. РИ́НУВСЯ, МОВ ВЕДМІ́ДЬ НА ПА́СІКУ. див. 
ТРИМА́Й ЯЗИ́К ЗА ЗУБА́МИ, <ЩОБ НЕ ЇС́ТИ БОРЩ З 
ГРИБА́МИ>. 

10. РІ́ДНОГО БА́ТЬКА ЗА КОПІ́ЙКУ (ПРИБА́В 
КОПІ́ЙКУ) ПРОДА́В БИ (ПРОДА́СТЬ). Никанор уже і в снах і 
наяву бачить себе підпанком. І таки стане ним, бо камінне серце має 
чоловік, – рідного батька за копійку продав би, а за дві – і придушив 
би («Хліб і сіль», с. 31); – Погано, Дмитре, страх як погано. Не 
судила доля жити нам разом, так за ким того щастя шукати. Хіба 
ж то люди? То лавушники. Рідного батька, прибав копійку, 
продасть. Тільки й слова в них: сотня, десятка, п’ятьорка, продав, 
купив, обкузьмив, об’їхав, спустив («Велика рідня», т. 2, с. 490). 
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11. РÍЗНI ЧАСИ́ ПО-РÍЗНОМУ ЦIНУ́ЮТЬ ЛЮБО́В.  
– Не кажiть менi, дядьку, про любов. Сутiнок i жалi обгорнули 
обличчя лiсника. – А чого менi тепер не говорити про любов, коли 
далi вже буде пiзно, бо лiта беруть своє... – Хiба ж i я, i люди не 
знають, яка у вас була любов до своєї жiнки? – Так то ж до неї, а 
це до тебе! Та й рiзнi часи по-рiзному цiнують любов. Тодi я 
придивлявся до десятин, тепер – до краси («Чотири броди», с. 59). 

12. РОБИ́ ПО ПРА́ВДI – О́ЧI ВИ́ЛIЗУТЬ. – Того й 
вириваєш, i тиснеш кожну копiйку, i ховаєшся з нею, наче 
злодiй, а вона ж, гидомирна, й несе тобi тiльки паскудство, 
невiдчепно дрiбнить i мiзки, i душу. Добре знаю, що треба 
жити по правдi. Але знаю i друге: роби по правдi – очi 
вилiзуть. Того й бредеш помiж двома берегами, рятуючи тiло i 
топлячи душу («Щедрий вечір», с. 651). 

13. РОБО́ТИ ДО САМО́Ї СУБО́ТИ. – Пiзнiше, пiзнiше 
прийду на посиденьки, бо зараз занiколилось: роботи, практично, 
до самої суботи, а вiд цього дня та знову ж до цього – i вгору 
нiколи глянути. Самi знаєте – село висить на плечах. Привiт 
передавайте Марковi, нехай скорiше видужує та не трудить 
зарання себе, бо  вiн у вас непосидющий, – говорить з веселим 
спiвчуттям («Правда і кривда», с. 110). 

14. РОЗКАЖИ́, ЯК НА ДУХУ́. – Когось треба 
перехитрити? –Постарайся себе перехитрити. – Себе? Для чого 
б воно? – здивувався Кульбабенко. – Не догадуєшся? – нахмурився 
я. – Ану, як на духу, розкажи всю правду про себе («Правда і 
кривда», с. 73–74). 

15. РО́ЗКIШ ПРИХО́ДИТЬ ЗI СМАКО́М, А 
МИНА́ЄТЬСЯ З БО́ЛЕМ. – У мене, коли добре наб’ю 
животисько, душа наче на подушцi лежить. Розкiш у тебе в 
лiсах, – згадав про щось Безбородько, посмутнiв. – Розкiш 
приходить зi смаком, а минається з болем. Я не дуже зобиджу 
тебе, коли назву своїм жертводавцем? («Чотири броди», с. 153). 

16. РОЗКОШУ́Є, ЯК ПАМПУ́Х В ОЛÍЇ. див. ДЕРЖА́ВI 
КРА́ПЛЮ, СОБÍ КВА́РТУ. 

17. РОЗЛЕДАЧÍВ ТИ, ЯК ЦЕРКО́ВНА БРА́МА. – Не 
знаєш? Та нащо на свiтi живеш? – обурився Броварник. – Ox, i 
розледачiв ти, як церковна брама. А я знаю: нема в Безбородька нi 
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горошинки в коморi. А в мене ж такий, що по 30 центнерiв 
вигорошує з гектара. Пособлю тобi ним («Правда і кривда», с. 215). 

18. РОЗМОЛО́ЛАСЯ, МОВ КО́ЛЕСО БЕЗ БУ́КШІ.  
– Це навіть трохи краще, – жвавішає жукувате обличчя 
судовця. – Але ж єдиного свідка, жінку старого, треба як слід 
підготувати. От ґава стара розмололась, мов колесо без 
букші («Хліб і сіль», с. 461). 

19. РОЗПАСКУ́ДИЛИСЯ, НА́ЧЕ В ТЕ́ЩI. – Удень тут 
спокiйнiше, – шепче Василь. – А патрулiв хоч зараз голими руками 
бери. Чесонемо, брате? – Навiжений! Тодi Сагайдак нiколи не 
пустить нас у розвiдку. Ще почекали з пiвгодини, але патруль 
бiльше не з’являвся. – Пiшли вiдлежувати боки. Розпаскудились, 
наче в тещi («Чотири броди», с. 427). 

20. РОЗУ́МНА ГОЛОВА́, ТІ́ЛЬКИ НЕ НА ТІ В’Я́ЗИ 
ВМОСТИ́ЛАСЯ. Капуленко. Усе обтрусили, куме, до 
останньої краплі обтрусили і не помітили. Цимбалюк. Он воно 
як!.. Росу я, може, й обтрушував, але поки що душі не чіпав. 
Капуленко. Чи не забагато ми один одному надламуємо душі? 
Цимбалюк. Розумна в тебе голова, тільки не на ті в’язи 
вмостилася («Кум королю», с. 602–603). 

21. РОЗУ́МНИЙ МО́ЖЕ СЕБЕ́ НАЗВА́ТИ ДУ́РНЕМ, А 
ДУ́РЕНЬ – НІКО́ЛИ. Богдан. Тіточко, до вас Яринка не 
заходила? Соломія. Була. Попрощалася і поїхала. Богдан. Не 
сказала куди? Соломія. Сказала: або до сестри в Майдани, або до 
брата на шахти, або… до тебе. Богдан До мене!? Так і сказала!? 
Соломія. Так і сказала. Ще й у твою сторону очима повела і 
душею потягнулась… Я ж, Богданчику, у цьому щось розумію… 
Богдан. Ой дурень я, дурень! Соломія. Оце побув, відвідав тітку, 
ще й налаяв себе. Розумний може себе назвати дурнем, а дурень 
– ніколи («Дума про любов», с. 481). 

22. РОЗУ́МНИЙ ЧОЛОВÍК, А ВЕРЗЕ́ ЧОРТИ́ БА́ТЬКА 
ЗНА ЩО! див. ТВОЄ́ <ЛЕЖИ́ТЬ>  ЗВЕ́РХУ (ЗНИ́ЗУ). 

23. РО́ЗУМ ТРЕ́БА МА́ТИ В ГОЛОВІ.́ – Ти знаєш: усі 
наші достатки прийшли з волів, з чумацтва. Воно тобі й грішне 
тіло прикрило, і земельки надбало. Тепер звелося чумацтво, одні 
пісні зосталися. То гріх заробляти гроші ними: це все одно, що 
заробляти на мертвому батькові, який тобі скарби полишив.
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Дунай одвернувся од цього зарібка, а ти, мов дурень, клюнув. 
Розум треба мати в голові («Хліб і сіль», с. 70). 

24. РОКÍВ, ЩО ЗБÍГЛИ, ЯК ВЕСНЯ́НА́ ВОДА́,  
– ЗДОГАНЯ́Й – НЕ ЗДОЖЕНЕ́Ш. Вiн усiм своїм смутком 
поглянув на Оксану, мовчки питав її слова i боявся його, боялась 
його й Оксана, бо нащо це? Похиливши голову, вже неприслухалась 
до печi, а тiльки до юги тих рокiв, що збiгли, як весняна вода, – 
здоганяй – не здоженеш («Чотири броди», с. 62). 

25. РОТ – НЕНА́ЧЕ ХЛIВ: <ЯК РОЗЧИ́НИТЬСЯ – 
ЗАМКО́М НЕ ЗАЧИ́НИШ, КВАЧЕ́М НЕ ЗАТУ́ЛИШ>. див. 
ВЛИП (УЛИ́П), ЯК МУ́ХА В МЕЛЯ́СУ. 

26. РУ́КИ КОРО́ТКІ. – Знаю, на яку дорогу можуть 
завести такі прогулянки. А за тебе я відповідаю. Перед пам’яттю 
Тимофія відповідаю. Тому й зайшов. Обломлять хлопця, думаю, 
мов гороба восени, здеруть шкуру, як лико, а потім, жалюгідного і 
непотрібного, викинуть на людське посміховище. – мене не 
обломлять. Руки короткі («Велика рідня», т. 2, с. 373). 

27. РУКО́Ю ПОДА́ТИ. – Менi треба їхати в Тарноруди на 
роботу. – Ага, на роботу, – закивав головою Магазаник, i сяк i так 
пасучи дiвочий обрис з голови до нiг. – Ми тебе довезем до свого 
лiсництва, а там уже рукою подати до Тарнорудiв. 
Учителювати їдеш? («Чотири броди», с. 120). 

28. РЯТУ́ЙТЕ МОЮ́ ДУ́ШУ! див. ЗIТХА́ЄТЕ 
(ЗІТХНУ́ЛА), МОВ (ЯК) ОСТА́ННЄ СПЕКЛИ́ (СПЕКЛА́). 

 
С 

 
1. САМА́ БАЛАМУ́ТКА, ЯКИ́Х ЗЕМЛЯ́ НЕ ЗНА́ЛА. 

див. ПОКИ́СЛА ТРО́ХИ – I ПIДСИХА́Й. 
2. САМА́ РОЗУМÍЄШ, НЕ МАЛЕ́НЬКА. – Сама 

розумiєш, не маленька. – Не маленька, – полохливо повторила 
жiнка, притулила руку до грудей i на мить з мукою на обличчi 
полинула в тi лiта, коли була маленькою, а потiм знову 
озлобилась. – I хай плещуть, коли язики не защепнуло. Не важко 
обмовити людину, а хто їй порадить, як цей час прожити? 
(«Правда і кривда», с. 339). 
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3. САМ БІС НО́ГУ ВЛО́МИТЬ. див. ЖІ́НКУ З ЯКО́ГО 
БО́КУ НЕ ПОВЕРНИ́ – ОДНЕ́ ЛУКА́ВСТВО ПОБА́ЧИШ. 

4. САМ БОГ НЕ ЗНАВ, ЩО БІС У КО́ЖНУ ЧУЖУ́ 
ЖІ́НКУ ПО ЛО́ЖЦІ МЕ́ДУ КЛАВ. Обличчя полісовщика схоже 
на покрашену лушпинням цибулі писанку, яку хтось густо 
помережив зеленкувато-золотистим сім’ям веснянок; вони, 
капосні, навіть на повіках вискакували навесні. Але ці дрібні 
недогляди природи не мішають Матвієві вважати себе чи не 
першим красенем у селі і придивлятися більше аніж треба до 
чужих жінок. Коли ж йому при нагоді кажуть про це, він, 
сумовито зітхаючи, відповідає: – Біда. Сам Бог не знав, що біс у 
кожну чужу жінку по ложці меду клав. А мед – велике діло! 
(«Хліб і сіль», с. 104); див. також: ПРОНОЗУВА́ТА 
ШАТКІВНИ́ЦЯ, ТА НА ВИДУ́ НІЧО́ГО СОБІ.́ 

5. САМ ДÍДЬКО ТОБÍ НЕ ВГО́ДИТЬ. див. БИЙ СВIЙ 
СВОГО́, ЩОБ ЧУЖИ́Й БОЯ́ВСЯ. 

6. САМ ДІД́ЬКО У ВА́ШИХ ДІЛА́Х ШИ́Ю СКРУ́ТИТЬ. 
– Хай собі робить, як сама знає, – сказав Марійці, – бо потім, коли 
що до чого, увесь вік нарікатиме. – Увесь вік буде дякувати. 
Спом’янеш моє слово! – насілась жінка на нього, і мусив 
відступатися чоловік. – Сам дідько у ваших ділах шию скрутить. 
Я вам і не суддя, і не порадник («Велика рідня», т. 2, с. 509). 

7. СА́МЕ ТЕПЕ́Р ДО ОПЕ́НЬОК, КОЛИ́ НАС УЖЕ́ НА 
ПНІ ОБТЯ́ТО. див. НЕ ТІ ТЕ́ПЕР МЛИНИ́ МЕ́ЛЮТЬ. 

8. САМЕ́ ЩА́СТЯ НАД ВА́МИ ТО́РБОЮ ТРУ́СИТЬ. 
див. І (Й) ЗА ТО́РБУ ЧЕРВІ́НЦІВ НЕ ПРОДА́М. 

9. САМИ́М «СПАСИ́БI» НЕ ВIДБУ́ДЕШ. Марко видобув 
з соломи зелений мiшечок з харчами, вийняв нахололий хлiб, 
американський, з червоними лампасами бекон i подiльську, з кулак 
завбiльшки, часничину, до луски якої поприлипали крихiтки тiєї землi, 
що перекотила на собi армiї i машини кiлькох сплетених у клубок 
ненавистi й смертi держав. – Їж, Хведю. – Спасибi. – Самим 
«спасибi» не вiдбудеш, – лагiдно примружився Марко, кумедно 
ворухнувши нерiвною пiдкiвкою вусiв («Правда і кривда», с. 18). 

10. САМО́МУ Й ПІЧ ОСТОБІ́СІЄ. – Теж вірно 
кажете, – ніби розсудливо погодився Стопочка. А ви, тату. Не 
думали, що вам таки треба одружитися? Самому й піч 
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остобісіє, та й начальству без жіночих рук не догодиш. Як ви 
на це? («Чотири броди», с. 582). 

11.  САМ П’Є, САМ ГУЛЯ́Є. Сірошапка. Я мельник. 
Бандит. А я головний інтендант батька Чирви-Зірки. Сірошапка 
Ох… як інтересно. А за який уряд тримається ваш батько? 
Бандит Він сам собі уряд! Сам п’є, сам гуляє! А воює – проти 
поміщиків, комуністів і турків! («Зачарований вітряк», с. 404). 

12. САМУ́ БРЕХНЮ́ ІЗ БРЕ́ХЕНЬ ЗА ПРА́ВДУ 
ВИ́ДАСТЬ, О́КОМ НЕ МОРГНУ́ВШИ. див. ХЛІБ́ОМ НЕ 
ГОДУ́Й, А ПОГОВОРИ́ТИ ДАЙ. 

13. СВИНЯ́ НА́ВIТЬ У ЦЕ́РКВI БАЮ́РИ ШУКА́Є. – Так 
бачиш, яким дiдьком кривда шипить. Спочатку вiд тих обмов 
навiть смiшно i дивно було. А тепер – страх огортає. Хоч би 
подивитись збоку на того бiса, – позлiшало її обличчя i навiть 
брови позлiшали. – Що вiн за одно i на кого схожий? – На людину 
скидається, у свиню ж переродився. А свиня навiть у церквi 
баюри шукає («Правда і кривда», с. 151). 

14. СВIЙ ГРIШ НЕ ПРОПУ́СТИТЬ КРIЗЬ ГО́РЛО. див.  
НЕ БУДЬ СВИНЕ́Ю.  

15. СВІЙ НЕ СВІЙ, А НЕ ЛІЗЬ У ГОРО́Д. – А вже 
тепер можна свою, колишню, значить, землю орати? – перебив 
хтось <…> – Ні, панове, не можна. – Чому? – Іще не 
розроблена нова земельна реформа. На це буде наказ нашого 
друга – німецької держави. – А-а-а…– протягнув хтось 
злорадно позаду. – Свій не свій, а не лізь у город, – хтось 
штовхнув Варчука під бік («Велика рідня», т. 3, с. 304). 

16. СВIЙ СВОГО́ ЗЛЯКА́ВСЯ. – Добридень, бiлочко. 
Звiрок ворухнув ушима i, дивлячись на неї, спустився нижче. Але 
на галявинцi, вигойдуючи на спинi човники вух, з’явився заєць-
перелiток. Вивiрка блискавкою майнула на друге дерево, а заєць 
сторчма кинувся у кущi. – Свiй свого злякався, – добряче 
посмiхнулася дiвчинка i вже сказала чиїмись словами: – Нема 
згоди нi мiж людьми, нi мiж звіриною («Щедрий вечір», с. 583). 

17. СВІТ КЛИ́НОМ НЕ ЗІЙШО́ВСЯ. – Більше не буду 
працювати в Шаміля – нема роботи. – Ой, – тихо зойкнула мати, і її 
великі, налиті втомою очі, смагляве, ще красиве обличчя взялося 
зажурою. – Так уже думалось на цю хату зіп’ятись. Що ж воно 
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буде? – Не зійшовся ж світ клином на тому Шмалієві, – сам собі 
зливає на руки Роман. – Може, в економії щось знайдеться, а ні – на 
цукроварні чи винниці («Хліб і сіль», с. 154); Одна справа – 
подарувати потрiбнiй людинi вiдеркову липiвку меду чи запечатаний 
щiльник, а зерно тепер он який скарб! Це ж пристановище його – 
синє, як Оксанин погляд, море. Та не зiйшовся свiт клином на її 
чарах, знайдуться й iншi, а поки що хай переднiє день i настане вечiр 
(«Чотири броди», с. 94); див. також:  Є ПРА́ВДА НА СВÍТI; ЩОБ 
ВАМ (ТОБІ́) <В ДУШІ́> ПУ́СТО БУЛО́. 

18. СВIТ НЕ БЕЗ ДО́БРИХ ЛЮДЕ́Й. – Не треба, 
Даниле Максимовичу. – Чому? – Вам пора йти. – Куди? Лаврiн 
журно глянув на нього: – У свiт. А свiт не без добрих людей. 
Не вони, а тiльки дрiбний Ступач замахнувся своєю косою на 
вас («Чотири броди», с. 238). 

19. СВІ́ТЛИЙ ГЕ́ТЬМАН ЗНА́Є, ЩО МУ́ЖИК ТЕПЕ́Р 
НІЧО́ГО НЕ МА́Є. див. ЛЮБИ́В І ВОВК КОБИ́ЛУ, ТА 
ЗАЛИШИ́В ХВІСТ І ГРИ́ВУ.  

20. СВІТ ШИРО́КИЙ! див. РАЗ ЖИВЕМО́ НА СВІТ́І. 
21. СВОГО́ ЗА́ВТРАШНЬОГО ДНЯ НЕ ВГАДА́ЄШ.  

– Милості під церквою з простягнутою рукою просять, – сказав 
повчаючи, і щось подібне до усмішки покривилось навколо 
припухлого носа. – Ой Никаноре, не смійся над людським горем, бо 
і свого завтрашнього дня не вгадаєш, – похитала головою Уляна 
Таранюк («Хліб і сіль», с. 408). 

22. СВОЄ́Ю СМЕ́РТЮ НЕ ПОМРЕ́Ш. див. ПРА́ВДА 
О́ЧІ КО́ЛЕ.  

23. СВОЇ́ РА́НИ НАЙБОЛЮ́ЧІШІ (НАЙБІ́ЛЬШЕ 
БОЛЯ́ТЬ). – Нестор плюється? Думаєш, у тебе одного лихо? Чи є 
тепер хоч один чоловік, щоб не мав рани як не на тілі, так на душі?  
– Свої рани найболючіші, товаришу командир («Велика рідня», т. 3, 
с. 495); див. також: СВОЯ́ СОРО́ЧКА НАЙБЛИ́ЖЧА ДО ТІ́ЛА. 

24. СВОЮ́ БІДУ́ І ГРО́МОМ НЕ ПРИБ’Є́Ш. Першою 
думкою було розшукати чи додзвонитись до Хворостенка, та гору 
взяла давня обережність, і він подався на пораду до Антона 
Антоновича Пасикевича. Це теж не велике щастя мати такого 
порадника і друга, краще б він був собі десь у небутті. Та свою біду і 
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громом не приб’єш – от і живе поруч такий собі Пасикевич, з яким 
тебе одним мотузочком зв’язала доля («Дума про тебе», с. 218). 

25. СВОЯ́ СОРО́ЧКА НАЙБЛИ́ЖЧА ДО ТІ́ЛА. – Що ж, 
іди, Кириле! Я хотів тебе послати на станцію. Хотів, щоб на твоєму 
рахунку десятки фріців були; вони ось зараз, коли ми про життя 
говоримо, везуть по рейках смерть тим людям, без яких і ми б не 
жили. Що ж, пропустимо зайві ешелони до нашого серця. Немало 
вже пропустили. А завтра нові матері залишаться без дітей, нові 
вдови заголосять. Бо нам свої рани найбільше болять. Нам своя 
сорочка найближча до тіла… («Велика рідня», т. 3, с. 496). 

26. СВЯТИ́НІ ЛЕ́ГШЕ ВТРА́ТИТИ, АНІ́Ж ЗНАЙТИ́.  
– А оце завтра до нас має приїхати пан Пасикевич з отими 
німецькими знавцями, що обдирають музеї і храми. Тож я з 
церкви забрав найкращі образи. Переховаю тут, поки наші не 
повернуться, бо святині легше втратити, аніж знайти 
(«Дума про тебе», с. 298). 

27. СЕЛЯНИ́Н БЕЗ ЗЕМЛІ ́ – ЦЕ РИ́БА БЕЗ ВОДИ́.  
– Слухав я панське, а думав про мужицьке, і знаю одно: селянин 
без землі – це риба без води! («Хліб і сіль», с. 386). 

28. СЕ́РЕД ЖИВИ́Х НІЧО́ГО ЖИВО́ГО НЕ БА́ЧИШ. див. 
ЗО́ЛОТО ПРИКОПА́В ГЛИ́БОКО, А ДУ́ШУ ЗО́ВСІМ ЗАГРІ́Б. 

29. СЕ́РЕД ЛЮДЕ́Й НЕ ЗАЛИ́ШИМО́СЯ БЕЗ ЛЮДЕ́Й. 
див. ОДНА́ ЗЕРНИ́НА ДАЄ́ ЖМЕ́НЮ ЗЕРНА́.  

30. СИВИНА́ – НЕ ДИВИНА́. – Вiн чимсь на тебе 
схожий... Постарiв, посивiв цей дуб-довговiк? – Присипала, 
притрусила приморозь, та й чого дивуватися? В такi лiта, навiть 
без вiйни, сивина – не дивина («Правда і кривда», с. 83). 

31. СИДИ́ Й СПОДІВА́ЙСЯ З МО́РЯ ПОГО́ДИ. – А так 
я принаймні добився одного: частина людей побачила, що чудо – 
це безсоромний грабіж, грабують там прочан і наші дукачі, і 
зайди-святі. Отже, прийде час, дозріє чудо і лопне, як пухир.  
– Сиди й сподівайся з моря погоди! Ти не міг раніше щось 
придумати («Велика рідня», т. 2, с. 318). 

32. СИДИМО́, У ВУС НЕ ДУ́ЄМО. А звiдки ж вiзьметься 
та рацiональнiсть, коли ми й тепер он як умiємо прогайнувати 
копiйку, вмiємо влiзти в борги, але нiяк не вмiємо чи не хочемо 
вхопити ту копiйку за хвоста. Подумайте, як ми торгуємо? Є 
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готовеньке – продаєм, нема – сидимо, у вус не дуємо, бо так чи 
сяк, а жалування йде. А грошi у нас же пiд ногами лежать! 
(«Чотири броди», с. 73). 

33. СИДИ́ – НЕ РИ́ПАЙСЯ. – Не бідолахи – непоправні 
дурні. Хіба можна в таку далеч їхати з їхніми лахами і 
нещасними копійками? Це вже не люди, а купа самогубців! – А 
що ж їм залишається робити? – обережно запитав я. – 
Сидіти – не рипатись і краще працювати біля свого наділу, 
який він не є («Хліб і сіль», с. 34). 

34. СИДИ́ТЬ НА ЛЮ́ДЯХ, МОВ ДЗВIН БЕЗ’ЯЗИ́КИЙ. 
Я нiколи не бачив його таким говiрким. То завжди сидить на 
людях, мов дзвiн без’язикий, ховає у собi слова, як скарби в землi. 
А це, бач, навiть жартувати зволив. Ось як кумерцiя розв’язала 
язика. Тепер би йому, напевне, i тiтка Марiйка позаздрила б 
(«Щедрий вечір», с. 587). 

35. СИЛОМІ́ЦЬ ДІВО́ЧУ ДУ́ШУ НЕ РОЗГО́РНЕШ.  
– Нічогісінько, тату, – вона винувато опускає очі. Значить, 
щось таки ховає від нього. Але силоміць дівочу душу не 
розгорнеш, мов ту травицю, на якій лежить приховане 
солов’їне гніздо («Хліб і сіль», с. 548). 

36. СИ́ЛУВАНИМ КОНЕ́М НЕ НАРО́БИШ. – Спасибi 
вам. Тепер, коли ви неофiцiйно почали працювати на нас, 
можете вибрати вже й офiцiйну посаду. – Нi-нi, – злякано 
замахав руками i поточився назад Поцiлуйко. – Як хочете. 
Силуваним конем не наробиш, – поблажливо сказав Крижак.  
– Але рано чи пiзно прийдете до нас, бо сьогоднi ви спалили 
останнiй мiст до того берега, – махнув рукою на стiну позад 
себе («Правда і кривда», с. 182). 

37. СИЛЬНІ́ШИХ ТРЕ́БА РОЗУМНІ́ШЕ БИ́ТИ. – Ну, так 
хто кого? – не обертаючись, щоб не розсміятися з гороб’ячої 
завзятості Кушніра, питає Свирид. – Обоє один одного, – неохоче 
відповідає Степан. – Хоч і гладкий, та жилавий, чорт. – Сильніших 
треба розумніше бити («Кров людська – не водиця», с. 12). 

38. СІДА́Й (СІДА́ЙТЕ), ЛА́ВИ НЕ ПЕРЕСИ́ДИШ (НЕ 
ПЕРЕСИ́ДИТЕ). – І тобі, парубче, добрий, – статечно відповідає 
дядько Себастіян, трохи з подивом, але привітно оглядаючи 
мене. – Сідай. – Я і постою, більшим виросту, – трохи ніяковію од 
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такої уваги до себе. – Сідай, сідай, лави не пересидиш, – голова 
комнезаму підводиться з-за столу, високий, красивий, статурний, 
щоки його полатані вітряними лишаями, а чуб такий, наче його з 
полум’я вихопили («Гуси-лебеді летять», с. 516–517). 

39. СIДА́ЮЧИ НА ХА́НСТВО, ДУ́МАЙ ПРО ДВI КА́РИ 
– НЕБЕ́СНУ I ЗЕМНУ́. – Отче, ви не думаєте, що за цю мову ми 
вiдразу можемо вийняти з вас душу? Старий здригнувся, 
приплющив вiї, з погордою глянув крiзь приплентача i твердо 
вiдповiв: – Хто загубив свою душу, вiдписавши нечистому, 
загубить i чиюсь. Iще одне тобi скажу: сiдаючи на ханство, 
думай про двi кари – небесну i земну! («Чотири броди», с. 365). 

40. СІЛЬ ТОБІ́ В О́ЧІ. «Сіль тобі в очі», – тричі 
повторював у думках, бо хоч і був учителем, але селянські 
забобони не відлетіли від нього. Не раз він був у відчаї, що не 
може зодягнути її по-людськи, а вона заспокоювала його, що 
колись і в них усе буде («Кров людська – не водиця», с. 146). 

41. СКА́ЖЕ – СНІП ЗАВ’Я́ЖЕ. Максима кріпко любить 
Столяриха: господаровитий хлопець вдався, голову, а не баняк має 
на плечах, тому й головує не як поденщик, аби день до вечора 
дожить. А головне, землю знає і на слово твердий: скаже – сніп 
зав’яже… («Столяриха», с. 342). 

42. СКАЖИ́ НА МИ́ЛIСТЬ БО́ЖУ! див. ДЕ Є ТАКÍ 
ГРАБЛÍ, ЩОБ ВIД СЕ́БЕ ГРЕБЛИ́? 

43. СКАЖУ́ ПО СЕКРЕ́ТУ. Лiсник оглянувся, прихилив 
голову до дiвчини: – Тодi скажу по секрету: у нас не голова 
колгоспу, а якийсь гаспид. Вiн, пекельник, не те що людей – сам 
себе зароганив роботою. От накладе на дiвочi плечi волячу ношу, 
та й звiтрiє твоя краса («Чотири броди», с. 120). 

44. СКА́ЗАНО ДЛЯ ТАК ГОДИ́ТЬСЯ. – Гаразд. Але ти 
дiйсно вiриш, що через  два-три  роки  доб’єшся  тiєї картини, яку 
намалював на зборах? Чи це тiльки сказано для так годиться, з 
нагоди коронацiї, щоб людям у перший день головування бляхмана 
пустити? («Правда і кривда», с. 291). 

45. СКÍЛЬКИ НЕ СТАРА́ЙСЯ, А ВЧОРА́ШНIЙ ДЕНЬ 
НЕ ПОВЕ́РНЕШ. – Чого ж ти, пане старосто, ранiше в мене 
ради не питав? А тепер скажу одно: скiльки не старайся, а 
вчорашнiй день не повернеш. I вчорашньої води не доженеш, з 
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усiма здирачами і навiть з Гiтлером не здоженеш... («Чотири 
броди», с. 535). 

46. СКÍЛЬКИ НЕ СТАРА́ЙСЯ, А ВЧОРА́ШНЬОЇ ВОДИ́ 
НЕ ДОЖЕНЕ́Ш. див. СКÍЛЬКИ НЕ СТАРА́ЙСЯ, А 
ВЧОРА́ШНIЙ ДЕНЬ НЕ ПОВЕ́РНЕШ. 

47. СКÍЛЬКИ СВÍТА (СВІТ́У), СТÍЛЬКИ Й ДИ́ВА.  
– А ще що ти любиш? – запитав, аби запитати. – I люблю весняний 
спiв їжака. – Їжака?! – не повiрив Данило. – Еге ж, його спiв 
схожий на пiсню дрозда. I люблю назирити борсука за роботою, 
коли вiн збирає листя на зимiвлю: назгрiбає купку, охопить її 
лапами, притисне головою i суне до нори... – Скiльки свiта, стiльки 
й дива («Чотири броди», с. 196); – Бо тепер спека, i не треба нею 
втомлювати бджолу. А в льоток, повернений на пiвнiч, гарно падає 
i ранкова, i вечiрня зоря та й продовжує медозбiр. То весною чи 
восени ми ставимо вулики вiчками на пiвдень – тодi треба вловити 
сонце. – Скiльки свiту, стiльки дива («Чотири броди», с. 141); 
 – Думаєте, розкiш морозити ваших дiтей у церквi, а своїх у 
дзвiницi? – Як у дзвiницi? – здивувався i похмурнiв Марко. – А хто ж 
менi взимку в спаленому селi мiг приготувати хороми? От i 
знайшов собi в дзвiницi тимчасовий притулок. Є у мене п’ятеро 
дiтей... – П’ятеро!? – з недовiрою перепитав Марко. – Скiльки 
свiту, стiльки й дива! («Правда і кривда», с. 69). 

48. СКОПА́Й МІ́ЛКО, ПОСІЙ́ РІ́ДКО, ТО ВРО́ДИТЬ 
ДІД́ЬКО. див.  ВДОВИ́Н ПЛУГ ДО БЛАГОВІЩ́ЕНСЬКОГО 
ТИ́ЖНЯ НЕ ОРЕ́.  

49. СКОРÍШЕ ВIДХОРУ́Ю, А СВОГО́ НЕ ПОДАРУ́Ю. 
На перепечених щоках дядька Володимира з’явились першi мiдяки 
рум’янцiв: – Iч! Вам, бачу, дармового захотiлося? Ви собi 
прикидаєте: як нова власть потурає вам, то й груша залишиться 
за вами? Так  я теж маю некупований характер: скорiше 
вiдхорую, а свого не подарую («Щедрий вечір», с. 574). 

50. СКОРІШ́Е РАК СВИ́СНЕ І СУ́ХА ДО́ВБНЯ 
ЗАЦВІТЕ́. – Сердечний партизанський привіт вам, люди добрі. І 
привіт од воїнів Червоної Армії. Разом, як дві руки одного 
чоловіка, ми б’ємо фашиста. І розіб’ємо його, бо так хоче наш 
народ. Ніколи ніяким ворогам не бачити Москви. Скоріше рак 
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свисне і суха довбня зацвіте, аніж будь-хто переможе нас 
(«Велика рідня», т. 3, с. 432). 

51. СКО́РО (ШВИ́ДКО) КА́ЗКА КА́ЖЕТЬСЯ 
(МО́ВИТЬСЯ), <ТА НЕ СКО́РО ДÍЛО РО́БИТЬСЯ>.  
– Намалював картину, – щось прикидаючи своє, примружився 
старий. – Ну, а коли ж їм, пережиткам рiзним, кiнець прийде? – 
Це вже друга задачка, i її можна так починати: скоро казка 
кажеться, та не скоро дiло робиться («Правда і кривда», с. 226); 
– І головне: ми позбавимось бунтарів, їхні ідеї будуть сіятись не в 
гарячі голови, а в безмір’я снігів і хвилі Тихого океану. – Скоро 
казка мовиться («Хліб і сіль», с. 38); – Ти сім’ю не мішай з 
іншими справами. Вона й тепер мені в очах стоїть. І поки не 
провідаю її – не заспокоюся. А бити ворогів нам треба силою.  
– Швидко мовиться казка… Де набрати цієї сили? На хуторі не 
нашкрябаєш («Велика рідня», т. 3, с. 328); див. також: І  (Й) 
<ЩЕРБА́ТОЇ> КОПІ́ЙКИ ЗА ДУШЕ́Ю НЕ МА́Є. 

52. СЛА́ВНА ЛЮДИ́НА, КУДИ́ НЕ ПІД́Е́ – ВСІМ ДО 
СЕ́РЦЯ ПРИПАДЕ́. – Мовчи, стара. Знаю, куди закидаєш, – 
збагнув її натяк Іван. – Просто до душі припав мені парубок. – А я 
ж про що говорю? – почала виправдовуватися. – Славна людина, 
куди не піде – всім до серця припаде («Велика рідня», т. 2, с. 506). 

53. СЛА́ВНОМУ ПА́РУБКУ СЛА́ВНО І ПОНОСИ́ТИ. 
І всміхається дівчина. Тільки їй відомо, яке вишиття заграє на 
полотні. То весна узор дарувала, літо барви відшукувало, а осінь 
притамовувала, щоб вони зсередини просвічувались, переливались. 
Одягне Данило сорочку: «У світі такої не відшукаєш. Славному 
парубку славно і поносити». – Хвали мене, моя губонько, – 
засміється дівчина («Пісня про сорочку», с. 379). 

54. СЛА́ВНУ ПІ́СНЮ СПІВА́ЄШ, НА́ВІТЬ ВОРО́НА 
КРА́ЩОЇ НЕ ВТНЕ. див. КО́ЖЕН ПІ́Є, ЯК УМІЄ́. 

55. СЛIВ НА ВÍТЕР НЕ КИ́ДАЄ. – Ну, селянський 
фiлософе, може, в чомусь ти й маєш рацiю, тiльки не знаю, щи 
скажуть десь про твої художества. Я категорично проти них! 
Та, знаючи, що ти слiв на вiтер не кидаєш, маю лише одне 
заспокоєння – план буде виконано («Чотири броди», с. 168). 

56. СЛОВА́ – ПОЛО́ВА. – Про яких господарів? – Про 
кріпких, про «культурних орендарів», як Троїцький казав. У цій 
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книзі портрети з нас малюють. Пишаються нами, – і негадано 
зітхнув: – Слова – полова, а власть податками душить 
(«Велика рідня», т. 2, с. 502–503). 

57. СЛО́ВО НЕ ГОРОБЕ́ЦЬ. – Помилуйте i 
воспрепятствуйте навєту. Я ж не радянське, а чуже потроху 
розтрушував... – і запнувся: чи не збовкнув зайвого. А тепер слово 
не горобець. – Коли ж ваша ласка, дозвольте менi, недостойному, 
покласти вам у бричку липiвку святого меду – самого найкращого, 
лiкувального («Чотири броди», с. 523–524). 

58. СЛО́ВО СЛО́ВОМ, А ЗА БАМА́ЖЕЧКУ ТРИМА́ЙСЯ.  
див. НА ЦЬОМУ́ СВІ́ТІ ПОТРІ́БНА БАМА́ЖЕЧКА, НА ТОМУ́ – 
ЧИ́СТА СОРО́ЧКА.  

59. СЛУ́ЖБА СЛУ́ЖБОЮ, А МАЄ́ТНІСТЬ – 
МАЄ́ТНІСТЮ. – Що ж, почухраю на хутiр, хоч там вiдпочину 
вiд усякого крутежу. – Ви б уже дерево завозили туди, – порадив 
Стопочка, – бо служба службою, а маєтність – маєтністю 
(«Чотири броди», с. 581). 

60. СЛУ́ЖБА СОБА́ЧА, А ЗИ́СКУ – НІЯ́КОГО. див. 
ЯКА́ СЛУ́ЖБА, ТАКИ́Й І ЗИСК. 

61. СЛУ́ЖБА – ЦЕ ВІТ́ЕР, ЩО НЕ ЗНА́ТИ, ЯК 
ПОДМЕ́. див.   З ГРО́ШИКА І З КО́ШИКА ЖИВЕ́Ш.  

62. СЛУ́ХАЙ ТА МОТА́Й НА ВУС. – Чого ви так 
запишалися своїм господарством? Срiблом-злотом ощасливили 
його? – обурився Безбородько. – I скажу, послухай, коли маєш час. 
– Капустянський нарештi пересмiявся i з погордою поглянув на 
Безбородька. – Слухай та мотай на вус. Таке рiдко в очi кажуть. 
Я думаю, людина, яка  ходить бiля живого дiла, тiльки з радiстю 
повинна робити його. А пригадай, чи вмiв ти щось робити з 
радiстю? («Правда і кривда», с. 284). 

63. СМА́ЛЕНИМ ПА́ХНЕ. Стьопочка з усiм цим 
задрiботiв до столика, що стояв у самому кутку, обернувся 
спиною до шинкваса i накинувся на дармовщину, все думаючи 
одне: чого тут з’явився бiсiв Басаврюк i що вiн мав до Яринки? Чи 
не смаленим пахне в цiй корчомцi? («Чотири броди», с. 591). 

64. СМА́ЛЕНОМУ ЗА́ВЖДИ́ ЗВІ́ДКИСЬ ВОГНЕ́М ЧИ 
ДИ́МОМ ПА́ХНЕ. – Чого від тебе так димом несе? – одразу ж 
визвірився становий. Левко посміхнувся, повільно розтулив 
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уста: – Смаленому завжди звідкись вогнем чи димом пахне 
(«Хліб і сіль», с. 630). 

65. СМЕРТЬ НЕ МА́Є ОДЕ́ЖІ, А ЛИШЕ́ КОСУ́. – На 
конi! – махнув рукою Чигирин, вже думаючи і про першу 
партизанську гармату, і про зустріч з ворогом чи й смертю. І 
невідь-чого прийшли на пам’ять страшні слова: «Смерть не має 
одежі, а лише косу…» («Чотири броди», с. 387). 

66. СМИ́КАЄ, МОВ ГОРО́Х ПРИ ДОРО́ЗI. – Який ти 
щасливий i... нещасний, брате. Григорiй Стратонович 
нахмурився, в душi ворухнулись його жалi i невдачi, але вiн 
одiгнав їх i обурився: – Чого ти мов з гарячки заговорила? Чому 
я нещасний!? – Бо рiзна погань смикає тебе, мов горох при 
дорозi («Правда і кривда», с. 80). 

67. СМІЙ́СЯ, ВРА́ЖЕ, ТА НЕ ДУ́ЖЕ. Тільки й устиг 
свою матір Ганник обняти – одразу ж їх роз’єднала команда: «По 
машинах!» Відірвався шофер од матері, випростався і кулаком 
посварив у захмарену далечінь: «Смійся, враже, та не дуже» 
(«Дванадцять хвилин», с. 347). 

68. СМІХ І ГРІХ ЖИВУ́ТЬ ПО СУСІД́СТВУ. див. 
ДАСТЬ БОГ КУПЦЯ́, А ДІД́ЬКО РОЗГУДЦЯ́. 

69. СМОЛИ́ Б ТИ НАПИ́ВСЯ НА СВОЄ́МУ ВЕСІЛ́ЛІ.  
– Стань спершу господарем, а тоді й говори. – То постеліть 
м’яко – і стану, – знову ж таки з-за плеча відповів Роман. – Хоч з 
одну куповану садибку перепийте на моєму весіллі. Усмішки дедалі 
більше освітлюють обличчя людей. Але не поморщені сміхом 
обличчя, а вперту Романову шию бачив перед собою дукач.  
– Смоли б ти напився на своєму весіллі, – набухають злістю 
звужені жовті очі Плачинди («Хліб і сіль», с. 45). 

70. СМУ́ТОК НI РО́ЗУМУ, НI СОРО́ЧКИ НЕ ДАСТЬ.  
– Порiдшав наш косарський рiд, – i собi зiтхнув Григорiй 
Стратонович. – Пiдкошував усюди вiн смерть, але й смерть 
косила його. – Вiн бережно посадив сестру на ослiн, уважно 
подивився на неї. – Та журба журбою, а жити треба. Чи не 
думаєш ти iнколи, що живеш тепер, як у дуплi? Смуток нi 
розуму, нi сорочки не дасть. На людях треба побiльше бувати, 
сестро, на людях! («Правда і кривда», с. 82). 



С 
 

215 
 

71. СО́ВIСТI НЕМА́ У ВАС НI НА КОПÍЙКУ. Бiля 
конопель усi зупинилися, хтось iз дiвчат зiгнувся над ставом, 
черпнув рукою воду. – Ну, як, Ганно? – Трохи теплiша, нiж на 
Водохреща. Ще онде крига пiд берегом блищить... – Ви, баби, 
гарячi, одразу нагрiєте воду, – пожартував Безбородько.  
– Совiстi нема у вас нi на копiйку («Правда і кривда», с. 241). 

72. СО́ВІСТЬ У ЛІ́СІ З ВОВКА́МИ ПРОТРУБИ́В. – Це ти 
постраждав? – обурився Бондар, схопився з лави, але в цей час у 
коридорі зітхнула, попереджаючи його Марійка. Іван Тимофійович 
хотів підсікти Мирона, що його рідний брат ще й досі в Петлюри 
людям душу виймає, але згадка про Василя пом’якшила гнів. – Чи ти, 
Мироне, совість у лісі з вовками протрубив? Поговори ще, то нічого 
не дамо («Кров людська – не водиця», с. 21). 

73. СОРО́КА НА КРИЛІ ́  (НА ХВОСТІ́) ПРИНЕСЛА́.  
– Дядьку Себастіяне, у вас під шинелею стеєр? – А ти звідки 
знаєш? – дивується чоловік. – Сорока на крилі принесла. – Краще 
б вона тобі чоботи принесла («Гуси-лебеді летять», с. 443); – Є 
чутки, що твій батько партизанить. Фашиста б’є. – Від кого 
чув? – Сорока на хвості принесла. Чутка вірна, більше не 
допитуйся. Зрозумів? («Велика рідня», т. 3, с. 386); – А старий 
Варчук ще не повернувся із заслання? – Ні. – Дарма. Скоро 
повернеться. – Звідки знаєш? – Сорока на хвості принесла, – 
загадково блиснув очима так, що здалося: текуче світло 
перекотилося через тонке перенісся, з’єднало навскісні очі 
(«Велика рідня», т. 3, с. 147); див. також: МО́ЖЕ, ВА́ШЕ 
ЗАМИ́РИТЬСЯ З НА́ШИМ. 

74. СО́РОМУ НЕ ОББЕРЕ́ШСЯ. – Так ти ж його й мою 
душу в багно втоптуєш. Невже ти не можеш чесно, без обману і 
здирства купувати, продавати? От нащо тобі було в батьківський 
мед кукурудзяну муку підсипати? А тепер сорому не обберешся і 
вже ніхто наш мед не купує («Хліб і сіль», с. 328–329). 

75. СПАСИ́БІ ЗА ДО́БРЕ СЛО́ВО. див. З ВОДИ́ 
ХОЛОДЦЮ́ НЕ ЗВА́РИШ. 

76. СПАСИ́БІ – НЕ ВІДБУ́ДЕШ (НЕ ВІДБУ́ДЕТЕ).  
– А коли знаєш, до кого в прийми приставати, – багатозначно 
підморгнув, – за твоє здоров’я. Тоді й до діда заходь, він тобі рибки 
свіжої наловить… Дороги ж я всі у лісах знаю: може, пригодиться 
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дідова пам’ять. – Спасибі. – Спасибі – не відбудеш («Велика рідня», 
т. 3, с. 324); – Не бійся: я вчора сказала дядькові Якиму, щоб він тобі 
дозволив нарвати черешень, бо подумала, що ти не відмовишся од 
такого діла. – От спасибі, Мар’яно! – Спасибі не відбудеш: 
принесеш мені кілька найкращих ягідок на сережки, – показала на 
вухо, засміялася («Гуси-лебеді летять», с. 478); див. також: НЕ 
ПЕРЕПА́ЛО СЬОГО́ДНІ – ЗА́ВТРА ПЕРЕПАДЕ́. 

77. СПЕ́РЕДУ І ЗЗА́ДУ ХОРО́ШОГО СКЛА́ДУ. – Тодi я 
з ресторану пришлю помогача – таку молодичку, що спереду і 
ззаду хорошого складу. Очi ж у неї, облесниці, – не очі, а стрiли: 
однiєю вцiлює в залицяльника, а другою – в його добро. – Краще б 
вона одноокою була («Чотири броди», с. 370). 

78. СПÍЛКА – ЧОЛОВÍК I ЖÍНКА. див. ЗЕ́МЛЮ НЕ 
ПIДМА́НИШ, А ЛЮДИ́НУ МО́ЖНА. 

79. СПОКÍЙНО, НА́ЧЕ В ПА́ЗУСI. – Невгамовний! – 
смiється Сагайдак. – Вiн i родився не з плачем, а з жартом. – I 
вже серйозно: – Як на залiзницi? – Спокiйно, наче в пазусi. Варта 
зовсiм зледащiла, i поїзд навiть вранцi можна скинути з копит 
(«Чотири броди», с. 437). 

80. СПОМ’ЯНЕ́Ш (ЗГАДА́ЄШ) МОЄ́ СЛО́ВО. – І я 
свиня, – переконано відповів Безбородько. – А, думаєш, ні? І ти 
походиш біля панського добра – забрьохаєшся, наче свиня в 
калюжі, бо інакше не можна. Спом’янеш моє слово («Хліб і 
сіль», с. 524); див. також: САМ ДІД́ЬКО У ВА́ШИХ ДІЛА́Х 
ШИ́Ю СКРУ́ТИТЬ; ТIКА́В, АЖ П’Я́ТИ ВИБЛИ́СКУВАЛИ; 
ЯЗИ́К – ВЕЛИ́КЕ ДІЛ́О. 

81. СПОСТЕРЕ́ЖНИЙ ПУНКТ – ЦЕ НЕ РІ́ДНИЙ 
ДЯ́ДЬКО, А ОБО́З – КУМА́. див. НАЙКРА́ЩЕ ВОЮВА́ТИ 
СИ́ТОМУ, А РОБИ́ТИ ПЕРЕБІЖ́КИ – ГОЛО́ДНОМУ. 

82. СПОЧА́ТКУ ТРЕ́БА ДУ́МАТИ, А ПО́ТІМ РОБИ́ТИ. 
– А як же нам врятувати кізочку? Чуєш, як плаче вона? – Сядемо 
та подумаймо, – поважно сказав Рябко. – Пригадай слова нашого 
дідуся: спочатку треба думати, а потім робити («Хатка в 
березовому лісі», с. 335). 

83. СПУСКА́ЙТЕСЯ, КУ́МЕ, НА ДНО І НЕ ТРА́ТЬТЕ 
СИ́ЛИ. – Це ж ви правду кажете. Так і я на свої стягався. І от, 
скажемо, пошесть – пропали ваші коні. Що тоді робити? – І не 
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кажи такого. Не кажи. Тоді спускайтесь, куме, на дно і не 
тратьте сили. Бо стільки мені не жити, скільки літ стягався на 
своїх деренів («Велика рідня», т. 3, с. 40). 

84. СТАРЕ́ ВЕРЕТЕ́НО УМÍЄ ПРЯ́СТИ ПРЯ́ЖУ. – За 
тебе ж, за тебе, пане i добродiю  найшавовнiший! – засмiявся 
Безбородько. – Хiба ми не знаємо, що старе веретено умiє прясти 
пряжу («Чотири броди», с. 359); – Товариство, я пригадую собі 
приказку мого рідного села: старе веретено уміє прясти пряжу. 
Це уміння сьогодні ще раз продемонстрував наш вельмишановний 
Антон Антонович. Він розкрив нам очі на такі нюанси, що могли 
пройти повз нашу увагу («Дума про тебе», с. 196). 

85. СТАРЕ́ ЯК МАЛЕ́. Ще в сорок першому роцi, коли 
фронт наблизився до села, Зiновiй Петрович закопав свого дзвона 
посеред подвiр’я, закопуючи, наказав сусiдам: – Отож має чоловiк 
лишню роботу. Ну, та дзвона можна закопати i вiдкопати, а 
фашизм треба тiльки закопати. Ще гудiтиме над його могилою 
мiй дзвiн. Аякже, будуть мати свято i люди, i дзвiн. – Люди 
закопують добро, а мiй що вигадав! – лохнула тодi тiтка Христя. 
– Старе як мале... («Правда і кривда», с. 277). 

86. СТАРІ́ ЗА́ВЖДИ́ ВІДСТАЮ́ТЬ ВІД ЖИТТЯ́. – Бач, 
я їй і досі ще дитинка. У мене вже, повір, вуса виростуть, а 
матері все я буду дитинкою. Старі завжди відстають від 
життя («Велика рідня», т. 3, с. 589). 

87. СТАРІ ́ КРУ́ТЯТЬСЯ, А МОЛОДІ́ У́ЧАТЬСЯ.  
– Оженюся, бабо. – Коли? – Хату збудувати треба. – Теж мені 
господар із тебе. Оженишся, то й рідня молодої допоможе, і 
зайва копійка в кишені залишиться. Слухайся, бо старі 
крутяться, а молоді учаться («Велика рідня», т. 2, с. 441). 

88. СТА́РІСТЬ НЕ КРА́СИТЬ ЛЮДИ́НИ. Старість не 
красить людини. Тяжко змінилася останнім часом баба Орина: 
зовсім занедужала, поменшала, в землю вросла, та роботи не 
кидала («Велика рідня», т. 3, с. 543). 

89. СТАРО́ГО ВО́ВКА ЗА ХВIСТ НЕ ВПIЙМА́ЄШ. Хоч 
би на яку часину зглянулась вона на нього – i то було б щастя... 
Сьогоднi не витанцювалось, та є ще в Бога днi: як нe вишло тепер, 
вийде в четвер. А як i в четвер не вийде, все одно з цього сватання 
вiн має якийсь зиск: зараз, коли освiдчився, Оксана вже нiяк не 
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зможе подумати, що вiн причетний до вбивства Ярослава. Он воно 
як! Старого вовка за хвiст не впiймаєш («Чотири броди», с. 41). 

90. СТАРО́ГО ЛИ́СА НЕ ВИ́ВЕДЕШ З ЛÍСА. – А чому ж 
не начальник полiцiї? – мимоволi вихопилось у Магазаника.  
– Спiзнився я, братику, на цю посаду, спiзнився всього на два днi, – 
з жалем сказав Безбородько. – I тепер маю щастя працювати з 
колишнiм кримiнальником Квасюком. А як ти? I досi, скнаруючи, в 
лiсах одлюдком живеш? – У нас кажуть так: старого лиса не 
виведеш з лiса («Чотири броди», с. 357). 

91. СТА́РШИМ, КУДИ́ ПОШЛЮ́ТЬ. – Господь з вами, 
тату, нащо мені здалося таке невдоб’я – дивується син. – То яким 
же тоді, без галіхве, начальством будеш? Старшим, куди 
пошлють? – Землю буду людям наділяти, – з гідністю відповів 
батькові Тимофій («Кров людська  – не водиця», с. 28). 

92. СТАРШИ́НСТВО́ – ВЕЛИ́КЕ ДІЛ́О. Левко 
зосереджено думав, а послухняні Грицько і Данило дивилися на 
нього, бо що їм: скаже Левко насміятися з Плачинди – і 
насміються, а скаже йти додому – теж залюбки почимчикують. 
Старшинство – велике діло («Хліб і сіль», с. 86). 

93. СТІЛ́ЬКИ МЕНІ ́ДО РУК ПЛИВЕ́, СКІЛ́ЬКИ В ТЕ́БЕ 
З НО́СА КА́ПНЕ. – Насобачився ж ти, Сафроне. Озолотить тебе 
війна. – Так уже й озолотить. Не без того, щоб що-небудь не 
перепало, але й тобі немало пливе до рук, – примирливо посміхнувся 
у вуса. – Мені стільки пливе, скільки в тебе з носа капне. Нема 
правди на світі («Велика рідня», т. 3, с. 529). 

94. СТО ДРУ́ЗІВ – ЦЕ МА́ЛО, ОДИ́Н ВО́РОГ – ЦЕ 
БАГА́ТО. До роботи Юхрим був рідким, наче юшка, зате круто міг 
замісити якусь сутягу чи паскудство і на ньому показати 
спритність своєї невеликої голови, мізки якої найбільше були націлені 
на свіжу копійку. Дух її колишній підписар і під льодом чув. Тільки 
значно пізніше, розпізнавши дрібненьку, злукавлену і підступну душу 
Юхрима Бабенка, я зрозумів дідові слова: – Сто друзів – це мало, 
один ворог – це багато!.. («Гуси-лебеді летять», с. 442). 

95. СТО КО́ПАНОК ЙОМУ́ ЧО́РТІВ. див. МА́ТЕРІ 
ЙОГО́ ЦУРПА́ЛОК. 

96. СТРАХ ВИ́БРАВ ДУ́ШУ, ТІ́ЛЬКИ ЖИВІ́Т 
ЗАЛИ́ШИ́ВСЯ. див. НЕ ЛЯКА́Й (НЕ ЛЯКА́ЙТЕ), – МИ  (Я) 
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ВЖЕ ЛЯ́КАНI (ЛЯ́КАНИЙ): <ПІД СІДЛО́М СМЕ́РТІ 
ЛЕЖА́ЛИ>. 

97. СТРАХ МО́ЖЕ І ЧО́РТА ВИ́ПЛОДИТИ. – Ви не 
догадуєтесь, якi з цього зиску можуть бути втрати? – Менi? –
 На жаль, нам! Ви не чули такого: страх може і чорта 
виплодити? Ступач стенув плечима: – Хiба ж вам невiдомо, що в 
нашiй професiї через страх можна добратись i до корiння, i до 
насiння («Чотири броди», с. 102). 

98. СТРАХ – ЦЕ ТАКА́ ТІ́ТКА, ВІД ЯКО́Ї І В ЛЕ́ВІВ 
ТРУ́СЯТЬСЯ ЖИ́ЖКИ́. див. НЕ <ВИ́ЙШЛО> ТЕПЕ́Р, ТО 
<ВИ́ЙДЕ> В ЧЕТВЕ́Р. 

99. СТРАХ ЯК ПОГА́НО! див. РІ́ДНОГО БА́ТЬКА ЗА 
КОПІ́ЙКУ (ПРИБА́В КОПІЙ́КУ) ПРОДА́В БИ (ПРОДА́СТЬ). 

100.  СТРАШНÍ В СВÍТI ТРИВО́ГИ I СТРАШНÍ ГО́РИ 
ПЕЧА́ЛI. – А я не хочу мовчати, – стрепенувся, неначе з каменю 
виходив Рогиня. – Бо страшнi в свiтi тривоги i страшнi гори 
печалi. – От зараз ти й побачиш цi гори печалi, – повiв 
навскiсними холодцюватими очицями Квасюк, схопив агронома за 
комiр стягнув iз хати. – От зараз і взнаєм, чий чорт старший 
(«Чотири броди», с. 534). 

101.  СУДИ́ТИ ЛЕ́ГШЕ, НІЖ РОДИ́ТИ. Василина. Я б 
людям у ноги впала: простіть мене. Оскілко. Не знаю, чи й тебе 
простять, чи простять і нашу дитину. Василина. Невже і 
ненародженого судді ждуть? Оскілко. Судити легше, ніж 
родити… Не вини, що не дав тобі щастя, бо не було з чого 
(«Зачарований вітряк», с. 410). 

102. СУНУ́ТИСЯ У ВО́ДУ, НЕ ЗНА́ЮЧИ БРО́ДУ.  
– Пийте на здоров’я… «Ех, якось воно та буде, – перехиляє чарку. 
– Ще й дівчину треба взнати добре. Неспроста сунутись у воду, 
не знаючи броду» («Велика рідня», т. 2, с. 436). 

103. СУХА́ ЛО́ЖКА В РО́ТІ ДЕРЕ́. – Та годі. Коли не хочеш 
– не буду… Чого ж, познайомити з сім’єю Югини можу. Тільки 
знаєш, суха ложка в роті дере, – багатозначно б’є щиглем по 
підборіддю. – Так що треба тієї штуки дістати, що з червоною 
голівкою і зеленкуватим фартушком («Велика рідня», т. 2, с. 432);  
– Уже, видно, їхнє кодло встигло підмазати Крамовому, щоб суха 
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ложка рота не дерла. Чи так домовились, чи хабара дали – біс їх 
знає, тільки не туди Краків діло хилить («Велика рідня», т. 2, с. 542). 

104. СУ́ХО, ХОЧ ПЕ́РЕЦЬ ТРИМА́Й. Був я i в Магазаника, 
i в скитку, i в Бондаренка. Зерно, на мою думку, залишилося ще вiд 
ченцiв, якi вмiли таки господарювати – в їхньому пiдземеллi i досi 
сухо, хоч перець тримай («Чотири броди», с. 102). 

105. СЬОГО́ДНІ ЧУЖИ́Й ХЛІБЕ́ЦЬ, А ЗА́ВТРА – 
КАПЕ́ЦЬ. Шинкарук. Даремно Адольф пішов сюди війною. 
Пасикевич. Замовкніть, ви, культурно-цинічна одиниця! Хоч одно 
треба пам’ятати: чий хліб їсиш! Шинкарук. Сьогодні чужий 
хлібець, а завтра – капець («Дума про любов», с. 516). 

106. СЮДИ́ – ГАВ, А ТУДИ́ – ДЗЯВ. – Фiлософiя 
завсiдникiв борделiв, – не витримав Рогиня i, зневажливо 
обминаючи Безбородька, поплентався спати у ванькир. Голова 
глипнув на лiсника i кинув злим оком вслiд агроному: – Тип! Чи не з 
тих, що сюди – гав, а туди – дзяв! («Чотири броди», с. 367). 

107. СЯКЕ́-ТАКЕ́ ТОДО́СЯ, АБИ́ В ХА́ТІ ТОВКЛО́СЯ. 
– Андрію, заспівай нам якоїсь, – попросила вдова. – Хіба ж я знаю, 
якої вам треба? – на його щоках заворушились неоднакові 
розтріпані рум’янці. – Почни, яка ближче лежить, хоча б про 
комара. – Так то ж сяке-таке Тодося, аби в хаті товклося, – 
ніяково подивився на Богдана («Дума про тебе», с. 189). 

108. СЯКИ́Й, А НЕ ТАКИ́Й. див. КУПИ́ЛО 
ПРИТУПИ́ЛО. 

109. СЯКИ́Й-ТАКИ́Й ПАНТЕЛÍЙ, А ВСЕ-ТАКИ́ 
ВЕСЕЛÍЙ.  Вiн легко, обома руками пригорнув Степаниду i 
забубонiв їй у саме вухо: – Й поменше думай про всяке таке, бо в 
свiтi є над чим кращим думати. Та й погостюй у нас ще з деньок. 
Обличчя Степаниди трохи розпогодилось: – Добре, що ти такий у 
мене... – Сякий-такий Пантелiй, а все-таки веселiй, – засмiявся 
Григорiй Стратонович («Правда і кривда», с. 80); «Такий поки 
схопить гвинтівку, зажене патрона – можна перескочити в 
город. Як же з-під дроту виповзти? – довго сновигає по табору, 
поки не знаходить заржавілий віконний прогонич. – Погана, 
погана зброя, та де ж кращої взяти? – І осміхається в душі, 
пригадавши приказку Тура: «Сякий-такий Пантелій, а все-таки 
веселій» («Велика рідня», т. 3, с. 315). 
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1. ТА Й БУДЬ ЗДОРО́В! див. ЯКИ́Й РО́ЗУМ, ТАКІ ́ Й 

СЛОВА́. 
2. ТАКА́ ТИ́ША, ХОЧ МАК СІЙ. За греблею дорога бере 

праворуч понад ставом, а за ним і дядько Себастіян живе. На конях 
проїхали полісовщики, пізнали мене, засміялись, і знову така тиша 
довкола, хоч мак сій («Гуси-лебеді летять», с. 516). 

3. ТАК ВЖЕ ВОНО́ ДАНО́, ЩО МЕД СОЛО́ДКИЙ. див. 
ЗЕМЛЯ́ – МОВ КА́ША: ДИТИ́НУ ПОСАДИ́ – ВИ́РОСТЕ.  

4. ТАК ВЖЕ ВОНО́ ЗАВЕ́ДЕНО. див. ЯКА́ НЕ Є 
ШКУ́РА НА ВОЛО́ВІ, А ШКУРОДЕ́Р ЗДЕРЕ́. 

5. ТАКЕ́ ВИ́ГАДАЄТЕ, ЩО Й СЛУ́ХАТИ НЕМА́ ЧОГО́.  
– І хто там баламутиться? Таке вигадаєте, що й слухати нема 
чого. – Христина зобиджено дивиться невинними очима на 
косаря, і їй стає лячно, що навіть статечні люди довідались про 
те, з чим вона криється від усіх. – Не має хтось роботи, то й 
чеше язика, мов на нього лизак напав («Хліб і сіль», с. 531). 

6. ТАКИ́Й ДУ́РЕНЬ НАБИ́ТИЙ, ЩО НА́ВІТЬ З СЕ́БЕ 
ОСТА́ННЮ СОРО́ЧКУ КОМУ́СЬ ВІДДА́СТЬ. див. ДЕ Є ТАКÍ 
ГРАБЛÍ, ЩОБ ВIД СЕ́БЕ ГРЕБЛИ́? 

7. ТАКИ́Й МIЙ, ЯК I ВАШ. див. ІЗ МО́СТУ ТА У ВО́ДУ. 
8. ТАКИ́Й ТОБІ ́ ПРОСКО́ЧИТЬ І КРІЗЬ РЕ́ШЕТО, І 

КРІЗЬ СИ́ТО. див. БІ́СІВ ЮХИ́М З ВОДИ́ ВИ́ЙДЕ СУХИ́М. 
9. ТАКИ́Й ЦIКА́ВИЙ, ЩО ДА́ЛI ВЖЕ НÍКУДИ. – Гляди ж 

менi i вважай, що новий рiк уже почався. Ти знаєш, як вiн 
починається? – вмощує мене побiля себе i прядiвляними вiжками 
торкає коней. – Нi, не знаю. – Може, розказати, чи ти не з цiкавих? 
– смiються i плачуть дiдовi очi. – Мама кажуть: такий цiкавий, що 
далi вже нiкуди. Розкажiть («Щедрий вечір», с. 638). 

10. ТАКИ́Й, ЩО В ОДНО́ ВУ́ХО ВЛІ́ЗЕ, А В ДРУ́ГЕ 
ВИ́ЛІЗЕ. – Голими руками впіймаєш в’юна? – Навряд. – А 
Кульницький – це в’юн. Розумний, жорстокий, нахрапистий. З 
ходу ловить чужі думки й піднімає їх на всю губернію або 
приноровляється до них, як вигідніше йому. І він такий, що в одно 
вухо влізе, а в друге вилізе («Кров людська – не водиця», с. 212).
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11. ТАКИ́ ТРЕ́БА БУЛО́ ВТОПИ́ТИ ЧОРТЯ́КУ! див. 
ТВОЄ́ <ЛЕЖИ́ТЬ>  ЗВЕ́РХУ (ЗНИ́ЗУ). 

12. ТАКІ ́ НА ВУ́ЛИЦІ НЕ ВАЛЯ́ЮТЬСЯ. – Пошукай, 
Омеляне, собі такого робітника в місті або на цукроварні.  
– Чортзна-що – скоро знайдеш, а такі, як Волошин, на вулиці не 
валяються… Це ж збитків не оберешся («Хліб і сіль», с. 135). 

13. ТАКІ ́ ЦІН́И, ЩО Й ШТАНІВ́ ПОЗБУ́ДЕШСЯ 
(ПОЗБУ́ДЕТЕСЯ). див. ПОМАНИ́ЛИ БУ́БЛИКОМ, А 
ПЕТЛЕ́Ю СТИ́СНУТЬ.  

14. ТАК МЕНІ́ ДО СЕ́РЦЯ, ЯК МОТУЗО́К НА ШИ́Ю. 
– Моя вам рада – вступайте до колгоспу. – спасибі за таку 
раду. Вона так мені до серця, як мотузок на шию («Велика 
рідня», т. 3, с. 200). 

15. ТАК НА ТАК. див. ЖА́БА ХО́ЧЕ НА ОЛІМ́П.  
16. ТАК НАХМА́РИЛОСЯ НА ДУШÍ, АЖ ГРИМИ́ТЬ.  

– Ох, як важко переважувати його. Цiлу нiч сьогоднi сварились i 
сумували. Йому теж нелегко: так нахмарилось на душi, аж 
гримить... Може, в степах вiльготнiше людям, та душа лежить 
до свого, до своїх лужкiв-бережкiв. А там, у степах, не те що 
лiсу, навiть лугу, левади не знайдеш. Там не почуєш нi соловейка, нi 
зозулi, нi одуда, нi деркача («Щедрий вечір», с. 578–579). 

17. ТАК НІЧО́ГО Й НЕ ВТЯ́МИВ. Приголомшений 
велемудрою наукою, я підводжуся з охололої стерні. На полі так 
само гнеться над плугом орач, так само вітряки намотують на 
крила бабине літо і час, але вже небо за ними не має ні кінця ні краю, 
і скільки не йтимеш до нього, воно буде відходити од тебе… А де ж 
та дорога, що єднає небо й землю та й біжить собі поміж зорями? 
Про неї я знав, як тільки зіп’явся на ноги… – Ну то що? Так нічого й 
не втямив? – шпигонув насмішечкою Петро. – Це, чуєш, того, що 
наука не йде без дрюка («Гуси-лебеді летять», с. 507). 

18. ТАКО́ГО ЗІ́ЛЛЯ ХВАТА́Є. див. ЯК НЕ ГА́ЛЯ, ТО 
БУ́ДЕ ДРУ́ГА́Я. 

19. ТАКО́МУ САМ ГНАТКО́ БЕЗП’Я́ТКО З ПЕ́КЛА 
НIЧИ́М НЕ ДОГО́ДИТЬ. див. ПОСЛА́В БОГ ГОСТЕ́Й ПРО́ТИ 
НО́ЧI. 

20. ТАК ПИ́ТИ ЗАХОТІ́ЛОСЯ, ЩО КОЛИ́ Б СІ́ЛИ 
ОБІД́АТИ, ТО Й НОЧУВА́ТИ Б ЗОСТА́ЛИСЯ. – А ми оце з 
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поля вертаємось. Духота така, повпрівали. Дай, кажу, зайдемо до 
моєї рідні, бо так пити захотілося, що коли б сіли обідати, то 
й ночувати б зосталися («Велика рідня», т. 2, с. 434). 

21. ТАК ПОСТЕЛИ́ЛИ, ЩО Й МЕ́РТВИЙ НЕ 
ВЛЕ́ЖИТЬ. див. М’Я́КО СТЕ́ЛЕ, ТА ТВЕ́РДО БУ́ДЕ СПА́ТИ. 

22. ТА́ТО У ВСЬОМУ́ ГОЛОВА́. – Нiчого ти не знаєш, – 
правдиво подивилась на мене Люба. – I я буду довго-довго скучати, 
як доросла. Коли я за пташиною, як вона вiдлiтає, сумую, то що 
про тебе казати? Краще не їдь. – Це вже як тато закомандують. 
– Отак i в нас – тато у всьому голова («Щедрий вечір», с. 585). 

23. ТВІЙ БА́ТЬКО І МІЙ БА́ТЬКО НА ОДНОМУ́ 
СО́НЦІ ОНУЧІ́ СУШИ́ЛИ. – Чого ти мені баки забиваєш? 
Забирайся, щоб твоя нога тут не була! Бач, яку рідню знайшов! 
Які ми з тобою родичі? – От тобі й маєш, – розвів руками 
Степан. – Вже й забула: твій же батько і мій батько на одному 
сонці онучі сушили. Ще тобі мало? – Бий, кумо, його, чорта 
окаянного, по макітрі, бо він тобі зуби заговорює, – озвався 
захеканий голос із гурту. – Рідню знайшов: третє ребро від заду 
(«Велика рідня», т. 2, с. 523). 

24. ТВОЄ́ <ЛЕЖИ́ТЬ>  ЗВЕ́РХУ (ЗНИ́ЗУ). Данило не то з 
жалем, не то з насмiшкою глянув на того, хто покалiчив його 
найкращi роки. Чи хоч вiйна навчила тебе чого? Ступач пiдвiв 
припухлi повiки, пiд якими спалахувала ненавидь. – Тепер твоє зверху. 
От тiльки шкода, що в свiй час я не добрався до твоєї душi («Чотири 
броди», с. 594); – Ет, розумний чоловiк, а верзе чорти батька зна що! 
– розсердився старий. – Звiсно, тебе не повiсять за купання, та 
гiркої жовчi наковтаєшся, бо зараз, пiсля всiх заяв Безбородька, твоє 
лежить знизу. Таки треба було втопити чортяку! Скорiше б його 
мiсце зайняв! – Як iз лiт, так i з розуму, – безнадiйно махнула рукою 
мати («Правда і кривда», с. 251). 

25. ТЕБЕ́ ТА ЩЕ НЕ ПIЗНА́ТИ! див. ВЕЗИ́ ВIЗО́К, А 
МИ ПОСЛУ́ХАЄМО. 

26. ТЕЛЯ́ ІЩЕ́ ДЕСЬ, А ВЖЕ З ДО́ВБНЕЮ БІЃАЄТЕ.  
– Відділитись треба. На своє господарство перейти, зменшити і 
мої, і тестеві достатки. – Для чого? – Щоб менше пальцями 
тикали. А потім вірні люди говорять, що діло починається із 
созів, а далі на повну гуртову комунію перейде. – Теля іще десь, а 
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вже з довбнею бігаєте, – заточився на дорозі Карпо («Велика 
рідня», т. 2, с. 574). 

27. ТЕПЕ́Р МЕНІ́ І ЖА́БА – НАВА́Р. – Розпалюйте на 
старому згарищі багаття, затагануємо зараз. Вам зготувати 
гречаний чи пшоняний куліш? – І гречаний, і пшоняний, а третій – 
з ячменю. – Бідна ж моя голівонька! – жахнулася дівчина. – Як 
пізно взнаєш, хто до тебе топче стежку. Ось вам казанок, 
наберіть води, тільки жабу не спіймайте. – Тепер мені і жаба – 
навар («Дума про тебе», с. 238). 

28. ТИ БА́БІ ПРО ОБРАЗИ́, А ВОНИ́ ПРО ГАРБУЗИ́.  
– От маю міномета: гавкає і гавкає, – беззлобно говорить про 
жінку. – І засинаю, і прокидаюсь під її виття. Певне, у неї під 
язиком дідько росте. – Усі вони змайстровані на один копил. Ти 
бабі про образи, а вони про гарбузи («Велика рідня», т. 3, с. 370). 

29. ТИ ДО́ВГО ДУ́МАВ, ПО́КИ ТАКЕ́ ЗМОРО́ЗИВ? див. 
ТРИМА́ЙТЕ МЕНЕ́, БО ВПАДУ́. 

30. ТИ ЇЙ (ЙОМУ́) СЛО́ВО – ВОНА́ (ВІН) ТОБІ́ ДВА 
(ДЕ́СЯТЬ), <ТИ ЇЙ ДВА – ВОНА́ ТОБІ ́ ДЕ́СЯТЬ>. Данило 
поклав грабки на траву і помагав складати плоскінь, бурмочучи 
під ніс: «Біс його знає, де такі дівчата беруться. Ти їй слово – 
вона тобі два, ти їй два – вона тобі десять; хоч би якась шана 
до старших», – і скоса поглядав на дівчину («Пісня про сорочку», 
с. 378); див. також: ТЬХУ НА ТЕ́БЕ Й НА ТВОГО́ БА́ТЬКА! 

31. ТИ МЕНÍ НЕ ДУ́ЖЕ ДЗВОНИ́ ЗА УПОКÍЙ! див. 
БУВ ЧМУРО́М I ЗАЛИ́ШИ́ВСЯ ЧМУРО́М. 

32. ТИ НЕ ОБДУ́РИШ – ТЕБЕ́ ОБДУ́РЯТЬ. – Чого ти 
мені, тільки що – зараз своїх німців чи англійців під носа тичеш? 
Не знаю, як вони торгують, але знаю: нема такого купця в світі, 
який хотів би заробити менше, аніж можна. Став би ти на моє 
місце – де б твої німці з англійцями подівалися! Ти не обдуриш – 
тебе обдурять («Хліб і сіль», с. 329). 

33. ТИ РА́ННIЙ ПТАХ, А Я СТРÍЛЯНА ПТИ́ЦЯ. – Кому 
ж потрiбна ця обережнiсть! Кому? Ви ж нею тiльки окрилюєте 
негiдникiв, не вириваєте бур’яни, а готуєте для них площу i 
добриво. I чому це ми повиннi, на шкоду собi, оглядатись на той 
закордон, що ненавидить нас ще з сiмнадцятого року? – Ну, це 
питання великої  полiтики... – надав обличчю вираз 
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глибокодумностi. – I не гарячкуй, Iване Артемовичу, бо опечешся. 
Ти раннiй птах, а я стрiляна птиця («Правда і кривда», с. 270). 

34. ТIКА́В, АЖ П’Я́ТИ ВИБЛИ́СКУВАЛИ (ЩО МА́ЛО 
П’ЯТ НЕ РОЗГУБИ́В). – Вiн i є в партизанах, – уже з гордiстю 
сказала Марина. – Оце з лiсу прийшов по харчi. Усе ж витаскав до 
макового зерна, спом’янеш моє слово. – От макового зерна i не 
зачеплю. А як ти, сину? Тiкав, аж п’яти виблискували? – Не 
тiкав, тату, – серйозно каже Григорiй. – Бився, як ви мене 
навчили, до останнього («Чотири броди», с. 422); див. також: 
ГАНЯ́Є (ГАНЯ́ЮТЬ), НА́ЧЕ СОЛО́НИХ ЗАЙЦÍВ 
(СОЛО́НОГО ЗА́ЙЦЯ); НА ГОЛОВÍ ПОШИТТЯ́ СИВÍЄ, А В 
ГОЛОВÍ ХРУЩÍ ХУРЧА́ТЬ. 

35. ТIКА́В ОД ДИ́МУ, А УПА́В У ПО́ЛУМ’Я. – А як 
ти, сину, в полiцiю втеребився? – Тiкав од диму, а упав у 
полум’я, – зневажливо махнув рукою Стьопочка, та згодом 
додав: – I, думаю, правильно зробив, а то самого б полiцiя 
тягала, як колишнього активiста. Коли приймали на нову 
службу, сказав, скiльки сотворив бомаг у тридцять сьомому 
роцi («Чотири броди», с. 548). 

36. ТІ́ЛЬКИ Й ТОГО́ ДОБРА́, ЩО КОСА́ ГРУБА́, А 
ТАК – НІ РИ́БА НІ М’Я́СО. Тільки тепер глибше відчував 
Грицько, що без Югини він стане порожнім, наче пустотіл. 
Проте не хотів признатися в цьому перед собою і знаходив нові 
причіпки, які б охолодили його почуття. «Подумаєш, тої краси. 
Тільки й того добра, що коса груба, а так – ні риба ні м’ясо» 
(«Велика рідня», т. 2, с. 499). 

37. ТI СА́МI ГО́СТI В ТУ СА́МУ ХА́ТУ. – Посутенiло, – 
глянув на небо. – I надворi, i в душi, – буркнув Данило. – Чи не рано 
– в душi? –  засумнiвався Терентiй Iванович. – Ступач казав – не 
рано. – Так час iде не за годинником Ступача. А за вами знову 
струс. – Тi самi гостi в ту саму хату? – одразу накостричився 
(«Чотири броди», с. 103). 

38. ТІ́ШАЧИ ДИЯ́ВОЛА, НЕ ЗГА́ДУЙ БО́ГА. 
Пасикевич. Щось не чути сьогодні наших переможних маршів. 
Антоніна. Тобі ще зараз до маршів! Пасикевич. Вони для мене, як 
хода історії. Антоніна. Благаю, допоможи їй… Пасикевич. Їй 
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тепер навіть пан Бог не допоможе. Антоніна. Тішачи диявола, не 
згадуй Бога («Дума про любов», с. 516). 

39. ТОВЧЕ́ТЬСЯ, НА́ЧЕ МАРКО́ ПРОКЛЯ́ТИЙ У 
ПЕ́КЛI. На устах матерi ворухнувся докiр чоловiковi i посмiшка 
дядьковi: – Що, Володимире, поробляє ваша Марiйка? – А що їй 
робити? Все товчеться мiж хатою i клунею, наче Марко 
Проклятий у пеклi («Щедрий вечір», с. 572). 

40. ТОЙ НЕ ВРОДИ́ВСЯ, ЩОБ УСÍМ ДОГОДИ́В.  
– Навiщо приписувати їм свої вади? У людей є бiльшi турботи... – 
Це теорiя, – обiрвав його Поцiлуйко. – Люди не забули, як я був 
секретарем райвиконкому, а ви ж знаєте, що той не вродився, 
щоб усiм догодив («Правда і кривда», с. 160). 

41. ТО́РГУ НА КОПÍЙКУ, КРИ́КУ НА РУБЕ́ЛЬ.  
– Видно, Лаврiн немало накопав у могилах скарбiв, що такими 
багатими стали. Потрусити вас треба, потрусити. –
 Розштовхуючи плечима ярмарчан, швидко вiдходить од жiнки, а 
навколо нього вирують ярмарковi хвилi. – Та купляйте, хай не 
плiснявiють вашi грошi... – У вас торгу на копiйку, крику на 
рубель... («Чотири броди», с. 117). 

42. ТРАВИ́ І УМИРА́ЮЧИ ПА́ХНУТЬ. див. КО́ЖНОМУ 
СВОЯ́ НО́ША. 

43. ТРЕ́БА Ж КОЛИ́СЬ МОТУЗО́ЧКУ ДОВИ́ТИСЯ ДО 
КІНЦЯ́. Він довго не може перебороти спокуси: піти у криваві 
гості до Варчука. Навіть прямує з двоє гін, обмірковуючи, як йому 
найкраще вскочити в будинок старости. Треба ж колись 
мотузочку довитись до кінця («Велика рідня», т. 3, с. 417). 

44. ТРЕ́БА, ЯК РІП́У ГРИ́ЗТИ. див. ЩО ПРА́ВДА – ТО 
НЕ ГРІХ. 

45. ТРЕ́ТЄ РЕБРО́ ВІД ЗА́ДУ. див. ТВІЙ БА́ТЬКО І МІЙ 
БА́ТЬКО НА ОДНОМУ́ СО́НЦІ ОНУ́ЧІ СУШИ́ЛИ.  

46. ТРИВО́ГА НЕ ДАСТЬ СПОКÍЙНО Й ЛО́ЖКУ 
БОРЩУ́ З’Ї́СТИ. Вже доходячи до лiсництва, вiн нагло зупинився 
на стежцi: чомусь згадав зустрiч з Данилом Бондаренком, який не 
перший день милувався його лiсом. Знайшов дивовижу! Щось дуже 
iдейний вiн, таким i Ярослав Хоролець був. Нi, тривога не дасть 
спокiйно й ложку борщу з’їсти. От уже й думай не про 
Василину, а про Данила («Чотири броди», с. 94). 



Т 
 

227 
 

47. ТРИМА́Й СЛО́ВО НА ПРИ́В’ЯЗІ. див. КОЛИ́ 
УВ’Я́ЖЕШ СЛО́ВО, УВ’Я́ЖЕШ СЕ́РЦЕ. 

48. ТРИМА́ЙСЯ НЕ КРУТЕЖУ́, А СВЯТО́ГО ХЛІБ́А. 
див. НЕ ЖНИ, ЧОГО́ НЕ ПОСÍЯВ. 

49. ТРИМА́ЙТЕ МЕНЕ́, БО ВПАДУ́. – Михайлику, а куди 
веселка дiвається взимку? – Напевне, забирається у якусь оселю 
на небi i там зимує собi, як твiй борсук у землi. – Ой, тримайте 
мене, бо впаду, – захиталася Люба вiд смiху. – Ти довго думав, 
поки таке зморозив? («Щедрий вечір», с. 605). 

50. ТРИМА́Й ЯЗИ́К ЗА ЗУБА́МИ, ПРИГОДИ́ТЬСЯ.  
– Заднiпровський? I я його знаю! – вражено вирвалось у Андрона 
Потаповича. – Якщо знаєш, то тримай язик за зубами, 
пригодиться... – i не доказав, бо в кiмнату увiйшов блiдий од 
хвилювання й гнiву Юрiй Андронович («Правда і кривда», с. 391). 

51. ТРИМА́Й ЯЗИ́К ЗА ЗУБА́МИ, <ЩОБ НЕ ЇС́ТИ 
БОРЩ З ГРИБА́МИ>. – Ну, ну, полегше трохи, – охопив шию 
руками. – Без голови, значить, мені кашкет неспідручно буде 
носити. – Чи спідручно, чи ні – мене не обходить. Так що тримай 
язик за зубами. – Щоб не їсти борщ з грибами, – доказав 
Варивон, швидко розмірковуючи, що Дмитро неабиякий жених та 
й не одна чарка перепаде від нього. Проте ще вірив і не вірив. 
Тільки подумати: за кілька років ні одній дівці слова не сказав, а 
тепер ринувся, мов ведмідь на пасіку («Велика рідня», т. 2, с. 484). 

52. ТРИМА́Й ЯЗИ́К У КИШЕ́НI, ЯК ГАМАНЕ́ЦЬ.  
– Чого тобi? Помела бракує? – Отого помела, що по спинi 
блазнюка i нашiптувача походило б. Коли жебраєш, то жебрай, а 
язик тримай у кишенi, як гаманець. Чи ти, бузувiре, онiмечитись 
хочеш? («Чотири броди», с. 588–589). 

53. ТРИ ПА́РИ ЧОБІТ́ СТОПТА́В. див. МЕ́ДУ ІЗ ЖУКА́ 
НЕ ЇС́ТИ. 

54. ТРИ ХУ́РИ ПОБРЕХЕ́НЬОК, А ЧЕТВЕ́РТА СКАРГ. 
див. ЦЕ ТАКИ́Й, ЩО НЕ ВСИ́ДИТЬ I НЕ ВЛЕ́ЖИТЬ. 

55. ТРУ́ДНЕ НА́ШЕ ДІ́ЛО – НЕ НА ВА́ШУ СИ́ЛУ. – Так 
уже долею дадено… Не вашій старості, мама, з нами ходити. 
Буває, за кілька ночей очі не склепиш, і молодий рук-ніг не чує. 
Трудне наше діло – не на вашу силу. От гадюк переб’ємо, 
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вернемося з лісів – тоді вже нам і борщ, і до борщу, і всяку 
всячину готувати будете («Березовий сік», с. 398). 

56. ТРУ́ДНОЩI НА ТРУ́ДНОЩАХ ЇД́УТЬ, ТРУ́ДНОЩI 
ТРУ́ДНОЩАМИ ПОГАНЯ́ЮТЬ. – Все наперед, по дуростi 
своїй, хотiлося вискочити, в чомусь обiгнати тебе. А коли 
поранили, зрозумiв, що це суєта суєт i всячеська суєта... Думаєш, 
я тепер хотiв головувати серед такого безголов’я i розгардiяшу? 
Так всунули ж, запхнули, а тепер вiд критики не тiльки вуха – вся 
душа в’яне, бо за що не подумай – того тепер нема. Труднощi на 
труднощах їдуть, труднощi труднощами поганяють («Правда і 
кривда», с. 113); див. також: І́НОДІ Й ЛО́ЖКА ВОДИ́ БУВА́Є 
ГІР́ШЕ ПОТО́ПУ. 

57. ТРЯСТИ́ ДУ́ШУ, МОВ ЧОРТ ГРУ́ШУ. див. ЧУЖІ ́
ЖІ́НКИ МОВ ЛАСТІВКИ́, А СВОЯ́ НА́ЧЕ СОВА́. 

58. ТРЯ́СЦЯ Ї́ХНІЙ ТІТ́ЦІ (МА́ТЕРІ).  див. КУДИ́ 
МАКА́Р ТЕЛЯ́Т НЕ ГАНЯ́В; ЯК НЕ ВКУ́СИШ, ТО І З МІС́ЦЯ 
НЕ ЗРУ́ШИШ. 

59. ТУТ Є НАД ЧИМ ПОКРУТИ́ТИ МІЗ́КАМИ. див. 
ПРЯ́МО ГОРА́ ЗВАЛИ́ЛАСЯ З МОЇХ́ ПЛЕЧЕ́Й. 

60. ТУТ НА ЗЕ́МЛЮ ДИВИ́СЯ, А ПIД ЗЕ́МЛЮ 
ЗАГЛЯДА́Й. «Язичниця! Залiзла в соняшники й витрушує дурнi 
пересмiхи. I всi такi в селi. Тут на землю дивись, а пiд землю 
заглядай» («Чотири броди», с. 162). 

61. ТЬХУ НА ТЕ́БЕ Й НА ТВОГО́ БА́ТЬКА! – Хто ж 
вас просив хвалити мене? Хваліть отих вертлявих приспішників, 
які біля вас і вдень і вночі увиваються. А я не потребую, не хочу 
вашої хвали: її ні в кишеню не покладеш, ні душу нею не зогрієш. – 
Тебе що – ґедзь чи сибірська муха укусила? – обурився економ, 
накидаючи свою тінь на Мар’яна. – Хай вона вас кусає! – 
грізнішає погляд у чоловіка. – І дочекаєтесь – укусить! – Тьху на 
тебе й на твого батька! Ти йому слово, а він тобі десять! І коли 
навчився так відбріхуватися? («Хліб і сіль», с. 533). 

62. ТЯ́ГНЕШ (ТЯГНИ́), ЯК ЧО́РНИЙ ВIЛ. Ступач 
саркастично глянув на Данила. – Скiльки романтичного туману 
назбиралось у твоєму казанку. Через свою селянську душевнiсть i 
iншi архаїзми – затуркочеш до грому! Хотiв би я бачити, як ти 
тодi заговориш про спокiй, оббиваючи пороги рiзних iнстанцiй.
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Отож, поки не пiзно, впрягайся у графiк i тягни його, як чорний 
вiл: тобто хватопеком здавай хлiб! («Чотири броди», с. 166). 

63. ТЯ́ЖКО БУВА́Є ЛЮДИ́НI ДОРОСТИ́ ДО 
ЛЮДИ́НИ. див. УЖЕ́ Й ВИ́РIС, ТА РО́ЗУМУ НЕ ВИ́НIС. 

64. ТЯ́ЖКО СÍЯТИ, КОЛИ́ НЕМА́ ЧОГО́ ОРА́ТИ. Я 
так починаю гнiватись на дядечка, таким косую на нього оком, 
щи навiть тато здивовано зиркнув на мене. А дядечко Володимир 
далi пряв свою пряжу, як павук павутиння, жалiв нас, бажав 
щастя i все розхвалював отi краї, де люди не мають скрути на 
землю. – Там середняку нарiзають навiть по двадцять – двадцять 
п’ять десятин, а тут тяжко сiяти, коли нема чого орати 
(«Щедрий вечір», с. 587). 

 
У 

 
1. У БОЮ́ ТРИМА́ЙСЯ БЛИ́ЖЧЕ ДО КОМАНДИ́РА, А 

НА ВІДПОЧИ́НКУ – ДО КУ́ХАРЯ. див. НАЙКРА́ЩЕ 
ВОЮВА́ТИ СИ́ТОМУ, А РОБИ́ТИ ПЕРЕБІЖ́КИ – 
ГОЛО́ДНОМУ. 

2. УВЕ́СЬ СВІТ ПРОДАСИ́Ш І НЕ СКРИ́ВИШСЯ. – За 
шкуру, тільки за свою шкуру болієш ти з практичного і 
теоретичного боку! – розгнівався дядько Себастіян. – За неї, коли 
її доведеться рятувати, усіх людей, увесь світ продасиш і не 
скривишся! («Гуси-лебеді летять», с. 541). 

3. УВІЙШЛИ́ (УВІЙШО́В) ВИ (ТИ) В ЛІТА́, ТА В 
РО́ЗУМ НЕ УВІЙШЛИ́ (УВIХО́ДЬ I В РО́ЗУМ). – Куди ти? 
Дай хоч обмию, мовляв той, живою водичкою – лиця не видно, – і 
зітхає. – Увійшли ви в літа, та в розум не увійшли («Велика 
рідня», т. 2, с. 516); – Увiйшов ти в лiта, увiходь i в розум. 
Подумай про iнший прожиток – про службу в мiстi, про якесь 
видвиженiє, бо тепер епоха! («Чотири броди», с. 89). 

4. У ГОЛОВÍ ДЖМЕЛÍ ГУДУ́ТЬ. Вони знову 
повертаються в лiтняк, тут Магазаник на хвильку засвiтив 
свiтло, вийняв з гамана грошi i, жуючи губи, розрахувався з 
Кундриком; не грошей, а мордачiв би надавати йому, щоб у головi 
загудiли джмелi («Чотири броди», с. 343–344). 
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5. У ГУ́РТІ НЕ ТІ́ЛЬКИ БА́ТЬКА ДО́БРЕ БИ́ТИ. З 
другого боку стайні, немов на другому березі ріки, чути хрипкі 
голоси Степана Кушніра, Григорія Шевчика, Полікарпа Сергієчка. 
Варивон аж зупинився на мить. – Дмитре, невже Полікарп у 
вогонь кинувся? – Виходить, у гурті не тільки батька добре 
бити («Велика рідня», т. 3, с. 90). 

6. УЖЕ́ Й ВИ́РIС, ТА РО́ЗУМУ НЕ ВИ́НIС. Не знаючи, 
чим заспокоїти старого, Василина подала йому кiлька зв’язаних 
пучкiв калини, на яких повиступали скалочки морозу. – Ось вам вiд 
Оксани. Старий пiднiс дарунок до обличчя. – I калини жаль... Як 
там Оксана? – Така ж гарна, нiби весняна година. А теж за 
чоловiком журиться. –I стишила голос: – Ваш Семен чогось хоче 
сколупнути його. – Тупоум вiн. Уже й вирiс, та розуму не винiс. 
Тяжко буває людинi дорости до людини... («Чотири броди», с. 32). 

7. У ЖИТТІ́, ЯК НА ДО́ВГІЙ НИ́ВІ. – Молока гостеві 
дай. Хай їсть, бо він хлопець нівроку собі. – Настя вийшла з хати, 
а старий бубонів, наче сам до себе: – Да, у житті, як на довгій 
ниві, – яких тільки людей не побачиш. Інший, подивись, і 
незавидний з себе, а дуб дубом; другий як крушина – красна ягода, 
та тільки одна болість чоловіку від неї. Різні люди бувають. Є 
чоловік – козак, а є і кізяк. Та ти їж. Наш хліб чесно зароблений, 
доброму чоловікові поперек горла не стане («За один стіл», с. 391). 

8. У КО́ЖНОГО НА ПЛЕ́ЧА́Х СВОЯ́ ГОЛОВА́. – Голова 
в тебе не ту юшку варить. – Це вже я чув і думаю: у кожного на 
плечах своя голова, а юшка в ній може бути всяка, – невиразно 
відказав Гнат («Велика рідня», т. 3, с. 94). 

9. У КО́ЖНОГО НАЧА́ЛЬСТВА СВIЙ НО́РОВ.  
– Спочатку, дiду, ми вдовам i сиротам пособимо, а далi буде 
видно. – У кожного начальства свiй норов, – забубонiв пiд нiс 
Дибенко, повертаючи на стайню («Правда і кривда», с. 312). 

10. У МО́ЛОДОСТI ВСI ЩЕ НЕОБТО́ВЧЕНI 
ЖИТЕ́ЙСЬКОЮ СТУ́ПОЮ. див. ЩО РА́ННЄ – 
СКОРОМИНУ́ЩЕ. 

11. У НАС ЛЕЖА́ЧОГО ХЛÍБА НЕМА́. – Нам, старче, 
нiколи точити ляси, – розшнуровує варги Стьопочка й 
осуркувато оглядає торбешника. – Хоч у нас лежачого хлiба 
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нема, та якусь скибку винесу, вiд собаки проведу, i ходiть собi 
далi («Чотири броди», с. 146). 

12. У НАС НА́ВІТЬ ДУ́РНИЙ – І ТОЙ ДУ́МАЄ. – І сам не 
знаю, Карпе, що зі мною, та й ніхто тепер не відає, що нас в такий 
розбрат чекає. Того й думаю та гадаю. Така вже наша порода: у нас 
навіть дурний – і той думає («Велика рідня», т. 3, с. 27). 

13. У НАС НЕМА́ ЗЕРНА́ НЕПРА́ВДИ ЗА СОБО́Ю.  
– Могло бути й iнакше. Скiльки скубли тебе через першу, – 
провела рукою по його чупринi. – I нiчого не вискубли, бо у нас 
нема зерна неправди за собою («Правда і кривда», с. 151). 

14. У НЕ́Ї ПІД ЯЗИКО́М ДІД́ЬКО. див. ТИ БА́БІ ПРО 
ОБРАЗИ́, А ВОНИ́ ПРО ГАРБУЗИ́. 

15. УПАДЕ́Ш – І КІСТОЧО́К НЕ ПОЗБИРА́ЄШ. – Ой 
матінко моя, як тут, значить, страшно! – розчервонілий 
кряжистий Варивон вибрався на кручу і скоса подивився вниз.  
– Упадеш – і кісточок не позбираєш («Велика рідня», т. 3, с. 100). 

16. УПА́В (УПА́ЛИ), МОВ КА́МІНЬ У ВО́ДУ. див. П’Ю, 
ТА РО́ЗУМУ НЕ ПРОПИВА́Ю. 

17. УПЕ́РСЯ (УПРЕ́ТЬСЯ), МОВ КІЛО́К У ТИН  
(У ПЛОТІ́). – Багато, чоловіче, не прошу, але поверни мені з 
казенної хоч ту пучку солі, яку вдома взяв. Іван хекнув, 
засміявся, обернувся міцною спокійною постаттю до Степана: 
– Це сказала наздогад буряків, щоб дали капусти. – Інші всюди 
заробляють, а ти всюди проробляєш, – підвищує голос Марійка. 
– Бо уперся, мов кілок у тин, і навіть за медом не нагнеться 
(«Кров людська – не водиця», с. 233); – Чи ж вийде щось із 
цього паювання? – Неодмінно вийде, – переконано говорить 
Мирон. – А коли пан упреться, мов кілок у плоті? – Тоді гати 
пана обухом по голові! («Хліб і сіль», с. 390). 

18. У СВІТ́І ТАКО́Ї НЕ ВІДШУКА́ЄШ. див. 
СЛА́ВНОМУ ПА́РУБКУ СЛА́ВНО І ПОНОСИ́ТИ. 

19. УСЕ́ БУ́ДЕШ ЗНА́ТИ – ПОСТАРІ́ЄШ СКО́РО  
<І ЗУ́БИ ПОВИПАДА́ЮТЬ>. – Запиши: Березина, – диктує 
Мирон. – а під нею задачка: тисячу двадцять п’ять помножити 
на п’ятсот двадцять і поділити на дві тисячі чотириста. – І  
поділити на дві тисячі чотириста, – повторює Ксеня. – Тату, а 
чого це всі до єдиної ваші задачки діляться тільки на дві тисячі 
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чотириста? – Усе будеш знати – постарієш скоро і зуби 
повипадають («Хліб і сіль», с. 394). 

20. УСЕ́ В НА́ШИХ РУКА́Х. див. НА́ВІТЬ ПОГА́НИЙ 
МИР КРА́ЩЕ ДО́БРОЇ БУ́ЧІ. 

21. УСЕ́ В РУЦІ ́БО́ЖІЙ. див. ПАН ЧИ ПРОПА́В. 
22. УСЕ́ МА́Є СВIЙ ПОЧА́ТОК I КIНЕ́ЦЬ. З часом цi 

чутки притихли, та не стихали в негоду камені... Чи 
втихомирились нарештi вони за цi роки, якi вiн прожив у лiсах? 
Усе ж має свiй початок i кiнець («Чотири броди», с. 303). 

23. УСЕ́ МИНЕ́ТЬСЯ, А ПРА́ВДА ЗАЛИ́ШИ́ТЬСЯ. А 
може, не треба? – раптом завагався Данило. – Чого не треба? – 
не зрозумiв, насупився Терентiй Iванович. – Ще бiду накличете на 
себе. – Коли б я не вiрив тобi, то iнше дiло. А поки в нас добра 
вiра, доти нас не зломить нещастя. От побачиш: усе минеться, а 
правда залишиться («Чотири броди», с. 270). 

24. УСІ ́ БАБИ́ ЗМАЙСТРО́ВАНІ НА ОДИ́Н КОПИ́Л. 
див. ТИ БА́БІ ПРО ОБРАЗИ́, А ВОНИ́ ПРО ГАРБУЗИ́. 

25. УСІ ́ ЖІНКИ́ ПІШЛИ́ ВІД КОНОТО́ПСЬКОЇ 
ВІД́ЬМИ. див. ОДНИ́М МИ́РОМ МА́ЗАНІ. 

26. УСІ ́ ЗУ́БИ З’ЇВ. Дід, дивуючись з такого незвичного 
торгу, вийняв калитку, розшморгнув її, але чогось на хвильку 
засумнівався і тихцем пробурмотів до дядька Трохима: – Щось 
воно, чуєш, дуже химерно виходить. Може, це не кінь, а кобила?  
– Та що ви! Отак перебрати? – щиросерде обурився дядько 
Трохим. – За кого ж ви тоді мене маєте. Я коня за версту по духу 
чую. Я на конях усі зуби з’їв! Ви хваліть Бога і всіх апостолів, що 
така дурничка трапилась («Гуси-лебеді летять», с. 484). 

27. УСÍ САМÍ СЕБЕ́ НЕ ЖАЛÍЮТЬ: ТНУТЬ 
ЯЗИКА́МИ, ЯК НОЖА́МИ. – Це ж я пожартував. – Знаємо, 
знаємо тебе, просмiшника. У вашому роду всi насмiшкуватi. – Еге 
ж, – погоджуюсь я. – I найгiрше, усi самi себе не жалiють: 
тнуть язиками, як ножами («Щедрий вечір», с. 645). 

28. У СТАРÍЙ ПЕ́ЧІ (ГРУ́БI) ДІД́ЬКО (ЧОРТИ́) 
ПА́ЛИТЬ (ПА́ЛЯТЬ). – За самі твої литочки не один буде пектися 
в пеклі. – А ви їх крізь халяви бачите?.. – Та бачу, усе привабливе ще 
манить мене. – Тож недарма кажуть: у старій печі дідько 
палить… («Дума про тебе», с. 68); У селi, хоч воно обляглося, 
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Магазаник уже не вулицями, а городами та задвiрками скрадається 
до кутка, де живе Василина, i все думає, як власкавитись до неї. От 
зайде, вклониться їй, щиро посмiхнеться, кине коропа на лаву i 
скаже: – Вибачай, Василино, коли й досi гнiваєшся за дурне слово. А 
я прийшов на перепросини, бо дуже скучив за тобою, наче цiлий вiк 
не бачив. – У старiй грубi чорти палять? – насмiшкувато поведе 
зором вона, розпогодиться, заклекоче звабним смiхом, зашелестить 
спiдницями i гарячими устами розтопить сум’яття i тривоги... 
(«Чотири броди», с. 496); див. також: I (Й) В  (У) СТАРÍЙ ГРУ́БI 
ЧОРТИ́ ТО́ПЛЯТЬ. 

29. УСЯ́К IЗ ЧУЖО́Ї ТО́РБИ ХЛÍБА НЕ ЖАЛÍЄ. 
Безбородько засмiявся, посварився бруднуватим пальцем: – Але 
я ще знаю i якi приварки має лiсник. – Не так приварки, як 
людський поголос. Усяк iз чужої торби хлiба не жалiє 
(«Чотири броди», с. 153). 

30. УСЯ́КІЙ ЛЮДИ́НІ, ПРИ ОХО́ТІ, МО́ЖНА 
ОБЛАМА́ТИ КРИ́ЛА. – Всяка індивідуальність має тепер право 
на характеристику лічності, хоч подобається чи не подобається 
вона комусь. Не дасиш тепер, дасиш у четвер! Заставлять дати! 
І пам’ятай: усякій людині, при охоті, можна обламати крила 
(«Гуси-лебеді летять», с. 542). 

31. У ТАКО́Ї ЯЗИ́К НЕ МА́Є СПОЧИ́НКУ I В СНI. див. 
ЧОГО́ НЕ ЗНА́Ю, ТОГО́ НЕ ЗНА́Ю.  

32. УТЕКТИ́ ВIД СЕ́БЕ НЕ МО́ЖНА. I Лаврiн, 
незмигнувши, теж перейшов на «ти». – А ти, Семене, теж 
подумай про головне: не пiдмiни своєї долi на чужу. Тодi вже нiщо 
не врятує тебе. Рiзнi ти мав нетрудженi грошi, понахапав  їх по 
рiзних торгах, а долею не торгуй! Кажуть: утекти вiд себе не 
можна («Чотири броди», с. 511). 

33. УТIКА́ЛИ, АЖ У КОНЕ́Й ПIДКО́ВИ ДИМÍЛИ. 
Сагайдак тiльки руками розвiв i вiями приховав усмiшку. – Отож 
спалили машину. А далi що? – Утiкали, аж у коней пiдкови 
димiли («Чотири броди», с. 438). 

34. УТIК ЧОРТ ВIД Я́НГОЛА. От i мовчазна оселя 
Магазаника. Наче в похороннiй сорочцi, стоїть мертва хата, 
не скапує сльозою прикута залiзом до журавля баддя, не 
скрипнуть розчиненi ворота. Не чути й дихання худоби, тiльки
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на старих-старих дверях iз скитка, якi забули вивезти в село, 
самотiє потрiсканий постарiлий янгол. – Утiк чорт вiд 
янгола, – злiсно процiдив Роман i зупинив буланого бiля жолоба 
(«Чотири броди», с. 428). 

35. УЧЕ́ННЯ – СВІТ, А НЕВЧЕ́ННЯ – ТЬМА. – Земля на 
ній тримається, лише хата господині не має, – Омелян говорить 
так, що не розбереш, чи хвалить, чи гудить жінку. – А це ж тепер 
учиться мій Кузьма в гімназії, то стара зовсім відцуралася дому. –
 Зате сина вченого будеш мати. Учення – світ, а невчення – 
тьма («Хліб і сіль», с. 133). 

36. У ЧОРТІ́В, ОКРІ́М СМОЛИ́, НІЧО́ГО НЕМА́. див. 
ПОЛІЗ́, НА́ЧЕ ВІЛ У ЯРМО́. 

37. У ЧУЖІ́Й ЦЕ́РКВІ НЕ ПАЛАМАРЮ́Й. – А як ви, так 
би мовити, з учителем живете? Він теж трохи мазюкає, – 
знаходить місток до іншої розмови. – Люди кажуть: у чужій 
церкві не паламарюй. – І все-таки, – як він мазюкає? – Нічого, – 
насторожується в душі отець Вікентій. – І, уявіть, малює він 
досить пристойно («Хліб і сіль», с. 282). 

38. У ЧУЖÍ КРИНИ́ЦI ЛЕ́ГШЕ ЗАГЛЯДА́ТИ, АНÍЖ 
СВОЮ́ ВИ́КОПАТИ. – Щодо iдей у вашiй головi я маю сумнiв, 
але щодо достаткiв у вашiй хатi й закапелках – тут не 
сумнiваюсь. На них пiвсела могло б прожити! – У чужi криницi 
легше заглядати, анiж свою викопати, – спохмурнiв Магазаник 
(«Чотири броди», с. 72). 

 
Ф 

 
1. ФОРТУ́НА – ЗРАДЛИ́ВА ДIВИ́ЦЯ. – Хто ж його може 

уволити, коли вiн у самому пеклi побував! – заспокiйливо сказав 
Марко. – Е, не кажiть менi: я не  сьогоднi народився на свiт. 
Фортуна – зрадлива дiвиця. Адам в раю бiля самого Бога проживав, 
та прогнали ж його навiть iз раю («Правда і кривда», с. 65). 
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1. ХАЙ ВАС (ЙОГО́) ЛИХА́ ГОДИ́НА ПРИГОРТА́Є 

(РОЗПИ́ТУЄ). – Господи, який ви розпутний. Які у вас очі 
недобрі, по-бісівські горять. – То моя любов горить. Пожалій 
мене, хоч пригорну, приголублю тебе. – Хай вас, Гервасію, лиха 
година пригортає. Ви вже з ліку збились, скільки обезчестили 
нашого брата («Хліб і сіль», с. 591); див. також: ДЕРЖА́ВI 
КРА́ПЛЮ, СОБÍ КВА́РТУ. 

2. ХАЙ ВІ́ЄТЬСЯ НА ВСІ ЧОТИ́РИ <СТО́РОНИ>. От я 
й переходжу до червоних, піду з ними на Врангеля, щоб потім 
ніяка братія не чіплялася. Хто хоче – хай іде зі мною, а хто не 
хоче – хай віється на всі чотири. Не бороню! Вольному воля, а 
спасенному рай! («Кров людська – не водиця», с. 86–87). 

3. ХАЙ ВОНО́ ТРАВО́Ю ПОРОСТЕ́. – Тільки попрошу вас, 
– підходить дівчина до вдовиці і бере кістляві пальці в свої, – не 
обмовтесь ніде, що вам сказала. Ні словом, ні півсловом. Хай воно 
травою поросте, щоб не перемивали по кутках моїх кісточок, не 
плескали дурно-пусто язиками(«Велика рідня», т. 2, с. 549). 

4. ХАЙ ЙОГО́ РОГА́ТI В КАЗАНИ́ ПРО́СЯТЬ. Ступач 
скидає картуза, шанобливо кладе його на долоню i насмiшкувато 
нацiлюється на господаря, що чогось мiниться на виду: чи не 
страх заповзаєв нього? – Не помiшав? – Поки нi, – понуро каже 
Лаврiн. Воно б треба запросити гостя до столу, але хай його 
рогатi в казани просять («Чотири броди», с. 247). 

5. ХАЙ ЛЕТИ́ТЬ ПІР́’Я, А КРИ́ЛА ЛИША́ЮТЬСЯ 
ЦІЛ́ИМИ. Капуленко. Він же наче ваш син. Цимбалюк. Сини у 
батьків нарядів не крадуть. Я багато не хочу – напиши тільки про 
цей наряд. Капуленко. А як він напише про ваш? Цимбалюк. Він до 
такого не додумається. Напишеш? Капуленко. Ви ж казали: хай 
летить пір’я, а крила лишаються цілими. Цимбалюк. У нього 
крила відростуть – молодий («Кум королю», с. 622). 

6. ХАЙ НОГА́ МЕНІ́ ВІДСО́ХНЕ. «Бач, яка тиха вода, хоч 
би коли обмовилась, що Дмитро вчащає до неї», – лютував Грицько, 
поспішаючи додому. На повороті спіткнувся. Розмахуючи руками і 
вигинаючись плечима, ледве втримався, щоб не впасти, і ще більше
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розлютувався… «Може, на Дмитрові достатки позаздрила? Всі ви 
одним миром мазані. Хай нога мені відсохне, коли більше ступлю до 
тебе на поріг» («Велика рідня», т. 2, с. 498). 

7. ХАЙ ОБЕРIГА́Є ТЕБЕ́ ДО́ЛЯ ВIД УСЬО́ГО 
ЛИХО́ГО. див. БIС I ЖИТТЯ́ РО́БИТЬ БIСÍВСЬКИМ. 

8. ХАЙ ПЛЕ́ЩУТЬ, КОЛИ́ ЯЗИКИ́ НЕ ЗАЩЕПНУ́ЛО. 
див. САМА́ РОЗУМÍЄШ, НЕ МАЛЕ́НЬКА. 

9. ХАЙ ПОМОВЧИ́ТЬ ВУС, КОЛИ́ БО́РОДУ БРИ́ЮТЬ. 
Броварник. Я хочу так сказати… що ліпше помовчу!.. Кисіль. 
Отак і краще! Хай помовчить вус, коли бороду бриють! 
(«Правда і кривда» (п’єса), с. 555). 

10. ХАЙ СОБІ́ РО́БИТЬ, ЯК САМА́ ЗНА́Є. див. САМ 
ДІ́ДЬКО У ВА́ШИХ ДІЛА́Х ШИ́Ю СКРУ́ТИТЬ. 

11. ХАЙ СТРАТЕ́НЕЦЬ I ЙДЕ НА СТРА́ТУ. – Тримає 
мене проклятий Iван Гнатюк. – Вiн не пускає вас на Полтавщину? 
– Нi, це я хочу присочити його, на гарячому спiймати, бо чує моя 
душа – не новiй владi служить вiн, а знову ж бiльшовикам. Тож 
хай стратенець i йде на страту («Чотири броди», с. 466). 

12. ХАЙ ТЕБЕ́ ЧОРТИ́ НА ТІМ СВІ́ТІ ПЕЧУ́ТЬ. –  Буду 
дивитися на портрет цього телепня, прислухатись до кавчання у 
його душі й думати, як вона од святого хліба, од землі і любові 
докотилася до бандитського ремесла, – гнівно кидає голова 
комнезаму. Порфирій здригається: – Не печи хоч ти мене, 
Себастіяне, не печи. – Хай тебе чорти на тім світі печуть! А в 
мене є інша робота («Гуси-лебеді летять», с. 535). 

13. ХАЙ У НИХ БОЛИ́ТЬ ГОЛОВА́ ЗА СВОЄ́, А В НАС 
ЗА СВОЄ́. див. А ТО ВЖЕ НЕ НАШ КЛО́ПIТ. 

14. ХАЙ ХОЧ ВО́ВКОМ ВИ́ЮТЬ, МИНУ́ЛОГО НЕ 
ПОВЕ́РНУТЬ. – Не з тих Варчук, Денисенко, щоб свою землю 
подарували. Бачив, як дивилися на нас, як танцювали, гадючились 
зморшки на обличчі Варчука, наче його живцем у землю 
закопували. – І аж упрів від напруги – так багато сказав. – Нічого 
їм не пособиться. Хай хоч вовком виють, минулого не повернуть 
(«Кров людська – не водиця», с. 174). 

15. ХВАЛИ́ВСЯ О́ДУД ПÍР’ЯМ, А ПРО ДУХ СВIЙ 
МОВЧА́В. – Да, хваливсь одуд пiр’ям, а про дух свiй мовчав, – 
бринькнув я на її гiтарi i запитав лише одне: – Навiщо ж ти море 
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зрадливим називала? – та й подався з хати, перед порогом якої два 
капловухi пiдсвинки пiдвели рожевi писки, як таляри достатку 
(«Правда і кривда», с. 61). 

16. ХВАЛИ́ЛА СЕБЕ́ ГРЕЧА́НА КА́ША, ЩО ДО́БРА 
ВОНА́ З МА́СЛОМ. – Бо ми такі люди, що на видноті, в затінок 
не ховаємося, – в тон йому відповідає Очерет, а сам пильно 
стежить за сухим, наче волоський горіх, обличчям Побережного: 
чи не готував йому старий якоїсь каверзи? – Хвалила себе гречана 
каша, що добра вона з маслом. – А вам без масла більше 
подобається? От кого б я, значить, директором маслозаводу 
призначив: не йшло б добро поза хмари («Велика рідня», т. 3, с. 239). 

17. ХВАЛИ́ЛАСЯ ВIВЦЯ́, ЩО В НЕ́Ї ХВIСТ, ЯК У 
ЖЕРЕБЦЯ́. – Що ж ти з цiєю королiвною будеш робити?  
– Дочекаюся наших, то й здам до музею. Тепер нахмурився 
староста: – Чи ж дочекаєшся, Лаврiне, коли вже Москва у 
нiмцiв? – Хвалилася вiвця, що в неї хвiст, як у жеребця, – 
презирство заграло на устах i на всьому ластовиннi Лаврiна 
(«Чотири броди», с. 510); – Овва, які ви грізні! – Побачу – приб’ю! 
Святе моє слово – приб’ю і стовчу! – Хвалилася вівця, що в неї 
хвіст, як у жеребця («Велика рідня», т. 2, с. 376). 

18. ХВАЛИ́ НІ В КИШЕ́НЮ НЕ ПОКЛАДЕ́Ш, НІ 
ДУ́ШУ НЕ́Ю НЕ ЗОГРІЄ́Ш. див. ТЬХУ НА ТЕ́БЕ Й НА 
ТВОГО́ БА́ТЬКА! 

19. ХВАЛИ́ТИ ДО́ЛЮ! див. ЗАДЗВОНИ́ЛА НА РIЗДВО́, 
ТО Й ДО ВЕЛИКО́ДНЯ НЕ ЗУПИ́НИШ. 

20. ХВАЛІТ́Ь БО́ГА І ВСІХ АПО́СТОЛІВ, ЩО ТАКА́ 
ДУРНИ́ЧКА ТРА́ПИЛАСЯ. див. УСІ ́ЗУ́БИ З’ЇВ. 

21. ХВАЛІТ́Ь, ХВАЛІТ́Ь РУ́КУ, А ТОВА́Р ВИ́ДКО. 
Старий зараз же до мисника за чаркою потягнувся, а щоб я 
менше гримала, діловито починає Івана вихваляти, який він 
удачливий рибалка. – Прямо, чуєш, нюхом вгадує, де яка рибка 
причаїлася, – і тихенько долонею корк з пляшки вибиває.  
– Хваліть, хваліть руку, а товар видко, – посміхається Іван, 
краючи хліб («Добрий вечір, мамо», с. 362). 

22. ХВАЛÍТЬ, ХВАЛІТ́Ь, ТА ОЗИРА́ЙТЕСЯ НА ВСI 
БОКИ́. – Чи не пахне це комбiнаторством? – буркнув Кисiль.  
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– Коли б усi комбiнували отак. – Хвалiть, хвалiть його, та 
озирайтеся на всi боки («Правда і кривда», с. 395). 

23. ХВАЛЬБИ́ ПО́ВНI ТОРБИ́. – Що набiл, головне – 
рух, i наш, i мiжнародний... От вгодуємо, чуєш, кабана так, 
щоб сало було на двi долонi... Тiтка Ликерiя скривилась i 
вдарила долонями по кожусi. – Де ти бачив сало на двi долонi? 
– На нашому кабанi, гляди, ще й товще буде. – А щоб тебе та 
бодай тебе! I тут хвальби повнi торби! – нарештi 
посмiхається тiтка («Щедрий вечір», с. 632). 

24. ХВАЛЬБО́Ю <СВОЄ́Ї> КА́ШІ НЕ ЗІПСУЄ́Ш. – Він, 
Костянтине Прокоповичу, перебудувався. Ось і зараз, ризикуючи 
життям, пішов до хати виполошити спритника, шпигуна, 
значить. А я кинувся до нашого голови, хваленого Туровця. Але він 
одмовився допомогти нам. Тоді я до вас, бо до кого ж інакше? 
Тільки ви нам один світите і грієте, – не пошкодував хвальби, бо 
нею своєї каші не зіпсуєш («Дума про тебе», с. 76). 

25. ХИ́ТРИМ ЛИ́СОМ ПIДШИ́ТИЙ. див. ІДЕ́Ї IДЕ́ЯМИ, 
А Ї́СТИ ЩОСЬ ТРЕ́БА.  

26. ХIБА́ ВГАДА́Є ЧОЛОВÍК, НА ЧО́МУ ВIН МА́Є 
СПIТКНУ́ТИСЯ. Кисiль стрепенувся, наче його вжалив 
шершень... I що було б послухатись куховарку – покуштувати її 
борщу? А в цей час машина з секретарем ЦК поїхала б ген-ген 
куди й не зачепилась би за його долю. Так хiба вгадає чоловiк, на 
чому вiн має спiткнутись? («Правда і кривда», с. 403). 

27. ХІБА́ В ТЕ́БЕ ДВІ ГОЛОВИ́ НА ПЛЕ́ЧА́Х, ЩОБ 
РИЗИКУВА́ТИ ОДНІЄ́Ю. – Молодець, Тимофію, – з почуттям 
говорить Січкар. – Молодець! Я так і знав, що з тобою можна по-
людськи порозумітися. Хіба в тебе дві голови на плечах, щоб 
ризикувати однією! – і він вдарив по кроковці ногою («Кров 
людська – не водиця», с. 37). 

28. ХIБА́ Ж ЗА́ВТРА ДНЯ НЕ БУ́ДЕ. – Ну, то я ще з ним, 
нiкчемою, побалакаю! Я йому!.. – Дядько Себастiян чогось не 
доказав, кинувся до жердки i похапцем почав одягатися. Гостi й 
батько насипались на нього: – Почекай, Себастiяне. Хiба ж 
завтра дня не буде?! – Нащо вiн тобi на Святий Вечiр здався! 
(«Щедрий вечір», с. 684). 
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29. ХІБА́ Ж ТАКИ́Й ПРОСПИ́ТЬ ГРУ́ШКУ В ПО́ПЕЛІ? 
див. ВІД СНУ КІН́СЬКУ ГО́ЛОВУ ВИ́СПАТИ МО́ЖНА. 

30. ХІБА́ ЦЕ ЙОМУ́ ПЕРВИНА́. – То як же теперечки 
бути? – допитується Щербина. – Село тривожиться. – А хіба це 
йому первина? – кидає староста, уперто думаючи, що йому 
робити («Хліб і сіль», с. 379). 

31. ХЛІБ́А НЕ БОЯ́ТЬСЯ, НА НЬО́ГО РО́БЛЯТЬ. – Твій 
батько лісник? – Ні, мама. Батька лісокради вбили, – і далекі 
видива пройшлися по її обличчю. – І не боїтесь у лісах? – Вони – 
хліб наш, а хліба не бояться, на нього роблять, – відповіла 
мудрістю батька, матері чи лісу («Дума про тебе», с. 168). 

32. ХЛІ́БОМ НЕ ГОДУ́Й, А ПОГОВОРИ́ТИ ДАЙ. Миколу 
хлібом не годуй, а поговорити дай. І саму брехню із брехень за 
правду видасть, оком не моргнувши. Як почне на зборах, то голова 
Григорій спиняє його і словом, і дзвінком, а далі і за полу смикне. Та, 
спасибі, захист є – жінка Ликера, сухорлява, тонка, мов горсточка 
конопель, зараз і обізветься: – Дайте чоловіку висловитись, може, 
дома менше патякатиме («Рудий Микола», с. 369). 

33. ХЛIБОРО́Б ПЛА́ТИТЬ ЗА ЗЕ́МЛЮ, ГОНЧА́Р ЗА 
ГЛИ́НУ. – Ти чого сваволиш, Себастiяне? Закон є законом i для 
гончарiв, хоч би що вони виробляли. Хлiбороб платить за землю, 
гончар за глину. – Як сказано: хлiбороб платить за землю, 
гончар за глину! («Щедрий вечір», с. 692). 

34. ХЛО́ПЕЦЬ НІВРО́КУ СОБІ.́ див. У ЖИТТІ,́ ЯК НА 
ДО́ВГІЙ НИ́ВІ. 

35. ХОВА́Є У СОБÍ СЛОВА́, ЯК СКАРБИ́ В ЗЕМЛІ.́ 
див. СИДИ́ТЬ НА ЛЮ́ДЯХ, МОВ ДЗВIН БЕЗ’ЯЗИ́КИЙ. 

36. ХОВА́ЄШСЯ, НА́ЧЕ ЗЛО́ДIЙ. див. РОБИ́ ПО 
ПРА́ВДI – О́ЧI ВИ́ЛIЗУТЬ. 

37. ХО́ДИШ, ЯК ПIП ДО ЦЕ́РКВИ. див. ОДИ́Н 
ДИ́ВИТЬСЯ НА ЛIД, А ДРУ́ГИЙ НА ШЕВЦЯ́. 

38. ХОЧ БО́ГУ ПЛА́ЧСЯ, А Й ВIН ЗНА́Є, ЩО СЛЬО́ЗИ 
– ВОДА́. див. ГНИ́СЯ, ТО НЕ ЗЛО́МИШСЯ.  

39. ХОЧ ВОНО́ МАЛЕ́, А РЕП’ЯШИ́СТЕ. – Розкажiть 
йому, дiду, трохи про себе, бо вiн тепер i менi спокою не дасть: 
хоч воно мале, а реп’яшисте. – Тато бере казанок i намiряється 
з ним пiти до рiчечки («Щедрий вечір», с. 611–612). 
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40. ХОЧ ГРЕ́БЛЮ ГАТИ́. – А гриби у вас є? – Хоч греблю 
гати, коли знаєш мiсця. Я залюбки вам покажу їх, то будете i 
смажити, i солити, i маринувати. Ви умiєте маринувати? 
(«Чотири броди», с. 160); див. також: ЩОБ ВАМ (ТОБІ́) <В 
ДУШІ́> ПУ́СТО БУЛО́. 

41. ХО́ЧЕШ, ЩОБ НЕ З’Ї́ЛИ ТЕБЕ́, – МАСКУ́ЙСЯ ПІД 
ОТО́ЧЕННЯ. – У житті нам багато чого не до серця, а мусимо 
терпіти, приноровлюватися, фарбуватися, таке явище по-
вченому мімікрія зветься. Хочеш, щоб не з’їли тебе, – маскуйся 
під оточення («Велика рідня», т. 3, с. 200). 

42. ХОЧ ЗА́РАЗ ГО́ЛИМИ РУКА́МИ БЕРИ́. див. 
РОЗПАСКУ́ДИЛИСЯ, НА́ЧЕ В ТЕ́ЩI. 

43. ХОЧ З ПЕЧIНО́К ВИ́ЙМИ. – Колись, пригадай, яку 
мав наругу вiд тебе: я аж згинався, вимолюючи довiдочку. А тепер 
хоч з печiнок вийми i покажи мені свою! («Чотири броди», с. 291). 

44. ХОЧ І ВИСО́КИЙ ТИ ДО НЕ́БА, ТА ДУ́РНИЙ, ЯК 
НЕ ТРЕ́БА. Мені хотілося показати йому язика, але інколи я теж 
можу бути статечним. Це я зараз і зробив – обернувся до 
Юхрима, докірливо похитав головою: мовляв, хоч і високий ти до 
неба, та дурний, як не треба («Гуси-лебеді летять», с. 527). 

45. ХОЧ І ГОРОБЕ́ЦЬ, А НА ОРЛА́ НАДИМА́ВСЯ.  
– Після нашої торішньої трагедії він у Літині оголосив новий 
уряд Української народної республіки, навіть одного галичанина 
всунув у нього, щоб, мовляв, складався цей уряд з 
Наддніпрянської і Наддністрянської України. – Ох і 
пройдисвіт! – засміявся підполковник. – Захопити один повіт, а 
думати про всю Україну! – Хоч і горобець, а на орла 
надимався. Авантюра – велике діло: а що, коли з колоди життя 
вихопиш туза! («Кров людська – не водиця», с. 81). 

46. ХОЧ І ДОБУВА́В ЧОЛОВІ́К МЕД, А НА ЯЗИЦІ ́
ЙОГО́ ЧОГО́СЬ ВИСТИГА́Є І ЖОВЧ. див. БО́ГОВІ ГОДИ́ І 
ЧО́РТА НЕ ГНІВИ́. 

47. ХОЧ НА ОБЕРЕ́МОК КЛАДИ́. – А в мене ж вродило 
як! Зерно хоч на оберемок, наче дрова, клади, – не моргнувши 
оком, говорив дядько Микола. – Давно в моїй клуні не було такого 
раю («Гуси-лебеді летять», с. 459). 
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48. ХОЧ НЕВ’ЇЖ́НО, ЗАТЕ ВЛІЖ́НО. У гущавині вони 
розвели невеликий вогонь, погрілися, а потім загорнули в присок з 
десяток картоплин – усе, що було в них із харчів. – Хоч нев’їжно, 
зате вліжно, – Северин після снідання розтягнувся біля вогню і 
одразу ж заснув («Дума про тебе», с. 336). 

49. ХОЧ ПАН, ХОЧ ПРОПА́В. – А не знайдеться, – 
підвівся Григорій, розправляючи руку, – іншої, молодецької, роботи 
пошукаємо. – Якої ще іншої? – невдоволено питає мати, і страх 
наскрізь проймає її: здогадується, на що натякає чоловік. – Якої? 
– байдуже перепитує Григорій. – Пригріє сонце – візьмемо коси на 
плечі і в саму Таврію чи в Молдову. Там хоч пан, хоч пропав 
(«Хліб і сіль», с. 155). 

50. ХОЧ САМ ПИЙ, ХОЧ ГОСТЕ́Й ПРИГОЩА́Й. 
Перший урок засвоїли побратими. Жаль, що так мало у нього 
бiйцiв. Сагайдак присiдає бiля близнюкiв. – Все чин-чином, – 
пошепки заспокоює його Роман. – Патрони пiдрiвняли, щоб не 
було перекосу... – I вода в кожусi джерельна – хоч сам пий, хоч 
гостей пригощай, – приховуючи хвилювання, посмiхається Василь 
(«Чотири броди», с. 384). 

51. ХОЧ СВЯТИ́Х ВИНО́СЬ ІЗ ХА́ТИ. Щоб до нього 
менше заглядали сусіди й непрохані гості, обережний дядечко 
хитро приладнав на сінешніх дверях клямку: зачиняй за собою 
двері, а клямка зовні сама заходить на прибоєць, і хто не підійде 
до порога, бачить, що нікого нема дома. Коли до дядька 
Володимира хто звертався з позичкою, він спочатку ставав 
глухим, а далі або мовчав, або таке молов, що хоч святих винось 
із хати («Гуси-лебеді летять», с. 458). 

52. ХОЧ ТИ ДУ́РЕНЬ, А МÍСЦЕ МА́ЄШ РОЗУ́МНЕ.  
– Ти опiзнився, Себастiяне, опiзнився! Тепер уже я тебе можу 
вчити, як вищестояща iнстанцiя. – I таки може, – погодився 
Себастiянiв батько. – Хоч ти, Юхриме, дурень, а мiсце маєш 
розумне («Щедрий вечір», с. 687). 

53. ХОЧ ЯКА́ ДОРОГА́ ЦВИ́НТАРНА ЗЕМЛЯ́, ТА 
ГОДУ́Є ВОНА́ ТІЛ́ЬКИ ГРОБАРЯ́. див. ЖИВИ́Й  
<ЧОЛОВІ́К> МА́Є ДУ́МАТИ ПРО ЖИВЕ́. 

54. ХТО Б НЕ КИ́НУВ ГРЯ́ЗЗЮ, А СЛІД 
ЗАЛИША́ЄТЬСЯ. – Не встигне жінка посидіти на зборах, а 
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вже безсовісні язики говорять, що вона тягається. – Уляна 
розхвилювалася, і її веселі, підведені вгору уста зобиджено 
затремтіли. – То ж куркульня, Уляно. – Хто б, Свириде 
Яковлевичу, не кинув гряззю, а слід залишається. А я не хочу, 
щоб у мою спину камінням летіли страшні слова («Кров 
людська – не водиця», с. 100). 

55. ХТО БРЕ́ШЕ, ТОМУ ЛЕ́ГШЕ. – Я знаю, ви, 
вiдхопивши вищу освiту, i досi живете великим, рiзним 
художеством, шекспiрами i духом. Але, коли зло пiшло на зло, я 
стягну  вас iз усiх високостей на таке дно, що й шекспiрам не 
снилось, Сторч головою летiтимете в гiрше пекло, анiж ви 
показували менi. – Брешеш, мерзотнику! – Хто бреше, тому 
легше. Це теж народ видумав («Правда і кривда», с. 161); – Як 
живеш, старий? Про батька нічого не чувати? – Степан Синиця 
так кліпнув довгими віями, що вони аж злетіли до широких 
розгонистих брів. – Ні, не чути, – тихо відповів Андрій. – А ти не 
брешеш? – допитливо подивився у вічі. – Хто бреше, тому легше, 
– косуючи, відповів приказкою («Велика рідня», т. 3, с. 462). 

56. ХТО ВА́РИТЬ ЛИ́ХО, ТОЙ Ї́СТИМЕ БIДУ́. – Може, 
якось перемелеться. Бо кого тепер не зачепило колесо хитрувань: 
i дворянина, i селянина. – Так паскудься хоч на копiйцi, а не на 
чиїхось сльозах. Недарма кажуть люди: хто варить лихо, той 
їстиме бiду («Чотири броди», с. 27–28). 

57. ХТО ВІД ЖИТТЯ́ ОЧІ́КУЄ ПАДІ́ННЯ, ТОЙ САМ 
УПАДЕ́ З ГАНЬБО́Ю. У далекому полі сходив пізній місяць, на 
ньому й тепер туманиться Каїн і, напевне, поглядав на свого 
нащадка, що жде в якомусь лігві падіння Москви, падіння світу. А 
хто від життя очікує падіння, той сам упаде з ганьбою («Дума 
про тебе», с. 333). 

58. ХТО ВРО́ДИТЬСЯ В МА́Ї, ТО ВСЕ ЖИТТЯ́ БУ́ДЕ 
МА́ЯТИСЯ. А ти стій на цвинтарі і ламай собі голову, де 
дістати насіння Юхриму, бодай він одні гарбузи мав од дівчат. 
Ні, таки невезучим народився я, та й годі. Недарма ж каже мати, 
що хто вродиться в маї, то все життя буде маятися. І на якусь 
часину померх мій Великдень, аж поки я не забрався з такими ж, 
як сам, збитошниками на дзвіницю. Отут ми вже порозкошували 



Х 
 

243 
 

біля дзвонів, і вуха залишились цілі: на великдень навіть дзвонар 
шанує наші вуха й чуби… («Гуси-лебеді летять», с. 464). 

59. ХТО ЗАГУБИ́В СВОЮ́ ДУ́ШУ, ВIДПИСА́ВШИ 
НЕЧИ́СТОМУ, ЗАГУ́БИТЬ I ЧИЮ́СЬ. див. СIДА́ЮЧИ НА 
ХА́НСТВО, ДУ́МАЙ ПРО ДВI КА́РИ – НЕБЕ́СНУ I ЗЕМНУ́.  

60. ХТО З НАС ДУРНИ́Й, А ХТО РОЗУ́МНИЙ – ДА́ЛІ 
БУ́ДЕ ВИ́ДНО. див. КО́ЖЕН ПІ́Є, ЯК УМІЄ́. 

61. ХТО ЛЕЖИ́ТЬ, ТОЙ НЕ ВПАДЕ́. – Продрiмись, 
доволi в постелi барложитись, не влежуйся на гнилицю. – Хто 
лежить, той не впаде, – лiнюх вивiльнює з-пiд вiй невдоволену 
рiдкувату синьку («Чотири броди», с. 145). 

62. ХТО МIНЯ́Є, ТОЙ СОРО́ЧКИ (ШТАНІВ́) НЕ МА́Є.  
– Шевче-шкiродравче, скiльки за шкаповi просиш? – Усi грошi...  
– А за хромовi? – Половину. – То мiняємось, мiняйле? – Хто мiняє, 
той сорочки не має. – А що я кажу: суєтний свiт, суєтнi люди.  
– I зiлляв Бог чашу свого гнiву на нас... («Чотири броди», с. 118); – 
Там в усіх такі добрі коні? – в комбіда є ще кращі. Поїдь – 
дістанеш! – А може б, з тобою змінялись? – Хто міняє, той 
штанів не має («Кров людська – не водиця», с. 194). 

63. ХТО НЕ БУВ МОЛОДИ́М? – Мене дивує абсолютна 
легковажність Богдана Васильовича, який поміщицького 
письменника назвав народним. Але я не хочу бути суворим суддею, 
знову ж таки згадуючи прислів’я: хто не був молодим?.. 
Зважуючи на недосвідченість молодого колеги, думаю, нам варто 
пом’якшити свій присуд і в протоколі кваліфікувати урок тільки 
як формалістичний. Це на перший раз («Дума про тебе», с. 196). 

64. ХТО НЕ ДОРОЖИ́ТЬ КОПÍЙКОЮ, САМ ГРОША́ 
НЕ ВАРТ. Магазаник повчально вiдповiв сину: – Сергiй 
Радонезький ще немовлям вiдмовився в пiснi днi смоктати 
материне молоко, а ти, чадо недостойне, i в пiснi, i в скоромнi днi 
хочеш тягнути й тринькати батьковi грошi. Пам’ятай: хто не 
дорожить копiйкою, сам гроша не варт, так що менше 
помишляй про мої грошi («Чотири броди», с. 89). 

65. ХТО НЕ З НА́МИ, ТОЙ ПРО́ТИ НАС. – Я не хочу з 
усією відповідальністю підкреслити, що Богдан Романишин 
класовий ворог, – вибив із грудей правдиву оксамитність тембру. 
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– Але всі його вчинки повинні насторожити нас, бо тепер хто не 
з нами, той проти нас («Дума про тебе», с. 230). 

66. ХТО СТАРЕ́ СПОМ’ЯНЕ́ – О́КО ГЕТЬ. Стратилет. 
Вітаю вас, Юрію Івановичу, сердечно вітаю. Катрич. Навіть 
сердечно? Тільки звідки цей гуманізм? Стратилет. Не будемо 
згадувати колишнє. Хто старе спом’яне – око геть 
(«Зачарований вітряк», с. 427). 

67. ХТОСЬ ГОРІ́В, А ВІН РУ́КИ ПОГРІ́В. Пісня відриває 
душу Терентія від щоденної колотнечі, народжує сум біля серця, 
пливе через вулицю на леваду, шукаючи ті долини, по яких ходили і 
звикли чумакувати. І раптом сумовиту мелодію і народжені нею 
видіння нагло обривають чиїсь голоси: – Розспівався. Найшов час! 
– А йому що? Хтось горів, а він руки погрів («Хліб і сіль», с. 71). 

68. ХТОСЬ НА КОГО́СЬ МОТУЗО́ЧКА СУКА́Є, А В 
ПЕТЛІ ́ ОПИНЯ́ЄТЬСЯ. Поцілуйко. Він уже в торбі, тільки 
зав’язати лишилося. Отець Хрисантій. За мотузочком прийшли? 
Поцілуйко. Ви провидець. Отець Хрисантій. Буває: хтось на 
когось мотузочка сукає, а в петлі опиняється («Правда і 
кривда» (п’єса), с. 571). 

69. ХТОСЬ СМЕТА́НКУ ЗБЕРЕ́, А ВАМ І СИРО́ВАТКИ 
НЕ ДІСТА́НЕТЬСЯ. – Вольному воля, – знизав плечима агент.  
– Я своїм товаром не набиваюсь, – він сам за себе говорить. Але 
глядіть, скажу вам, щоб потім не каялись: хтось сметанку збере, 
а вам і сироватки не дістанеться («Хліб і сіль», с. 215). 

70. ХТОСЬ СТУ́КАЄ ЛЯ́ДОЮ, А ХТОСЬ 
ПРИГЛА́ДЖУЄ РУКО́Ю. – Вона має такий талант до грибів… 
– І не тільки до грибів. – То само собою, – подумав про щось своє і 
паскудненько хихикнув. Богдан ледве стримав себе: – Я говорю про 
її вишиванки, про її ткацтво. – Ага, – зрозумів Меркурій 
Юхримович і грайливо додав: – Хтось стукає лядою, а хтось 
пригладжує рукою («Дума про тебе», с. 191). 

71. ХТО ТЕБЕ́ ЗА ЯЗИКА́ ТЯГНУ́В? див. НЕ 
ГОВОРИ́ЛА, НЕ БАЛА́КАЛА, УЗЯЛА́ МАЗНИ́ЦЮ ТА ЗА 
МЕ́ДОМ ПІШЛА́. 

72. ХТО ЧО́РТОВI СЛУ́ЖИТЬ, ТОМУ́ ДИЯ́ВОЛ 
ПЛА́ТИТЬ. – Але ж Безбородько говорив, що Українi нiмцi 
пожалують протекторат, як Богемiї чи Моравiї, i не зачеплять її,
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поки вона буде коморою збiжжя. – Твiй Безбородько – той 
паршивий полизач, якому тiльки хвоста бракує, i взагалi: хто 
чортовi служить, тому диявол платить. Безбородько – це 
дiдько, що й на чужому, навiть гадючому, яйцi буде сидiти 
(«Чотири броди», с. 513). 

73. ХТО ШУКА́Є, ТО <ÍНКОЛИ> ЗНАХО́ДИТЬ. – На 
тебе, кажуть, золотий дощ обвалився? – Так золото – за сiль? 
– удавало дивується Лаврiн. – А знайшов щось? – Хто шукає, 
то iнколи знаходить, – знехотя вiдповiдав Лаврін («Чотири 
броди», с. 509). 

74. ХТО ЯК УМÍЄ, ТАК I ПОЧИНА́Є. – Хай ми за цих 
вiсiм корiв купимо чотири, п’ять, та дiйних, чи не краще так 
буде? – Краще то краще, але за зменшення цифри i ви, i я 
вскочимо в халепу. Нащо вам з цього починати головування?  
– Хто як умiє, так i починає («Правда і кривда», с. 309). 

 
Ц 

 
1. ЦЕ Ж КОЛИ́СЬ ПРИШЕЛЕ́ПУВАТИЙ КРИЧА́В 

СОБÍ, ЯК ХОТÍВ, ТА НIХТО́ І ВУ́ХОМ НЕ ВIВ! див. 
ПIДНЯ́ВСЯ ДУ́РЕНЬ У ЦIНÍ. 

2. ЦЕ Ж ЧОГО́ НА ЗЛА́МАНУ ГО́ЛОВУ? – Не надiйся, 
Кирюшо, на цей мед, бо вiн має господаря. Краще пiди в лiси i 
пошукай там дику борть. – Це ж чого на зламану голову у лiси?! 
– тетерiє Кирюша. Вiн зразу згадує, як утiкав вiд партизанiв, i по 
його спинi гадючиться страх («Чотири броди», с. 397). 

3. ЦЕ З ТИХ, ЩО РО́БИТЬ ХЛIБ. А вже в роботi Лаврiн 
– вогонь: спробуй – дожени його, неквапного, чи в лузi з косарями, 
чи в полi з женцями. I недарма про нього кажуть у селi: це з тих, 
що робить хлiб («Чотири броди», с. 114). 

4. ЦЕЙ І СОЛОМИ́НКИ СВОЄ́Ї НЕ ПОПУ́СТИТЬ. – Це 
Артемон Васюта підійшов до мене, щоб я відпустив його на два 
дні. Сказав: їде в ліси до Ярини. – Забирати її звідти?! – аж 
скрикнув Богдан. – Ні, згадав, що перед весіллям подарував їй 
дорогі сережки, а тепер хоче видерти їх. І, звісно, видере. Цей і 
соломинки своєї не попустить («Дума про тебе», с. 166–167). 
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5. ЦЕЙ ПОЖАЛІЄ́. див. НАЇ́В ЧЕ́РЕВО НА ЧУЖО́МУ 
ГО́РІ. 

6. ЦЕ НI В Я́КI ДВЕ́РI НЕ ЛÍЗЕ. – А чого ж i не 
полiзти, коли така причина була? – засмiявся чоловiк. – Хiба 
погане сало роздобув? Понюхай тiльки, як воно пахне! –Ти ще й 
смiєшся? – заклекотала докором i прихованим обуренням. – Нi, 
ти жартуєш! Це нi в якi дверi не лiзе. – А в царськi врата й 
полiзло («Правда і кривда», с. 152). 

7. ЦЕ ТАКИ́Й, ЩО ЗЛО́БУ́ I В МОГИ́ЛУ ЗАБЕРЕ́. див. 
НЕ РУБА́Й З ПЛЕЧА́.  

8. ЦЕ ТАКИ́Й, ЩО І В СТА́РЦЯ КО́СТУР ОДБЕРЕ́.  
– І тут поперек горла став панові людський шматок хліба, – 
краєчком хустки провела дівчина по очах. – Це такий, що і в старця 
костур одбере, бо йому ж і серед панів, і в газетах похвалитися 
треба своїм зразковим господарством («Хліб і сіль», с. 364). 

9. ЦЕ ТАКИ́Й, ЩО НЕ ВСИ́ДИТЬ I НЕ ВЛЕ́ЖИТЬ. Вiн 
обережно, майже навшпиньках, пiдходить до стайнi, звiдки чути 
голоси конюхiв, витягується бiля брами й дослухається, чи не 
таляпає чогось про нього навiжений дiд Євмен i його братiя. 
«Нiколи старому нiчим не догодиш. Вже, так i знай, вiдвiз Марковi 
Безсмертному три хури побрехеньок, а четверту скарг. I принесло 
ж цього Марка ще до закiнчення вiйни, буде кому воду каламутити, 
– це такий, що не всидить i не влежить. Гляди, ще й потурить з 
головування, бо вiн риболов» («Правда і кривда», с. 95). 

10. ЦЕ ЩЕ НЕ БІДА́, А ПРИБІД́ОК. – Просять, щоб ти 
прийшов до них. На вечерю просять, бо ж завтра святий 
Михайло. Який не є час, а храмувати треба. Та й хвалив батюшка 
тебе, що не записався в артіль… – Біда… – Це ще не біда, а 
прибідок, – ошкірився Василенко. – От коли заберуть у гурт усе 
до цурки – тоді настане біда («Велика рідня», т. 3, с. 24). 

11. ЦЕ Я́ГІДКА НЕ З НА́ШОГО ЛІС́У. – У нас тільки 
свої. З нових – лише вчителя запросив. – Левченка? – здивувався 
Плачинда. – Його ж. Чого нам скрізь камінні мури ставити? 
Може, й до нашого берега приб’ється. – Навряд, Віталію 
Стратоновичу. Це ягідка не з нашого лісу («Хліб і сіль», с. 342). 

12. ЦИ́ГАН ТЕЖ ПРИВЧА́В СВОЮ́ КОБИ́ЛУ НЕ Ї́СТИ. 
– Цить! Не варзякай! Не твого розуму діло. Навчилась на зборах
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рота, як вершу, розкривати. Ах-ти-вістка. Ти привчай поденщиків, 
щоб поменше їли. Це на пользу їм. – Еге ж, еге ж, – охоче 
погоджується Софія і з перебільшеною покорою піддакує: – Циган 
теж привчав свою кобилу не їсти («Велика рідня», т. 2, с. 537). 

13. ЦІНИ́ СОБІ ́(СВОЇЙ́ ШКУ́РІ) <НІЯ́К> НЕ СКЛАДЕ́. 
Дмитро й досі не знаходив собі пари. І не шукав навіть. Лише 
коли-не-коли виходив на гулянки, був невеселий, неохочий до 
розмов, одначе вдягався гарно, не жалкуючи грошей. – Дмитро 
собі ціни ніяк не складе, – говорили про нього дівчата. – Царівну 
або князівну підшукує («Велика рідня», т. 2, с. 400); – Ти не чуєш, 
що тебе старші питають? – підвів ногу і міцно поставив її на 
скрипучі бильця. – чую, Левку, не оглухла, – з серцем 
напівобернулась до нього, і нижча, відтягнута на себе частина її 
обличчя затремтіла невдоволенням. – То чого тоді ламаєшся, мов 
гречаний бублик? – ще більше похмурнів Левко. – Ціни собі не 
можеш скласти? («Хліб і сіль», с. 170); див. також: ДРІБНА́ 
ЛЮДИ́НА ТЕ́ПЛОЇ ПЕ́ЧІ ШУКА́Є. 

14. ЦЬОГО́ ДО́ВБНЕЮ НЕ ДОБ’Є́Ш. – Можна сказать, 
відіб’ємо завтра вам благодатної земельки на горбку. Знаю, знаю 
її. Це споконвічне князівство Варчуків. Як він? Ще ворушить 
ногами? – допитливо примружив праве око. – Цього довбнею не 
доб’єш («Велика рідня», т. 2, с. 518). 

15. ЦЯ БОЛІ́НЬ З ЛІТА́МИ ПРО́ЙДЕ. див. Я ЙОМУ́ 
ПРО СРІ́БЛО, А ВІН ПРО ЧЕРЕПКИ́. 

 
Ч 

 
1. ЧА́РКА – НЕ БРИГАДИ́Р: ЗА́ВЖДИ́ ПОЖАЛІЄ́. див. 

МИ – ДВА ГРИБИ́ В ОДНОМУ́ БОРЩІ.́ 
2. ЧАС ВИКО́ШУЄ НЕ ТІ́ЛЬКИ ПОГА́НЕ, А Й 

ДО́БРЕ. – Ніде не чув таких веснянок. Жаль тільки, що їх скоро 
не буде. Уже й зараз не почуєш: «Чого рано спустошено, 
ромен-зілля іскошено». Викошує час не тільки погане, а й 
добре («Дума про тебе», с. 122). 

3. ЧАС I КАМÍННЯ ЛО́МИТЬ. – Що ти галамагаєш! До 
молодиць на жировисько вiн ще здужалий, а тут... I де твоя
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колишня нахрапистiсть подiлася? – Час i вiйна надломили її, – i 
сяк, i так опинається i одмагається лiсник. – Час i камiння 
ломить («Чотири броди», с. 360). 

4. ЧАС – НАЙКРА́ЩИЙ ЛІЌАР. див. КЛИН КЛИ́НОМ 
ВИБИВА́ЄТЬСЯ (ВИБИВА́ЮТЬ). 

5. ЧАС НА ПЛЕ́ЧI ЛЮДИ́НI СКИДА́Є НЕ ПІР́’Я, А 
ВАЖКУ́ НО́ШУ. – Час, який вiн не є, летить на крилах – 
лебединих чи гайворонячих, – на плечi ж людинi скидає не пір’я, а 
важку ношу, – чиїмись словами  пробубнiв Рогиня; все на ньому i в 
ньому було притлумлено безнадiєю, лише однi зуби не журились – 
спалахували золотими вогниками i так в’ялили уста, що на них 
лускою аж шерехтiла потрiскана шкіра («Чотири броди», с. 360). 

6. ЧАС НЕ ЖДЕ. – Отож збудуєте в березовому лісі 
хатку та й будете жити. А зараз збирайте усе, що згодиться 
на новому господарстві, і скоренько кладіть на воза, бо час не 
жде («Хатка в березовому лісі», с. 330). 

7. ЧА́СОМ З КВА́СОМ, ПОРО́Ю З ВОДО́Ю, <А 
НАЙБÍЛЬШЕ З БIДО́Ю>. – І як воно тепер? – Всяк буває.  
– Нічогенько ярмаркується? – Часом з квасом, порою з водою, але 
якась копійчина перепадає («Хліб і сіль», с. 205); У дiда Корнiя 
одразу смiються очi, брови, губи й довгi вуса, до яких 
пiдбирається вогонь. Ось чоловiк пiдводиться од багаття, скидає, 
вiтаючись, бриля, i ми бачимо на його головi сиву розкуйовджену 
зиму. А на руцi в старого болiсно дихають стягнутi на живу 
нитку шрами. – Як вам, дiду, живеться? – Часом з квасом, порою 
з водою («Щедрий вечір», с. 610). Пан Варава привітно зустрів 
Левка, подав йому руку, а потім сильно вдарив по дужому плечі:  
– Ну, як, Левку, живеш? – Часом з квасом, порою з водою, – сміливо 
промовив хлопець («Хліб і сіль», с. 455); – Христина поставила 
каганчик на стiл i почала поправляти ковдри на вiкнах. Потiм 
зажурено стала проти дiвера. – Як же тобi, Михайле, в таке 
врем’я? – Часом з квасом, порою з водою. – А найбiльше з бiдою, – 
зажурився її добрий вид, її добрi очi («Чотири броди», с. 420); – На 
давнi роки я мало не вченим став: закiнчив аж 
церковноприходську, – в скошених куточках очей пробилось 
лукавство. – З неї подався в iншу науку: ходити за чужими волами 
та плугами. А у вiсiмнадцятому, пiдпарубчаком, прямо з наймiв на 
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чужому конi утрапив до партизанського загону. Там усякого було: 
часом з квасом, часом з водою, часом з перемогою, часом з бiдою 
(«Правда і кривда», с. 123); див. також: ЗАРОБІ́ТКАМИ НЕ 
НАГОСПОДАРЮ́ЄШСЯ, А НАБІДУ́ЄШСЯ. 

8. ЧАС РО́БИТЬ ГРО́ШI, А ПОГО́ДА – СÍНО. Почувши 
скрип дверей, Стьопочка насилу роздер повiки, потiм на ввесь вид 
набрав кваснини й зашелестiв жовтими млинками вiй: «От 
старий сновигач. I сам не спить, – мордується, мов бiс у потоках, 
i другому не дає». – Вставай, вставай, дрiмайло. Годi 
барложитись у постелi та гайнувати час, бо час робить грошi, а 
погода – сiно («Чотири броди», с. 144). 

9. ЧЕ́РЕЗ ПЕНЬ-КОЛО́ДУ СУСІ́ДІВ СТОВПЕ́ЦЬ. див. 
НЕ ПОРИ́ ГАРЯ́ЧКИ.  

10. ЧИ ЗА ТОБО́Ю СТО ВОВКІВ́ ГНА́ЛОСЯ? – Свят, 
свят! Чи за тобою, сину, сто вовків гналось, чи щось димілось під 
ногами? – занепокоєно стрічає мене, захеканого, на порозі мати 
(«Гуси-лебеді летять», с. 505). 

11. ЧИЇ́СЬ ТЕРЕВЕ́НІ ВЕСЬ ВIК ЧIПЛЯ́ЮТЬСЯ ДО 
ЖИВО́ГО. – Ти не журишся? – через якийсь час заглянула на пiч 
тiтка Оляна й подала менi одежинку. – Нi. – А обiдати будеш?  
– Нi. – Чого так запишався? Не зважай на чиїсь теревенi – вони 
весь вiк чiпляються до живого («Щедрий вечір», с. 671). 

12. ЧИЙ ЧОРТ СТА́РШИЙ. див. СТРАШНÍ В СВÍТI 
ТРИВО́ГИ I СТРАШНÍ ГО́РИ ПЕЧА́ЛI. 

13. ЧИ НАБАГА́ТО УТІК ОД МЕ́НЕ? див. 
НАСМІЯ́ЛАСЯ ТО́РБА З МІХ́А. 

14. ЧИН ГО́ЛОВУ ЗАКРУТИ́В. див. НЕ НА ТУ НО́ГУ 
СКА́ЧЕТЕ. 

15. ЧИ НЕ ВИ́СО́КО ЛІТА́ЄШ? БО МО́ЖНА СІ́СТИ 
НИ́ЗЬКО-НИ́ЗЬКО, ЩО Й КУ́РКА ЛА́ПОЮ ЗАГРЕБЕ́. – Он 
як! – хміль одразу почав виходити з голови управителя. – А чи 
не високо ти, Андрію, літаєш? Бо можна сісти низько-
низько, що й курка лапою загребе, – пронизливо дивиться на 
лісовика («Хліб і сіль», с. 313). 

16. ЧИ НЕ РА́НО ПРА́ВИТЕ ПО МЕНІ́ ПАНАХИ́ДУ?  
– Пропаща ви людина. Талановита, але пропаща! – Чи не рано 
правите по мені панахиду, – майже не ображається Лісовський, 
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бо душа його пригашує хмурі слова Стадницького і знову 
виповнюється бетховенською музикою, принадою лісу, думками 
про український мелос («Хліб і сіль», с. 62). 

17. ЧИ ТИ НЕДОКОЛИ́ХАНИЙ, ЧИ В ТÍМ’Я БИ́ТИЙ?  
– Дядьку, а масть ви пiдiбрали в самiсiньку точку? – допитуюсь я, 
бо не дуже схоже, щоб лошата були найкращi на всю Лiтинщину. 
– А як же iнакше?! Ось подивись – тепер срiбло на них, – ворухнув 
батогом паморозь на пiдручному, – збереш срiбло – золото 
побачиш. Жаль тiльки, що на борозному дрiбна зiрка. Але я її 
бiлою фарбою збiльшу. – А господи, чи ти недоколиханий, чи в 
тiм’я битий? – обурюється тiтка Ликерiя, не сумнiваючись, що 
на борозному таки побiльшає зiрка («Щедрий вечір», с. 632). 

18. ЧИМ БІ́ЛЬШЕ МА́ЄШ, ТИМ ЩЕ БІ́ЛЬШЕ 
ХО́ЧЕТЬСЯ МА́ТИ. – Я вам привезу цього сіна, аби мали де 
скласти. – Знову украдеш? Оце священство на старість одразу 
розгнівило Артемона: – От скажіть, тату, а коли ми не брали 
того, що погано лежало? – Відпала в мене охота красти, бо 
чогось, бачу, воно так виходить: чим більше маєш, тим ще 
більше хочеться мати. А це ніколи до добра не доводило. Може, 
ми хоч тепер схаменемось? («Дума про тебе», с. 291). 

19. ЧИМ ДА́ЛІ, ТИМ ГІР́ШЕ. Він, Меркурій Юхримович, 
придивляючись до діянь і розкошувань Пасикевича, теж подумав 
наламатись на управителя, та на його шляху трапилась добра 
людина, вона пораяла взятись за книгу і допомогла вступити до 
вчительської семінарії. Хоч і нелегкий учительський хліб, але він не 
обтрушує сльози з мужицької душі. А потім було як у казці: чим 
далі, тим гірше («Дума про тебе», с. 219). 

20. ЧИМ ЖИВЕМО́, ТИМ I ДИ́ХАЄМО. – Говори ж, 
сину, говори, – першою вiдганяє задавненi спогади i бiль. – Про що 
ж вам казати? Можу тiльки про вiйну, бо не виходив з її упряжi... 
– А хто тепер кому про iнше розказує? Чим живемо, тим i 
дихаємо («Правда і кривда», с. 33). 

21. ЧИ́СТИЙ, МОВ ЛЕ́БIДЬ. див. НЕ ВЧИ (ПОВЧИ́) 
УЧЕ́НОГО. 

22. ЧИ́СТУ ПРА́ВДУ КА́ЖЕШ! див. НАГОВОРИ́ЛИ-
НАБАЛА́КАЛИ ТРИ МIШКИ́ УСЯ́ЧИНИ. 
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23. ЧО́БІТ ШУКА́Є ЧО́БОТА, А ПО́СТІЛ ПОСТОЛА́.  
– А тепер подумай, хлопче, яка твоя порода?! – кладе на стіл 
чорну, волохату, як павук, руку. – Люди, пробач, кажуть, що твій 
батько з усякого падла шкуру здирав, що його земля на падлі 
виросла. Може, це й неправда, але так гомонить село. То 
здибатись з вами я ще можу, а породичатися ніби й нема з ким. 
Бо ж чобіт шукає чобота, а постіл постола, – безжальним 
словом стовк жениха («Велика рідня», т. 2, с. 346). 

24. ЧОГО́ КРИ́ВИШСЯ, МОВ СЕРЕДА́ НА 
П’Я́ТНИЦЮ? Плачинда, не дивлячись наймитові у вічі, прямує до 
кам’яниці, а краєчком ока бачить на даху благенькі рами 
Поляруша, вогнем би вони ясним горіли. Уже в сінях він чує 
бідкання Дарини і злобне шипіння брата. Але досить Терентію 
стати на поріг, щоб все притихло, наче перед лихом. – Чого 
кривишся, мов середа на п’ятницю? – сердито гримає на 
дружину. – Привикай уже! («Хліб і сіль», с. 128–129). 

25. ЧОГО́ ЛАМА́ЄШСЯ, МОВ ГРЕЧА́НИЙ БУ́БЛИК? 
див. ЦІНИ́ СОБІ ́(СВОЇЙ́ ШКУ́РІ) НЕ СКЛАДЕ́. 

26. ЧОГО́ ЛІЗ́ЕШ ПОПЕРЕ́Д БА́ТЬКА В ПЕ́КЛО? 
Петро. Я ж не кажу, що ви мене вночі грабували. До цього ще не 
дійшло. Цимбалюк. То дійде. Петре, сину, віддай мій наряд. Петро. 
Віддам, тату, коли повернете мій. Цимбалюк. Хіба ж ти не 
можеш уважити хоча б за те, що я тебе висунув… на голову 
колгоспу? І чого ти все лізеш поперед батька в пекло? («Кум 
королю», с. 622); Безбородько злiз з коня, поглянув на годинник, 
потiм прищурився на сонце: – От бачите, й припiкає сьогоднi. 
Значить, потеплiшає вода. Ну, бабоньки, хто найсмiливiший з 
вас? – А коли побачив,  що першою пiшла у воду Мавра, сердито 
зупинив її: – Чого поперед батька лiзеш у пекло? Молодших 
нема? Краще в’яжи манделi («Правда і кривда», с. 241); див. 
також: НЕ ЛІЗЬ ПОПЕРЕ́Д БА́ТЬКА В ПЕ́КЛО; ПЛИВИ́, 
ГРЕБИ́СЯ, ПЛАВЕ́ЦЬ, НА ДНО СПУСКА́ЙСЯ, МРЕЦЬ; 
ПОПЕРЕ́Д БА́ТЬКА В КОМУНÍЗМ СКА́ЧЕ; ПОПЕРЕ́Д 
БА́ТЬКА В ПЕ́КЛО НЕ ПОЛÍЗЕ. 

27. ЧОГО́ ЛЮ́ДИ НЕ НАГОВО́РЯТЬ! див. З БИЛИ́НКИ 
ЗРО́БЛЯТЬ КОПИ́ЦЮ. 
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28. ЧОГО́ НЕ ЗНА́Ю, ТОГО́ НЕ ЗНА́Ю. – Чи так, чи 
не так – не скажу: чого не знаю, того не знаю. – Я хочу 
здимiти з двору, але балакучiй тiточцi, в якої, кажуть, язик не 
має спочинку i в снi, неодмiнно хочеться чимось в’їсти меншого 
(«Щедрий вечір», с. 628). 

29. ЧОГО́ РОЗПУСТИ́В ЯЗИКА́ МОВ ХАЛЯ́ВУ? див. 
ВИ́ДНО ПА́НА ПО ХАЛЯ́ВАХ. 

30. ЧОГО́ ЦЕ ВАС ЩЕ ЗРА́НКУ НА СМIХ ПОТЯГЛО́? 
див. РА́ННIЙ СМIХ НА ПÍЗНI СЛЬО́ЗИ ПОВЕРТА́Є. 

31. ЧОГО́-ЧОГО́, А НАВОЮВА́ТИСЯ ЩЕ ВСТИ́ГНЕШ. 
див. НА ВІЙНІ́ НАВОЮ́ЄШСЯ. 

32. ЧОГО́ ЩО́КИ, ЯК НА ВÍТЕР, НАДИМА́ЄШ? – Ти що, 
приїхав сюди зуби продавати? – гримає  дядько Iван i одразу 
робить три справи: грiзно витрiщує очi, трясе бородою i витрушує 
з неї муку. – Нащо менi ця кумедiя? – споважнiвши, вiдповiдаю на 
запитання запитанням i, статечно торкнувшись рукою шапки, 
вклоняюсь мельниковi. – А чого ж ти щоки, як на вiтер, 
надимаєш? – Щоб краще вiтряк молов («Щедрий вечір», с. 641). 

33. ЧОЛОВІЌ ДО ВСЬОГО́ ЗВИ́КНЕ, ТІ́ЛЬКИ НЕ ДО 
БІДИ́. – Може, вашим хлопцям якийсь віз яблук привезти в ліси?  
– Хай звикають до кислиць. – Чоловік до всього звикне, тільки не 
до біди, – осінь пройшла по скорбному обличчю старого. – Така 
біда, Максиме, така біда, тільки дерево й не чує цього – аж 
потріскує од врожаю («Дума про тебе», с. 299). 

34. ЧОЛОВÍК НЕ ЗНА́Є, ЗВÍДКИ ЙОМУ́ ПIДНЕСУ́ТЬ 
ПОНЮ́ХАТИ ТЕ́РТОГО ХРÍНУ. Еге ж, тепер коням буде легко, 
а йому до синього смутку тяжко. Уже зараз, практично, вiд 
землянки до землянки аж пiдстрибує звiстка, що не вiн, а Марко 
врятував худобу. От i почнуть дурнi язики до небес пiднiмати 
Марка, а його мiсити в грязюцi. I не одному пустомолету 
захочеться сколупнути голову з головування. Ет, нiколи, 
практично, чоловiк не знає, звiдки йому пiднесуть понюхати 
тертого хрiну («Правда і кривда», с. 233). 

35. ЧОЛОВÍКОВI I ГРОМИ́ НЕ ГРОМИ́ – ТÍЛЬКИ 
БУ́БНИ. Чого не трапляється у життєвiй веремiї, як, бувало, не 
колотиться його Олена, а чоловiковi i громи не громи – тiльки 
бубни. Дивиться, дивиться собi, як якась недогода лихоманить 
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його жiнкою, неквапливо поведе золотим вусом, пiд яким чаїться 
лагiдна насмiшка, й скаже: – Олено, ще й завтра день буде – 
угомонись на сьогоднi («Чотири броди», с. 113). 

36. ЧОЛОВІЌ ТОДІ́ ПРА́ВИЛЬНИЙ, КОЛИ́ СВОЄ́ 
МІС́ЦЕ ЗНАХО́ДИТЬ НА ЗЕМЛІ́. див. ДИВАКА́ І ПО СМІХ́У 
ПІЗНА́ЄШ. 

37. ЧОЛОВÍК У МЕ́НЕ – ЯК ДУБ, А РО́ЗУМУ В 
БАНЯКУ́ – З ЖО́ЛУДЬ. – Аж до самiсiньких п’ят? – враз 
подобрiшала тiтка Ликерiя i чогось зиркнула на свої закаблуки.  
– Ще й за п’ятами трохи лишиться, – не моргнувши, запевняє 
дядько Микола, i ми всi починаємо смiятись. – I що ви скажете на 
це? – примирливо розводить руками тiтка Ликерiя. – Самi 
бачите: чоловiк у мене – як дуб, а розуму в баняку – з жолудь 
(«Щедрий вечір», с. 633). 

38. ЧОЛОВІ́К, ЯК ДУБ: ВСЕ ЖИТТЯ́ ПИЛЯ́ЄШ, А 
ПЕРЕПИЛЯ́ТИ НЕ МО́ЖЕШ. – Що ти за чоловік, – піднімається 
тремтливий голос. – Чоловік як дуб, – враз усе обличчя Івана 
Тимофійовича подобрішало в хорошій усмішці. – Все життя 
пиляєш мене, а перепиляти не можеш («Велика рідня», т. 2, с. 552). 

39. ЧОРТА́М І В ПЕ́КЛІ ДО́БРЕ. – Ну, ще не йдеш до 
свого? – впивається очима в налиту болем постать доньки. – Не 
йду, тату. І не піду. – Дуже ти впертою стала. – Мусила. – І чого 
ж не підеш? – ще спокійно говорить батько, а всередині його все 
ширше розкручується гнів. – Чортам, кажуть, і в пеклі добре. А я 
не хочу туди («Хліб і сіль», с. 607). 

40. ЧО́РТЗНА-ЩО – СКО́РО ЗНА́ЙДЕШ. див. ТАКІ ́НА 
ВУ́ЛИЦІ НЕ ВАЛЯ́ЮТЬСЯ. 

41. ЧОРТИ́ Б ТВОГО́ БА́ТЬКА БРА́ЛИ! – На завод? Який 
же тебе дурень відпустив туди? – А ви! – Я?! – підкинув брови на 
лоб Полікарп, ще не знаючи, чи здивуватися, чи розсердитися йому. 
Та норовиста вдача перемогла. – Так це, виходить, я дурень, чорти 
б твого батька брали! – знайшов зачіпку і пляшкою брязь об землю. 
– Та я, чуєш, твого чуба так обпатраю, що засвітиш мені головою, 
як бубон! («Добрий вечір, мамо», с. 362). 

42. ЧОРТИ́ Б ТЕБЕ́ НА ТОМУ́ СВІ́ТІ ШМАГА́ЛИ! див. 
З ДУРНИ́М РО́ЗУМОМ НЕ ПОЛІ́ЗЕШ У РОЗУ́МНІ ДІЛА́. 
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43. ЧОРТИ́ (ЧОРТ) ЙОГО́ <БА́ТЬКА> ЗНА́Є 
(ЗНА́ЮТЬ)! див. НА́ШЕ (ТВОЄ́) ДІ́ЛО – ТЕЛЯ́ЧЕ; ПІШЛА́ 
ПИСА́ТИ ГУБЕ́РНІЯ. 

44. ЧО́РТОВЕ ОДОРО́БЛО. Що за прокляте 
понеділкування видалося ниньки? Не диво, що рідний брат 
гарчить, мов собака з підворітні, але щоб наймит підняв голос!.. 
Бач, як мете до воріт. І подасться, чортове одоробло, в економію 
(«Хліб і сіль», с. 128). 

45. ЧОРТЯ́КА МЕНЕ́ НЕ ВХО́ПИТЬ. На другий день уже 
було відомо, що чортяка мене не вхопить, бо я вночі ні разу не 
бухикнув. Тому дід зауважив, що я одчайдух і весь удався в нього, а 
мати сказала, що – в оглашенного. Після цього ми з дідом 
перезирнулись, усміхнулися, мати посварилась на мене бровами і 
кулаком, а бабуня вирішила повести свого безклепкого внука до 
церкви («Гуси-лебеді летять», с. 440). 

46. ЧОТИРМА́ БРО́ДАМИ СТIКА́ЮТЬ ВО́ДИ ЖИТТЯ́, 
А НАЗА́Д НЕ ПОВЕРТА́ЮТЬСЯ. – А от є iншi в людини броди: 
блакитний, як досвiт, – дитинства, потiм, наче сон, хмiльний брiд 
кохання, далi – безмiрної роботи i турботи, а зрештою – онуків i 
прощання. Мiй дiд, бувало, казав: чотирма бродами стiкають води 
життя, а назад не повертаються... («Чотири броди», с. 106–107). 

47. ЧУЖА́ ДОРО́ГА – НЕ РІД́НА ТІТ́КА. – Та й кому, як 
не тобі, потрібна свіжа копійка: обносився, обчовгався в тій 
гемонській дорозі. Що й казати, чужа дорога – не рідна тітка, де 
вона тільки не в’ялить людей, мов ту рибу («Хліб і сіль», с. 208). 

48. ЧУЖЕ́ СКОРІШ́Е БА́ЧИШ І ЛІЧ́ИШ. Безсмертний. 
Щоб ви дали сіна для наших коней. <…>. Броварник. А може, у 
мене немає? Безсмертний. Тоді б не просив. Стіжки ж у вас над 
річкою ще стоять? Броварник. Уже й побачив? Безсмертний. 
Чуже скоріше бачиш і лічиш… Пожалійте наші коні, як не 
жалієте мене. Броварник. О…о! Зашкварчав, як сало на вогні… 
Хочеш бути сватом? Давай руку. Де вже моє не пропадало! Я 
тобі даю сіна, а ти даєш Безбородькові коліном під сідало і стаєш 
головою! По руках? («Правда і кривда» (п’єса), с. 532). 

49. ЧУЖÍ ГРО́ШI Й ДУ́РЕНЬ ЛÍЧИТЬ У СНАХ. – Ох, 
Володимире, Володимире, заведе скупарство i грошолюбство вас 
не до Бога, а в слiди безп’ятого. – Яке там грошолюбство! Чужi 



Ч 
 

255 
 

грошi й дурень лiчить у снах, – розгнiвався дядечко, i очi його 
зачерепiли («Щедрий вечір», с. 588). 

50. ЧУЖІ́ ДУМКИ́ ПОТРІ́БНІ ДЛЯ ЗАСВО́ЄННЯ, А НЕ 
ДЛЯ ПРИСВО́ЄННЯ. Катрич. Казати одверто? Стратилет. А як 
же інакше може бути між старими друзями, що пройшли крізь 
вогні й пожежі? Катрич. Як би сказати вам? Ну от: чужі думки 
потрібні для засвоєння, а не для присвоєння. Ви іноді змішуєте 
ці поняття. Тому, пробачте, не можна говорити про науковість 
ваших робіт («Зачарований вітряк», с. 429). 

51. ЧУЖІ ́ ЖІНКИ́ МОВ ЛАСТІВКИ́, А СВОЯ́ НА́ЧЕ 
СОВА́.  – Завів би яку-небудь, щоб їсти варила. – Хватить з мене. 
Була вже одна трясця на моїй шиї, – насуплюється Юхрим. 
– Трясла душу, мов чорт грушу? Хе-ге-ге. Правду кажуть: чужі 
жінки мов ластівки, а своя наче сова. Тому й потрібна інколи 
чоловіку переміна («Хліб і сіль», с. 274). 

52. ЧУЖІ́ НЕДО́ЛІКИ ЗА́ВЖДИ́ БІ́ЛЬШИМИ 
ЗДАЮ́ТЬСЯ. – От зараз він біля різних вух сидить. У різні вуха 
влазить, а що буде, коли він у серце влізе і не вилізе звідти? – з-під 
набряклих вій твердо глянув у вічі другові. Той аж у землю вкипів – 
так вразили слова Мірошниченка, – але одночасно подумалось, чи 
не переборщили вони вади Кульницького: чужі недоліки завжди 
більшими здаються («Кров людська – не водиця», с. 212). 

53. ЧУ́ЛИ ДЗВIН, ТА НЕ ЗНА́ЄТЕ, ДЕ ВIН. Хата лiсника 
була зачинена зсередини. Стах постукав раз i вдруге. Тодi з другої 
половини хтось обережненько вийшов у сiни, обережненько 
запитав: – Хто там? – Це я, Стьопочко, – пiзнав сина 
Магазаника. – Чого вам? – Прийшов хлiб купити. – Де в нас той 
хлiб? – нiби здивувався Стьопочка. – Ви чули дзвiн, та не знаєте, 
де вiн. – Так люди ж казали... – Яких лишень кошелiв не наплетуть 
люди («Чотири броди», с. 65). 

54. ЧУМИ́ НІЯ́КОЇ НЕМА́ НА ТЕ́БЕ! див. БОДА́Й 
ПОВИЛА́ЗИЛО. 

55. ЧУ́Ю, НЕ ОГЛУ́Х (НЕ ОГЛУ́ХЛА) див. ЦІНИ́ СОБІ ́
(СВОЇ́Й ШКУ́РІ) НЕ СКЛАДЕ́. 
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1. ШАФРА́НУ НЕ ПЕРЕТРЕ́Ш, А ЖІН́КУ НЕ 

ПЕРЕПРЕ́Ш. – І хутір, і все віддай, тільки дай перепочинок 
совісті – з людською душею лишися <…> – Чуєш, Софроне? – Та 
чую. – І що скажеш? – Оте й скажу: шафрану не перетреш, а 
жінку не перепреш («Велика рідня», т. 3, с. 306). 

2. ШКВАРЧИ́ТЬ, НА́ЧЕ (ЯК) ЯЄ́ЧНЯ (СА́ЛО) НА 
СКОВОРОДІ́ (НА ВОГНІ́). – Це що за напасть з самого ранку на 
мене? – жартуючи, дивується мати. – Не напасть, а попівські з 
панського тіста марципани, – сміється Мар’яна, аж висяюючи 
зубами. – Ой гляди, дівчино, перепаде тобі на бублики за ці 
марципани. Ти ж знаєш вдачу нашої попаді: все шкварчить, наче 
яєчня на сковороді («Гуси-лебеді летять», с. 477); I знову усiм стає 
весело, тiльки один Юхрим шкварчить, як сало на вогнi, i 
розтрушує зелену злiсть iз очей: – Я ще доберусь, розумнику, 
натурально, до твоєї шкури. А розумник безтурботно вiдповiдає: – 
Видно, з чиєї голови виросте довбня. I знову люди так починають 
перехитуватись от смiху, що мельнику доводиться крикнути на них: 
– Та поменше витрушуйте регiт, бо аж завiтрило, – муку розвiє! 
(«Щедрий вечір», с. 643); див. також: IДИ́ (ЙДИ) НА ТРИ 
ВИ́ХОРИ; ЧУЖЕ́ СКОРІ́ШЕ БА́ЧИШ І ЛІ́ЧИШ. 

3. ШКО́ДА, АЛЕ ЩО ПОРО́БИШ. Сьогоднi 
передсвятковий день. Бондаренко ще зранку повiз себе в район на 
догани, бо вже не має того захисту, що мав, то й стружуть з 
нього стружку ступачi. Шкода хлопця, але що поробиш? 
(«Чотири броди», с. 212). 

4. ШУКА́В  ОРЛІВ́, А НА СВИНЯ́ЧІ ХВОСТИ́ НАПА́В. 
див.  ВИ́МІНЯВ ШИ́ЛО НА ШВА́ЙКУ. 

5. ШУМ ГА́РНИЙ ТÍЛЬКИ НА БЕНКЕ́ТАХ. – Важко, 
Григорiю. Шум пiднiметься. А шум гарний тiльки на бенкетах, – 
блиснув дотепом i вже наче з заздрiстю поглянув на мене. – Ох, i 
впертi ви, бiльшовики. Чи вас iз металу виплавляють, чи з каменю 
висiкають? («Правда і кривда», с. 59). 
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1. ЩА́СТЯ – МОВ ТРЯ́СЦЯ. – Це не за тобою, 

Христинко? – Хто їх знає, – байдуже оглянулася, пізнаючи усіх 
Щербин. Близнята розпізнали вчителя, стишили ходу, а Левко 
злегка присвиснув: – Диви, наші вгору пішли – з благородними 
водяться. Щастя – мов трясця («Хліб і сіль», с. 220). 

2. ЩА́СТЯ ПЕРЕЛÍТНА ПТА́ХА. – Катерино Павлiвно, ви 
дружина Григорiя Стратоновича, мати аж п’ятьох дiтей. Вам усiм 
треба мати сяке-таке щастя. Але так вийшло, вiрнiше, так воно 
виходить, що ви можете назавжди позбутись його, бо щастя, 
кажуть люди, перелiтна птаха («Правда і кривда», с. 168). 

3. ЩА́СТЯ РОСТЕ́, МОВ ДÍВЧИНА. – А коли ж ми з 
самим щастям зустрiнемося? – iнодi з докором питала його, як 
вiн за рiзними роботами i до хати не заглядав. – Почекай трохи, 
Марино. Бiльше чекали. Щастя ще росте, мов дiвчина. – I знаю, 
що знову дуриш голову, а вiрю, – поведе нерiвними бровами, наче 
крилами, вибачливо усмiхнеться, i всi докори вiдходили вiд його 
засмиканої макiтри («Чотири броди», с. 416). 

4. ЩА́СТЯ САМО́ НIКО́ЛИ НЕ ХО́ДИТЬ. див.  
З ЩА́СТЯ I ГО́РЯ ВРОДИ́ЛАСЯ ДО́ЛЯ. 

5. ЩЕ БIДУ́ НАКЛИ́ЧЕТЕ НА СЕ́БЕ. див. УСЕ́ 
МИНЕ́ТЬСЯ, А ПРА́ВДА ЗАЛИ́ШИ́ТЬСЯ. 

6. ЩЕ ВСТИ́ГНЕШ З КО́ЗАМИ НА ТОРГ. – Одягайся, 
дитино, та мерщій іди до молодої1 Нема чого длятися, – наказав 
старий, промацуючи рукою Левкову спину, мов шкуру коня. – До 
якої це молодої? – підозріло дивиться на батька і в душі 
сердиться, що старий так хапається з жениханням: ще встигнув 
би з козами на торг («Хліб і сіль», с. 541). 

7. ЩЕ ДЕ В БО́ГА ТЕ ДИТЯ́, А ТИ ВЖЕ ГА́ЙДУРА-
БА́ЙДУРА ТА ЛАГЕ́ЙДИ СПРАВЛЯ́ЄШ. Але дружина не 
розсердилась, а з добрим усміхом поглянула на нього, обвела 
очима увесь загонець, наче прощалася з ним, і доторкнулася 
рукою до поповнілого стану: – Дитя відпочинку просить. – Ще 
де в Бога те дитя, а ти вже гайдура-байдура та лагейди 
справляєш («Велика рідня», т. 3, с. 6–7). 
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8. ЩЕ Й ЗА́ВТРА ДЕНЬ БУ́ДЕ. див. ЧОЛОВÍКОВI I 
ГРОМИ́ НЕ ГРОМИ́ – ТÍЛЬКИ БУ́БНИ. 

9. ЩЕ МА́МИНЕ МОЛОКО́ НА ГУБА́Х НЕ ОБСО́ХЛО. 
У неспокійні думки неприємною згадкою вплелися слова Андрія.  
– Іч, щеня. Ще мамине молоко на губах не обсохло, а він за 
чиєюсь смертю їде («Велика рідня», т. 3, с. 553). 

10. ЩЕ МА́ЛО, ХЛО́ПЧЕ, ТИ ПАСО́К З’ЇВ. див. 
БЕРЕЖИ́ СВОЇ ́КІСТОЧКИ́, БЕРЕЖИ́ І РЕБЕ́РЦЯ. 

11. ЩЕ ПРИ́ЙДЕ КОЗА́ ДО ВО́ЗА <І СКА́ЖЕ «М-МЕ»>. 
 –  Правду кажу. За ці гриби, коли хочеш, дам тобі почитати аж 
«Пригоди Тома Сойєра». Еге, он яку щедрість має гороб’яче 
опудало. – Тільки прочитати? –А ти ж думав як? – здивувався 
Юхрим. – Що я, гадаєш, сам не можу назбирати грибів? – Тоді й 
збирайте самі! – відрізав, бо в голові в мене майнула інша думка.  
– Почекай, ще прийде коза до воза («Гуси-лебеді летять», с. 527);  
«Не будь я Салоганом, коли не викурю тебе, відьмо конотопська, з 
цього гнізда. Ще прийде коза до воза і скаже «м-ме», – і він зараз, 
у своїй люті, обкутаний хустками, був схожий на незграбну 
камінну бабу, яку хтось поставив біля чарівного озеречка для 
контрасту з вечірньою красою природи («Хліб і сіль», с. 360); див. 
також: ЯКО́Ї ВІН СЬОГО́ДНІ ЗАСПІВА́Є. 

12. ЩЕ СМА́ЛЕНОГО ВО́ВКА НЕ БА́ЧИВ. – У тебе, 
жовтодзюбе, є баланс у головi? – Натурально! – зопалу 
вiдповiдаю Юхримовим словом, а воно одразу спалахує в круглих 
очах iнспектора таким зеленим зловiстям, що я враз прикушую 
язик i розпутую ноги. – Ти ще смаленого вовка не бачив? – 
пригинаючись, посунув на мене Юхрим («Щедрий вечір», с. 639); Я 
опиняюсь за ковшем i звiдти здивовано й перелякано перепитую:  
– Смаленого?.. Нi, не бачив. – То побачиш! –  обiцяє Юхрим i 
намагається вхопити мене рукою за вухо. Я вiдскакую далi, а 
фiнiнспектор стає на моє мiсце й продовжує: – Побачиш, 
побачиш! Як не тепер, то в четвер. Без смаленого вовка  в тебе 
не обiйдеться... («Щедрий вечір», с. 639). 

13. ЩЕ ЧОРТИ́ НАВКУЛА́ЧКИ НЕ БИ́ЛИСЯ (НЕ 
Б’Ю́ТЬСЯ). – Знову, дівко, обманула!? – обурюється могутній голос 
в комірчині. – А хіба з тобою інакше можна? – рогоче, 
витанцьовуючи біля дверей. – І чого тебе так рано марудить і 
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колотить? Ще чорти навкулачки не билися! («Хліб і сіль», с. 118); 
– Чого такий поспiх? – спросонку бурмилиться Стьопочка. – Ще ж 
чорти навкулачки не бились. – А ти в пеклi вештався, що таке 
городиш? – не сердиться батько («Чотири броди», с. 145); Дома всі 
похвалили мене за гарні черешні, бабуся назвала свого внука «нашим 
годувальником», а дідусь сказав, що мій чуб пахне суницями, а 
завтра, мабуть, запахне річкою. – А чого річкою? – Бо взавтра я піду 
ловити рибу, то, може, й ти пристанеш до мене? – Таки 
пристану! – радісно вигукнув я. – От і гаразд. Тільки збуджу тебе 
рано-рано, коли ще чорти навкулачки не б’ються («Гуси-лебеді 
летять», с. 492); До нього поспішав Хворостенко, несучи на 
підрешітку обличчя урожай ластовиння і заклопотаності. Теж не 
проспить зайвої години. Хоча міг би. Ще чорти навкулачки не 
б’ються, як він схоплюється на ноги і до ночі не має спочинку ні його 
плоскоступ’я, ні його підлеглі («Дума про тебе», с. 108); див. також: 
ВИ́ЛАМИ ПО ВОДІ́ ПИ́САНО. 

14. ЩОБ ВАМ (ТОБІ́) <В ДУШІ́> ПУ́СТО БУЛО́. «Все зле 
на вас. Наче світ клином на одній дівці зійшовся, – похитує головою 
вдовиця. – Є цього щастя, мовляли люди, хоч греблю гати. Так ні 
тобі: будуть один одному голову ламати. А які ж друзяки вірні були! 
Бач, цей у дівки сидить, а другий посилає Дарку: викличте хоч на 
хвильку Югину. На старість, мовляв той, зводницею хочуть 
зробити. Щоб вам пусто було» («Велика рідня», т. 2, с. 548–549);   
– Ох i чоловiк! Щоб тобi в душi було пусто, – з гiркiстю i жалем 
говорить услiд братовi тiтка Оляна. – Ви, дiти, не зважайте – не на 
ньому тримається день («Щедрий вечір», с. 670). 

15. ЩОБ ВАС НА МА́КОВЕ ЗЕ́РНО́ СКРИШИ́ЛО. З 
другого кінця городу теж озвалося голосіння. Там не своїм 
голосом репетувала і кляла строкарів Окуниха, яка вчора 
наввипередки з Оленою жала на панському лану. – Навіть на 
закришку нічого не зосталось, щоб вас на макове зерно скришило 
(«Хліб і сіль», с. 583). 

16. ЩОБ І ДУ́ХОМ ПОГА́НИМ НЕ ТХНУ́ЛО. – Оце 
насміхається наді мною твій наймит. Прожени його, урвиголову. 
Щоб і духом поганим не тхнуло. Господар над господарем, куди 
вже не йшло, ще може інколи позбиткуватися, але щоб злидень 
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невилазний комизував і колотив мою душу – це вже погибеллю 
пахне («Хліб і сіль», с. 134–135). 

17. ЩОБ МЕ́НШЕ ПА́ЛЬЦЯМИ ТИ́КАЛИ. див. ТЕЛЯ́ 
ІЩЕ́ ДЕСЬ, А ВЖЕ З ДО́ВБНЕЮ БІЃАЄТЕ.  

18. ЩОБ НЕ БУВ ТАКИ́М РОЗУ́МНИМ. Сiв носань на 
сани, мо вдiдько, почав те-се теревенити, а коли довiдався, звiдки 
ми, нагло й запитав: – А вашого хваленого голову ще не посадили? 
– За що ж його мають посадити? – остовпiли ми. – Щоб не був 
таким розумним, – зареготав той дiдько, – Щоб дивився не 
тiльки на переднi, а й на заднi колеса («Чотири броди», с. 195). 

19. ЩОБ СВIЙ СВОГО́ БОЯ́ВСЯ. А от Бондаренка 
треба покарати! – Так уже й покарати? – сумнiв i наче 
невдоволення тiнями пройшли в горiхово-карих очах Мусульбаса. 
– Неодмiнно! Щоб свiй свого боявся! – I Ступач так рубонув 
рукою, начей вiн був у червоному козацтвi («Чотири броди», с. 102). 

20. ЩОБ ТВОГО́ ДУ́ХУ НЕ БУЛО́! див. ЗАРУБА́Й 
СОБІ ́НА НО́СІ. 

21. ЩОБ ТВОЯ́ НОГА́ ТУТ НЕ БУЛА́! див. ТВІЙ 
БА́ТЬКО І МІЙ БА́ТЬКО НА ОДНОМУ́ СО́НЦІ ОНУ́ЧІ 
СУШИ́ЛИ. 

22. ЩОБ ТЕБЕ́ ЛУГОВА́ КА́ЧКА БРИ́КНУЛА! – Оце 
парубок, оце утіха й жених, щоб тебе лугова качка брикнула! – 
проводить розчепіреною долонею по своєму обличчі. – Жени його, 
Христинко, від себе, наче пса шолудивого («Хліб і сіль», с. 295). 

23. ЩОБ ТЕБЕ́ САМО́ГО СІДЛА́ЛИ І ВДЕНЬ І ВНОЧІ!́ 
див. ПРИТУЛИ́ЛА ГОРБА́ТОГО ДО СТІНИ́. 

24. ЩОБ ТИ ВЖЕ НА ТОЙ СВІТ ПОВІЯ́ВСЯ! див. 
ПРИТУЛИ́ЛА ГОРБА́ТОГО ДО СТІНИ́. 

25. ЩО БУ́ДЕ, ТО БУ́ДЕ, А БУ́ДЕ – ЯК БОГ ДАСТЬ (А 
ГÍРШОГО НЕ ДОДА́СТЬ). – Так роздав, хлопче, хлiб? – перейшов 
на «ти» Мусульбас. – Роздав, – щось крижиною тенькнуло 
всерединi, вiн зiбрав на перенiссi упертi зморшки i зовсiм недоречно 
згадав улюблену приказку Богдана Хмельницького: «Що буде, то 
буде, а буде – як Бог дасть» («Чотири броди», с. 104); – Коли не 
шкода нiг i гонору, то йдiть, – роблено позiхнув Роман. – Однак 
нiчого вже не пособить вам. Як ми прохали, щоб не посилав Яринку 
в ту задрипану корчму, то ще й раки пiвдня пекли на пиках. – Що 
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буде, то буде, а гiршого не додасть, – i, махнувши рукою, пiшов до 
землянки Сагайдака («Чотири броди», с. 567); див. також: ЛЮБО́ВІ 
Й КА́ШЛЮ НЕ ВТАЇШ́. 

26. ЩО ВАС ПРИНЕСЛО́: ЧИ СІДЕ́ЛЬЦЕ, ЧИ ВЕСЛО́? 
– Пізні, пізні птахи. Чи, бува, не з зальотів? – і мало не прикушує 
язика, згадавши свій сором. – Сідайте, сідайте, любі друзі. Що ж 
вас принесло: чи сідельце, чи весло? – Біда принесла, – коротко 
промовив нахмурений Левченко  («Хліб і сіль», с. 460). 

27. ЩО В СЕ́РЦI ВА́РИТЬСЯ, НА ЛИЦÍ НЕ 
ТАЇ́ТЬСЯ. – Що вам син пише? – Вiн, Марку Трохимовичу, уже 
третiй орден одержав, – посвiтлiшало обличчя Марiї, – дiйсно, 
що в серцi вариться, на лицi не таїться. – Вiтаю вас... Невже 
це дитя старшим лейтенантом стало? – аж зачудувався 
Марко. – Таки став, – крiзь радiсть i смуток посмiхнулася 
жiнка («Правда і кривда», с. 315). 

28. ЩО ГРОМА́ДІ, ТЕ Й БА́БІ. – У Майдані-
Стасівському, чував, одну молодичку так і відбив якийсь 
ярмарковий шалапут, бо що то за життя в лісі? Одна дичина, до 
вподоби вона тільки Матвієві Боцюну, та й то не кожного дня. 
Вибирайся, Демиде, з лісів, поки суд і поліція не витурять звідти 
всіх. – Що громаді, те й бабі, а лісів  не покину («Хліб і сіль»,  
с. 317); див. також: БУДЯКО́М ПРИ ДОРО́ЗІ НЕ ПРОЖИВЕ́Ш. 

29. ЩО ДІСТА́ЛОСЯ ЛЕ́ГКО, ЛЕ́ГКО Й СХО́ДИТЬ. 
Він знову й знову шеретує свої думки, на яких не тримається 
навіть пилок надій. Та не кожен з надіями йде до кохання, ідуть 
і з мукою. І хоч болить, та не дрібніє серце від цього: на болях 
його проростає і людяність, і незрадливість, і скарби душі. А 
що дісталося легко, легко й сходить. Як вода по камені («Дума 
про тебе», с. 64). 

30. ЩО З ВО́ЗА ВПА́ЛО, ТЕ ПРОПА́ЛО. Його мало 
родимець не вхопив, коли довідався, що Сафрон Варчук за дівчиною 
дав Ліферові дві десятини і корову. І Гнат за таке придане 
одружився б з Мартою, біс із тими бичками Домахи. Але що з воза 
впало, те пропало, і поволі, як ті воли, потяглися його дні, вщерть 
заповнені роботою і думками про багатство («Велика рідня», т. 3,  
с. 7); див.  також: З ЦЬОГО́ ШУ́МУ НЕ БУ́ДЕ ПИ́ВА. 
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31. ЩО З ГРЯ́ЗІ ВИ́ПЛОДИЛОСЯ, І СКОНА́Є В ГРЯ́ЗІ. 
– Ви, люди добрі, прибіднюватися почали, по-одноосібницьки 
прибіднюватися. І це погано. Цінуйте життя своє, воно ще 
пригодиться! А життя фашистів, поліцаїв, старост справді 
щербатої копійки не варт. З грязі воно виплодилося і сконає в 
грязі («Велика рідня», т. 3, с. 362). 

32. ЩО З НЕДО́УМКА ВІ́ЗЬМЕШ. А Давидові що? Замість 
рятувати хазяїна – аж упав на рів, захлинаючись від густого сміху. 
Цей регіт одразу вирвав розлюченого хазяїна з жаб’ячого царства. 
Стікаючи масною грязюкою, він з батогом у руці налетів на парубка, 
але той уже скочив на рівні, вибіг у поле і там хилитався од сміху, 
дарма що й штани, безсовісний, не встиг надіти. – Що з недоумка 
візьмеш! – потім кривлячись, невдоволено згадував Плачинда про цей 
випадок («Хліб і сіль», с. 120). 

33. ЩО ЗРО́БЛЕНО, ТОГО́ НЕ ВИ́РУБАЄШ І 
СОКИ́РОЮ. Краще було б пристати до самого біса, аніж до 
цього невиспілого диктатора… Та що було зроблено, того не 
вирубаєш і сокирою («Дума про тебе», с. 219). 

34. ЩО З СТАРО́ГО ВÍЗЬМЕШ! див. БАГА́ТО ТАКИ́Х 
ВАС, ХИТРОВЕ́РХИХ, НА СВÍТI РОЗВЕЛО́СЯ. 

35. ЩО КУП, ТО Й ЛУП. Найбільше ж з цих торб реготу 
сміявся мій далекий родич Гива. Він, довідавшись про мою кумерцію, 
аж затанцював у себе на току, і затанцювали всі його кучері, яким 
завжди було тісно під шапкою. Я добре знав, як дражнити Гиву: під 
баранячою шапкою – баранячі кучері. Але на цей раз ніщо не могло 
розсердити розвеселілого хлопця. Його видовжені, з веселою 
недовірою, очі, що вже в чотирнадцять років найбільше трималися 
підлоб’я, аж сльозились од сміху. – Оце кумерція, так кумерція: що 
куп, то й луп! – тримаючи в руці шапку, витанцьовував Гива по клуні 
й ніяк не міг взятися за ціпа («Гуси-лебеді летять», с. 458). 

36. ЩО ЛА́ЄМО, ТО ЛА́ЄМО. – У вiйну тiльки горя 
багато. Кривдить вiйна бджолу, кривдить i гречку – нема її у 
колгоспнiй коморi. Ну, я й наклав контрибуцiю на сусiдiв, якi сiяли 
гречку по городах. Не дуже, люди, лаєте мене за це? – Що лаємо, 
то лаємо, бо ж останнє вiд рота вiдiрвали, – обiзвався дід Євмен 
(«Правда і кривда», с. 279). 
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37. ЩО МА́Ю, ТЕ Й СПОЖИВА́Ю. – Самi опеньки 
плавають! – по-дурному вирвалось у Шавули, коли вiн заглянув у 
миску. – Бiдненько, Марку, вечеряєш, бiдненько, – похитав 
головою Безбородько. – Що маю, те й споживаю («Правда і 
кривда», с. 298). 

38. ЩО НА ДУШІ,́ ТЕ Й НА ЯЗИЦІ.́ Христинка навіть 
подумати боялася, що вона кому-небудь звірить свої таємниці, і 
терпіти не могла отих вертух, у яких все, що на душі, те й на 
язиці. «Плескухи», – презирливо думала про них. Іще не збагнувши 
по-справжньому кохання, дівчина знала, що його треба подалі 
ховати від чужих очей («Хліб і сіль», с. 293). 

39. ЩО НАРОДИ́ЛОСЯ У ТЕ́МРЯВI, ХАЙ I ГИ́НЕ В 
ТЕ́МРЯВI. Магазаник скривився: був у Стьопочки не розум, а 
розумець, розумець i залишився. – От цього й не треба було 
говорити: що народилось у темрявi, хай i гине в темрявi 
(«Чотири броди», с. 548). 

40. ЩО НЕ СЛО́ВО, ТО ЗО́ЛОТО. – Вечеряти будеш?  
– Спасибi. – Так чого ж тодi прийшов уночi вирипувати хату? Аби 
тiльки розбудити нас? – Володимире, як тобi не совiсно, – аж 
застогнала Христина. Вона й досi не могла звикнути до таких 
розмов братiв. – Не слухай, жiнко, його, а зараз же смаж яєчню з 
цiлого яйця. – Що не слово, то золото. От за ким кiно плаче 
дрiбними сльозами («Чотири броди», с. 420). 

41. ЩО ПРА́ВДА – ТО НЕ ГРІХ. – Ледачий може й не 
захопити, – серйозно відповідає, сідаючи на сосновий ослін. –
 Недарма ж прийшов червоноармійський хліб їсти. Чи як ти 
думаєш? – Що правда – то не гріх, – погодився Варивон. – Вояцьке 
діло треба, значить, як ріпу гризти («Велика рідня», т. 2, с. 577). 

42. ЩО ПРА́ВДА, ТО ПРА́ВДА. див. ЖИВУ́ТЬ НА ВОДІ ́
ТА БІДІ;́ НА ЛЮДСЬКО́МУ ГО́РI ВЕЛИ́КЕ НЕ ВРО́ДИТЬСЯ, 
А МУ́ХА-ЧЕРВИ́ВКА ПОЖИ́ВУ ЗНА́ЙДЕ; НЕ ВСЯ́КА (НЕ 
ВСЯ́КИЙ) КРАДÍЖКА (КРАДІЖ́) – ЗЛОДÍЙСТВО; 
ПОПА́ВСЯ <У ЧО́РТОВУ СУПРЯ́ГУ>, ЯК ЖА́БА В ТЕНЕ́Т – 
<НI ВЗАД, НI ВПЕРЕ́Д>. 

43. ЩО РА́ННЄ – СКОРОМИНУ́ЩЕ. Лісник знову 
зiтхнув i заговорив, наче на сценi, де й досi грав старостiв, 
куркулiв i рiзних жмикрутiв: – Це все насмiшечки зеленого маю. 
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Що раннє, то, кажуть, скороминуще. У молодостi ми всi ще 
необтовченi житейською ступою; тодi ми дуже  правдивi, 
непримиреннi, носимося з iдеями, сердечностями та 
правдивостями («Чотири броди», с. 72). 

44. ЩО СТАРЕ́, ЩО МАЛЕ́ – <ОДИ́Н ТОЛК, ОДИ́Н 
ГРІХ>. – Достогибелі ж ловко у неї виходить, – втішається 
онукою перед бабою Оленою, своєю сестрою. – А «гех» це ж вона 
сама для танцю вигадала. Танець тілом розуміє! Але бабу не 
радували ні пісні, ні вигадки в танці. Вона однаково гудила і діда, і 
онуку: – Що старе, що мале – один толк, один гріх («Кров 
людська – не водиця», с. 125). 

45. ЩО ТЬХУ, ЩО ЖИТТЯ́ – ВСЕ ОДНО́. – Та ще не 
чiпають. Ми нiкому нiчого, то й нам поки що нiчого. Аякже. – То ви 
нiкому нiчого?.. – вiд несподiванки аж розгублюється лейтенант.  
– А що ми можемо зробити, коли так подешевшало життя: що 
тьху, що життя – все одно («Чотири броди», с. 409). 

46. ЩО Я, В БО́ГА ТЕЛЯ́ З’ЇВ? – Чого ж ви хочете, 
Володимире, в свою добру годину? – Зрубати дерево. – А не дiждете 
цього! – скрикнула мати, яка раднiше б себе, а не грушу пiдставила 
пiд сокиру. – Чого це не дiждусь? – позлiшав дядько Володимир.  
– Що я, в Бога теля з’їв? – Я не знаю, що ви їли в Бога, а грушi не 
з’їсте! – скам’янiла в гнiвi мати («Щедрий вечір», с. 574). 

47. ЩО, Я ТОБІ́ В БОРЩ ПЛЮ́НУВ? – То де, хлопче, 
свою поштивість загубив? <…> – Загубив, дядьку, на тих ґрунтах 
і хатинах, які ви за безцінь купили! – твердо відрубав парубок, і 
нетривка селянська підтримка знову перехиляється до його 
берега. – Що, я тобі в борщ плюнув? – не витримав спокійного 
слова Плачинда («Хліб і сіль», с. 45). 

48. ЩУРИ́ ПЕ́РШІ ТІКА́ЮТЬ З КОРАБЛЯ́, ЩО ТО́НЕ. 
– Ні, я думаю про своє життя, – бережно поклав хліб коло миски. 
– Я чесно вас привів на хутір, а сам іду додому. З мене вистачить 
війни! – на всякий випадок відступає від Погиби. – Виходить, 
щури перші тікають з корабля, що тоне? – блиснули недобрим 
вогнем тютюнові очі підполковника. – Ні, тепер щури кусаються 
до останку («Кров людська – не водиця», с. 63). 
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1. Я ВАМ ОДНО́, А ВИ ЗНО́ВУ ПРО КОЛИ́ШНЄ. Ми з 

шкури вилузуємось, щоб скрутити в’язи цим труднощам, а дехто 
на них славу праведникiв i грошву воднораз вибиває. I чи не 
здається вам, що якогось давнього року сам диявол жадоби 
зашморгнув вашу душу в гендлярську калитку?.. – Ет, я вам одно, 
а ви знову про колишнє! – не зрозумiв чи вдав, що не зрозумiв, 
страшного присуду («Чотири броди», с. 75). 

2. ЯЗИКА́ ЛЮДИ́НІ НА БАЗА́РІ НЕ КУПУВА́ТИ.  
– Може, й так, – язика людині на базарі не купувати, – знову 
погоджується Мар’ян. – А Левко похваляється добре полоскати 
ребра Юркові Дзвонарю («Хліб і сіль», с. 531). 

3. ЯЗИКА́ НЕ ТРЕ́БА НI ПОЗИЧА́ТИ, НI КУПУВА́ТИ.  
– Ви переживаєте? Вам погано? Як ви зблiдли! От лишенько! – 
забiдкався Безбородько. – Не треба, Степанидо Iванiвно, так 
близько все брати до серця. Може, це все й брехня. Чого люди 
не наговорять. Язика не треба нi позичати, нi купувати 
(«Правда і кривда», с. 137). 

4. ЯЗИ́К – ВЕЛИ́КЕ ДІЛ́О. – Коли ж так – не крути 
життя ні їй, ні собі. Не маленький. Але цього бісового колеса у вас 
нема. Згадаєш моє слово. – За втіху – спасибі… Умієш ти 
говорити. А тепер язик – велике діло («Велика рідня», т. 2, с. 588). 

5. ЯЗИ́К ДIАМА́НТОВИЙ, ТÍЛЬКИ СЛОВА́ – 
ЖАБУРИ́ННЯ. див.  НА́ТЕ І (Й)  МОЇ ́ШТАНИ́ В ЖЛУ́КТО. 

6. ЯЗИ́К НЕ РОЗМИНУ́ВСЯ З ПЕ́РЦЕМ. – А що 
хрещений робить? Олена засміялась: – Усе вистукує палицею по 
долівці. – Шукає, де скарб закопав? – аж капотить насмішка з 
очей удови. – Ні, то він у п’єсі гратиме свата, от і колупає 
палицею долівку, щоб усе було як слід. А хрещена від такого 
артиста щодня має роботу – мастить долівку. «Еге, і в доньки 
язик не розминувся з перцем» («Дума про тебе», с. 188). 

7. ЯЗИКО́М ГОВОРИ́, А РУКА́М СВОБО́ДИ НЕ ДАВА́Й. 
– Дядьку Юхриме, – з опаскою торкаю парубка за не простецьке, а 
з мудруватим вирізом галіфе, в кишенях якого вмістилося б по 
доброму поросяті. Тоді саме у нас пішла – мода на галіфе – чим
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більше, тим краще. – Ти язиком говори, а рукам свободи не давай: 
вони у тебе земляничним милом не пахнуть. – Юхрим 
застережливо піднімає палець правої руки, а лівою поправляє своє 
зобиджене галіфе. – Чого тобі, нечестивцю? Може, по параграфу 
похристосуватися хочеш? («Гуси-лебеді летять», с. 462–463). 

8. Я ЙОМУ́ ПРО РЕ́МІНЬ, А ВІН МЕНІ ́ ПРО ЛУ́Б’Я. 
див. НАС НЕ КУ́ПИШ. 

9. Я ЙОМУ́ ПРО СРІ́БЛО, А ВІН ПРО ЧЕРЕПКИ́. – А 
ти чого найоршився? – Дивується Варивон. Він бачить, як 
почервонів Гриць, і розреготався: – Та ти. Видно, дівчат ще не 
пригортав! Га-га-га! Нічого… Ця болінь з літами пройде. – Я 
йому про срібло, а він про черепки! – скипає Гриць («Велика 
рідня», т. 2, с. 432). 

10. Я Й (І) ПОСТОЮ́, БІ́ЛЬШИМ ВИ́РОСТУ. див. 
СІДА́Й (СІДА́ЙТЕ), ЛА́ВИ НЕ ПЕРЕСИ́ДИШ (НЕ 
ПЕРЕСИ́ДИТЕ). 

11. Я́ЙЦЯ КУ́РКУ НЕ ВЧАТЬ. див. БАГАТІТ́И ТЕЖ 
ТРЕ́БА З ТО́ЛКОМ. 

12. ЯКА́ НЕ Є ГОЛОВА́, А ПЛЕЧЕ́Й ТРИМА́ЄТЬСЯ.  
– Мiнiстерська у вас голова, мiнiстерська, – похвалив Мамура i 
засмiявся. – Яка не є, а плечей тримається, – не перебiльшує 
своїх талантiв Безбородько. – Значить, нам зараз треба, 
практично, вiдступити крок назад, тiльки з толком вiдступити, 
щоб не завiяти шляху наперед («Правда і кривда», с. 281). 

13. ЯКА́ НЕ Є ШКУ́РА НА ВОЛО́ВІ, А ШКУРОДЕ́Р 
ЗДЕРЕ́. – Тоді до самого царя будемо добиватися. – І знову ж: 
до Бога високо, до царя далеко, а з мужика останню шкуру 
деруть. Не дивляться, що вона вже латана й перелатана. – Так 
воно вже заведено: яка не є шкура на волові, а шкуродер здере 
її («Хліб і сіль», с. 258). 

14. ЯКА́ СЛУ́ЖБА, ТАКИ́Й І ЗИСК. – А в тебе інших 
ліків немає? – Це ж яких? – ховає під повіки презирство Туровець. 
– Самогоночки, слив’яночки чи шріту? Бо службу маємо собачу, а 
зиску – ніякого. – Яка служба, такий і зиск, – не втримав 
Туровець («Дума про тебе», с. 329). 

15. ЯКА́ СО́ВІСТЬ – ТАКА́ Й ЧЕСТЬ. – То щоб усеньке 
село знало, що Плачинда продає вікна, повиносимо їх на дах його 
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кам’яниці. Як, товариство? – А чого ж, можна повиносити! – 
розсміявся Юрій. – Діло, здається, стояще. – Вовкодави саме десь 
повіялися, – зосереджено додав Гайовий. – То треба по совісті 
вшанувати Плачинду. – Яка совість – така й честь! – відкусив 
Роман («Хліб і сіль», с. 86). 

16. ЯК БИ́ТИСЯ, ТО БИ́ТИСЯ. – Разом поїдемо, Іване. 
Іди за кіньми. Я тим часом це начальство витурю з сільради. 
Йому нічого робити в державній установі. – Кремезний і 
нахмурений, мов грозова година, різко піднімається на ґанок.  
– Свириде, ти знаєш, що це означає? – Знаю, Іване. Як битися, то 
битися («Велика рідня», т. 2, с. 545). 

17. ЯКБИ́-ТО НА́ШІ СЛОВА́ ТА БО́ГУ У ВУ́ХА. Умови 
всюди мали бути однакові: жити за п’ятий сніп, чоловік у день 
має заробити сімдесят п’ять копійок, жінка – п’ятдесят, 
підліток – тридцять п’ять, дитина – двадцять, а строкарям 
подвоїти заробіток. – Якби-то наші слова та Богу у вуха, – 
вголос подумав Мар’ян Поляруш («Хліб і сіль», с. 514). 

18. ЯК БУВ ДУ́РНЕМ, ТАК НИМ I ЗАЛИ́ШИ́ВСЯ.  
– Недаром вас елементом прозивають. – Таки прозивають. А на дiлi 
елементами виходять такi, як ти. – Все своєї дрiбновласницької 
хати не можете забути? – Бачу, ти як був дурнем, так ним i 
залишився. Не хати, а знущання не можу забути! Тодi ж у мене нi 
деревця на дровiтнi, нi копiйки за душею не було. Стара моя тiльки 
одного  прохала: попрощатися iз хатою – хотiла побiлити її, 
одягнути на смерть, як одягають людину, бо в тiй хатi ми вiк 
прожили. А ти й цього не дозволив («Правда і кривда», с. 186). 

19. ЯК ВИ́СО́КО НЕ ПІДІЙМА́ЄТЬСЯ ЧОЛОВІЌ, А 
ДУША́ ЙОГО́ ЗАЛИША́ЄТЬСЯ НА ЗЕМЛІ.́ див. ГО́РЩИК З 
ГО́РЩИКОМ І В ПЕ́ЧІ СТРІЧА́ЮТЬСЯ.  

20. ЯК ВІ́ТРОМ ЗДУ́ЛО. див. ПРИ́ЙДЕ ЩЕ ЗИМА́ І 
НА ПСА. 

21. ЯК ВРÍЖЕ ПРА́ВДУ БЕЗ НЕДОМО́ВОК, ТАК НЕ 
ЗНА́ЄШ, ПIД ЯКИ́Й ГРIМ ПОПАДЕ́Ш. – Погано йому, ой, 
погано стало, вiдколи виїхав з району товариш Мусульбас. Тепер 
Ступач нашому Данилу печiнки переїдає. – А вiн мовчить? – Аби 
ж мовчав! Як врiже правду без недомовок, так не знаєш, пiд 
який грiм попадеш («Чотири броди», с. 213). 
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22. ЯК ДОЩ ПЛА́ЧЕ, ТО МЛИН СКА́ЧЕ. – Чи не 
скажете, чоловiче, як це на нашiй землi виросла ваша груша? – 
витрушуються бiсики з батькових очей, i не злiсть, а 
презирство прокидається в них. – Просто вам, Панасе, може, i 
невзамiтку, що цю грушу садив мiй дiд. – Восени чи весною?  
– Восени, як тепер пам’ятаю. Тодi саме дощило, а мiй дiд все 
примовляв: «Як дощ плаче, то млин скаче». Я пам’яткий, 
Панасе («Щедрий вечір», с. 574). 

23. ЯК ДУ́МАЄ, ТО ВЖЕ ДУ́МАЄ, АЛЕ́, ЯК СКАЗА́В, 
ТО НА́ЧЕ СНІП ЗАВ’ЯЗА́В. Сама ж не раз говорила, що він не 
буде її сватати. А він узяв – та й посватав, бо Левко такий: як 
думає, то вже думає, але, як сказав, то наче сніп зав’язав, а не 
що-небудь! («Хліб і сіль», с. 545). 

24. ЯКЕ́ МАЛЕ́, ТАКЕ́ Й СТАРЕ́ – ОДИ́Н РО́ЗУМ. – То й 
гахнемо прямою наводкою! Не будемо шкодувати випорткiв! – I 
аж навшпиньки пiдвiвся, придивляючись до дзвiницi. – Жаль тiльки 
дзвонiв буде, – теж повернувся до далини Василь. Негадано їх 
ошелешив голос Оксани, яка невiдь-коли вишугнула з хати i 
причаїлась у вишняку. – Яке мале, таке й старе – один розум. А 
ви подумали, що потiм за якихось двох пришелепуватих полiцаїв 
увесь присiлок вогнем доконають? («Чотири броди», с. 390). 

25. ЯКЕ́ ТВОЄ́ СОБА́ЧЕ ДІЛ́О. див. НЕ ДО ТЕ́БЕ 
ЧА́РКА П’Є́ТЬСЯ, ТО НЕ КАЖИ́ ЗДОРО́В. 

26. ЯК ЗАДЗВО́НИТЬ ЯЗИКО́М НА РIЗДВО́, ТО ДО 
ВЕЛИКО́ДНЯ НЕ СПИ́НИТЬСЯ. – Де ти взяла тi сотнi? – Iз 
твоїх потаємних десятин у лiсi. Iз того вшахрованого, що не 
доїхало на заготiвлю. – Бачите, в яке ми кодло вскочили!  
– Магазаник криво усмiхнувся до мiлiцiонера. – Вона кому хочеш 
баки заб’є, бо як задзвонить язиком на Рiздво, то до Великодня 
не спиниться («Чотири броди», с. 69). 

27. ЯК ЗАХО́ЧЕМО, ТО ВСЬОГО́ ДОСКО́ЧИМО. див. 
МА́ТЕРІ ЙОГО́ ЦУРПА́ЛОК. 

28. ЯКИ́Й БА́ТЬКО, ТАКИ́Й I СИН. – Не будь, Одарко, 
такою коверзухою, у вiйну i на жiночу красу пiдупали цiни. А ти, 
коли подумати, не надiвочилась, i вообче... – Паскудник! Який 
батько, такий i син: з чорта чорт і вилупиться (повiсь на гiлляцi 
– один одного не переважить) («Чотири броди», с. 549). 
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29. ЯКИ́Й БIС ПЕЧЕ́НИЙ, ТАКИ́Й I ВАРЕ́НИЙ. Цю 
минувшину не зiтреш i теперiшньою запопадливою пильнiстю. 
А коли Гримич бачив Магазаника iз Стьопочкою, то презирливо 
бурмотiв: – Який бiс печений, такий i варений. I дивно дивнеє: 
скiльки Магазаник не ставав цапки на старого, однак не вкинув 
на нього жодного доноса, чим немало дивував Стьопочку 
(«Чотири броди», с. 211). 

30. ЯКИ́Й РО́ЗУМ, ТАКИ́Й І НІС. – На все приходить 
час, – глибокодумно мовить Артемон, не спускаючи погляду з 
довгастого обличчя, на якому господарює кінчастий упертий ніс. 
«Який розум, такий і ніс. Доберуся я до твого розуму, то й ніс 
похнюпиться. А добратися вже пора» («Дума про тебе», с. 62). 

31. ЯКИ́Й РО́ЗУМ, ТАКІ́ Й СЛОВА́. Безбородько. Бо що 
таке політика? Це різні між народності і всякі внутреності, це 
грандіозності і движенія. А що таке краса? Це – подивився оком, 
розмагнітився мечтанієм, ну, рукам те-се, практично, – та й будь 
здоров! Правильні мої слова? Задніпровський. Який розум, такі й 
слова («Правда і кривда» (п’єса), с. 526). 

32. ЯКИ́Й ТЕБЕ́ ҐЕДЗЬ УКУСИ́В? – Лаврiне, може, в тебе 
не вродило? – не вiдчеплюється лiсник. – У мене завжди родить, – 
навiть не дивиться на нього. – То який тебе ґедзь укусив, що робиш 
менi безторжя? – насупився Магазаник, маючи сьогоднi вiд Лаврiна 
не шанобу, а поневагу («Чотири броди», с. 114). 

33. ЯКИ́Й ЧАС, ТАКÍ Й ПОДАРУ́НКИ. – Що це в тебе? 
– Ой... – Кажи, дiвчино. – Бельгiйський браунiнг, другий номер, – 
сказала бентежачись, вийняла зброю, зважила її на руцi. – Де ти 
взяла його?! – здивувався i зрадiв Данило. – Та... – не знає, що 
сказати, i збирає зморщечки на невисокому чолi. – Як не хочеш, то 
не кажи. – Один хлопець принiс... подарунок на iменини. – Гарнi 
тобi подарунки приносять. На це Ганнуся серйозно вiдказала:  
– Який час, такi й подарунки («Чотири броди», с. 453). 

34. ЯКИ́М ВИСО́КИМ, ДО НЕ́БА, ВИ́КОЛИХАЛО 
ТЕБЕ́, А РО́ЗУМ ВСЕ ДОНИ́ЗУ ХИ́ЛИТЬСЯ. – Так я ж, 
Антоне Iвановичу, цигарку в рукавi тримаю, – вiдповiв смирняга. – 
I дим у рукав пускаєш? – Нi, до цього ще не додумався. – А ти 
додумайся! Бач, яким високим, до неба, виколихало тебе, а 
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розум все донизу хилиться. Пропорцiї треба мати («Правда і 
кривда», с. 96). 

35. ЯКИ́Х СВІТ НЕ БА́ЧИВ. – І що ж ти скажеш тепер? 
– мати, не відходячи від вікна, розгублено подивилася на доньку. 
– А що ж мені казати? Нахаба він, яких світ не бачив, – 
задумано придивляється, як за городами, над самими краями 
землі, мінливо погойдується передсвітанок («Хліб і сіль», с. 560). 

36. ЯКІ́ ГУ́БКИ, А ТАКІ́ ЗУ́БКИ. Ярина. Так ви не вчитель, 
а вагар? Антоніна. Браво! Шинкарук. Які губки, а такі зубки! Чому 
ж тобі забагалося зруйнувати весілля? Ярина. Краще зруйнувати 
своє весілля, аніж чиюсь сім’ю («Дума про любов», с. 490). 

37. ЯК IЗ ЛIТ, ТАК I З РО́ЗУМУ. див. ТВОЄ́ 
<ЛЕЖИ́ТЬ>  ЗВЕ́РХУ (ЗНИ́ЗУ). 

38. ЯКІ ́ НЕ Є ГО́СТІ, А ПЕ́РЕД НИ́МИ МА́ЄМО 
СКИДА́ТИ ШАПКИ́. – Нема про що говорити, – відповів його ж 
словом, а болючі жалі стиснули середину як давно вже не 
стискали. – Ти ж, Семене, достойно приготуйся. Які не є гості, а 
перед ними маємо скидати шапки («Чотири броди», с. 369). 

39. ЯК МЕД, ТО Й ЛО́ЖКОЮ. – Така ти гарна сьогоднi, 
– Василь влiпив у щоку сестри поцiлунок. – Оце можна було б 
навiть ранiше зробити, – не розгубилася Яринка i пiдставила 
другу щоку Романовi. – Як мед, то й ложкою, – чмихнув той 
(«Чотири броди», с. 429). 

40. ЯК НА БАГА́ТСТВО ЙДЕ́ТЬСЯ, ТО Й ПІВ́ЕНЬ 
НЕСЕ́ТЬСЯ, А КОЛИ́ ЗАВ’Я́ЖЕТЬСЯ НА БІД́НІСТЬ, ТО Й 
КУ́РКА НЕ ХО́ЧЕ. Як на багатство йдеться, то й півень 
несеться, а коли зав’яжеться на бідність, то й курка не хоче. 
Ось так виходить і в Євдокима Юренка. Хоч як він б’ється на 
своїх чотирьох десятинах, хоч як переривається, а в справжні 
господарі ніяк не може вискочити. Усе якась невдача так і тягне 
чоловіка за поли: то худібка переболіє, то щось не вродить, а 
щось град виб’є чи сонце випалить («Хліб і сіль», с. 576). 

41. ЯК НЕ ВІ́ЗЬМЕШ ЖИТТЯ́ ЗА РО́ГИ, ВОНО́ 
ВІ́ЗЬМЕ ЗА ПЕЧІНКИ́. – Якби Господь вважав на людські 
прокльони, то вже й людей не було б. Те, про що варнякаєш ти, 
– дурниці, їх вигадують оті, що книжки пишуть. А життя, 
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воно таке: як не візьмеш його за роги, воно візьме за печінки 
(«Дума про тебе», с. 81). 

42. ЯК НЕ ВКУ́СИШ, ТО І З МІ́СЦЯ НЕ ЗРУ́ШИШ.  
– Отак би й переїхав! Завтра з мішечком! Потім не так тобі 
слово скажу, а ти собі повну пелену сліз натрусиш. Знаю по 
своїй: усі ви одним миром мазані, а я  за словом до кишені не 
полізу. – Це, тату, всі говорять, – усміхається Докія. – І 
трясця їхній матері! Є такі: як не вкусиш, то і з місця не 
зрушиш («Кров людська – не водиця», с. 259). 

43. ЯК НЕ ГА́ЛЯ, ТО БУ́ДЕ ДРУ́ГА́Я. За Олену навіть не 
подумав: усюди хватить такого зілля – як не Галя, то буде другая. 
Розпусні жінки, ласі на чуже добро і любов, наповняли все тіло 
чадною утомою й спустошенням («Велика рідня», т. 3, с. 466). 

44. ЯК НЕ ДАВ БОГ ТОБІ ́РО́ЗУМУ, ТО Й КОВА́ЛЬ НЕ 
ВКУЄ́. – Невже таки все наше забере гурт? – Авжеж! Навіть 
жінок. От тоді жіноча врода зовсім піде в блуд. – Хоч 
вочевидячки не бреши, шолудяю! Як не дав Бог тобі розуму, то й 
коваль не вкує, – прохоплюється гнів у слові полісовщика. – Чи 
тямиш ти: коли не буде чесних жінок, – не буде й чесного роду 
(«Велика рідня», т. 3, с. 24). 

45. ЯК НЕ Ї́ЛА ДУША́ ЧАСНИКУ́, ТО Й ТХНУ́ТИ НЕ 
БУ́ДЕ. – От і почнемо, товариші, з найбіднішого, який в насмішку 
нам пудика тиче. Як роздобрився! З Івана Січкаря почнемо. – То й 
починайте, – процідив крізь зуби Січкар, і дрібні зіниці злісно 
виділилися на сірих білках. – Уже весь ліс розкопали. – Іще раз 
копнемо. – Про мене. Як не їла душа часнику, то й тхнути не 
буде («Велика рідня», т. 2, с. 431). 

46. ЯК НЕМА́ В ЯЗИЦÍ РО́ЗУМУ, ТО ЙОГО́ В 
НИЖЧЕСПИ́ННI ШУКА́ЮТЬ. Чигирин охоче закивав бородою, 
в яку вже забиралася осiнь. – Авжеж, авжеж: як нема в язицi 
розуму, то його в нижчеспиннi шукають, – i вчвертьока 
поглянув на Ступача («Чотири броди», с. 171). 

47. ЯК НЕ МА́Є ЛЮДИ́НА ЧИМ ДУ́МАТИ, ТО ДУ́МАЄ 
СÍДАЛОМ. Чи ж знає невiглас, скiльки вiн, коли зупиниться 
вiтряк, озлобить рук на жорнах? Як не має людина чим думати, 
то думає сiдалом, заздрiстю та злобою («Чотири броди», с. 217). 
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48. ЯК НЕМА́ ХЛІБ́А, ТО І КОРЖ СТАЄ́ ХЛІБ́ОМ.  
– Прізвище в мене просте і сухе: Корж. Як нема хліба, то і корж 
стає хлібом. Аби й він був на столі («Чотири броди», с. 110). 

49. ЯК НЕМА́ ЩА́СТЯ ЗМА́ЛКУ – НЕ БУ́ДЕ Й ДО 
ОСТА́НКУ. Отак i виходить: похитнеться честь раз, а вже її 
щоденно топчуть чоботиськами та шаткують язиками. Зрештою, i 
на це вона б махнула рукою, аби дочекалась дитини. Та як нема 
щастя змалку – не буде й до останку («Чотири броди», с. 529). 

50. ЯКО́Ї ВІН СЬОГО́ДНІ ЗАСПІВА́Є. І знову регочуть 
люди, а потім розмірковують: – Якої він сьогодні заспіває? – Чи 
прийде говорити з нами? – Прийде коза до воза і скаже «м-м-ме». 
– Ой, дивіться, хлопці, щоб за це «м-м-ме» з вас шкуру до п’ят не 
поспускали, – каже хтось з обережних. – Спустять, ще й сіллю 
присиплять («Хліб і сіль», с. 569). 

51. ЯК ПИТЬ ДА́ТИ. – Василю, не буду тебе лякати – не 
маленький. А на бантині гойдатимешся, коли не скажеш, де 
партизани. – Іч, забажав чого. А дулі не хочеш? – Не 
перебаранчай. Ти своє прожив. Про внука подумай – уб’ють, як 
пить дати («Василь Дубечанець», с. 375). 

52. ЯК РУ́КИ ПОСМО́ЛИТЬ, ТО Й ЧО́РТА ЗЛО́ВИТЬ.  
– А про iнших щось чув? – Лише про Петра Саламаху, – i навiть 
чогось посмiхнувся. – Недарма пpo нього кажуть: вiн як руки 
посмолить, то й чорта зловить... Схопили ж його полiцаї вдосвiта 
в своїй хатi, а Петро, прощаючись iз жiнкою, тiльки в них одного 
попрохав: щоб дозволили взяти з собою четверть горiлки. Тi зрадiли, 
засмiялись, порадили ще й закуску прихопити. От чоловiк дорогою i 
почав потихеньку прикладатися до сулiї i нiби забувати про все на 
свiтi. Не витримали полiцаї, зупинились у лiсi поснiдати, ще й Петра 
взяли на глузи, що, мовляв, перепився натщесерце, i теж почали 
причащатись чортовим зiллям. А Петро виждав слушну хвилину – 
та й дременув у лiс («Чотири броди», с. 374–375). 

53. ЯК РУКО́Ю ЗНЯЛО́. див. НА ВIКУ́, ЯК НА 
ДО́ВГIЙ НИ́ВI. 

54. ЯК СОБÍ ХО́ЧЕШ. див. НА ПРО́ШЕНОГО ГО́СТЯ 
ВА́ЖКО ВГОДИ́ТИ. 

55. ЯК СПИТЬ, ТО НЕ ЇСТЬ, А ЯК ЇСТЬ – НЕ ДРIМА́Є. 
А тато, заховавши насмiшку пiд укороченi вуса, вже заходить з 
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iншого боку – починає мене пiдхвалювати: – Що то хазяйська 
дитина у нас: як спить, то не їсть, а як їсть – не дрiмає. – А 
чого ж дрiмати бiля миски? – безтурботно  вiдповiдаю i, скiльки 
можу, висовуюсь у вiкно, бо за ним уже починають свiтлiшати 
порiчки («Щедрий вечір», с. 594). 

56. ЯК ТЕБЕ́ ЗВАТЬ? – ТАК, ЯК ХЛІБ ЖУВА́ТЬ. 
«Христина Гордієнко, – пізнає Плачинда. – А чия ж ця, друга?» – 
повертає норовистого верхівця праворуч. – Як тебе, дівчино, 
звать? – Так, як хліб жувать, – одразу відповідає та, і під 
красиво окресленими губами тремтять посміхом вирізані ямочки 
(«Хліб і сіль», с. 339). 

57. ЯК ТЕПЕ́Р ПАМ’ЯТА́Ю. див. ЯК ДОЩ ПЛА́ЧЕ, ТО 
МЛИН СКА́ЧЕ. 

58. ЯК ТОБÍ НЕ СО́ВІСНО <БРЕХА́ТИ>. див. 
БРЕХНЕ́Ю СВІТ ОБІЙ́ДЕШ, НАЗА́Д НЕ ПОВЕ́РНЕШСЯ; 
ЩО НЕ СЛО́ВО, ТО ЗО́ЛОТО. 

59. ЯК У ВО́ДУ ДИВИ́ЛАСЯ (ДИВИ́ЛИСЯ). – Спасибі 
вам, люди добрі! Я ж це казала Івану: хто тебе порятує, як не 
свої…созівці, значить. От і справдилось моє слово, – значущо і 
строго подивилася на чоловіка. – Так, так, моя баба як у воду 
дивилася – усе надіялась, що від колективу прийде нам виручка, – 
зразу ж погодився Іван Тимофійович і насмішкувато поглянув на 
жінку («Велика рідня», т. 2, с. 557); – А, сват приїхав! – глумливо 
вiтається Саврадим Григорович. Навiть в оселi вiн сидить у 
кожушку, i все одно холод порядкує в тiлi чоловiка. – Може, 
вмовив Безсмертного до нас? – Не змiг, – з жалем вiдповiдає 
Безбородько. – Ви як у воду дивились: йому не хочеться йти на 
мале господарство («Правда і кривда», с. 283). 

60. ЯКЩО́ БУ́ДЕШ СІЯ́ТИ З СУ́МОМ – ВРО́ДИТЬ 
ПЕЧА́ЛЬ. – Спасибі, Михайле Прохоровичу. Не забувайте раба 
Божого, над яким стільки потрудився отець Миколай. – Думаєте, 
його робота? – Його ж, дідька в рясі, – похмуро відповів учитель. 
– Кружляє над моєю душею, наче ворон. Нагорний торкнувся його 
плеча: – Не журись, козаче, бо якщо будеш сіяти з сумом – 
вродить печаль («Хліб і сіль», с. 469). 

61. ЯКЩО́ НЕ МЕНІ́, ТО ХАЙ – НІКО́МУ. Безбородько. 
Теж святенник знайшовся. Та на моєму місці не тільки горілки, а й 
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смоли випив би! Я ж, а не хто інший привіз це дівчисько в село, усю 
дорогу монпасем частував, а чого ж любов переходить до тебе!? То 
є правда у світі?.. Коли б це тепер були чорти під греблею – я 
запродав би навіть душу, аби розколоти вашу любов. Якщо не мені, 
то хай – нікому! («Правда і кривда» (п’єса), с. 539). 

62. Я́НГОЛОМ НА ГРІ́ШНІЙ ЗЕМЛІ ́НЕ ПРОЖИВЕ́Ш. 
– То мені, кажете, тільки два шляхи є: або – отця Миколая, або 
подалі від попівства? – Тільки два! – А третій не знайдеться?  
– Знайдеться, коли захочете жити переляканою куріпкою, а не 
людиною. – Скупі ви, Степане Васильовичу, дуже скупі. – Який 
вже є. А вам треба знати: янголом на грішній землі тепер не 
проживеш («Хліб і сіль», с. 291). 

63. Я НЕ БОГ: УСІ́М ДОПОМОГТИ́ НЕ МО́ЖУ.  
– Костю Івановичу, невже ви нічого не знаєте про цю справу? – не 
сходить обурення з обличчя Лісовського. – Та ні, трохи знаю, – 
неохоче відповів Чорнокнижний і поморщився, мов од зубного 
болю. – Так допоможіть людям. – Я не Бог: усім допомогти не 
можу («Хліб і сіль», с. 398). 

64. Я НЕ ВМІ́Ю НІ ЧИТА́ТЬ, НІ ПИСА́ТЬ, ХОТЯ́ТЬ 
МЕНЕ́ ЗА ЦАРЯ́ ОБРА́ТЬ. – А багато ж ти ворогів того?.. – Не 
знаю. – Як? Не чую! Виходить, ні одного! – Не знаю. – Не знаєш? 
Штукар ти, хлопче. Прямо в тебе арифметика, як у казці: я не 
вмію ні  читать, ні писать, хотять мене за царя обрать («За 
один стіл», с. 390). 

65. Я НЕ ПЕРЕЖИВУ́ ТАКО́ГО СО́РОМУ. – Але 
вродились такi, що пожинали людську славу, доброту i плоди їхньої 
працi, а людям повертали свинство нiкчемних вигаслих душ. Боїшся 
людей? – Не так їх, як їхнiх насмiшок, – признався Поцiлуйко. – Я не 
переживу такого сорому («Правда і кривда», с. 160). 

66. Я НЕ СЬОГО́ДНI НАРОДИ́ВСЯ НА СВІТ. див.  
ФОРТУ́НА – ЗРАДЛИ́ВА ДIВИ́ЦЯ.  
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ПОКАЖЧИК ПАРЕМІЙ 
 

А 
АБИ ВЗЯТИ, А ЗА ВIДДАННЯ В МЕНЕ ГОЛОВА НЕ БОЛИТЬ. А-1 
АБИ ДОБРО, А ПАЛIЙ ЗНАЙДЕТЬСЯ. А-2 
АБИ ЗДОРОВ’Я ТРИМАЛОСЯ, ТО ГРІХИ ВРОДЯТЬСЯ.  А-3 
АБИ МАВ ХОЧ ТРИ ГОЛОВИ, ТО МЕНШЕ ДУМАВ БИ ПРО ОДНУ. А-4  див. 

БОГА БІЙСЯ, А ЧОРТА ОПАСАЙСЯ. Б-47 
АБИ МУКА, ТО ВАРЕНИКІВ НАВАРИЛИ Б, ТА СИРУ КАТМА. А-5 
АБИ ХАТА, А ЗЛИДНІ ЗНАЙДУТЬСЯ. А-6 
АВАНТЮРА – ВЕЛИКЕ ДІЛО. А-7 див. ХОЧ І ГОРОБЕЦЬ, А НА ОРЛА 

НАДИМАВСЯ. Х-45 
А ГРОШI У НАС ПIД НОГАМИ ЛЕЖАТЬ! А-8 див. СИДИМО, У ВУС НЕ 

ДУЄМО. С-32 
А ДАЛI БУДЕ ВИДНО.  А-9 див. У КОЖНОГО НАЧАЛЬСТВА СВIЙ НОРОВ. У-9 
А ДУЛІ НЕ ХОЧЕШ? А-10 див. ЯК ПИТЬ ДАТИ. Я-51 
АЖ ГАЙ ШУМИТЬ. А-11 
АЖ ДО САМIСIНЬКИХ П’ЯТ. А-12 див. ЧОЛОВIК У МЕНЕ – ЯК ДУБ, А 

РОЗУМУ В БАНЯКУ – З ЖОЛУДЬ. Ч-37 
АЖ КІСТКИ ТОРОХТЯТЬ. А-13 див. НА КІСТКАХ НАРОСТЕ. Н-35 
АЖ ПІДОШВИ ГОРЯТЬ ПIД НОГАМИ. А-14 див. І (Й) ЗАЛIЗО НЕ 

ЗАIРЖАВIЄ. І-21 
АЖ У ЗЕМЛЮ ВКИПІВ. А-15 див. ЧУЖІ НЕДОЛІКИ ЗАВЖДИ БІЛЬШИМИ 

ЗДАЮТЬСЯ. Ч-52 
АЖ ШКУРА ТРІЩИТЬ. А-16 див. ПОМАНИЛИ БУБЛИКОМ, А ПЕТЛЕЮ 

СТИСНУТЬ. П-73  
АЖ ЯЗИКА ВИСОЛОПИВ. А-17 див. БУДЕ КАЯТТЯ, ТА НЕ БУДЕ 

ВОРОТТЯ. Б-73 
А КОМУ ВIД ЦЬОГО ЛЕГШЕ БУДЕ? А-18 див. ПОЧИНАЛИ ЗА ЗДРАВIЄ, 

ЧОГО Ж ТЯГНЕШ ЗА УПОКIЙ. П-100 
АНІ З РОТА СЛОВА, АНІ З НОСА ВІТРУ. А-19  
АНI НА МАКОВУ РОСИНУ. А-20  
А ТЕБЕ ЯКА ГРИЗОТА ПРИГНАЛА? А-21 див. ПОЖАЛIВ БОГ РАКА. П-53 
А ТИ МЕНІ РОТА ГЛИНОЮ НЕ ЗАМАЗУЙ!  А-22 див. ПЛЮВАТЬ МЕНІ НА 

ВСІХ З ВИСОКОЇ ДЗВІНИЦІ. П-35 
А ТОБІ ГОЛОВА БОЛИТЬ?  А-23 див. НЕ ПИТАЙСЯ ВРОДИ, А ПИТАЙСЯ 

РОДУ. Н-177 
А ТО ВЖЕ НЕ НАШ КЛОПIТ.  А-24  
А ЦЕ ВЖЕ МАТЕРIЯ НЕ ТВОГО РОЗУМУ.  А-25 
А ЩОБ ТЕБЕ ТА БОДАЙ ТЕБЕ! А-26 див. ХВАЛЬБИ ПОВНI ТОРБИ. Х-23 

 
Б 
БАБА БАБОЮ. Б-1  
БАГАТІТИ ТЕЖ ТРЕБА З ТОЛКОМ. Б-2  
БАГАТО Є РОЗУМНИХ СЛІВ НА СВІТІ, А ДУРНІ НЕ ПЕРЕВОДЯТЬСЯ. Б-3 
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БАГАТОМУ – СТАТКИ, А БІДНОМУ – ДІТИ. Б-4 
БАГАТО ОБIЦЯЄ ЧОРТ, А ЗАБИРАЄ ВСЕ. Б-5  
БАГАТО ПРАВДИ ОДРАЗУ – ТЕЖ МОЖЕ ВБИТИ ЧОЛОВІКА. Б-6  
БАГАТО РОЗУМУ НЕ ТРЕБА. Б-7 див. КОЛИ ВЛАДА НЕ МАЄ СВОЄЇ 

ГОЛОВИ, ТО ПОКАЗУЄ ЧУЖЕ ГУЗНО. К-24 
БАГАТО ТАКИХ ВАС, ХИТРОВЕРХИХ, НА СВIТI РОЗВЕЛОСЯ. Б-8 
БАГАТСТВОМ (КАЛИТКОЮ) НЕ ДОРІС. Б-9 див. ЗАРУБАЙ СОБІ НА 

НОСІ. З-42 
БАНЯК ДОГОРИ ДНОМ ПЕРЕВЕРНУВСЯ. Б-10  
БАТОГОМ ОБУХА НЕ ПЕРЕСІЧЕШ. Б-11 
БАЧИВ Я ДУРНІВ, САМ БУВ ДУРНЕМ, А ТАКОГО, ЯК ТИ, НЕ СТРІЧАВ. Б-12  
БЕЗ ВЕЧЕРІ КРАЩЕ СПАТИ: СМАЧНІШІ СНЯТЬСЯ СНИ. Б-13  
БЕЗ ВИГОДИ КРОКУ НЕ СТУПИТЬ. Б-14 
БЕЗ «ГЕХ» ДЕРЕВА НЕ ОСИЛИШ. Б-15 
БЕЗ ГОРЯ НЕ ЗЖИВЕШ ВІКУ. Б-16 
БЕЗ ОДНОЇ БАБИ ЯРМАРКУ НЕ БУДЕ. Б-17 
БЕЗ СВІДКА ЧИ РУКИ – ХОВАЙ ГОЛОВУ В СОЛОМУ. Б-18  
БЕЗ СОЛI З’ЇВ БИ. Б-19   
БЕРЕЖЕНОГО  (БЕРЕЖЛИВОГО) I (Й) БОГ  (ДОЛЯ, ВЛАСТЬ) БЕРЕЖЕ.  Б-20 

див. також: БЕЗ СВІДКА ЧИ РУКИ – ХОВАЙ ГОЛОВУ В СОЛОМУ. Б-18; 
ОБЕРЕЖНIШЕ ХОДИ ПО ЗЕМЛI, ПОСЛИЗНУТИСЯ НЕ ТЯЖКО. О-1 

БЕРЕЖИ СВОЇ КІСТОЧКИ, БЕРЕЖИ І РЕБЕРЦЯ. Б-21 
БЕРУ ГРІХ НА СВОЮ ДУШУ. Б-22  
БИЙ ЛИХОМ ОБ ЗЕМЛЮ, ЯК ШВЕЦЬ ХАЛЯВОЮ ОБ ЛАВКУ. Б-23  
БИЙ СВIЙ СВОГО, ЩОБ ЧУЖИЙ БОЯВСЯ. Б-24  
БИТИ Б МЕНЕ, ТА НIКОМУ. Б-25  
БІГАВ ЗА ВОЗОМ, – ПОБІЖИШ І ЗА САНКАМИ. Б-26  
БIДА ГОЛОВI, КОЛИ НЕЮ ВЕРХОВОДИТЬ ЯЗИК. Б-27 
БIДА НАВЧИТЬ. Б-28  
БІДА <НІКОЛИ> НЕ ХОДИТЬ ОДНА (САМА). Б-29 
БIДИ НЕ ШУКАЮТЬ – ВОНА САМА ТЕБЕ ЗНАХОДИТЬ. Б-30  
БІДНА Ж МОЯ ГОЛІВОНЬКА! Б-31 див. ТЕПЕР МЕНІ І ЖАБА – НАВАР. Т-27 
БІДНИЙ, АЖ СИНІЙ. Б-32 див. КРАСУ НА ТАРІЛКУ НЕ ПОЛОЖИШ (НЕ 

ПОКЛАДЕШ). К-61 
БІДНИЙ, ЯК МАК НАЧЕТВЕРО. Б-33 див. ДУРНО ТІЛЬКИ ХАРЧ 

ПЕРЕВОДИШ (ПЕРЕВОДИТЬ). Д-95 
БIДНIСТЬ НIКОЛИ НЕ РОЗУМIЄ БАГАТСТВА. Б-34 
БІДНОМУ САВЦІ НЕМА ДОЛІ НІ НА ПЕЧІ, НІ НА ЛАВЦІ. Б-35  
БIДУ НАКЛИЧЕШ (НАКЛИЧЕТЕ). Б-36 див. УСЕ МИНЕТЬСЯ, А ПРАВДА 

ЗАЛИШИТЬСЯ. У-23 
БІЙСЯ (БIЙТЕСЯ) БОГА I ЛЮДЕЙ. Б-37 
БIЛЬШЕ ПIРНАЙ У ЖИТТЯ, БIЛЬШЕ Й ДIЖДЕШСЯ ВIД НЬОГО. Б-38 
БІЛЬШОГО НЕ ПОДАРУЄШ, МЕНШОГО – НЕ ТРЕБА. Б-39 
БIЛЯ ВУЛИКIВ ХОДИТИ I МЕДУ НЕ КУШТУВАТИ. Б-40 
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БІЛЯ КОГО ПОТРЕШСЯ, ВІД ТОГО І НАБЕРЕШСЯ.  Б-41  
БІЛЯ КРАСИ ВРОДЖУЄТЬСЯ ГРІХ. Б-42 
БІС БІДУ ПЕРЕБУДЕ. Б-43  
БІСІВ ЮХИМ З ВОДИ ВИЙДЕ СУХИМ. Б-44  
БIС I ЖИТТЯ РОБИТЬ БIСIВСЬКИМ. Б-45 
БІС ЙОГО ЗНАЄ, ДЕ ТАКІ ДІВЧАТА БЕРУТЬСЯ. Б-46 див. ТИ ЇЙ (ЙОМУ) 

СЛОВО – ВОНА (ВІН) ТОБІ ДВА (ДЕСЯТЬ), <ТИ ЇЙ ДВА – ВОНА ТОБІ 
ДЕСЯТЬ>. Т-30 

БОГА БІЙСЯ, А ЧОРТА ОПАСАЙСЯ. Б-47 
БОГ ДАВ, БОГ І ВЗЯВ. Б-48 
БОГ ДЛЯ БIДНИХ СОТВОРИВ ВЕРБУ I КАРТОПЛЮ.  Б-49 
БОГ ЛЮБИТЬ ПРАВЕДНИКА, А ЧОРТ ЯБЕДНИКА. Б-50  
БОГОВІ – БОГОВЕ, А КАЙЗЕРУ – КАЙЗЕРОВЕ (ПАНОВІ – ПАНОВЕ). Б-51  
БОГОВІ ГОДИ І ЧОРТА НЕ ГНІВИ. Б-52 
БОДАЙ ЙОМУ ВИКРУТИЛО ЯЗИК У ПИСКУ. Б-53 
БОДАЙ ПОВИЛАЗИЛО. Б-54 
БОДАЙ ТИ ВЖЕ НА КУТНІ ЗАСМІЯВСЯ. Б-55 
БОЇШСЯ ХАТУ ПЕРЕСИДIТИ? Б-56 
БОСЕ, А ЧОГОСЬ РАДІЄ. Б-57 
БОЮСЯ НОГИ ПРОСТОЯТИ. Б-58 див. БУДЕШ (БУДЕТЕ) БАГАТО (ВСЕ) 

ЗНАТИ – ШВИДКО ПОСТАРIЄШ (ПОСТАРІЄТЕ). Б-75 
БОЮСЯ, ЩОБ ЦЯ СКРИПКА МЕНІ БУБНОМ НЕ ЗАГРАЛА. Б-59  
БРАТ ДО БРАТА, ХОЧА Б ВIН БУВ НАВIТЬ БЕЗ СОРОЧКИ, НЕ ПРИХОДИТЬ 

СТАРЦЕМ. Б-60  
БРЕХАТИ – НЕ ЦIПОМ МАХАТИ. Б-61  
БРЕХНЕЮ СВІТ ОБІЙДЕШ, НАЗАД НЕ ПОВЕРНЕШСЯ. Б-62  
БРЕШЕ Й НЕ ЖУРИТЬСЯ. Б-63  
БРЕШЕШ, НЕ ВТЕЧЕШ. Б-64 див. НЕ ВИРВЕШ З КОРІННЯМ – <ХВИЛЬКИ> 

СПОКІЙНО НЕ ПРОЖИВЕШ. Н-108 
БУВАВ I НА КОНI, I ПIД КОНЕМ. Б-65  
БУВАЄ СЛОВО БОГОМ, БУВАЄ І ВБИВЦЕЮ. Б-66  
БУВ КОЛИСЬ ЧАД, А ТЕПЕР РОЗВIЯВСЯ. Б-67 
БУВ НЕ РОЗУМ, А РОЗУМЕЦЬ, РОЗУМЕЦЬ I ЗАЛИШИВСЯ. Б-68 див. ЩО 

НАРОДИЛОСЯ У ТЕМРЯВI, ХАЙ I ГИНЕ В ТЕМРЯВI. Щ-39 
БУВ ТА Й ЗАГУВ. Б-69  
БУВ ЧМУРОМ I ЗАЛИШИВСЯ ЧМУРОМ. Б-70 
БУВ ЧОЛОВІК, ТА НА ДІДЬКА ПЕРЕШЕРСТИВСЯ. Б-71 
БУДЕ ЗМОГА ВДАРИТИ, – РУКИ НЕ ПОЖАЛІЄ. Б-72 
БУДЕ КАЯТТЯ, ТА НЕ БУДЕ ВОРОТТЯ.  Б-73 див. також: НАВІТЬ ПОГАНИЙ 

МИР КРАЩЕ ДОБРОЇ БУЧІ. Н-10 
БУДЕ ПРАВДА – ПРИЙДЕ I ВIРА. Б-74 
БУДЕШ (БУДЕТЕ) БАГАТО (ВСЕ) ЗНАТИ – ШВИДКО ПОСТАРIЄШ 

(ПОСТАРІЄТЕ). Б-75  
БУДЕШ ЖИТИ, ЯК НЕ ПОМРЕШ.  Б-76 
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БУДЯКОМ ПРИ ДОРОЗІ НЕ ПРОЖИВЕШ. Б-77 
БУЛА ВЖЕ ОДНА ТРЯСЦЯ НА МОЇЙ ШИЇ. Б-78 див. ЧУЖІ ЖІНКИ МОВ 

ЛАСТІВКИ, А СВОЯ НАЧЕ СОВА. Ч-51 
БУЛА В СОБАКИ ХАТА. Б-79   
БУЛА (БУЛО), ТА ЗАГУЛА (ЗАГУЛО). Б-80  
БУЛИ ВОРОНИМИ, ТА З’ЇЗДИЛИСЯ. Б-81  
БУЛИ, ТА ВСІ ВИЙШЛИ. Б-82  
 
В 
ВАС ТІЛЬКИ Й БРАКУВАЛО <МЕНІ>. В-1  
ВАША КАРТА БИТА. В-2 
ВАШИМИ УСТАМИ МЕД ПИТИ. В-3 
В (У) БОГА ТЕЛЯ З’ЇВ.  В-4  
В (У) ГОЛОВІ ПОМЕНШАЛО ПОЛОВИ. В-5 
В (У) ГОЛОВI ЩЕ Й НЕ ОРАНО. В-6  
В (У) ГОЛОВI ЯК У МЛИНI. В-7  
В (У) ГОСПОДАРСТВІ І МОТУЗОЧОК ЗГОДИТЬСЯ. В-8  
ВДАРИВ (УДАРИВ) ЛИХОМ ОБ ЗЕМЛЮ. В-9 див. НА ВРОДУ, ЯК ЯСНА 

ЗОРЯ У ПОГОДУ. Н-14 
ВДАЧУ НЕ ВИПЛЕСНЕШ, ЯК ВОДУ З КВАРТИ. В-10  
В (У) ДЕКОГО РОЗУМ ПОЧИНАЄТЬСЯ З ЖИВОТА. В-11 
ВДОВИН ПЛУГ ДО БЛАГОВІЩЕНСЬКОГО ТИЖНЯ НЕ ОРЕ. В-12  
ВЕЗИ ВIЗОК, А МИ ПОСЛУХАЄМО. В-13 
ВЕЛИКА ЗЕМЛЯ, А НАМ ОБОМ ТІСНО НА НІЙ. В-14 
ВЕЛИКЕ СЕЛО, ТА НЕМА ДЕ ПОДIТИ СЕБЕ. В-15  
ВЕЛИКИЙ КРИК ЗА МАЛИЙ ПШИК. В-16  
ВЖЕ (УЖЕ) В МIШКУ, ТIЛЬКИ ТРЕБА ЗАВ’ЯЗАТИ. В-17  
ВЖЕ  (УЖЕ) ВОЛОС ВИСИПАЄТЬСЯ З ГОЛОВИ, А В ГОЛОВІ ОДНІ КАРАСІ 

ПЛАВАЮТЬ. В-18 
ВЖЕ  (УЖЕ) I СТАРIСТЬ НА ПЛЕЧI СIДАЄ. В-19 
ВЖЕ (УЖЕ) МОЯ НЕПЕВНА ГОДИНА ЗА ДЕРЕВАМИ СТОЇТЬ. В-20 
В (У) ЖИТТI ВОНО ТАК: КОМУСЬ ПЕРЕПАДАЄ ПРОСТЕ АБО Й РАЙСЬКЕ 

ДЕРЕВО, А КОМУСЬ – ОДНI ТРIСКИ. В-21  
В (У) ЗАЙЦЯ НІГ НЕ ПОЗИЧАТИ (ПОЗИЧАТИ). В-22 див. І (Й) ОДИН У ПОЛІ 

ВОЇН. І-49 
ВИБУЯВ, ЯК ДУБ, А РОЗУМУ Й НА ЖОЛУДЬ НЕ ВРОДИЛО. В-23  
ВИГРIБАЙ З СЕБЕ ЖАР, БО I НАС СПАЛИШ. В-24  
ВИГРIВАЄШ ЗЛИДНIВ НА СВОЇЙ ПЕЧI. В-25 див. IДИ (ЙДИ) НА ТРИ 

ВИХОРИ. І-14 
ВИДИТЬ БОГ, ВИДИТЬ ТВОРЕЦЬ, ЩО ВКРАВ МУЖИК ЖИТА КОРЕЦЬ. В-26  
ВИДНО, З ЧИЄЇ ГОЛОВИ ВИРОСТЕ ДОВБНЯ. В-27  
ВИДНО Й НЕОЗБРОЄНИМ ОКОМ. В-28 див. ОТАК ЗА ОНУЧУ МОЖНА 

ПІДНЯТИ БУЧУ. О-26 
ВИДНО ПАНА ПО ХАЛЯВАХ. В-29  
ВИ ЗАВАРИЛИ ЦЮ КАШУ, ВАМ ДОВЕДЕТЬСЯ Й СПОЖИВАТИ ЇЇ. В-30  
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ВИЙТИ ЗАМІЖ – НЕ ДОЩОВУ ГОДИНУ ПЕРЕСИДІТИ. В-31  
ВИЛАМИ ПО ВОДІ ПИСАНО. В-32 
ВИЛОВИВ РИБАЛКА РИБКУ. В-33  
ВИМІНЯВ ШИЛО НА ШВАЙКУ. В-34  
ВИНЮСЯ, КАЮСЯ, ЗАРІКАЮСЯ – БІЛЬШЕ НЕ БУДУ. В-35    
ВИРІС, ТА ГОСТИННОСТІ НЕ ВИНІС. В-36  
ВИСКОЧИВ, ЯК ПИЛИП ІЗ КОНОПЕЛЬ. В-37 див. також: НАВIТЬ 

ЯРМАРКОВI КУРИ ЗНАЮТЬ, А МОЇ ВЖЕ Й ЗАБУТИ ВСТИГЛИ. Н-12 
ВИСОКОГО ТИ РОДУ, ТА ПЕСЬКОГО ХОДУ. В-38 
ВИТРІЩИЛАСЯ НА МИЛЮ, А НЕ БАЧИШ НА П’ЯДЬ. В-39  
ВИТЯГНЕШ ІЗ БОЛОТА – САМ УВ’ЯЗНЕШ У НЬОМУ. В-40  
ВIД ДОШКИ ДО ДОШКИ Й ПОСЕРЕДИНI ТРОШКИ. В-41  
ВIДIЛЛЮТЬСЯ ДИТЯЧI (СИРІТСЬКІ) СЛЬОЗИ. В-42 
ВІД ЗЛОСТІ ПЕЧІНКА БОЛИТЬ. В-43   
ВІДКЛАДЕНИЙ ТІЛЬКИ СИР ДОБРИЙ, <А ДІВЧИНА СКИСНУТИ МОЖЕ>. В-44  
ВIД ЛЮДЕЙ I ВОДА ГРIХИ НЕ ВТАЇТЬ. В-45  
ВІД ПАНСЬКОГО СЛОВА ЗОЛОТІ ВЕРБИ РОСТУТЬ. В-46  
ВІД ПАРШИВОГО БЕРЕГА ВІДЧАЛИВ, А НА ПАСКУДНИЙ ПРИБИВСЯ. В-47 
ВІД РОКІВ І СМУТКУ НЕМА ЗІЛЛЯ. В-48  
ВIД СВАТАННЯ ЩЕ ДАЛЕКО ДО ВЕСIЛЛЯ. В-49 
ВIД СВОЄЇ ДОЛI НЕ ВТЕЧЕШ. В-50  
ВІДСКАКУЄ ВІД НЬОГО, НЕНАЧЕ ГОРОХ ОД СТIНКИ. В-51  
ВІД СНУ КІНСЬКУ ГОЛОВУ ВИСПАТИ МОЖНА. В-52   
ВІД СПАЛАХУ БАГАТО МОЖЕ БУТИ ЧАДУ. В-53  
ВIД СТРАХУ ЗАЯЧI ВУХА РОСТУТЬ. В-54 
ВIДСТУПИТИ КРОК НАЗАД, ЩОБ НЕ ЗАВIЯТИ ШЛЯХУ НАПЕРЕД. В-55 див. 

ЯКА НЕ Є ГОЛОВА, А ПЛЕЧЕЙ ТРИМАЄТЬСЯ. Я-12 
ВІДЩЕПИВСЯ ВІД РОДУ, МОВ ТРІСКА ВІД ДЕРЕВА, І ВЖЕ НЕ 

ПРИКЛАДЕШ, НЕ ПРИТУЛИШ ЇЇ: НЕМА ЖИВЦЯ. В-56  
ВІЗЬМУ ГРIХ НА ДУШУ. В-57  
ВІЙНА ВІЙНОЮ, А БДЖОЛА І ВНОЧІ ПРАЦЮЄ. В-58  
ВІЙНА ВІЙНОЮ, А МОЛОДІСТЬ – РАЗ НА ВІКУ. В-59  
ВIЙНА ЗАВЖДИ РОЗВ’ЯЗУЄ ЯЗИКИ. В-60  
ВІЙНА – НЕ ТЕЩА. В-61 
ВIЙНА ЧЕРЕВА НЕ ПIДКОРОЧУЄ.  В-62 див. БОЇШСЯ ХАТУ ПЕРЕСИДIТИ? Б-56 
ВІК ЖИВИ – ВІК УЧИСЯ. В-63  
ВІК ЖИВИ – І ВСЕ ОДНО ЖІНКИ НЕ РОЗПІЗНАЄШ. В-64  
ВIК УЧИСЯ, А Й У КУРЯХ НЕ РОЗБЕРЕШСЯ. В-65  
ВIРУ НА ЗНЕВIРУ ОБМIНЯВ. В-66  
ВIТРЯК МАЄ ЧОТИРИ КРИЛА, А ЛЮДИНА ТIЛЬКИ ДВА, I ТО – НЕ КОЖНА. В-67  
В (У) КИШЕНІ Й ВІТЕР НЕ ХОЧЕ СВИСТІТИ. В-68  
В (У) КИШЕНI ЩЕ НЕ ВИСВИСТIВСЯ ВIТЕР. В-69  
В (У) КОГО ПIШЛО ЖИТТЯ НА ПРОДАЖ, ТОЙ УЖЕ ДОВIЧНИЙ ГРIШНИК. В-70  
В (У) КОГОСЬ ЗАГРАЄ ШКIРА, НАЧЕ БУБОН. В-71  
В (У) КОЖНІЙ БРЕХНІ ЩОСЬ І ВІД ПРАВДИ МОЖЕ БУТИ. В-72  
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В (У) КУЛАЦІ НЕБАГАТО РОЗУМУ. В-73  
В (У) ЛЕДАЧОГО БДЖОЛА І В ТЕПЛІ ЗАГИНЕ.  В-74  
ВЛИП (УЛИП), ЯК МУХА В МЕЛЯСУ. В-75  
В (У) ЛИХІЙ ДУШІ ТІЛЬКИ ЧОРТ ТОВЧЕТЬСЯ. В-76   
ВМІТИ (УМІТИ) – ЗА ПЛЕЧИМА НЕ НОСИТИ. В-77 
В (У) НАЙМАХ СОНЕЧКА НЕ ВЗНАЄШ. В-78 див. ВОДА Й КАМІНЬ 

ДОВБАЄ. В-87 
В (У) НАЙМАХ ТІЛЬКИ СОБАЦІ ДОБРЕ. В-79  
В (У) НАС РОБОТИ ДО САМОЇ СУБОТИ. В-80  
В (У) НОГАХ НЕМА ПРАВДИ. В-81  
В (У) НЬОГО Й ЗИМОЮ ЛЬОДУ НЕ РОЗЖИВЕШСЯ. В-82  
ВОВКІВ БОЯТИСЯ – В ЛІС НЕ ХОДИТИ. В-83  
ВОВК ПО-ВОВЧИ Й ДУМАЄ. В-84  
ВОГНЕМ БИ ВОНИ ЯСНИМ ГОРІЛИ. В-85 див. ЧОГО КРИВИШСЯ, МОВ 

СЕРЕДА НА П’ЯТНИЦЮ?  Ч-24 
ВОДА В УСIХ <ЖІНОЧИХ> КРИНИЦЯХ ОДНАКОВА. В-86   
ВОДА Й КАМІНЬ ДОВБАЄ. В-87  
В ОДНЕ ВУХО ВВІЙШЛО, У ДРУГЕ ВИЙШЛО. В-88  
ВОДУ НЕ ВБ’ЄШ I НЕ ВИВЕЗЕШ. В-89  
ВОДУ СКIЛЬКИ НЕ ВАРИ – ВОДОЮ БУДЕ. В-90   
ВОЛЬНОМУ – ВОЛЯ, <А СПАСЕННОМУ – РАЙ>. В-91 див. також: ХАЙ 

ВІЄТЬСЯ НА ВСІ ЧОТИРИ <СТОРОНИ>. Х-2 
ВОЛЯ ВАША, <А СПИНА НАША>. В-92 див. також: НАШЕ ТУТ НЕ ПЛЯШЕ.  

Н-89; В (У) СIРКА (РЯБКА) ОЧЕЙ НЕ ПОЗИЧАВ (НЕ ПОЗИЧАЮТЬ). В-105 
ВОНИ НЕ ДУМАЮТЬ – ВОНИ ВИКОНУЮТЬ. В-93   
ВОРОН ВОРОНУ ОКО НЕ ВИКЛЮЄ. В-94  
ВПАКОВУЙ (УПАКОВУЙ) ЯЗИКА НА ДВА ЗАМКИ: ЗА ГУБИ I ЗУБИ. В-95  
В (У) ПЕЧIНКАХ СИДИТЬ (СИДЯТЬ) <МЕНI>. В-96  
В (У) РОТ ВОДИ НАБРАВ ЧИ ГУБИ ЗАШИВ? В-97  
ВСЕ (УСЕ) ЙДЕ, ВСЕ (УСЕ) МIНЯЄТЬСЯ, <А БАБИ НАЙБIЛЬШЕ>. В-98  
ВСЕ (УСЕ) КОЛИСЬ ПЕРЕМЕЛЕТЬСЯ. В-99 див. НАША ХАТА СКРАЮ. Н-83 
ВСЕ  (УСЕ) МИНЕТЬСЯ, БО ВОНО НЕ СУТНЄ, А ПЕРЕБУТНЕ. В-100  
ВСЕ  (УСЕ) ТЕЧЕ, ВСЕ ЗАБУВАЄТЬСЯ. В-101 
ВСЕ (УСЕ) ЧИН ЧИНОМ. В-102 див. також: ХОЧ САМ ПИЙ, ХОЧ ГОСТЕЙ 

ПРИГОЩАЙ. Х-50 
ВСЕ (УСЕ), ЩО МАЄШ В СОБІ, – ТРИМАЙ ПРИ СОБІ, ТО НІ ВОНО, НІ ТИ 

НЕ ПРОПАДЕШ. В-103 
ВСI  (УСІ) КЛЕПКИ В АКУРАТ СТАНУТЬ НА СВОЄ МIСЦЕ. В-104  
В (У) СIРКА (РЯБКА) ОЧЕЙ НЕ ПОЗИЧАВ (НЕ ПОЗИЧАЮТЬ). В-105  
В (У) СОРОЧЦI НАРОДИЛИСЯ. В-106  
ВСТИГНЕШ (УСТИГНЕШ) ІЩЕ З КОЗАМИ НА ТОРГ. В-107  
В (У) СТУПІ НЕ ВТОВЧЕШ. В-108  
ВСЬОМУ (УСЬОМУ) СВІЙ ЧАС. В-109 див. також: ЯКИЙ РОЗУМ, ТАКИЙ І 

НІС. Я-30 
ВСЮДИ (УСЮДИ) ДОБРЕ, АЛЕ ДОМА КРАЩЕ. В-110 
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ВСЯКА (УСЯКА) ВЛАДА ВІД БОГА. В-111  
ВСЯКА  (УСЯКА) ЛЮДИНА МАЄ СВОЄ СВЯТО І СВІЙ СУДНИЙ ДЕНЬ. В-112  
В (У) ТАКОГО ПОЗИЧИШ: ЙОМУ Й ДУША ДЕШЕВША ГРОША. В-113  
В (У) ТОРГУ I СВЯТI ПРАВДИ НЕ КАЖУТЬ. В-114   
ВЧОРАШНЬОЇ (УЧОРАШНЬОЇ) ВОДИ НЕ ЗДОЖЕНЕШ. В-115  
В (У) ЧУЖОМУ ГАМАНЦІ ГРОШІ НЕ РАХУЙ. В-116  
В (У) ЯКОМУ МIСЦI ТЕБЕ ПРИПЕКЛО? В-111 див. ЗАДАРМА ПОРIГ НЕ 

ПЕРЕСТУПИТЬ. З-8 
 
Г 
ГАДИНУ ЗА СПИНОЮ ЧУТИ, АЛЕ ЗА ХВIСТ ЇЇ НЕ ПІЙМАТИ. Г-1  
ГАДЮКИ В УСЬОМУ СВІТІ КУСАЮТЬСЯ. Г-2  
ГАНЯЄ (ГАНЯЮТЬ), НАЧЕ СОЛОНИХ ЗАЙЦIВ (СОЛОНОГО ЗАЙЦЯ). Г-3  
ГАРНА КАЗКА-БАЙКА. Г-4  
ГАРНЕ ЛИЧКО – СЕРЦЮ НЕСПОКIЙ. Г-5  
ГАРНИЙ ЖЕНИШОК, ТІЛЬКИ ВУЖИНУ ГОЛОВУ МАЄ. Г-6  
ГАРНI ГОСТI, ТА НЕ В ПОРУ ТРАПИЛИСЯ. Г-7  
ГАРНО ГРАЄТЕ, ТА ЧОГОСЬ ВІД ВАШОЇ МУЗИКИ ТАНЦЮВАТИ НЕ 

ХОЧЕТЬСЯ. Г-8  
ГАРНОЇ ЗАСПIВАВ, ТА ТРОХИ ЗАРАНІ. Г-9  
ГЛЯДИ, ЩОБ СВОЄЇ ГОЛОВИ НЕ ПРОПИВ. Г-10 див. ЗДОХ, ЯК ПІВЕНЬ ОД 

ЧЕМЕРИЦІ. З-73 
ГНИСЯ, ТО НЕ ЗЛОМИШСЯ. Г-11 
ГОВОРИЛА-БАЛАКАЛА ДО САМОЇ СМЕРТI. Г-12 
ГОВОРИ, ТА НЕ ЗАГОВОРЮЙСЯ. Г-13  
ГОДА, ЯК ВОДА: ПРОЙШЛИ – Й НЕМА. Г-14  
ГОДИШ, ЯК БОЛЯЧЦІ. Г-15 див. ПЛЮВАТЬ МЕНІ НА ВСІХ З ВИСОКОЇ 

ДЗВІНИЦІ. П-35 
ГОЛКА ТЕЖ ДРІБНА, А ПОПАДЕ В КРОВ – І НЕ ЗНАЄ ЧОЛОВІК, ЩО ВЖЕ 

СМЕРТЬ НОСИТЬ У СОБІ. Г-16  
ГОЛОВА В ТЕБЕ НЕ ТУ ЮШКУ ВАРИТЬ. Г-17 див. У КОЖНОГО НА 

ПЛЕЧАХ СВОЯ ГОЛОВА. У-8 
ГОЛОВА ДЛЯ ДУМОК, А КАЗЕННЕ МІСЦЕ ДЛЯ СИДІННЯ. Г-18   
ГОЛОВА, МОВ КАЗАН В ЕКОНОМІЇ, ТА РОЗУМУ В НІЙ НЕМА АНІ ЛОЖКИ, 

УВЕСЬ ГОРОБЦІ ВИСЬОРБАЛИ. Г-19  
ГОЛОВА НЕ БОЛИТЬ. Г-20  
ГОЛОВА НЕ ТІЛЬКИ НА ТЕ, ЩОБ ЛИСИНОЮ СВІТИТИ. Г-21  
ГОЛОВИ ВТРАЧАТИ НЕ ТРЕБА. Г-22 див. ЖУРБОЮ БІДІ НЕ ПОСОБИШ. Ж-29 
ГОЛОВНЕ В ЖИТТI – ТРИМАТИСЯ СЕРЕДИНИ, А ЯК ПРИПЕЧЕ, 

МОЖНА Й ТРОХИ ПОДАТИСЯ НА ЛIВУ СТОРОНУ, НЕ 
ЗАБУВАЮЧИ, ЩО Є Й ПРАВА. Г-23 див. КОЛИ ХТОСЬ ВИСОКО 
ЗЛЕТИТЬ, ТО НЕОДМІННО НИЗЬКО СЯДЕ. К-43 

ГОЛОВНЕ В УСЯКОМУ ДІЛІ – ЗА ЩОСЬ ЗАЧЕПИТИСЯ. Г-24 див. ЛИСИЦЮ 
<ВЛАСНИЙ> ХВIСТ ПОГУБИВ. Л-7 

ГОЛОВОЮ ПРИСЯГАЮСЯ. Г-25 див. НЕ ВЧИ (ПОВЧИ) УЧЕНОГО. Н-119 
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ГОЛОДНІ ПОЇДЯТЬ І ХОЛОДНЕ. Г-26   
ГОЛОДНОМУ Й ОПЕНЬКИ – М’ЯСО. Г-27  
ГОЛОМУ ТІЛЬКИ КАРТУЗА БРАКУЄ. Г-28  
ГОЛОС ЯК У ЦИМБАЛ, А САМ – ШАКАЛ. Г-29  
ГОРДИНЯ – ЦЕ ТОЙ КІНЬ, ЩО НЕВІДОМО ДЕ СПІТКНЕТЬСЯ. Г-30  
ГОРДИХ ЧАС ШВИДКО СКРУЧУЄ В БАРАНЯЧИЙ РIГ. Г-31  
ГОРЕ ОДНОГО РАКА КРАСИТЬ. Г-32  
ГОРЕ ТОМУ ЧОЛОВІКОВІ, ЩО, ЯК ПТИЦЯ, ХОВАЄ ГОЛОВУ ПІД СВОЄ 

КРИЛО. Г-33 див. НА ВСЕ ТРЕБА ДИВИТИСЯ ШИРОКО 
РОЗКРИТИМИ ОЧИМА. Н-17 

ГОРIЛКА – НЕВIРНА ДIВКА. Г-34  
ГОРОБЕЦЬ ЯКИЙ МАЛЕНЬКИЙ – І ТО СЕРЦЕ МАЄ.  Г-35  
ГОРЩИК З ГОРЩИКОМ І В ПЕЧІ СТРІЧАЮТЬСЯ. Г-36  
ГОСПОДАР НА ВСЮ ГУБУ. Г-37  
ГОСПОДАР НА ДВОХ НОГАХ СТОЇТЬ. Г-38 див. НА ОДНІЙ НОЗІ ТІЛЬКИ 

ПТИЦЯ СТОЇТЬ. Н-49  
ГОСПОДЬ З ВАМИ! Г-39 див. СТАРШИМ, КУДИ ПОШЛЮТЬ. С-91 
ГОСТІ НЕСПОДІВАНІ, ХАЗЯЇНИ НЕПРИБРАНІ. Г-40  див. НЕПРОХАНИЙ 

ГІСТЬ, ЩО ПОБАЧИТЬ, ТЕ Й ПОЇСТЬ. Н-191  
ГОСТЮВАННЯ ГОСТЮВАННЯМ, АЛЕ Й ЧЕСТЬ ТРЕБА ЗНАТИ. Г-41  
ГОТУЄ – ПАЛЬЦI ОБЛИЖЕШ. Г-42 див. НЕ ВАШИМ НОГАМ МОЄ ЧЕРЕВО 

НОСИТИ. Н-103 
ГОТУЙ ТОРБУ I СУШИ СУХАРI. Г-43  
ГРАЄ, НАЧЕ В АНГЕЛЬСЬКУ ДУДКУ, ТА МАЄ ЧОРТОВУ ДУМКУ. Г-44  
ГРІХІВ ПЛУГОМ НЕ ПЕРЕОРЕШ. Г-45  
ГРIХ КРАСУ ОБКЛАДАТИ ПОДАТКОМ. Г-46  див. БОГ ДЛЯ БIДНИХ 

СОТВОРИВ ВЕРБУ I КАРТОПЛЮ. Б-49  
ГРIХ РОДИВСЯ НЕДАЛЕКО ВIД КРАСИ. Г-47  
ГРІШИЛА ЄВА У РАЮ, ГРІШИТЬ І ВАША СЕСТРА НА ЗЕМЛІ. Г-48  див. БІЛЯ 

КРАСИ ВРОДЖУЄТЬСЯ ГРІХ. Б-42  
ГРОШI, ГАРНА ЖIНКА ТА ДОБРЯЧI КОНI – ТО СМЕРТЬ. Г-49  
ГРОШІ НЕ ПАХНУТЬ. Г-50  
ГРОШI – ПОЛОВА, А ЗЕМЛЯ – СВЯТА. Г-51  
ГРУШКА – МИНУШКА, СЛИВКА – СЛИНКА, РИБА – ВОДА, ХЛIБ – 

УСЬОМУ ГОЛОВА. Г-52  
ГРЮКУ-СТУКУ НА ЧЕРВІНЕЦЬ, ТА ЧОБОТИ НА РУБЕЛЬ. Г-53  
ГУБА ЧОЛОВIКА ДАВНО З ПРАВДОЮ РОЗМИНУЛАСЯ. Г-54 див. І (Й) 

КОВАЛЬ РОЗУМУ НЕ ВКУЄ. І-29 
Ґ 
ҐВАЛТ НА ВСЕ СЕЛО I ДВА ХУТОРИ. Ґ-1 
 
Д 
ДАЙ МЕНІ СПОКIЙ. Д-1  
ДАВ (ДАЄ) БОГ КОПIЄЧКУ, А ЧОРТ ДIРОЧКУ, <ТА Й ПОПАЛА БОЖА 

КОПIЄЧКА В ЧОРТОВУ ДIРОЧКУ>.  Д-2 
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ДАВНО НЕ МЕТЕНО ПIД ТВОЇМ ЧУБОМ. Д-3  
ДАВНО, ЩЕ ЗА ЦАРЯ ТИМКА, ЯК ЗЕМЛЯ БУЛА ТОНКА. Д-4  
ДАЙ, БОЖЕ, ЗАЯЧI НОГИ. Д-5  
ДАЙ, БОЖЕ, ХЛIБОВI УРОЖАЙ, А ЛЮДЯМ ЗДОРОВ’Я. Д-6  
ДАЛЕКО ПІДЕШ, ЯКЩО НІХТО ВЧАСНО НЕ ЗУПИНИТЬ. Д-7  
ДАСТЬ БОГ ДЕНЬ, ДАСТЬ І ЇЖУ. Д-8 див. ГОЛОВА НЕ ТІЛЬКИ НА ТЕ, ЩОБ 

ЛИСИНОЮ СВІТИТИ. Г-21 
ДАСТЬ БОГ КУПЦЯ, А ДІДЬКО РОЗГУДЦЯ. Д-9  
ДВА КОВАЛI МАЄ ЧОЛОВIК БIЛЯ СВОГО СЕРЦЯ: ОДИН КУЄ СРIБНI 

СТРУНИ, А ДРУГИЙ – IРЖАВI ГРАТИ ЗАХЛАННОСТI. Д-10  
ДВI КОПIЙКИ БЕЗ КОПIЙКИ I КОПIЙКУ ЗДАЧI. Д-11  
ДЕ БУВ, ТАМ НЕМА. Д-12 див. також:  ДЕ Й БУВ ТАКИЙ, КОЛИ ГРИМІЛО. Д-19 
ДЕ ВЖЕ ЙОГО (МОЄ) НЕ ПРОПАДАЛО. Д-13 див. також: МАЙТЕ БОГА В 

ЖИВОТІ. М-8; КОЛИ  ЛЮДСЬКУ ДУШУ ПОСТАВИТИ НА КОЛIНА, 
ВОНА ВСЕ СКАЖЕ. К-29; НА КIНЧИКУ ЯЗИКА. Н-34; РАЗ НА ТЕ 
ПІШЛО. Р-3; ЧУЖЕ СКОРІШЕ БАЧИШ І ЛІЧИШ. Ч-48  

ДЕ ВЖЕ КЛЕШНI РАКА ЗМАГАТИСЯ З КIНСЬКИМ КОПИТОМ. Д-14  
ДЕ ВЖЕ ТIЙ КОПIЙЦI ВЗЯТИСЯ У БIДНИХ, КОЛИ ВОНА Й З БАГАТИМИ 

НЕ ХОЧЕ РОДИЧАТИСЯ. Д-15  
ДЕ ГУСТО, ТАМ НЕ ПУСТО. Д-16  
ДЕ Є ТАКI ГРАБЛI, ЩОБ ВIД СЕБЕ ГРЕБЛИ? Д-17  
ДЕ Є ХЛІБ – ТАМ Є НАДІЯ. Д-18  
ДЕ Й БУВ ТАКИЙ, КОЛИ ГРИМІЛО. Д-19  
ДЕ КОЗАМ РОГИ ПРАВЛЯТЬ. Д-20  
ДЕКОЛИ ТРЕБА ПОЖАЛIТИ РОЗУМНОГО ЛОБА, ЩОБ НЕ ВIДПОВIДАЛО 

ДУРНЕ НИЖЧЕСПИННЯ. Д-21  
ДЕ КРИМ, А ДЕ ПОПОВА ГРУША. Д-22  
ДЕ ЛЮБЛЯТЬ – НЕ ЧАСТИ. Д-23  
ДЕ МОЇ ОЧІ БУЛИ, <КОЛИ НА ТОБІ ЖЕНИВСЯ>. Д-24   
ДЕ НЕ ПОСІЙ, ТАМ І (ТО) ВРОДИШСЯ. Д-25  
ДЕ ПIП З ХРЕСТОМ, ТАМ I ДIДЬКО З ХВОСТОМ. Д-26  
ДЕРЕТЬСЯ, МОВ ЖАБА НА КОРЧ. Д-27  
ДЕРЖАВI КРАПЛЮ, СОБI КВАРТУ. Д-28  
ДИВАКА І ПО СМІХУ ПІЗНАЄШ. Д-29   
ДИВИВСЯ БIС У ВОДУ I ТIЛЬКИ ЧОРТА БАЧИВ. Д-30  
ДИТЯ СПИТЬ, А ДОЛЯ ЙОГО РОСТЕ. Д-31  
ДИХАЄШ, МОВ КОВАЛЬСЬКИЙ МІХ. Д-32 див. ЗА ТОБОЮ СТО ВОВКІВ 

ГНАЛОСЯ? З-54 
ДІВКА БЕЗ СИЛИ – ЩО КОРОВА БЕЗ МОЛОКА. Д-33 
ДІВОЧА ВРОДА БЛИСНЕ, МОВ РОСА, I ТУМАНЦЕМ ЗIЙДЕ, НАЧЕ РОСА 

УЛIТКУ. Д-34 
ДІВОЧІ СЛЬОЗИ НЕ ДОЩ – НА НИХ ЗЕРНО НЕ ВРОДИТЬ. Д-35 
ДІВОЧІ СЛЬОЗИ, ЯК ОТА РОСА НА ТРАВІ: ЗІЙДЕ СОНЦЕ – І СЛІДУ НЕ 

ЗАЛИШИТЬСЯ. Д-36 
ДІДИЧ З ПЕРЕВАРЕНОЇ СИРОВАТКИ. Д-37 
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ДІДЬКО З НИМ. Д-38 див.  КАТ ЙОГО ЗНАЄ. К-6 
ДIДЬКО РЕШЕТОМ ПIДЛАТАВ. Д-39 
ДІЛА (ДІЛО) ІДУТЬ (ЙДЕ), КОНТОРА ПИШЕ. Д-40 див. також: ЖИТТЯ 

ЗЛОДIЯ СКОРОМИНУЩЕ; НI ПУХУ НI ПЕРА. Ж-14 
ДІЛО ВАШЕ. Д-41 
ДІЛО НАЖИТНЕ. Д-42 
ДIЛО НЕ МОГО РОЗУМУ. Д-43 
ДIЛО ХАЗЯЙСЬКЕ. Д-44 
ДЛЯ ВИХВАЛЯННЯ МЕНШЕ ТРЕБА РОЗУМУ, ЧИМ ДЛЯ ДІЛА. Д-45 
ДЛЯ ДОБРОГО КОЗАКА І КИЙ НЕ БІДА, А ПОГАНОМУ І ВАРЕНИКИ 

МУЛЯТИМУТЬ. Д-46 
ДЛЯ ЧУЖОГО ОКА. Д-47 див. ЛЕГКО, ЯК МЕНІ ВМИРАТИ. Л-3 
ДО БІСОВОЇ МАМИ. Д-48 див. КУДИ МАКАР ТЕЛЯТ НЕ ГАНЯВ. К-74 
ДО БОГА ВИСОКО, ДО ЦАРЯ ДАЛЕКО, А З МУЖИКА ОСТАННЮ ШКУРУ 

ДЕРУТЬ. Д-49 див. ЯКА НЕ Є ШКУРА НА ВОЛОВІ, А ШКУРОДЕР 
ЗДЕРЕ. Я-13 

ДОБРА РИБА КАРАСІ – АБО ПРОДАСИ, АБО САМ ПОЇСИ. Д-50 
ДОБРЕ, КОЛИ СМІЄТЬСЯ, АБИ НЕ ГОЛОСИЛО. Д-51 
ДОБРЕ КОМУСЬ ЩАСТЯ БАЖАТИ – ІЗ СВОГО БАГАТСТВА 

ПОЩЕРБЛЕНИЙ ГРІШ КИНУТИ. Д-52 
ДОБРЕ ПРЯДЕШ СВОЮ НИТКУ, ЩО ТIЛЬКИ ВШИЄШ НЕЮ. Д-53 
ДОБРИЙ ДЕНЬ ВАМ! Д-54 див. НАТЕ І (Й) МОЮ БАНОЧКУ НА ДЬОГОТЬ. Н-67 
ДОБРИЙ, ХОЧ ДО РАНИ ПРИКЛАДИ. Д-55 
ДОБРІ ГАДКИ, ТА НЕВПОРУ ПРИЙШЛИ. Д-56 
ДОБРІ ТОБІ СМІШКИ З ЧУЖОЇ ЛЕМІШКИ. Д-57 
ДОБРОГО ЧОГОСЬ НЕ ДОПРОСИШСЯ, ВIД ЛИХОГО НЕ ВIДIБ’ЄШСЯ. Д-58 
ДОБРО З ДИМОМ ПУСТИВ. Д-59 
ДО БУЛАВИ <ЩЕ> ТРЕБА Й ГОЛОВИ. Д-60 
ДОВБНЕЮ НЕ ДОБ’ЄШ. Д-61 
ДО ВЕСІЛЛЯ ТІЛЬКИ ГУБИ ВМОЧАЮТЬ, А ПІСЛЯ ВЕСІЛЛЯ – І ДУШУ 

ПОЛОЩУТЬ. Д-62 
ДОВИВСЯ МОТУЗОЧОК ДО САМОГО КІНЦЯ. Д-63 
ДО ВСЬОГО ЧОЛОВIК ЗВИКНЕ, ТIЛЬКИ НЕ ДО БIДИ. Д-64 
ДОГНАВ НЕ ДОГНАВ, А ПОБІГТИ (ПОГНАТИСЯ) МОЖНА. Д-65 
ДО ГУРТОВОГО ДОБРА НЕ ТАК ТРЕБА М’ЯКИХ СЛIВ, ЯК ЦУПКИХ 

СТОРОЖIВ. Д-66 
ДО ДОБРА НЕ ДОВЕДЕ (НЕ ДОВЕДУТЬ). Д-67 див. ПОМ’ЯНИ МОЄ СЛОВО.  

П-76; ЧИМ БІЛЬШЕ МАЄШ, ТИМ ЩЕ БІЛЬШЕ ХОЧЕТЬСЯ МАТИ. Ч-18 
ДОКИ НЕ ЗГУДИТЬ, ДОТИ НЕ КУПИТЬ. Д-68 
ДОЛЕЮ НЕ ТОРГУЙ!  Д-69 див. УТЕКТИ ВIД СЕБЕ НЕ МОЖНА. У-32 
ДОЛЯ НЕ ГОВОРИТЬ ЛЮДИНI ПРО СВОЇ ДОРОГИ. Д-70 
ДО МIСТА НЕ ДОРIС, А СЕЛО ПОНЕВАЖАЄ. Д-71 
ДО НОВИХ ВІНИКІВ ЗАПАМ’ЯТАЄ. Д-72 
ДОПАВСЯ ДО ЧУЖОГО, МОВ КИРИК ДО СМЕТАНИ. Д-73 
ДО ПОРИ ГЛЕК ВОДУ НОСИТЬ. Д-74 
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ДО ПОРИ, ДО ЧАСУ. Д-75 
ДОП’ЯВ СОБІ ПОМІЧНИЦЮ, ЯК ОТОЙ ГРЕЦЬ ДУДУ НА СВОЮ БІДУ. Д-76 
ДО РОБОТИ РІДКИЙ, НАЧЕ ЮШКА. Д-77 див. СТО ДРУЗІВ – ЦЕ МАЛО, 

ОДИН ВОРОГ – ЦЕ БАГАТО. С-94 
ДОСВIТ РОСУ РОСИТЬ. Д-78 
ДО СМЕРТІ БУДУ ЗА ВАС БОГА МОЛИТИ. Д-79 див. ПОМОЖУТЬ, ЯК БАБІ 

КАДИЛО, КОЛИ БАБУ ЗДУБИЛО. П-75 
ДОЧЕКАЄШСЯ З ЖУКА МЕДУ. Д-80 
ДО ЧОГО НЕ ВІЗЬМЕТЬСЯ – ТАК І ГОРИТЬ У РУКАХ. Д-81 див. ВМІТИ 

(УМІТИ) – ЗА ПЛЕЧИМА НЕ НОСИТИ. В-77 
ДРІБНА ЛЮДИНА ТЕПЛОЇ ПЕЧІ ШУКАЄ. Д-82 
ДУМАЄМО В РIЗНИХ МIСЦЯХ, АЛЕ СХОДИМОСЯ НА ОДНОМУ. Д-83 
ДУМАЙ НЕ ТИМ МIСЦЕМ, НА ЯКОМУ СИДИШ. Д-84 див. ЛИСИЦЮ 

<ВЛАСНИЙ> ХВIСТ ПОГУБИВ. Л-7 
ДУМАТИ НIКОЛИ НЕ ПIЗНО, <НАВIТЬ ПЕРЕД СМЕРТЮ>. Д-85 
ДУМАТИ ТРЕБА ГОЛОВОЮ, А НЕ КОПИТОМ. Д-86 
ДУМКИ Й ГОЛОВИ НЕ ТРИМАЮТЬСЯ. Д-87 
ДУМОК НАМ НЕ ПОЗИЧАТИ! Д-88 див. КОЛИ ХЛІБ Є, ТО Й ДУМКА 

ПЛЕЩЕТЬСЯ. К-42 
ДУРНА БАБА, ДУРНА I ПIСНЯ ЇЇ. Д-89 див. ҐВАЛТ НА ВСЕ СЕЛО I ДВА 

ХУТОРИ. Ґ-1 
ДУРНЕ САЛО БЕЗ ХЛІБА. Д-90 
ДУРНЕВІ ЯЗИК НА ПРИПОНІ НЕ ВТРИМАЄШ. Д-91 
ДУРНИЙ, МОВ КОЛОДА, А НЕ ЖУРИШСЯ. Д-92 
ДУРНИЙ ПІП, ДУРНА ЙОГО Й МОЛИТВА. Д-93 
ДУРНИЙ ПІП ЙОГО ХРЕСТИВ. Д-94 
ДУРНО ТІЛЬКИ ХАРЧ ПЕРЕВОДИШ (ПЕРЕВОДИТЬ). Д-95 
ДУРНЯ Й ПО СМIХУ ВПIЗНАЄШ. Д-96 
ДУХ В ТIЛI МIЦНИЙ, А ОТ ПIД ЗНАННЯ В ГОЛОВI НЕ ОРАЛОСЯ I НЕ 

СIЯЛОСЯ. Д-97 
ДУША ЛЕДВЕ В ТІЛІ ДЕРЖИТЬСЯ. Д-98 
ДУША НЕ ЮШКА – ЇЇ НЕ З’ЇСИ. Д-99 
ДУШЕЮ НЕ ВИЙШОВ. Д-100 
ДУШI ВИДНIШЕ, АНIЖ ОЧАМ. Д-101 
ДУШІ НЕ ПРИКУПИШ. Д-102 
 
Е 
ЕХ, КИРЮШКО, КИРЮШКО – НІ РИБА, НІ ЮШКА. Е-1 
Е, ЯКI ВИ ШВИДКI. див. НЕ ТЯГНИ, ЯК БАГАТОГО ЗА ПЕЧIНКИ. Е-2 
 
Є 
Є ВОВК У НАШІЙ КОМОРІ. див. ДЕ НЕ ПОСІЙ, ТАМ І (ТО) ВРОДИШСЯ. Є-1 
Є В (У) СВIТI СВЯТА КРАСА, АЛЕ Є Й ГРIШНА СПОКУСА. Є-2 
Є ДВА ДИВА НА ЗЕМЛІ: ЧУЖА ГОРІЛКА І В СУСІДА ЖІНКА. Є-3 
Є ЗЕМЛЯ, ЩО З НЕБА ВПАЛА, А Є, ЩО У ВОДІ ПРОПАЛА. Є-4 
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Є КЛЕПКА В ГОЛОВI. Є-5 
Є ЛIЙ У ГОЛОВI. Є-6 
Є ПРАВДА НА СВIТI. Є-7 
Є ЧОЛОВІК – КОЗАК, А Є І КІЗЯК. Є-8 див. У ЖИТТІ, ЯК НА ДОВГІЙ НИВІ. У-7 
Є ЩЕ В БОГА ДНІ. Є-9 див. СТАРОГО ВОВКА ЗА ХВIСТ НЕ ВПIЙМАЄШ. С-89 
Є ЩЕ СИРИЦЯ В ТIЛI. Є-10 

 
Ж 
ЖАБА ДАСТЬ ЦИЦЬКИ. Ж-1  
ЖАБА ХОЧЕ НА ОЛІМП. Ж-2 
ЖАБА, ЯКА ХОТІЛА ПОРІВНЯТИСЯ З ВОЛОМ, РОЗДУЛАСЯ, ПОКИ НЕ 

РЕПНУЛА. Ж-3 
ЖЕНИ ВІД СЕБЕ, НАЧЕ ПСА ШОЛУДИВОГО.  Ж-4 див. ЩОБ ТЕБЕ ЛУГОВА 

КАЧКА БРИКНУЛА. Щ-22 
ЖИВЕ МАЄ ЖИТИ. Ж-5 
ЖИВЕМО І ХЛІБ ЖУЄМО. Ж-6 
ЖИВЕШ, АБИ ДЕНЬ ПЕРЕДНЮВАТА. Ж-7 
ЖИВЕШ (ЖИВЕ), ЯК НИРКА НА САЛI. Ж-8 див. НЕ СУНЬ СВОЮ ГОЛОВУ В 

ЧУЖИЙ ГЛЕК (КАЗАН). Н-204 
ЖИВИЙ  <ЧОЛОВІК> МАЄ ДУМАТИ ПРО ЖИВЕ. Ж-9 
ЖИВОЇ КРОВИНКИ НА ЛИЦЯХ НЕМА. Ж-10 
ЖИВУТЬ НА ВОДІ ТА БІДІ. Ж-11 
ЖИВЦЕМ У МОГИЛУ НЕ ПОЛІЗЕШ. Ж-12 
ЖИТТЯ З «А» ПОЧИНАЄТЬСЯ, ТА НЕ НА «А» ЗАКІНЧУЄТЬСЯ. Ж-13 
ЖИТТЯ ЗЛОДIЯ СКОРОМИНУЩЕ. Ж14 
ЖИТТЯ – НЕ ШОВКОВА ТРАВИЧКА, НА ЯКIЙ НIГ НЕ НАКОЛЕШ. Ж-15 
ЖИТТЯ ПОБЕРЕЖИ РАЗ, ТО ВОНО ТЕБЕ ПОБЕРЕЖЕ СІМ РАЗ. Ж-16 
ЖИТТЯ ПОКАЖЕ. Ж-17 
ЖИТТЯ ПРОЖИТИ – НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ. Ж-18 
ЖИТТЯ – ЦЕ ВАГИ, ДЕ СПОЧАТКУ НА ОДНІЙ ШАЛЬЦІ ГОЙДАЄТЬСЯ 

ЛЮБОВ, НА ДРУГІЙ – ГРІХ, А ПІЗНІШЕ – НА ОДНІЙ ШАЛЬЦІ – 
ДУША, НА ДРУГІЙ – ГРОШІ. Ж-19 

ЖИТТЯ – ЦЕ ВЕЛИКИЙ ТОРГ, ДЕ ВСЕ ПРОДАЄТЬСЯ І ВСЕ КУПУЄТЬСЯ. Ж-20 
ЖИТТЯ – ЦЕ ДОВГА НИВА, <I ЩО ТIЛЬКИ НЕ РОДИТЬ НА НIЙ>. Ж-21 
ЖИТТЯ – ЦЕ П’ЄСА, У ЯКІЙ НЕ ЗНАЄШ КІНЦЯ. Ж-22 
ЖИТТЯ – ЦЕ ТОРГОВИЩЕ. Ж-23 
ЖІНКУ З ЯКОГО БОКУ НЕ ПОВЕРНИ – ОДНЕ ЛУКАВСТВО ПОБАЧИШ. Ж-24 
ЖУРБА ЖУРБОЮ, А ЖИТИ ТРЕБА. Ж-25 див. СМУТОК НI РОЗУМУ, НI 

СОРОЧКИ НЕ ДАСТЬ. С-70 
ЖУРБА СОРОЧКИ НЕ ДАЄ. Ж-26 
ЖУРБА ТА БІДА НАВІТЬ БЕЗ ДОЩУ РОСТУТЬ. Ж-27 
ЖУРБИ В НАС БАГАТО, А НЕНАВИСТI ЩЕ БIЛЬШЕ. Ж-28 
ЖУРБОЮ БІДІ НЕ ПОСОБИШ. Ж-29 
ЖУРБОЮ ДІВОЧОГО СЕРЦЯ НЕ ПРИВЕРНЕШ. Ж-30 
 



ПОКАЖЧИК 
 

287 
 

З 
ЗА ВАМИ СТРУС. З-1 див. ТI САМI ГОСТI В ТУ САМУ ХАТУ. Т-37 
ЗАВЖДИ НА ЯРМАРКУ ЗНАЙДЕШ ДВОХ ДУРНІВ: ОДИН ДОРОГО 

ПРОСИТЬ, ДРУГИЙ ДЕШЕВО ДАЄ. З-2 
ЗАГАСИВ ТИ СОВІСТЬ, ПРИГАСИ І ЯЗИКА – ВІН НЕ СВІЧКА. З-3 
ЗАГЛЯДАЄ, ЯК СОРОКА В КІСТКУ. З-4 див. ДЕ Й БУВ ТАКИЙ, КОЛИ 

ГРИМІЛО. Д-19 
ЗАГОВОРИВ (ЗАГОВОРИЛА) МОВ З ГАРЯЧКИ. З-5 див. СМИКАЄ, МОВ 

ГОРОХ ПРИ ДОРОЗI. С-66 
ЗА ГОСТРЕ СЛІВЦЕ РІДНОГО БАТЬКА ПРОДАСТЬ. З-6 
ЗА ГРІХИ МОЛОДОСТІ КАРАЄ БОГ СТАРІ КОСТІ. З-7 
ЗАДАРМА ПОРIГ НЕ ПЕРЕСТУПИТЬ. З-8 
ЗА ДВОМА ЗАЙЦЯМИ НЕМА ЧОГО ГНАТИСЯ. З-9 
ЗАДЕШЕВО НЕ ВIДКУПИТЬСЯ. З-10 
ЗАДЗВОНИЛА НА РIЗДВО, ТО Й ДО ВЕЛИКОДНЯ НЕ ЗУПИНИШ. З-11 
ЗА ДУРНУ ЛОЖКУ ЩЕРБИ Й ПРОХОДИВ ПIВДОБИ. З-12 
ЗАЖИВЕМО, ЯК ЛЮДИ! З-13 див. РАДIЄ, НАЧЕ БОГА ЗА БОРОДУ ПIЙМАВ. Р-1 
ЗАЖИЛИ ЗА НІМЦІВ ДОЛІ – НАГАЇ ТА БОРЩ БЕЗ СОЛІ. З-14 
ЗАЙВА ДОВІРЛИВІСТЬ ОТРУТОЮ СТАЄ. З-15 див. ЖАБА ХОЧЕ НА ОЛІМП. Ж-2 
ЗАЙВА КОПІЙКА В КИШЕНІ ЗАЛИШИТЬСЯ (НЕ ЗАЛИШИТЬСЯ). З-16 див. 

СТАРІ КРУТЯТЬСЯ, А МОЛОДІ УЧАТЬСЯ. С-87 
ЗАЙВІ ГРОШІ МУЛЯЮТЬ КИШЕНЮ <ЧИ МІЗКИ>. З-17 
ЗАЙДЕ В КОСТІ ЛОМОТА – ЧЕКАЙ НЕПОГОДУ. З-18 
ЗА КАРБОВАНЦЯ ПРОДАСТЬ I ПОЕЗIЮ, I ВАС ЗАРАЗОМ. З-19 
ЗА КОГО Ж ТИ (ВИ) МЕНЕ МАЄШ (МАЄТЕ)? З-20 див. також: УСІ ЗУБИ 

З’ЇВ. У-26 
ЗА КОПIЙКОЮ I КАРБОВАНЦЯ ПОПУСТИШ. З-21 
ЗА КРАСУ ЗАВЖДИ I ВСЮДИ БIЛЬШЕ ПЛАТЯТЬ. З-22 
ЗАЛАЗИТИ В ЧИЮСЬ ДУШУ – ЦЕ ТАКЕ Ж ЗЛОДIЙСТВО, ЯК ЗАЛАЗИТИ В 

ЧУЖУ КОМОРУ. З-23 
ЗАЛИШИЛИСЯ РIЖКИ ТА НIЖКИ. З-24 
ЗАЛIЗО ЛЕГШЕ КУЄТЬСЯ, ЧИМ ЛЮДСЬКИЙ НОРОВ. З-25 
ЗАЛІЗ У ЧУЖУ СОЛОМУ, ЩЕ Й ШЕЛЕСТИТЬ. З-26 див. БРЕШЕ Й НЕ 

ЖУРИТЬСЯ. Б-63 
ЗА ЛІСОМ НЕ БАЧИШ (НЕ БАЧИТЕ) ЛЮДЕЙ. З-27 
ЗА МНОЮ НЕ ВЖЕНЕШСЯ (НЕ ВЖЕНЕТЕСЯ). З-28 див. ВІД ЗЛОСТІ 

ПЕЧІНКА БОЛИТЬ. В-43 
ЗАМОВЧ, КОЛИ ЛЮДИ ДУМАЮТЬ. З-29 
ЗА МОЄ (НАШЕ) ЖИТО МЕНЕ Ж БУДЕ БИТО. З-30 
ЗА МОЮ ГОЛОВУ НЕ ЖУРИСЯ – <ЗА СВОЮ БОГУ МОЛИСЯ>. З-31 
ЗАМУРЗАНИЙ, ЯК ЧОРТ У ПЕКЛІ. З-32 див. ДИВАКА І ПО СМІХУ 

ПІЗНАЄШ. Д-29 
ЗА НЕВМІННЯ ДЕРУТЬ РЕМІННЯ. З-33 
ЗА НИМ НАЗИРЦI ТРЕБА ХОДИТИ. З-34 
ЗА НОГИ ТА Й У ВОДУ! З-35 див. ПРИЙДЕ ЩЕ ЗИМА І НА ПСА. П-109 
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ЗАПАМ’ЯТАЄШ ДО НОВИХ ВІНИКІВ. З-36 
ЗАПАС БІДИ НЕ ЧИНИТЬ. З-37 
ЗАПРЯЛА СВОЮ НИТКУ. З-38 
ЗА РЕМІНЬ ДАЮТЬ ЛИКО. З-39 
ЗАРОБИВ ПОЛТИНИК, А СОВІСТІ ЗАГУБИВ НА ЧЕРВІНЕЦЬ. З-40 
ЗАРОБІТКАМИ НЕ НАГОСПОДАРЮЄШСЯ, А НАБІДУЄШСЯ. З-41 
ЗАРУБАЙ СОБІ НА НОСІ. З-42 
ЗА СВОЮ ШКУРУ БОЛІЄШ. З-43 див. УВЕСЬ СВІТ ПРОДАСИШ І НЕ 

СКРИВИШСЯ. У-2 
ЗА СЛОВОМ У КИШЕНЮ НЕ ПОЛІЗЕ. З-44 
ЗАСМІЄШСЯ ЩЕ Й НА КУТНІ. З-45 
ЗАСОХНЕ, МОВ НА СОБАЦІ. З-46 
ЗА СПАННЯ НЕ КУПИШ КОНЯ. З-47 
ЗА СПАСИБІ СТАРАЄТЬСЯ. З-48 
ЗАСПIВАВ КАНОН ЗА ПОМЕРЛI ДУШI. З-49 
ЗАСТУПИ ЧОРТУ ДВЕРІ, ТАК ВІН У ВІКНО. З-50 
ЗА ТАКИМ I ЧИСТА ВОДА СКАЛАМУТИТЬСЯ. З-51 
ЗА ТАКУ ШАНОБУ I САМ ДIСТАНЕШ ХВОРОБУ. З-52 див. ЗАДАРМА ПОРIГ 

НЕ ПЕРЕСТУПИТЬ. З-8 
ЗА ТИМ ДОБРОМ НЕ ВГОНИШСЯ. З-53 
ЗА ТОБОЮ СТО ВОВКІВ ГНАЛОСЯ? З-54 
ЗА ТРИ ТОРБИ РЕГОТУ АЖ СІМ СМУТКІВ. З-55 див.  ДАСТЬ БОГ КУПЦЯ, А 

ДІДЬКО РОЗГУДЦЯ. Д-9 
ЗА ХВІСТ – І НА ПОДВІР’Я. З-56 
ЗАХОТІЛА БАБА ВИДРИ. З-57 
ЗА ЦЕЙ ЧАС МОЖНА БУЛО Б І КОНЯ З КОПИТАМИ ЗВАРИТИ. З-58 
ЗА ЦИМ ДIЛО НЕ СТАНЕ. З-59 
З БИЛИНКИ ЗРОБЛЯТЬ КОПИЦЮ. З-60 
ЗБИРАЙ СИЛУ, КОЛИ НЕ МАЄШ РОЗУМУ. З-61 
ЗБИТКІВ НЕ ОБЕРЕШСЯ. З-62 див. ТАКІ НА ВУЛИЦІ НЕ ВАЛЯЮТЬСЯ. Т-12 
ЗБIГЛИ ГОДА, НАЧЕ ВОДА. З-63 
ЗВЕРХУ СМІЄТЬСЯ, А ВСЕРЕДИНІ СИЧИТЬ. З-64 
З ВОДИ ХОЛОДЦЮ НЕ ЗВАРИШ. З-65 
ЗВ’ЯЗАВ ЇХ ЧОРТ БIСОВИМ МОТУЗОЧКОМ. З-66 
ЗГАДАЛА БАБА ДIВЕРА – ЩО ЗАМОЛОДУ ДIЯЛА. З-67 
З ГЛУПОТИ ПРИЙШОВ, З ГЛУПОТОЮ І ЗДОХ. З-68 
З ГРІШНОЇ ДУШІ НЕ ПРОРОСТЕ СВЯТА ЛЮБОВ. З-69 
З ГРОШИКА І З КОШИКА ЖИВЕШ. З-70 
З ДЕСЯТЬ ШКУР ЗЛІЗЛО. З-71 див. ДІЛО НАЖИТНЕ. Д-42 
ЗДОРОВ, ЯК ЗМОЛОВ. З-72 
ЗДОХ, ЯК ПІВЕНЬ ОД ЧЕМЕРИЦІ. З-73 
З ДУРНИМ РОЗУМОМ НЕ ПОЛІЗЕШ У РОЗУМНІ ДІЛА. З-74 
ЗЕМЛЮ НЕ ПIДМАНИШ, А ЛЮДИНУ МОЖНА. З-75 
ЗЕМЛЯ – МОВ КАША: ДИТИНУ ПОСАДИ – ВИРОСТЕ.  З-76 
ЗЕМЛЯ ПУХОМ! З-77 див. І (Й) ПИЙ – ПОМРЕШ, І НЕ ПИЙ – ПОМРЕШ. І-51 
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ЗЕМЛЯ РОДИТЬ ОДИН РАЗ НА РІК. З-78 див. ЗНОВУ ЗА РИБУ ГРОШІ. З-98 
ЗЕМЛЯ ТОНКА – НЕ ПРОВАЛІТЬСЯ В ПІДЗЕМЕЛЛЯ. З-79 
ЗЕМЛЮ НЕ ОБМАНЕШ: <НА ПЛЮВОК ВОНА Й ВIДПОВIСТЬ ПЛЮВКОМ>. 

З-80 див. НАПЛЮВАТИ – ЦЕ НЕ КЕРУВАТИ. Н-53 
ЗЕРНО ЛЕГШЕ ВІДДІЛИТИ ВІД ПОЛОВИ, АНІЖ ПРАВДУ ВІД КРИВДИ. З-81 
З ЖУКА МЕДУ НЕ НАЇСИШСЯ. З-82 
ЗИМА СПИТАЄ, ЩО В ЖНИВОВИЦЮ РОБИЛА. З-83 
ЗІЙШЛО, ЯК ВОДА ПО КАМЕНІ. З-84 див. ЩО ДІСТАЛОСЯ ЛЕГКО, ЛЕГКО 

Й СХОДИТЬ. Щ-29 
ЗІЛЛЯ ЧОРТОВЕ, ТА ПАХНЕ РАЄМ. З-85 
ЗIТХАЄТЕ (ЗІТХНУЛА), МОВ (ЯК) ОСТАННЄ СПЕКЛИ (СПЕКЛА). З-86 
З КОЛОСОЧКА БУДЕ ЖМЕНЬКА, А З СНОПИКА МІРКА.  З-87 
ЗЛИДНІ ПОВИННІ ДО ЗЛИДНІВ ГОРНУТИСЯ. З-88 
З МИРУ ПО НИТЦІ – ГОЛОМУ СОРОЧКА. З-89 
З МОВЧАННЯ ПРАВДА НЕ ВИРОСТЕ. З-90 
ЗНАЙ (ЗНАЙТЕ) МОЮ ДОБРІСТЬ. З-91 див. БІЙСЯ (БIЙТЕСЯ) БОГА I 

ЛЮДЕЙ. Б-37 
ЗНАЮ (ЗНАЄШ), ДЕ РАКИ ЗИМУЮТЬ. З-92 див. також: ДЕ КОЗАМ РОГИ 

ПРАВЛЯТЬ. Д-20 
ЗНАЮ, ДЕ СОБАКУ ЗАРИТО. З-93 
ЗНАЮ, КУДИ ЗАКИДАЄШ. З-94 див. СЛАВНА ЛЮДИНА, КУДИ НЕ ПІДЕ – 

ВСІМ ДО СЕРЦЯ ПРИПАДЕ. С-52 
ЗНАЮ (ЗНАЄШ), ПО ЧОМУ ФУНТ ЛИХА. З-95 див. ДЕ КОЗАМ РОГИ 

ПРАВЛЯТЬ. Д-20 
ЗНАЮ, ПО ЧОМУ ХЛІБ І СІЛЬ. З-96 
ЗНИЗУ ШИРОКО, ВГОРI ВУЗЬКО, А СIДНИЦI ТIСНО. З-97 
ЗНОВУ ЗА РИБУ ГРОШІ. З-98 
ЗНОВУ ЦІ САМІ ГОСТІ В ЦЮ САМУ ХАТУ. З-99 
З ОДНИМ АРШИНОМ ДО ВСЬОГО НЕ ПІДСТУПИШ. З-100 
З ОДНІЄЇ КВІТКИ БДЖОЛА БЕРЕ МЕД, А ЗМІЯ ОТРУТУ. З-101 
ЗОЛОТЕ ТЕЛЯ ОБЛИЗАЛО РУКУ. З-102 
ЗОЛОТО НЕ ПЛІСНІЄ. З-103 
ЗОЛОТО ПРИКОПАВ ГЛИБОКО, А ДУШУ ЗОВСІМ ЗАГРІБ.  З-104 
З ОСТАННЬОГО ГРОШИКА ТА КОШИКА ТЯГНУТИСЯ. З-105 
З РІДНОГО БАТЬКА ШКУРУ СПУСТИТЬ І ГРІХА НЕ ПОБОЇТЬСЯ. З-106 
ЗРОБИВ – ОДРАЗУ Ж І ЗАБУВ, НАЧЕ ЗА ПЛІТ ЧЕРЕПОК ВИКИНУВ. З-107 
З РОТА ВИСКАКУЮТЬ НЕ СЛОВА, А ЖАБИ. З-108 
З ТАКОГО САМОГО ТIСТА. ). З-109 див. ЗIТХАЄТЕ (ЗІТХНУЛА), МОВ (ЯК) 

ОСТАННЄ СПЕКЛИ (СПЕКЛА). З-86 
ЗУБАМИ ТРИМАЮТЬСЯ ОДИН ОДНОГО. З-110 
ЗУБ ЗУБОВI НЕ РIВНЯ. З-111 
ЗУБ НА ЗУБ НЕ ПОПАДАЄ. З-112 
З ЦЬОГО ПИВА НЕ БУДЕ ДИВА (КВАСУ). З-113 див. також: ПОЛІЗ, НАЧЕ ВІЛ 

У ЯРМО. П-71 
З ЦЬОГО ШУМУ НЕ БУДЕ ПИВА. З-114 



ПАРЕМІЙНИЙ КОРПУС МИХАЙЛА СТЕЛЬМАХА 
 

290 
 

ЗЧАВИТЬ ГОЛОД ТIЛО, ТО Й НЕЧИСТЬ У ДУШУ ЗАБРЕДЕ. З-115 
З ЧОРТА ЧОРТ І ВИЛУПИТЬСЯ. З-116 див. ЯКИЙ БАТЬКО, ТАКИЙ I СИН. Я-28 
З ЧУЖОЇ КОМОРИ ХЛIБА НЕ ЖАЛIЮТЬ. З-117 
З ЩАСТЯ I ГОРЯ ВРОДИЛАСЯ ДОЛЯ. З-118 
З ЯКОЇ ЦЕ ХВОРОБИ <СВIЙ СВОГО НЕНАВИДИТЬ, СВIЙ СВОГО ПОЇДОМ 

ЇСТЬ, СВIЙ СВОМУ I ДОРОГУ, I ЖИТТЯ ВКОРОЧУЄ>? З-119 див. 
МОТАЙ <СОБІ> НА ВУС, <ЩО СТАРШI КАЖУТЬ>. М-46 

 
І 
І (Й) БАТЬКА З ТОРБОЮ ПОПІД ВІКНАМИ ПУСТИТЬ. І-1 див. ДОПАВСЯ ДО 

ЧУЖОГО, МОВ КИРИК ДО СМЕТАНИ. Д-73 
І (Й) БОГА БIЙСЯ, I ЧОРТА ОПАСАЙСЯ. І-2 
І (Й) В (У) ДОБРЕ ЖЛУКТО НЕ ВМІСТИШ. І-3 
І (Й) В (У) ЛОЖЦІ ВОДИ МОЖНА ВТОПИТИ. І-4 
І (Й) В (У) ПЕТРІВКУ МОЖЕ БУТИ МОРОЗ. І-5 
I (Й) В  (У) СТАРIЙ ГРУБI ЧОРТИ ТОПЛЯТЬ. І-6 
І (Й) В (У) СТАРОМУ ДУПЛI ВОГОНЬ ТЛIЄ. І-7 
І (Й) ВУХА РОЗВІСИВ (РОЗВІСИЛИ). І-8 див. ПОМАНИЛИ БУБЛИКОМ, А 

ПЕТЛЕЮ СТИСНУТЬ. П-73 
І  (Й) ВУХОМ НЕ ПОВЕЛА. І-9 див. також: ПІДНЯВСЯ ДУРЕНЬ У ЦІНІ. П-24 
 ІДЕЇ IДЕЯМИ, А ЇСТИ ЩОСЬ ТРЕБА. І-10 
 I (Й) ДЕ МОЇ ОЧI БУЛИ? І-11 див. НЕ КОЖЕН СТРIЧАЄ СВIЙ ЩЕДРИЙ 

РАНОК ЧИ ЩЕДРИЙ ВЕЧIР. Н-145 
ІДЕШ  (ЙДЕШ) ПО ЧУЖУ ГОЛОВУ, НЕСИ I СВОЮ. І-12 див. також: ІДУЧИ ПО 

ЧУЖУ ГОЛОВУ, ДУМАЙ ПРО СВОЮ (НЕСИ І СВОЇ КОСТІ). І-20 
IДИ (ЙДИ) З ОЧЕЙ. І-13 
IДИ (ЙДИ) НА ТРИ ВИХОРИ. І-14 
ІДИ (ЙДИ) НА ЧОТИРИ ВІТРИ І НА П’ЯТИЙ СУМ. І-15 
ІДИ (ЙДИ) ПІД ТРИ ЧОРТИ <І ЧОТИРИ ПОГИБЕЛІ>. І-16 див. також: ДО 

БУЛАВИ <ЩЕ> ТРЕБА Й ГОЛОВИ. Д-60; IДИ (ЙДИ) З ОЧЕЙ. І-13; 
ЛЮБОВ НЕ СУДЯТЬ. Л-26 

I (Й) ДУРIСТЬ НЕ ЗАВЖДИ ЗАБОРОНИШ. І-17 
І  (Й) ДУРНЕВІ ЗРОЗУМІЛО. І-18 див. ЗА ТИМ ДОБРОМ НЕ ВГОНИШСЯ. З-53 
І (Й) ДУРНЯМ ТРЕБА ЖИТИ НА СВIТI. І-19 
ІДУЧИ ПО ЧУЖУ ГОЛОВУ, ДУМАЙ ПРО СВОЮ (НЕСИ І СВОЇ КОСТІ). І-20 
І (Й) ЗАЛIЗО НЕ ЗАIРЖАВIЄ. І-21 
І (Й) ЗА ТОРБУ ЧЕРВОНЦІВ НЕ ПРОДАМ. І-22 
І (Й) ЗЕРНО, І ЛЮДИНУ ЛЕГКО З’ЇСТИ, А ОТ ВИРОСТИТИ – ВАЖЧЕ. І-23 
ІЗ МОСТУ ТА У ВОДУ. І-24 
I (Й) ЗОЛОТИМ КАЛАЧЕМ НЕ ЗАТЯГНЕШ. І-25 
ІЗ СОНЦЯ РЕШЕТА НЕ ЗРОБИШ. І-26 
І (Й) ЗУБИ ПIДТОЧИТИ, I ЯЗИКА ОБКАРНАТИ. І-27 
І (Й) КIНЦI У ВОДУ. І-28 див. також : З МИРУ ПО НИТЦІ – ГОЛОМУ 

СОРОЧКА. З-89 
І (Й) КОВАЛЬ РОЗУМУ НЕ ВКУЄ. І-29 
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І (Й) КОЗИ В ЗОЛОТІ ХОДЯТЬ. І-30 
І (Й) КОЗИ СИТІ, І СІНО ЦІЛЕ. І-31 
I (Й) КОЛИ ВЖЕ РОЗВИДНИТЬСЯ У ТВОЇЙ ГОЛОВI? І-32 
І (Й) КОМАР НОСА НЕ ПIДТОЧИТЬ. І-33 
І (Й) КОНЕМ НЕ ЗДОЖЕНЕШ. І-34 
I (Й) КРАСУ ЗА ГРОШI БЕРУТЬ. І-35 
І (Й) КУМА ШКОДА, І МЕДУ ЖАЛКО. І-36 
І (Й) МЕРТВИЙ КАМIНЬ ОЗЛОБИТЬСЯ. І-37 
І (Й) МЕРТВИЙ НЕ ВЛЕЖИТЬ. І-38 див. М’ЯКО СТЕЛЕ, ТА ТВЕРДО БУДЕ 

СПАТИ. М-51 
І (Й) МЕРТВОГО В ДОМОВИНI ЗАЛИХОМАНИТЬ. І-39 
I (Й) МIЖ СВЯТИМИ БУВАЄ СВАРКА. І-40 
І (Й) МУДРИЙ НЕ ЗНАЄ, ЯК ОБЕРЕГТИ СВОЇ СТАТКИ ВIД НЕСТАТКIВ. І-41 

див.  ДАВ (ДАЄ) БОГ КОПIЄЧКУ, А ЧОРТ ДIРОЧКУ, <ТА Й ПОПАЛА 
БОЖА КОПIЄЧКА В ЧОРТОВУ ДIРОЧКУ>. Д-2 

І (Й) НА ГАРМАТНИЙ ПОСТРIЛ НЕ МОЖНА ПIДПУСКАТИ. І-42 
I (Й) НА ЛЮДЕЙ ПОДИВИТИСЯ, I СЕБЕ ПОКАЗАТИ. І-43 
І (Й) НЕ ВИПРОСИШ, I НЕ ВИГРОЗИШ. І-44 
І (Й) НЕ РОЗБЕРЕШ, ДЕ ПІП З КРОПИЛОМ, А ДЕ ЧОРТ З КОЧЕРГОЮ. І-45 
ІНОДІ Й ЛОЖКА ВОДИ БУВАЄ ГІРШЕ ПОТОПУ. І-46 
ІНОДІ ЧОЛОВІК, ЯК ЧОРТ, СИДИТЬ НА ГРОШАХ, А ПОЗАДУ СМЕРТЬ 

СТОЇТЬ. І-47 див. ЗДОХ, ЯК ПІВЕНЬ ОД ЧЕМЕРИЦІ. З-73 
IНТЕРЕСНЕ ВИХОДИТЬ КIНО. І-48 
І (Й) ОДИН У ПОЛІ ВОЇН. І-49 
І (Й) ОКОМ ЗИР, І ВУХОМ СТРИЖИ. І-50 
І (Й) ПИЙ – ПОМРЕШ, І НЕ ПИЙ – ПОМРЕШ. І-51 
I (Й) ПРОСО МОЄ, I ГОРОБЦI МОЇ. І-52 див. I (Й) МIЖ СВЯТИМИ БУВАЄ 

СВАРКА. І-40 
І (Й) САМ НЕ ГАМ, I КОМУСЬ НЕ ДАМ. І-53 
І (Й) СВІТУ НЕ ВИДНО. І-54 див. ПОМЕНШАЄ РОЗУМУ В ГОЛОВІ, 

ПОМЕНШАЄ І ХЛІБА НА ЗЕМЛІ. П-74 
I (Й) ЧЕРЕЗ «НЕ МОЖУ» ТРЕБА ЙТИ. І-55 
І (Й) ЧОРТ НА СТАРIСТЬ IДЕ В ЧЕНЦI. І-56 
I (Й) ЧУТИ ПРО ТАКЕ НЕ ХОЧУ! І-57 див. НЕ СТРАХАЙТЕ МЕНЕ 

СЬОГОДНI, БО Я ВАС МОЖУ НАЛЯКАТИ ЗАВТРА. Н-202 
І (Й) ШВЕЦЬ, І КРАВЕЦЬ, І НА ДУДУ ГРЕЦЬ. І-58 
I (Й) ЩЕЛЕПА ВIДВАЛИЛАСЯ, I ОЧI НА ЛОБА ПОЛIЗЛИ. І-59 
І  (Й) <ЩЕРБАТОЇ> КОПІЙКИ ЗА ДУШЕЮ НЕ МАЄ. І-60 
І (Й) ЩЕРБАТОЇ КОПІЙКИ НЕ ВАРТ (НЕ ВАРТИЙ). І-61 див. ЩО З ГРЯЗІ 

ВИПЛОДИЛОСЯ, І СКОНАЄ В ГРЯЗІ. Щ-31 
 
Ї 
ЇВ, ЩО АЖ ЗА ВУХАМИ ЛЯЩАЛО, ЩЕ Й ПIДХВАЛЮВАВ. Ї-1 
ЇЖ, ПОКИ РОТ СВІЖ, А ЯК ЗІВ’ЯНЕ – І СОВА НЕ ЗАГЛЯНЕ. Ї-2 
ЇЙ-БОГУ, ПРАВДУ КАЖУ. Ї-3 див. АБИ ДОБРО, А ПАЛIЙ ЗНАЙДЕТЬСЯ. А-2 
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ЇСТЬ, ЯК У МIХ КИДАЄ. Ї-4 див. НЕ ВАШИМ НОГАМ МОЄ ЧЕРЕВО 
НОСИТИ. Н-103 

 
К 
КАЗАВ СЛІПИЙ, ПОБАЧИМО. К-1 
КАЗАЛА НАСТЯ – НЕ ВДАСТЬСЯ. К-2 
КАЗАЛИ ТАТО, ПОГАНКУВАТО. К-3 
КАЗАН ЮШКИ ВИЇВ, А РОЗУМУ РОСИНКИ НЕ НАБРАВ. К-4 
КАРБОВАНЕЦЬ ЗАВЖДИ ВИРИВАЄТЬСЯ З БОЛЕМ, ЗІ ШКУРОЮ ЧИ 

М’ЯСОМ. К-5 
КАТ ЙОГО ЗНАЄ. К-6 
КАТЮЗІ ПО ЗАСЛУЗІ. К-7 
КАШЛЮ І ЛЮБОВІ НЕ ВТАЇШ. К-8 
КИЇВ – НЕ СЕЛО, <ТАМ НОГИ ОБ КАМIННЯ ПРОЧОВГАЄШ>. К-9 
КIНЦI З КIНЦЯМИ НЕ ЗВЕДЕШ. К-10 див. КОЖЕН ЦВЯХ ЗНАЄ СВОЄ 

МIСЦЕ. К-18 
КЛИН КЛИНОМ ВИБИВАЄТЬСЯ (ВИБИВАЮТЬ). К-11 
КОВБАСА НЕ ДЛЯ ПСА. К-12 
КОГО ЛЮБИШ – НАВIТЬ КОЦЮБИ НЕ ПОЖАЛIЄШ. К-13 
КОГО ТОПИЛИ, А ХТО НА ДНО БУЛЬКНЕ (ЗАХЛИНЕТЬСЯ). К-14 див. також: 

МАСЛОМ  (САЛОМ) КАШI НЕ ЗБАВИШ. М-12 
КОЖЕН МАЄ СВIЙ ПОКIС – ОДИН У РУКАХ, А ДРУГИЙ У ДУШI. К-15 
КОЖЕН ПІЄ, ЯК УМІЄ. К-16 
КОЖЕН ПО-СВОЄМУ ЗАРОБЛЯЄ ХЛIБ – ХТО НАСУЩНИЙ, ХТО 

КРИВАВИЙ. К-17 
КОЖЕН ЦВЯХ ЗНАЄ СВОЄ МIСЦЕ. К-18 
КОЖНА КАПУСТА МАЄ СВОЮ ГОЛОВУ. К-19 
КОЖНА ЛЮДИНА МАЄ СВІЙ ХРЕСТ І НЕСЕ ЙОГО, ЯК МОЖЕ. К-20 
КОЖНОМУ СВОЯ НОША. К-21 
КОЗАК НЕ БЕЗ ДОЛІ, < А ДIВКА НЕ БЕЗ ЩАСТЯ >. К-22 
КОЗИРІ В ЇХНІХ РУКАХ. К-23 
КОЛИ ВЛАДА НЕ МАЄ СВОЄЇ ГОЛОВИ, ТО ПОКАЗУЄ ЧУЖЕ ГУЗНО. К-24 
КОЛИ ДО ЛЮДИНИ В ОДНІ ДВЕРІ ВХОДИТЬ СТАРІСТЬ, ТО В ДРУГІ – 

ВИХОДИТЬ РАДІСТЬ. К-25 
КОЛИ Є БАМАГА, ТО Є І ВІДВАГА. К-26 
КОЛИ ЖУРБА ЇСТЬ ЛЮДИНУ, ТО ЇЙ НЕ ДО ЇЖI. К-27 
КОЛИ КОРIНЬ ГРIХОВНИЙ, ТО Й ГIЛКИ ГРIХОВНI. К-28 
КОЛИ  ЛЮДСЬКУ ДУШУ ПОСТАВИТИ НА КОЛIНА, ВОНА ВСЕ СКАЖЕ. К-29 
КОЛИ МОЄ НЕВЛАД, ТО Я З СВОЇМ НАЗАД. К-30 див. БИЙ СВIЙ СВОГО, 

ЩОБ ЧУЖИЙ БОЯВСЯ. Б-24 
КОЛИ НЕ БУДЕ ЧЕСНИХ ЖІНОК, – НЕ БУДЕ Й ЧЕСНОГО РОДУ. К-31 див. 

ЯК НЕ ДАВ БОГ ТОБІ РОЗУМУ, ТО Й КОВАЛЬ НЕ ВКУЄ. Я-44 
КОЛИ НЕМАЄ БОГІВ – БОЖКИ БОГУЮТЬ. К-32 
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КОЛИ НЕ МАЄШ СПРАВЖНЬОЇ ЛЮБОВI, ТО ЗНАХОДЬ ХОЧ 
ПОДЕНЩИЦЮ. К-33 див. ВОДА В УСIХ <ЖІНОЧИХ> КРИНИЦЯХ 
ОДНАКОВА. В-86 

КОЛИ НЕМА РОЗУМУ, ТО ЦЕ НАДОВГО. К-34 
КОЛИ НЕМА СМIЛИВОСТI, ТО ЗАЙЦЕМ УТIКАЙ – I НЕ ОГЛЯДАЙСЯ. К-35 
КОЛИ НЕ ПРОЗРІВ ЗАРАЗ, ПРОЗРІЄШ ЗАВТРА. К-36 
КОЛИ ОЗЕРО СТАЄ БОЛОТОМ – ТЯЖКО, А КОЛИ ЛЮДИНА, ТО 

СТРАШНО. К-37 
КОЛИ ПОВЗДОВЖ ЛАВИ ЛЕДВЕ ВМІСТИШ, – НЕ ПРИСИЛУЄШ. К-38 
КОЛИ РОТ – БОЛОТО, ТО Й СЛОВА У НЬОМУ – ЖАБИ. К-39 
КОЛИ СЕРЦЕ СХОЖЕ НА ЖАБУ, ВОНО І НА СОНЦЕ КВАКНЕ. К-40 
КОЛИ УВ’ЯЖЕШ СЛОВО, УВ’ЯЖЕШ СЕРЦЕ. К-41 
КОЛИ ХЛІБ Є, ТО Й ДУМКА ПЛЕЩЕТЬСЯ. К-42 
КОЛИ ХТОСЬ ВИСОКО ЗЛЕТИТЬ, ТО НЕОДМІННО НИЗЬКО СЯДЕ. К-43 
КОЛИ ЧОЛОВIК ЖIНКИ НЕ Б’Є, ТО В НЕЇ УТРОБА ГНИЄ. К-44 
КОМАРЕМ БIЛЬШЕ, КОМАРЕМ МЕНШЕ – ВСЕ ОДНО.  К-45 
КОМУСЬ ВЕСIЛЛЯ, А КУРЦI – СМЕРТЬ. К-46 
КОМУСЬ НИНЬКИ ЗМЕЛЕТЬСЯ, А КОМУСЬ І СКРУТИТЬСЯ. К-47 
КОМУ ЩО, А КУРЦІ ПРОСО. К-48 
КОМУ ЩО В ГОЛОВI, А ТОБI ТАНЦI I В ЦЕРКВI ЗГАДУЮТЬСЯ.  К-49 
КОМУ ЩО ПОДОБАЄТЬСЯ: ОДНОМУ – ПІП, ДРУГОМУ – ПОПАДЯ, А 

ТРЕТЬОМУ – ПОПОВА ДОЧКА. К-50 
КОНЯКА ЗНАЄ СВОЄ СТІЙЛО, НЕВИДЮЩИЙ КРІТ – НОРУ, А ПТИЦЯ – 

ГНІЗДО. К-51 див. З ОДНИМ АРШИНОМ ДО ВСЬОГО НЕ 
ПІДСТУПИШ. З-100 

КОРОВА ЯЗИКОМ ЗЛИЗАЛА. К-52 
КОРТИТЬ БАБІ СКОРИНКА. К-53 
КОСА НАСКОЧИЛА НА КАМIНЬ. К-54 див. ПОТАЄМНЕ СТАЄ ЯВНИМ. П-91 
КОХАННЯ – ЦЕ ПТАШКА, ЙОГО ЛЕГКО І СПОЛОХАТИ, І ЗАГУБИТИ. К-55 
КРАПЛЯ СКЕЛЮ ДОВБЕ. К-56 
КРАСА СЛУЖИТЬ ОДИНИЦЯМ, А НАВАР – МАСАМ. К-57 
КРАСИВИМ ДОЛЯ НЕ ПОСПIШАЄ ВАЖИТИ ЩАСТЯ. К-58 
КРАСУ НАВIТЬ РОЗУМ НЕ ЗДОЛАЄ, А ГРОШI МОЖУТЬ. К-59 
КРАСУ НАЙБІЛЬШЕ БАЧИШ У ЗЕЛЕНІ ДНІ, А РОЗУМІЄШ – У ЧОРНІ. К-60 
КРАСУ НА ТАРІЛКУ НЕ ПОЛОЖИШ (НЕ ПОКЛАДЕШ). К-61 див. також: НЕ 

ПИТАЙСЯ ВРОДИ, А ПИТАЙСЯ РОДУ. Н-177 
КРАЩЕ ЗРУЙНУВАТИ СВОЄ ВЕСІЛЛЯ, АНІЖ ЧИЮСЬ СІМ’Ю. К-62 див. ЯКІ 

ГУБКИ, А ТАКІ ЗУБКИ. Я-36 
КРАЩЕ МАТИ БIДНУ КИШЕНЮ, АНIЖ БIДНУ ГОЛОВУ. К-63 
КРАЩЕ МАТИ СТО ДРУЗІВ, АНІЖ ОДНОГО ВОРОГА. К-64 
КРАЩЕ ХАЙ БУДЕ ГІРШЕ ОДНОМУ, А НЕ ВСІМ. К-65 
КРИЛА ВІДРОСТУТЬ – МОЛОДИЙ. К-66 див. ХАЙ ЛЕТИТЬ ПІР’Я, А КРИЛА 

ЛИШАЮТЬСЯ ЦІЛИМИ. Х-5 
КРУЖЛЯЄ НАД ДУШЕЮ, НАЧЕ ВОРОН. К-67 див. ЯКЩО БУДЕШ СІЯТИ З 

СУМОМ – ВРОДИТЬ ПЕЧАЛЬ. Я-60 
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КРУТИТЬ ЯЗИКОМ, ЯК ЛИСИЦЯ ХВОСТОМ. К-68 
КРУТНИСЯ, ЯК ПОПIВНА ЗАМIЖ. К-69 див. ГНИСЯ, ТО НЕ ЗЛОМИШСЯ. Г-11 
КУДИ ВЖЕ НАМ ДО ГАЛУШКИ, КОЛИ МИ НЕ ВСЬОРБАЄМ ЮШКИ. К-70 
КУДИ ВЖЕ НЕ ЙШЛО! К-71 див. ЩОБ І ДУХОМ ПОГАНИМ НЕ ТХНУЛО. Щ-16 
КУДИ ГОЛКА, ТУДИ Й НИТКА. К-72 
КУДИ КІНЬ З КОПИТОМ, ТУДИ І РАК З КЛЕШНЕЮ. К-73 див. ЗАХОТІЛА 

БАБА ВИДРИ. 3-57 
КУДИ МАКАР ТЕЛЯТ НЕ ГАНЯВ. К-74 див. також: ДЕ КОЗАМ РОГИ 

ПРАВЛЯТЬ. Д-20 
КУДИ МОЇЙ ДО ВАШОЇ. К-75 
КУДИ НЕ КИНЬ – УСЮДИ КЛИН. К-76 
КУДИ ТВОЄ ДІЛО. К-77 
КУМ КОРОЛЮ. К-78 
КУПАЄТЬСЯ В ПОХВАЛІ, ЯК МУХА В ПАТОЦІ. К-79 
КУПИЛО ПРИТУПИЛО. К-80 
КУПЦI З БАРУ – НI ГРОШЕЙ, НI ТОВАРУ. К-81 
КУРДЮК ТОБІ НА ЯЗИК. К-82 
КУЦИЙ, МОВ ЗАЯЧИЙ ХВIСТ. К-83 
 
Л 
ЛЕВ БУВ, А ЗАЙЦЯ ВИПЛОДИВ. Л-1 
ЛЕГКОГО ХЛІБА НЕ ШУКАЄ. Л-2 
ЛЕГКО, ЯК МЕНІ ВМИРАТИ. Л-3 
ЛЕГШЕ БРАТИ, АНIЖ ВIДДАВАТИ. Л-4 див. АЖ ГАЙ ШУМИТЬ. А-11 
ЛЕГШЕ НА ПОВОРОТАХ. Л-5 
ЛИЙ З ХВОРОЇ ГОЛОВИ НА ЗДОРОВУ. Л-6 
ЛИСИЦЮ <ВЛАСНИЙ> ХВIСТ ПОГУБИВ. Л-7 
ЛИС УСЮДИ ЗАЛИШАЄТЬСЯ ЛИСОМ. Л-8 
ЛИХА (ПОГАНА) ЗВIСТКА НЕ ЛЕЖИТЬ. Л-9 
ЛИХО ЗАВЖДИ ЗА РОЗУМНИХ ЧIПЛЯЄТЬСЯ. Л-10 
ЛИХО НЕ СПИТЬ. Л-11 
ЛИХО НЕ ХОДИТЬ САМОТНЬО. Л-12 
ЛИХО ПРИМУШУЄ ЩОСЬ РОБИТИ. Л-13 
ЛІВОЮ ФРАЗОЮ НАЙКРАЩЕ ЗАМАЗАТИ ВСЯКУ ДІРКУ. Л-14 
ЛIТА БЕРУТЬ СВОЄ.  Л-15 див. РIЗНI ЧАСИ ПО-РIЗНОМУ ЦIНУЮТЬ 

ЛЮБОВ. Р-11 
ЛІТА НЕ ТІ, ДІЛА НЕ ТІ. Л-16 див. ВІД ЗЛОСТІ ПЕЧІНКА БОЛИТЬ. В-43 
ЛIТА НIКОЛИ НЕ ПОВЕРТАЮТЬСЯ ДО ЛЮДИНИ, А ЛЮДИНА ЗАВЖДИ 

ПОВЕРТАЄТЬСЯ ДО СВОЇХ ЛIТ. Л-17 
ЛIТА ЯК ВОДА, – ЇМ НЕМА ВОРОТТЯ. Л-18 
ЛІТО ОДИН РАЗ РОДИТЬ. Л-19 
ЛОБА Ж НЕ ПІДКУЙ. Л-20 
ЛЮБИВ І ВОВК КОБИЛУ, ТА ЗАЛИШИВ ХВІСТ І ГРИВУ. Л-21 
ЛЮБИВ ЛИС ПІВНЯ, ТІЛЬКИ ПІР’Я ЗАЛИШИВ. Л-22 
ЛЮБОВ ДО ГРОБОВОЇ ДОШКИ. Л-23 
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ЛЮБОВІ Й КАШЛЮ НЕ ВТАЇШ. Л-24 
ЛЮБОВ – ЛЮБОВ’Ю, А ОБIД – ОБІДОМ. Л-25 
ЛЮБОВ НЕ СУДЯТЬ. Л-26 
ЛЮБОВ СПОЧАТКУ ЛЮБИТЬ, А РОЗДИВЛЯЄТЬСЯ ПIЗНIШ.  Л-27 
ЛЮБОВ – ЦЕ ТОЙ СОЛОДКИЙ ДАР, З ЯКОГО ЛЮДИ РОБЛЯТЬ ГIРКIСТЬ. Л-28 
ЛЮБОВ, ЯК І ХЛІБ, У ВСІ ЧАСИ ПОТРІБНА. Л-29 
ЛЮБОЩI ЛЮБОЩАМИ, А ЇСТИ ТРЕБА. Л-30 
ЛЮДИ <ВСЮ> НIЧ <ПО ШМАТКАХ> РОЗБЕРУТЬ (РОЗІБРАЛИ). Л-31 
ЛЮДИ <ВЖЕ> РАНОК РОЗБИРАЮТЬ (РОЗІБРАЛИ). Л-32 
ЛЮДИ ОРЮТЬ ЗЕМЛЮ, А ЛІТА – ДУШУ. Л-33 
ЛЮДСЬКИМ ШУМАМ НЕМА КІНЦЯ. Л-34 див. КОЖНА КАПУСТА МАЄ 

СВОЮ ГОЛОВУ. К-19 
ЛЯКАЙ СВОЮ БАБУ НА ПЕЧІ. Л-35 
ЛЯКАЙТЕ, ДЯДЬКУ, СВОЮ ТІТКУ, А Я НЕ З ПОЛОХЛИВИХ. Л-36 
 
М 
МАВ БИ ЧОЛОВІК ДОЛЮ, ЯКБИ НЕДОЛЯ НЕ СТОЯЛА БІЛЯ НЕЇ. М-1 
МАВР ЗРОБИВ СВОЕ ДIЛО – МАВР МОЖЕ ПIТИ. М-2 
МАЄ БАНЯК РОЗУМУ В ГОЛОВІ І ДІРЯВУ СВИТУ НА ПЛЕЧАХ. М-3 
МАЄ ГОЛОВУ, А НЕ БАНЯК НА ПЛЕЧАХ. М-4 див. СКАЖЕ – СНІП 

ЗАВ’ЯЖЕ. С-41 
МАЄ ЗЛОСТІ ПОВНІ КОСТІ. М-5 
МАЄ РОЗУМУ В ГОЛОВІ, ЯК МАКІВКА. М-6 
МАЄШ НОВИЙ КЛОПIТ ИА СВОЮ ГОЛОВУ. М-7 
МАЙТЕ БОГА В ЖИВОТІ. М-8 
МАЛИЙ, ЯК ГУСАК, А ШКОДЛИВИЙ, НАЧЕ ТХІР. М-9 див. ДОВИВСЯ 

МОТУЗОЧОК ДО САМОГО КІНЦЯ. Д-63 
МАЛО РОДИМЕЦЬ НЕ ВХОПИВ. М-10 див.  ЩО З ВОЗА ВПАЛО, ТЕ 

ПРОПАЛО. Щ-30 
МАЛО РОЗУМУ ВЧИЛИ. М-11 див. В (У) ПЕЧIНКАХ СИДИТЬ (СИДЯТЬ) 

<МЕНI>. В-96 
МАСЛОМ (САЛОМ) КАШI НЕ ЗБАВИШ. М-12 
МАСТАК ЧУЖИХ СОБАК ДРАЖНИТИ. М-13 
МАТЕРИНСТВА НЕ БОЯТЬСЯ – ЖДУТЬ. М-14 
МАТЕРІ ЙОГО ЦУРПАЛОК! М-15 
МАТИМЕТЕ ПАМ’ЯТНОГО. М-16 
МАЮ НИНІ РОБОТИ ДО САМОЇ СУБОТИ. М-17 
МАЮ СОБI ПРИБIДОК, ТО НЕ ХОЧУ МАТИ САМОЇ БIДИ. М-18 
МАЮ ТЕПЕР КЛОПIТ НА СВОЮ ГОЛОВУ. М-19 
МАЮЧИ ЗА ПЛЕЧИМА ТОРБУ, МОЖНА БАГАТIТИ Й ТАКИМИ 

ДУМКАМИ. М-20 
МЕДОВI РIКИ З КИСЕЛЕВИМИ БЕРЕГАМИ. М-21 
МЕДУ ІЗ ЖУКА НЕ ЇСТИ. М-22 
МЕНЕ НЕ ОБХОДИТЬ! М-23 див. ТРИМАЙ ЯЗИК ЗА ЗУБАМИ, <ЩОБ НЕ 

ЇСТИ БОРЩ З ГРИБАМИ>. Т-51 
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МЕНІ КРАЩЕ Б НЕ ГОВОРИТИ, А ВАМ НЕ СЛУХАТИ. М-24 
МЕРТВИМ – СПОКIЙ, А ЖИВИМ – ЖИТТЯ. М-25 
МЕРТВІ ДІТИ ХОЧ КОГО ЗІГНУТЬ У ДУГУ. М-25 
МИ – ДВА ГРИБИ В ОДНОМУ БОРЩІ. М-27 
МИ НЕ КРАЩІ ЗА ЛЮДЕЙ І НЕ ГІРШІ. М-28 див. БУДЯКОМ ПРИ ДОРОЗІ НЕ 

ПРОЖИВЕШ. Б-77 
МИР ПАЛАЦАМ, ВІЙНА ЗЕМЛЯНКАМ. М-29 
МИР ХАЛУПАМ, ВIЙНА ПАЛАЦАМ. М-30 див. ГАРНОЇ ЗАСПIВАВ, ТА 

ТРОХИ ЗАРАНІ. Г-9 
МІЖ МОЛОТОМ І КОВАДЛОМ НЕ ВДЕРЖИШСЯ. М-31 див. ЗА ТИМ 

ДОБРОМ НЕ ВГОНИШСЯ. З-53 
МІЙ БАТЬКО ГОРІВ, А ХТОСЬ РУКИ ПОГРІВ. М-32 
МIСЦЯ СОБІ НЕ НАГРІЄ. М-33 
МІТЛА І ДЛЯ РОЗУМНОЇ ГОЛОВИ  ЗНАЙДЕТЬСЯ. М-34 див. ЗА МОЮ 

ГОЛОВУ НЕ ЖУРИСЯ – <ЗА СВОЮ БОГУ МОЛИСЯ>. З-31 
МЛИНЦІ З’ЇВ, ВАРЕНИКИ З’ЇВ, А ВЖЕ ТРЕТЯ РОБОТА – ЦІПОМ КРУТИТИ – 

ЙОМУ НЕ ПІД СИЛУ. М-35 
МОВЧАННЯ – ЗОЛОТО. М-36 
МОВЧИ, ГЛУХА, – МЕНШЕ ГРІХА. М-37 див. також: З МОВЧАННЯ ПРАВДА 

НЕ ВИРОСТЕ. З-90 
МОВЧИ I ДИШ. М-38 
МОВЧИШ, МОВ І НЕ ДО ТЕБЕ ЧАРКА П’ЄТЬСЯ. М-39 див. також: НЕ ДО ТЕБЕ 

ЧАРКА П’ЄТЬСЯ, ТО НЕ КАЖИ ЗДОРОВ. Н-129 
МОВЧУ – ВОДИ НЕ СКОЛОЧУ. М-40 
МОЄ ДІЛО МАЛЕ: ОРИ ТА СІЙ. М-41 
МОЖЕ, ВАШЕ ЗАМИРИТЬСЯ З НАШИМ. М-42 
МОЗОЛЯМИ, ЯК П’ЯТАКАМИ, ОБРІС. М-43 див. ДІЛО НАЖИТНЕ. Д-42 
МОЛОДЕ – ЗЕЛЕНЕ. М-44 
МОРДУЄТЬСЯ, МОВ БIС У ПОТОКАХ. М-45 див. ЧАС РОБИТЬ ГРОШI, А 

ПОГОДА – СIНО. Ч-8 
МОТАЙ <СОБІ> НА ВУС, <ЩО СТАРШI КАЖУТЬ>. М-46 
МОТАЙСЯ МЕНІ, ЯК ПОПІВНА ЗАМІЖ. М-47 
МОЯ ГОЛОВА НЕ ПРОЛІЗЕ В ЦЕЙ ГЛЕК. М-48 
МУЖИК НЕ СКОТИНА – УСЕ ПОЇСТЬ. М-49 
МУСИШ ГОДИТИ, ЯК ЧИРЯКАМ. М-50 див. ПОСЛАВ БОГ ГОСТЕЙ ПРОТИ 

НОЧI. П-89 
М’ЯКО СТЕЛЕ, ТА ТВЕРДО БУДЕ СПАТИ. М-51 
 
Н 
НА БЕЗРИБ’Ї І РАК РИБА. Н-1 
НАБРАВСЯ, НЕНАЧЕ ЧІП. Н-2 див. МАСТАК ЧУЖИХ СОБАК 

ДРАЖНИТИ. М-13 
НА ВАШ МЕД БАГАТО ЗНАЙДЕТЬСЯ МУХ. Н-3 
НА ВІЗ НЕ ВКЛАДЕШ. Н-4 
НА ВІЙНІ ДРУЖБА – ВСЕ ОДНО ЩО ДОМА ЖІНКА. Н-5 
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НА ВІЙНІ НАВОЮЄШСЯ. Н-6 
НА ВIКУ, ЯК НА ДОВГIЙ НИВI. Н-7 
НАВІТЬ І З КВАСУ ВИРОСТАЄ ОКРАСА. Н-8 
НАВІТЬ КОЗИ В ЗОЛОТІ ХОДЯТЬ. Н-9 
НАВІТЬ ПОГАНИЙ МИР КРАЩЕ ДОБРОЇ БУЧІ. Н-10 
НАВIТЬ ЧОРТ НЕ ХВАЛИТЬСЯ РОГАМИ. Н-11 
НАВIТЬ ЯРМАРКОВI КУРИ ЗНАЮТЬ, А МОЇ ВЖЕ Й ЗАБУТИ ВСТИГЛИ. Н-12 
НА ВОЛОВІЙ ШКУРІ НЕ СПИШЕШ. Н-13 
НА ВРОДУ, ЯК ЯСНА ЗОРЯ У ПОГОДУ. Н-14 
НА ВСЕ БОЖА ВОЛЯ. Н-15 
НА ВСЕ Є СВIЙ ЧАС. Н-16 див. ЛИСИЦЮ <ВЛАСНИЙ> ХВIСТ ПОГУБИВ.  Л-7 
НА ВСЕ ТРЕБА ДИВИТИСЯ ШИРОКО РОЗКРИТИМИ ОЧИМА. Н-17 
НА ВСЯКИЙ ТОВАР Є КУПЕЦЬ. Н-18 
НАГАДАЙ КОЗІ СМЕРТЬ. Н-19 
НАГОВОРИЛИ-НАБАЛАКАЛИ ТРИ МIШКИ УСЯЧИНИ. Н-20 
НАГОВОРИЛИСЯ, ЯК МЕДУ НАЇЛИСЯ. Н-21 
НА ГОЛОВI БIЛИЙ ЦВIТ ГУЛЯЄ, А ВІН ІЗ ЖЕНИХАННЯМ. Н-22 див. 

НАРIЗНО БIДУ Й ГРIМ НЕ ВБ’Є. Н-56 
НА ГОЛОВI ПОШИТТЯ СИВIЄ, А В ГОЛОВI ХРУЩI ХУРЧАТЬ. Н-23 
НАДВОЄ БАБА ВОРОЖИЛА. Н-24 
НАД ОДНИМ ГРИМИТЬ, А ДРУГОГО БЛИСКАВКА Б’Є. Н-25 
НАДУВСЯ, ЯК ПОПАДЯ НА ДОЩОВУ ГОДИНУ. Н-26 
НАД ШКУРОЮ ДРИЖАТИ – ЛЮДИНОЮ НЕ ЖИТИ. Н-27 
НАЗАД ТІЛЬКИ РАКИ ЛАЗЯТЬ. Н-28 
НАЗДОГАД БУРЯКІВ, <ЩОБ ДАЛИ КАПУСТИ>.  Н-29 див. також:  УПЕРСЯ 

(УПРЕТЬСЯ), МОВ КІЛОК У ТИН. У-17 
НАЇВ ЧЕРЕВО НА ЧУЖОМУ ГОРІ. Н-30 
НА ЇХНІЙ ВІК НАШОГО БРАТА ВИСТАЧИТЬ. Н-31 
НАЙКРАЩЕ ВОЮВАТИ СИТОМУ, А РОБИТИ ПЕРЕБІЖКИ – 

ГОЛОДНОМУ. Н-32 
НАЙНЯВСЯ – ПРОДАВСЯ. Н-33 
НА КIНЧИКУ ЯЗИКА. Н-34 
НА КІСТКАХ НАРОСТЕ. Н-35 
НА КЛЯЧАХ ЗЛОБИ ДАЛЕКО НЕ ЗАЇДЕШ. Н-36 
НАКОВТАВСЯ ГАНЬБИ ПО САМУ ЗАВ’ЯЗКУ. Н-37 
НА КОЖНОГО Є ВОВК ЗА ГОРОЮ. Н-38 див. ДЕ НЕ ПОСІЙ, ТАМ І (ТО) 

ВРОДИШСЯ. Д-25 
НА КОЖНУ ГОЛОВУ ПРИХОДИТЬ СВОЯ ХУРТОВИНА. Н-39 
НА КУТНІ ЗАСМІЄШСЯ. Н-40 
НА ЛЮДИНУ СКИДАЄТЬСЯ, У СВИНЮ Ж ПЕРЕРОДИВСЯ. Н-41 див. 

СВИНЯ НАВIТЬ У ЦЕРКВI БАЮРИ ШУКАЄ. С-13 
НА ЛЮДСЬКОМУ ГОРI ВЕЛИКЕ НЕ ВРОДИТЬСЯ, А МУХА-ЧЕРВИВКА 

ПОЖИВУ ЗНАЙДЕ. Н-42 
НА ЛЮДЯХ І СМЕРТЬ КРАСНА. Н-43 
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НА МІЙ (НАШ) ВІК ХВАТИТЬ (СТАНЕ). Н-44 див. також: НЕ ЛІЗЬ ПОПЕРЕД 
БАТЬКА В ПЕКЛО. Н-151 

НАМНОЖИЛОСЯ МИРУ, А ЗЕМЛІ НЕ ПРИБАВЛЯЄТЬСЯ. Н-45 див. НА 
ЇХНІЙ ВІК НАШОГО БРАТА ВИСТАЧИТЬ. Н-31 

НА НЕЧИСТИХ МОЖНА I НЕЧИСТОГО ВИПУСКАТИ, ЩОБ СВIЙ СВОГО 
БОЯВСЯ. Н-46 див. також: БИЙ СВIЙ СВОГО, ЩОБ ЧУЖИЙ 
БОЯВСЯ. Б-24 

НА НОЗІ САП’ЯН РИПИТЬ, А В ГОРШКУ В’ЮН КИПИТЬ. Н-47 
НА ОБМОВНИКА НЕМАЄ ЗАКОНУ. Н-48 
НА ОДНІЙ НОЗІ ТІЛЬКИ ПТИЦЯ СТОЇТЬ. Н-49 
НА ПАНСЬКОМУ ХАРЧІ І НАЙСВЯТІШІ ДІВЧАТА ПОКРИТКАМИ СТАЮТЬ.  

Н-50 див. НА ПАНСЬКОМУ ХАРЧІ СВЯТІ НЕ ВИРОСТАЮТЬ. Н-51 
НА ПАНСЬКОМУ ХАРЧІ СВЯТІ НЕ ВИРОСТАЮТЬ. Н-51 
НА ПАСІЦІ БУТИ І МЕДУ НЕ ПОПОЇСТИ. Н-52 див. ВИРІС, ТА 

ГОСТИННОСТІ НЕ ВИНІС. В-36 
НАПЛЮВАТИ – ЦЕ НЕ КЕРУВАТИ. Н-53 
НА ПРОШЕНОГО ГОСТЯ ВАЖКО ВГОДИТИ. Н-54 
НА РIЗНИХ НОРОВИСТИХ ТЕЖ ВУЗДЕЧКА ЗНАХОДИТЬСЯ. Н-55 
НАРIЗНО БIДУ Й ГРIМ НЕ ВБ’Є. Н-56 
НАРОБИВ ШЕЛЕСТУ – І В КУЩІ. Н-57 
НАРОДЖЕНЕ ЗЛОБОЮ НIКОЛИ НЕ БУВАЄ СВIТЛИМ. Н-58 
НАРОДУ ВIРЮ, А ЛЮДЯМ – НІ. Н-59 див. ДО ГУРТОВОГО ДОБРА НЕ ТАК 

ТРЕБА М’ЯКИХ СЛIВ, ЯК ЦУПКИХ СТОРОЖIВ. Д-66 
НАРОД, ЯК ПОРОХ, ЛИШЕ ІСКРИ ТРЕБА. Н-60 
НАСМІЯЛАСЯ ТОРБА З МІХА. Н-61 
НАС НЕ КУПИШ. Н-62 
НА СТАРI ДРIЖДЖI ТАКИ НЕМА НАДIЇ. Н-63 
НА СТАРІСТЬ ПРИГОДИТЬСЯ. Н-64 
НАТЕ І (Й) МІЙ ГЛЕК НА КАПУСТУ. Н-65 
НАТЕ І (Й)  МОЇ ШТАНИ В ЖЛУКТО. Н-66 
НАТЕ І (Й)  МОЮ БАНОЧКУ НА ДЬОГОТЬ. Н-67 
НА ТИХІ ВОДИ, НА ЯСНІ ЗОРІ. Н-68 
НА ТОБІ, НЕБОЖЕ, ЩО МЕНІ НЕ ГОЖЕ. Н-69 
НА ТОРГIВЛI НЕ ПОЖАЛIЄШ КОПIЙКИ – ЗАРОБИШ КАРБОВАНЕЦЬ. Н-70 
НА ТРАСЦЮ ВІН МЕНІ ЗДАВСЯ! Н-71 див. НАГАДАЙ КОЗІ СМЕРТЬ. Н-19 
НАУКА НЕ ЙДЕ БЕЗ ДРЮКА. Н-72 див. також: ТАК НІЧОГО Й НЕ 

ВТЯМИВ. Т-17 
НА ХВІСТ СОЛІ НЕ НАСИПЛЕШ. Н-73 
НА ЦИБУЛЯЧОМУ ХВОСТI ДАЛЕКО НЕ ЗАЇДЕШ. Н-74 
НА ЦЬОМУ СВІТІ ПОТРІБНА БАМАЖЕЧКА, НА ТОМУ – ЧИСТА СОРОЧКА. 

Н-75 
НАЧАДИЛИ – ХОЧ ШАБЛЮ ВIШАЙ. Н-76 
НАЧЕ ВIТРОМ ЗДМУХНУЛО. Н-77 
НАЧЕ ДЬОГТЕМ ВИМАСТИЛИ. Н-78 див. ЛИХО НЕ ХОДИТЬ САМОТНЬО. Л-12 
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НАЧЕ ЖИВЦЕМ У ЗЕМЛЮ ЗАКОПАЛИ. Н-79 див. ХАЙ ХОЧ ВОВКОМ 
ВИЮТЬ, МИНУЛОГО НЕ ПОВЕРНУТЬ. Х-14 

НА ЧУЖІЙ БІДІ Я НЕ ЖНЕЦЬ І НЕ КОСАР. Н-80 
НА ЧУЖІЙ ЗЕМЛІ НЕ УСМІХАЄТЬСЯ НІ СОНЦЕ, НІ ДОЛЯ. Н-81 
НА ЧУЖОМУ ГОРБI НЕ ВИГРЕБЕШСЯ ДО СТАТКIВ. Н-82 
НАША ХАТА СКРАЮ. Н-83 
НАШЕ ВАМ. Н-84 див. також: ПОПАВ З-ПIД РИНВИ НА ДОЩ. П-78 
НАШЕ ДІЛО ПРОСТЕ: ОРИ, МЕЛИ, ЇЖ. Н-85 
НАШЕ ДІЛО ТАКЕ! Н-86 див. ПОБІГАВ ЗА ВОЗОМ, ПОБІЖИШ І ЗА 

САНЬМИ. П-39 
НАШЕ (ТВОЄ) ДІЛО – ТЕЛЯЧЕ. Н-87 див. також: ПЛЮВАТЬ МЕНІ НА ВСІХ З 

ВИСОКОЇ ДЗВІНИЦІ; ПОЖИВЕМО – ПОБАЧИМО. П-35 
НАШЕ РЕМЕСЛО – ЛЕМІШ І ЧЕРЕСЛО. Н-88 
НАШЕ ТУТ НЕ ПЛЯШЕ. Н-89 
НАШІ ВГОРУ ПІШЛИ – З БЛАГОРОДНИМИ ВОДЯТЬСЯ. Н-90 див. ЩАСТЯ – 

МОВ ТРЯСЦЯ. Щ-1 
НАШОМУ РОДУ НЕ БУДЕ ПЕРЕВОДУ. Н-91 
НАЩО З’ЄДНУВАТИ РУКИ, КОЛИ НЕМА ЄДНОСТІ В ГОЛОВАХ. Н-92 див. 

БУДЕ ЗМОГА ВДАРИТИ, – РУКИ НЕ ПОЖАЛІЄ. Б-72 
НАЩО З ЯЗИКА РОБИТИ ДЗВОНА. Н-93 
НАЩО МЕНІ ЦЕЙ КЛОПІТ. Н-94 див. В ОДНЕ ВУХО ВВІЙШЛО, У ДРУГЕ 

ВИЙШЛО. В-88 
НАЩО НА ГОРЕ ЩЕ НАГРОМАДЖУВАТИ ЛИХО. Н-95 див. НЕ РАЗ БУВ I 

НА КОНI, I ПIД КОНЕМ. Н-192 
НАЩО НА ДОБРЕ ДІЛО ГОСТРИТИ СОКИРУ. Н-96 
НЕ БЕРИ ГРIХ НА ДУШУ. Н-97 
НЕ БЕРИ ТОГО, ЩО ПОГАНО ЛЕЖИТЬ. Н-98 див. ЧИМ БІЛЬШЕ МАЄШ, 

ТИМ ЩЕ БІЛЬШЕ ХОЧЕТЬСЯ МАТИ. Ч-18 
НЕ БИЙ ЛЕЖАЧОГО. Н-99 
НЕ БІДОЛАХИ – НЕПОПРАВНІ ДУРНІ. Н-100 див. СИДИ – НЕ РИПАЙСЯ. С-33 
НЕ БУДЬ СВИНЕЮ. Н-101 
НЕ БУЛО НА МОЛОЦІ, ТО Й НА СИРОВАТЦІ Й ПОГОТІВ НЕ БУДЕ. Н-102 
НЕ ВАШИМ НОГАМ МОЄ ЧЕРЕВО НОСИТИ. Н-103 
НЕ ВАШІЙ СТАРОСТІ З НАМИ ХОДИТИ. Н-104 див. ТРУДНЕ НАШЕ ДІЛО – 

НЕ НА ВАШУ СИЛУ. Т-55 
НЕ ВАШОГО РОЗУМУ ДIЛО. Н-105 
НЕ ВЕЛИКИЙ ПАН. Н-106 
НЕ <ВИЙШЛО> ТЕПЕР, ТО <ВИЙДЕ> В ЧЕТВЕР. Н-107 див. також: НЕ 

ВСЯКИЙ ЗЛОЧИН Є ЗЛОЧИНОМ.  Н-116; СТАРОГО ВОВКА ЗА ХВIСТ 
НЕ ВПIЙМАЄШ. С-89; УСЯКІЙ ЛЮДИНІ, ПРИ ОХОТІ, МОЖНА 
ОБЛАМАТИ КРИЛА. У-30; ЩЕ СМАЛЕНОГО ВОВКА НЕ БАЧИВ. Щ-12 

НЕ ВИРВЕШ З КОРІННЯМ – <ХВИЛЬКИ> СПОКІЙНО НЕ ПРОЖИВЕШ. Н-108 
НЕ ВИШУКУЙ ЧИЙОГОСЬ ЛИХА, БО СВОЄ ЗУСТРІНЕШ. Н-109 див. БУДЕ 

КАЯТТЯ, ТА НЕ БУДЕ ВОРОТТЯ. Б-73 
НЕ ВМЕР ДАНИЛО, ТО БОЛЯЧКА ЗАДАВИЛА. Н-110 
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НЕ ВМРЕШ ДО РАНКУ. Н-111 див. НЕ ПОРИ ГАРЯЧКИ. Н-185 
НЕ ВСЕ ГОЛОД ЧУЄ. Н-112 див. ЗНОВУ ЦІ САМІ ГОСТІ В ЦЮ САМУ 

ХАТУ. З-99 
НЕ ВСЕ Ж ВАМ СТАРШИМИ БУТИ. Н-113 
НЕ ВСЕ ЗРАЗУ ПРИХОДИТЬ ДО ЛЮДИНИ. Н-114 див. КОЛИ НЕ ПРОЗРІВ 

ЗАРАЗ, ПРОЗРІЄШ ЗАВТРА. К-36 
НЕ ВСЯКА (НЕ ВСЯКИЙ) КРАДIЖКА (КРАДІЖ) – ЗЛОДIЙСТВО. Н-115 
НЕ ВСЯКИЙ ЗЛОЧИН Є ЗЛОЧИНОМ. Н-116 
НЕ ВТІКАЙ ОД КРАСИ, НЕ ЩОДНЯ ЗУСТРІНЕШСЯ З НЕЮ. Н-117 
НЕ В ТІМ СИЛА, ЩО КОБИЛА СИВА, А В ТІМ, ЩО НЕ ВЕЗЕ. Н-118 
НЕ ВЧИ (ПОВЧИ) УЧЕНОГО. Н-119 див. також: ГОРДИХ ЧАС ШВИДКО 

СКРУЧУЄ В БАРАНЯЧИЙ РIГ. Г-31 
НЕ ГАРЯЧКУЙ, БО ОПЕЧЕШСЯ. Н-120 див. ТИ РАННIЙ ПТАХ, А Я 

СТРIЛЯНА ПТИЦЯ. Т-33 
НЕ ГОВОРИЛА, НЕ БАЛАКАЛА, УЗЯЛА МАЗНИЦЮ ТА ЗА МЕДОМ 

ПІШЛА. Н-121 
НЕГОЖЕ ВОСКУ ПЛАКАТИ ВДЕНЬ. Н-122 див. ПЕРЕД КРАСОЮ І ЛЮДИ 

ПЛАЧУТЬ. П-8 
НЕ ГОНИСЯ ЗА ДОЛЕЮ. Н-123 див. ЗВЕРХУ СМІЄТЬСЯ, А ВСЕРЕДИНІ 

СИЧИТЬ. З-64 
НЕ ГРАЙ З ВОГНЕМ. Н-124 
НЕ ГУСТО, АЛЕ Й НЕ ПУСТО. Н-125 
НЕ ГУСТО НА РОЗУМ. Н-126 
НЕДАЛЕКО ВТІК. Н-127 див. ДІДИЧ З ПЕРЕВАРЕНОЇ СИРОВАТКИ. Д-37 
НЕ ДОЛИВАЙ СОБI ЛИХА. Н-128 
НЕ ДО ТЕБЕ ЧАРКА П’ЄТЬСЯ, ТО НЕ КАЖИ ЗДОРОВ. Н-129 
НЕ ДУЖЕ ВИСОКО ЛІТАЙ, БО НИЗЬКО СЯДЕШ. Н-130 
НЕ ДУРIТЬ МОЮ ГОЛОВУ: Я ТЕЖ РОЗУМ НЕ В РЕШЕТI НОШУ. Н-131 
НЕ ЖАРТУЙ З НЕДОЛЕЮ, КОЛИ МАЄШ СЯКУ-ТАКУ ДОЛЮ. Н-132 див. 

ЖИВЕ МАЄ ЖИТИ. Ж-5 
НЕ ЖЕНИСЯ ЗА ДУРНОЮ СЛАВОЮ, БО В БЕЗСЛАВ’Я ПІДЕШ. Н-133 
НЕ ЖИРУЙ НА ЧУЖОМУ ГОРI – ЗI СВОЇМ ЗУСТРIНЕШСЯ. Н-134 
НЕ ЖИТТЯ, А РОЗКІШ: НА ЖОРНАХ МЕЛИ, У СТУПІ ТОВЧИ, ВЕРЕТЕНОМ 

ПРЯДИ, НА ВЕРСТАТІ ТЧИ, БЕЗ СОЛІ ЇЖ, СЛІЗЬМИ УМИВАЙСЯ, А 
РУКОЮ ВТИРАЙСЯ. Н-135 

НЕ ЖНИ, ЧОГО НЕ ПОСIЯВ. Н-136 
НЕ ЖУРИСЯ ЗА ПОЛОВОЮ, КОЛИ МАЄШ ЗЕРНО. Н-137 
НЕ ЗАПУСКАЙ З НАСКОКА СВОЇ ПАЗУРI У ЧИЇСЬ ПЕЧIНКИ. Н-138 
НЕ ЗАХОДЬ У ЧУЖИЙ ЧАС, – ТОДI У СВIЙ НЕ ПОТРАПИШ. Н-139 див. 

БУДЕ КАЯТТЯ, ТА НЕ БУДЕ ВОРОТТЯ. Б-73 
НЕ З ВЕЛИКОГО ДОБРА ДОВОДИТЬСЯ IНОДI ТРИМАТИ ЯЗИК ЗА ЗУБАМИ.  

Н-140 див. БАГАТО ТАКИХ ВАС, ХИТРОВЕРХИХ, НА СВIТI 
РОЗВЕЛОСЯ. Б-8 

НЕЗГРАБНИЙ, НЕНАЧЕ КУЛЬ МУКИ. Н-141 див. НЕ ДУЖЕ ВИСОКО ЛІТАЙ, 
БО НИЗЬКО СЯДЕШ. Н-130 
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НЕ З ОДНІЄЇ ПЕЧІ ЇВ ХЛІБ. Н-142 
НЕ ЇВ ІЩЕ ПЕЧЕНОЇ ЦИБУЛІ. Н-143 див. МАТЕРІ ЙОГО ЦУРПАЛОК. М-15 
НЕ КЛАДИ РУКУ НА СМЕРТЬ, ВОНА САМА ПОКЛАДЕ НА ТЕБЕ РУКУ. Н-144 
НЕ КОЖЕН СТРIЧАЄ СВIЙ ЩЕДРИЙ РАНОК ЧИ ЩЕДРИЙ ВЕЧIР. Н-145 
НЕ КРУТИ МЕНІ ГОЛОВОЮ, НАЧЕ КОБИЛА В СПАСІВКУ. Н-146 
НЕ КУЄ, НЕ МЕЛЕ. Н-147 
НЕ ЛЕТИ, МОВ БАЙБАС НА ВЕСIЛЛЯ. Н-148 
НЕ ЛЕТИ, ЯК БЕЗ ГОЛОВИ. Н-149 
НЕ ЛIЗЬ В ЧУЖУ ДУШУ. Н-150 див. ДАЙ МЕНІ СПОКIЙ. Д-1  
НЕ ЛІЗЬ ПОПЕРЕД БАТЬКА В ПЕКЛО. Н-151 див. також: ПЛИВИ, ГРЕБИСЯ, 

ПЛАВЕЦЬ, НА ДНО СПУСКАЙСЯ, МРЕЦЬ. П-34 ; ПОПЕРЕД БАТЬКА В 
КОМУНIЗМ СКАЧЕ. П-82; ПОПЕРЕД БАТЬКА В ПЕКЛО НЕ ПОЛIЗЕ.  
П-83; ЧОГО ЛІЗЕШ ПОПЕРЕД БАТЬКА В ПЕКЛО? Ч-26 

НЕ ЛЯКАЙ (НЕ ЛЯКАЙТЕ), – МИ  (Я) ВЖЕ ЛЯКАНI (ЛЯКАНИЙ): <ПІД 
СІДЛОМ СМЕРТІ ЛЕЖАЛИ>. Н-152 

НЕ МАЄ СОВІСТІ НІ НА МАКОВЕ ЗЕРНО. Н-153 див. ДОПАВСЯ ДО 
ЧУЖОГО, МОВ КИРИК ДО СМЕТАНИ. Д-73 

НЕ МАЄ ХТОСЬ РОБОТИ, ТО Й ЧЕШЕ ЯЗИКА, МОВ НА НЬОГО ЛИЗАК 
НАПАВ. Н-154 див. ТАКЕ ВИГАДАЄТЕ, ЩО Й СЛУХАТИ НЕМА 
ЧОГО. Т-5 

НЕМА ЗАКОНУ НА ЯЗИКИ. Н-155 див. ЖУРБА СОРОЧКИ НЕ ДАЄ. Ж-26 
НЕ МАЛА БАБА КЛОПОТУ. Н-156 
НЕМА ЛЮБОВІ – ХОДИ ХОЧ ДО ПЕНЬКА, Є ЛЮБОВ – ТРИМАЙСЯ ПО 

ЧЕСТІ. Н-157 див. В (У) СIРКА (РЯБКА) ОЧЕЙ НЕ ПОЗИЧАВ (НЕ 
ПОЗИЧАЮТЬ). В-105 

НЕМА НIЧОГО ПОСТIЙНОГО В ЖИТТІ. Н-158 див. ВСЕ (УСЕ) ЙДЕ, ВСЕ 
(УСЕ) МIНЯЄТЬСЯ, <А БАБИ НАЙБIЛЬШЕ>. В-98 

НЕМА ПРАВДИ НА СВІТІ. Н-159 див. СТІЛЬКИ МЕНІ ДО РУК ПЛИВЕ, 
СКІЛЬКИ В ТЕБЕ З НОСА КАПНЕ. С-93 

НЕМА ТАКОГО КУПЦЯ В СВІТІ, ЯКИЙ ХОТІВ БИ ЗАРОБИТИ МЕНШЕ, 
АНІЖ МОЖНА. Н-160 див. ТИ НЕ ОБДУРИШ – ТЕБЕ ОБДУРЯТЬ. Т-32 

НЕМА ТАМ ЧОГО РОЗКАЗУВАТИ, НЕМА ЧОГО Й СЛУХАТИ. Н-161 див. ЇВ, 
ЩО АЖ ЗА ВУХАМИ ЛЯЩАЛО, ЩЕ Й ПIДХВАЛЮВАВ. Ї-1  

НЕМА ЧИМ ПОХВАЛИТИСЯ. Н-162 див. НАВIТЬ ЧОРТ НЕ ХВАЛИТЬСЯ 
РОГАМИ. Н-11 

НЕ МІРЯЙ УСІХ НА СВОЮ МІРКУ. Н-163 
НЕ МОЄ ПРОСО, НЕ МОЇ Й ГОРОБЦI. Н-164 див. також: І (Й) ПРОСО МОЄ, I 

ГОРОБЦI МОЇ. І-52 
НЕ МОЖНА ІЗ ДЬОГТЮ І МЕДУ ЗРОБИТИ СПОЖИВНУ СУМІШ. Н-165 
НЕ МОЖНА ТІЛЬКИ НА НЕБО ВИЛІЗТИ. Н-166 
НЕ МОРОЧ МЕНI ГОЛОВИ I НИЖЧЕСПИННЯ ЗАРАЗОМ. Н-167 
НЕ НА МОЇ ПЛЕЧI ТАКА НОША. Н-168 
НЕ НА ТАКИХ НАПАЛИ. Н-169 див. НАС НЕ КУПИШ. Н-62 
НЕ НА ТОЙ БІК ДЕРЕВО ГНЕШ. Н-170 
НЕ НА ТУ НОГУ СКАЧЕТЕ. Н-171 
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НЕ ОДИН КIВШ ЛИХА ЧЕРПНЕШ. Н-172 
НЕ ПЕРЕГИНАЙ ПАЛИЦЮ, БО ВИПРЯМИТЬСЯ – I ПО ТОБI ПЕРШОМУ 

ВДАРИТЬ. Н-173 див. ЗБИРАЙ СИЛУ, КОЛИ НЕ МАЄШ РОЗУМУ. З-61 
НЕ ПЕРЕПАЛО СЬОГОДНІ – ЗАВТРА ПЕРЕПАДЕ. Н-174 
НЕ ПЕЧИ ХОЧ ТИ МЕНЕ. Н-175 див. ХАЙ ТЕБЕ ЧОРТИ НА ТІМ СВІТІ 

ПЕЧУТЬ. Х-12 
НЕ ПИТАВШИ (НЕ ПИТАЮЧИ) БРОДУ, <ШУБОВСТЬ У ВОДУ>.  Н-176 див. 

також: ВIД СВАТАННЯ ЩЕ ДАЛЕКО ДО ВЕСIЛЛЯ. В-49 
НЕ ПИТАЙСЯ ВРОДИ, А ПИТАЙСЯ РОДУ. Н-177 
НЕ ПIДИ, НЕНАЧЕ РАК ПО ДРIЖДЖI. Н-178 
НЕ ПIДIЙМАЙТЕ РУКУ НА ЖИТТЯ! Н-179 див. I (Й) НА ГАРМАТНИЙ 

ПОСТРIЛ НЕ МОЖНА ПIДПУСКАТИ. І-42 
НЕ ПIДМIНИ СВОЄЇ ДОЛI НА ЧУЖУ. Н-180 див. УТЕКТИ ВIД СЕБЕ НЕ 

МОЖНА. У-32 
НЕ ПIДШУКУЙ ПРИКЛЮЧКУ НА ЧИЮСЬ СТАРIСТЬ. Н-181 
НЕ ПО ЙОГО ПЛЕЧАХ ТЯГАР. Н-182 див. ПРОЩАВАЙ, РОЗУМ, ДО 

РАНКУ. П-122 
НЕ ПОКЛОНЯЙСЯ ПОСТОЛУ, КОЛИ МОЖНА ВКЛОНИТИСЯ ЧОБОТУ. Н-183 
НЕ ПОЛІЗЕ В КИШЕНЮ ЗА СЛОВОМ. Н-184 див. також: КОЖНА КАПУСТА 

МАЄ СВОЮ ГОЛОВУ. К-19 
НЕ ПОРИ ГАРЯЧКИ. Н-185 
НЕ ПО РОКАХ КЛЕПАНИЙ НА ЯЗИК. Н-186 
НЕ ПОСАГ, А ЧЕСТЬ КРАСИТЬ МОЛОДУ. Н-187 
НЕ ПОСПIШАЙ ТАК – ДЕНЬ I СЬОГОДНI ВЕЛИКИЙ. Н-188 див. І (Й) КОНЕМ 

НЕ ЗДОЖЕНЕШ. І-34 
НЕ ПО ЧАСУ РОЗМАХНУВСЯ. Н-189 
НЕ ПРОСПИТЬ НI ЧУЖОЇ, НI СВОЄЇ ГРУШКИ В ПОПЕЛI. Н-190 
НЕПРОХАНИЙ ГІСТЬ, ЩО ПОБАЧИТЬ, ТЕ Й ПОЇСТЬ. Н-191 
НЕ РАЗ БУВ I НА КОНI, I ПIД КОНЕМ. Н-192 
НЕ РОБИ З КОПИТА. Н-193 
НЕ РОДИСЯ КРАСИВИМ, А РОДИСЯ ЩАСЛИВИМ. Н-194 
НЕ РОЗБАВЛЯЙ, ЧОЛОВІЧЕ, ГОРІЛКУ ВОДОЮ, НЕ ТОЙ СМАК БУДЕ. Н-195 
НЕ РОЗСУДИВ ЇХ МИР, ТО, МОЖЕ, ВІЙНА РОЗСУДИТЬ. Н-196 
НЕ РУБАЙ З ПЛЕЧА. Н-197 
НЕ СВЯТI ГОРШКИ ЛIПЛЯТЬ. Н-198 
НЕ СКАЧИ, ПАНЕ, ЦАПОМ, БО, ГЛЯДИ, СЛИМАКОМ ПОПОВЗЕШ. Н-199 
НЕ СПИТЬСЯ, БО ХЛIБ СНИТЬСЯ. Н-200 
НЕ СТАНЕ БАБА ДІВКОЮ. Н-201 див. НАВІТЬ ПОГАНИЙ МИР КРАЩЕ 

ДОБРОЇ БУЧІ. Н-10 
НЕ СТРАХАЙТЕ МЕНЕ СЬОГОДНI, БО Я ВАС МОЖУ НАЛЯКАТИ 

ЗАВТРА. Н-202 
НЕ СУДИ, БО Й ТЕБЕ ОСУДЯТЬ. Н-203 
НЕ СУНЬ СВОЮ ГОЛОВУ В ЧУЖИЙ ГЛЕК (КАЗАН).  Н-204 
НЕ СЬОГОДНI З’ЯВИВСЯ НА СВIТ. Н-205 див.  НЕ БУДЬ СВИНЕЮ. Н-101 
НЕ ТАК БIДА, ЯК ПРИБIДОК. Н-206 
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НЕ ТАКИЙ УЖЕ ЧОРТ СТРАШНИЙ, ЯК ЙОГО МАЛЮЮТЬ. Н-207 
НЕ ТАК СТАЛОСЯ, ЯК ГАДАЛОСЯ. Н-208 
НЕ ТВОГО <БАБСЬКОГО> УМА (РОЗУМУ) ДІЛО. Н-209 див. також: ЦИГАН ТЕЖ 

ПРИВЧАВ СВОЮ КОБИЛУ НЕ ЇСТИ. Ц-12 
НЕ ТВОЯ ЄПАРХIЯ I НЕ ТВОЯ ПЕЧАЛЬ. Н-210 див. НАПЛЮВАТИ – ЦЕ НЕ 

КЕРУВАТИ. Н-53 
НЕ ТИКАЙ МЕНI ПIД НІС. Н-211 див. ДО ДОБРА НЕ ДОВЕДЕ (НЕ 

ДОВЕДУТЬ). Д-67 
НЕ ТИ КОГОСЬ, ТО ХТОСЬ ТЕБЕ. Н-212 
НЕ ТИ НОСИШ КОРIННЯ – КОРIННЯ НОСИТЬ ТЕБЕ. Н-213 див. також: 

ЗЧАВИТЬ ГОЛОД ТIЛО, ТО Й НЕЧИСТЬ У ДУШУ ЗАБРЕДЕ. З-115 
НЕ ТІЛЬКИ СВІТ НА ЇХНІХ ВОЛАХ ЗІЙШОВСЯ. Н-214 
НЕ ТІ ТЕПЕР МЛИНИ МЕЛЮТЬ. Н-215 
НЕ ТОБI МЕНЕ ВЧИТИ. Н-216 див. ВИБУЯВ, ЯК ДУБ, А РОЗУМУ Й НА 

ЖОЛУДЬ НЕ ВРОДИЛО. В-23 
НЕ ТОБІ РОЗКАЗУВАТИ, НЕ МЕНІ СЛУХАТИ. Н-217 див. ГАРНА КАЗКА-

БАЙКА. Г-4 
НЕ ТОЙ ТЕПЕР ДЯДЬКО ПІШОВ. Н-218 див. ЛІВОЮ ФРАЗОЮ НАЙКРАЩЕ 

ЗАМАЗАТИ ВСЯКУ ДІРКУ. Л-14 
НЕ ТРУСIТЬ БIДУ – ОБТРУСИТЕ ГОРЕ. Н-219 
НЕ ТУРКОЧИ, БО Й ТАК ГОЛОВА В ОБРУЧАХ ТРІЩИТЬ. Н-220 див. І (Й) В 

(У) ДОБРЕ ЖЛУКТО НЕ ВМІСТИШ. І-3 
НЕ ТЯГНИ, ЯК БАГАТОГО ЗА ПЕЧIНКИ. Н-221 
НЕХАЙ ГНЕТЬСЯ ЛОЗА, А ТИ, ДУБЕ, КРІПИСЯ. Н-222 
НЕХАЙ ЛЕГЕНЬКО ЗГАДАЄТЬСЯ ЇМ! Н-223 див. ПЛАЧЕМ ЛИХО (ЛИХА)  НЕ 

ВIДПЛАЧЕШ (НЕ ЗБУДЕШСЯ). П-33 
НЕ ХОДИ ПО РОЗУМ ДО ОЗАДДЯ. Н-224 
НЕ ХОЧЕ ПIВЕНЬ НА ЧУЖЕ ВЕСIЛЛЯ, ТА НЕСУТЬ. Н-225 
НЕ ШУКАЙ ВРОДУ, А ШУКАЙ ПОРОДУ. Н-226 
НЕ ШУКАЙ КОМУСЬ ГОРЯ, КОЛИ СВОЄ НЕДАЛЕКО ХОДИТЬ. Н-227 
НЕ Я КОГОСЬ З’ЇМ – МЕНЕ БЕЗ СОЛІ З’ЇДЯТЬ. Н-228 
НЕ Я – САМА БIДА ПIДРАХУВАЛА. Н-229 
НИЄ, МОВ КОМАР НА БОЛОТІ. Н-230 див. ДРІБНА ЛЮДИНА ТЕПЛОЇ ПЕЧІ 

ШУКАЄ. Д-82 
НІБИ З МІСЯЦЯ ЗВАЛИВСЯ. Н-231 
НІ ВІД КОРОВИ НАБІЛУ, НІ ВІД СВИНІ РАТИЦІ. Н-232 див. ОДНА БІДА ЙДЕ 

З ПОДВІР’Я, А СВІЖА ВХОДИТЬ У ВОРОТА. О-12 
НІ ЗА ПЛЕЧИМА, НІ ПЕРЕД ОЧИМА. Н-233 див. БІГАВ ЗА ВОЗОМ, – 

ПОБІЖИШ І ЗА САНКАМИ. Б-26 
НI ЗА ЩО НI ПРО ЩО. Н-234 див. ВЛИП (УЛИП), ЯК МУХА В МЕЛЯСУ. В-75 
НІКОЛИ МОЛОДІСТЬ НЕ ДУМАЄ НАПЕРЕД. Н-235 
НIКОЛИ НIЧИМ НЕ ДОГОДИШ. Н-236 див. ЦЕ ТАКИЙ, ЩО НЕ ВСИДИТЬ I 

НЕ ВЛЕЖИТЬ. Ц-9 
НІ ПЕРЕД КИМ НЕ ЛОМИТЬ ШАПКИ. Н-237 див. ПЛЮВАТЬ МЕНІ НА ВСІХ 

З ВИСОКОЇ ДЗВІНИЦІ. П-35 
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НI ПУХУ НI ПЕРА. Н-238 
НІ РИБ’ЯЧОГО ОКА, НІ ЛУСКИ ВАМ. Н-239 
НІ СІЛО НІ ВПАЛО. Н-240 
НI СЛУХУ НI ПЕРЕСЛУХУ. Н-241 
НI ТПРУ НI НУ. Н-242 
НIХТО НЕ ЗНАЄ, ДЕ ЙОГО ГРIМ НОЧУЄ. Н-243 
НIХТО НЕ ЗНАЄ, ДЕ ЙОГО ДОЛЯ: <ПОПЕРЕДУ, ПОЗАДУ ЧИ ЗБОКУ>. Н-244 
НІХТО НЕ ЗНАЄ СВОГО ЧАСУ І ГРОБОВИЩА. Н-245 
НIХТО НЕ ЗНАЄ, ЧИЄ БУДЕ ЗАВТРА. Н-246 
НІХТО НЕ РОЗБЕРЕТЬСЯ, ЩО ТАКЕ ЖІНКА: <ОДИН ДЕНЬ ВОНА З ТОБОЮ, 

МОВ СОНЦЕ, СІДАЄ, А НА ДРУГИЙ – ВІДЬОМСЬКЕ ПОМЕЛО 
СІДЛАЄ>. Н-247 

НІХТО СВОГО ЩАСТЯ-ДОЛІ НЕ ВГАДАЄ. Н-248 
НІЩО ТАК НЕ ВІДРОДЖУЄ ЛЮДИНУ, ЯК ЛЮБОВ, І НІЩО ТАК НЕ 

ВБИВАЄ ЛЮДИНУ, ЯК ТЕЖ ЛЮБОВ. Н-249 
НОВА ВЛАДА – ТО ЖУРАВЕЛЬ У НЕБI. Н-250 див. НЕ СУНЬ СВОЮ 

ГОЛОВУ В ЧУЖИЙ ГЛЕК (КАЗАН). Н-204 
НОВЕ ДІЛО – МОЛОДИЙ ВОГОНЬ. Н-251 
НОГИ <Ж> НЕ КУПОВАНІ. Н-252 
 
О 
ОБЕРЕЖНIШЕ ХОДИ ПО ЗЕМЛI, ПОСЛИЗНУТИСЯ НЕ ТЯЖКО. О-1 
ОБЕРЕЖНО IДИ ПОЗЕМЛI, БО ЗАВАЛИШСЯ. О-2 див. НАД ОДНИМ 

ГРИМИТЬ, А ДРУГОГО БЛИСКАВКА Б’Є. Н-25 
ОБIЦЯНКА – ЦЯЦЯНКА. О-3 
ОБ’ЇЛИ РIЗНI, НАЧЕ ГУСІНЬ. О-4 див. ПАН ДЛЯ ПАНА НЕ СТАРАВСЯ Б, А 

ПАСIЧНИК ДЛЯ САДОВОДА ЗАВЖДИ ПОСТАРАЄТЬСЯ. П-1 
ОБЛИЧЧЯМ НЕ ВИЙШОВ. О-5 див. ДУШЕЮ НЕ ВИЙШОВ. Д-100 
ОБЛОМЛЯТЬ, МОВ ГОРОБА ВОСЕНИ. О-6 див. РУКИ КОРОТКІ. Р-26 
ОБПІКАЄШСЯ, ТА НЕ ЗАРІКАЄШСЯ. О-7 
ОБРАВСЯ ГРИБОМ – ТРЕБА ЛІЗТИ В КОШИК. О-8 
ОДИН БАГАТО ПРОСИТЬ, А ДРУГИЙ МАЛО ДАЄ. О-9 див. НI ТПРУ НI 

НУ. Н-242 
ОДИН ВЗУТИЙ, А ДРУГОМУ ВЗУТТЯ ТІЛЬКИ СНИТЬСЯ. О-10 
ОДИН ДИВИТЬСЯ НА ЛIД, А ДРУГИЙ НА ШЕВЦЯ. О-11 
ОДНА БІДА ЙДЕ З ПОДВІР’Я, А СВІЖА ВХОДИТЬ У ВОРОТА. О-12 
ОДНА БРОВА – ВАРТА ВОЛА, <А ДРУГIЙ – I ЦІНИ НЕМА>. О-13 див. також: 

КУПЦI З БАРУ – НI ГРОШЕЙ, НI ТОВАРУ. К-81 
ОДНА ГОЛОВА ДОБРЕ, А ДВІ – ЩЕ ГІРШЕ. О-14 
ОДНА ЗЕРНИНА ДАЄ ЖМЕНЮ ЗЕРНА. О-15 
ОДНАКОВО, ЯК ПЛИСТИ. О-16 
ОДНА УДАЧА ВЕДЕ ЗА СОБОЮ ЩЕ Й ДРУГУ. О-17 див. ЛИХО НЕ ХОДИТЬ 

САМОТНЬО. Л-12 
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ОДНИМ МИРОМ МАЗАНІ. О-18 див. також:  ВИМІНЯВ ШИЛО НА ШВАЙКУ. 
В-34; ХАЙ НОГА МЕНІ ВІДСОХНЕ. Х-6; ЯК НЕ ВКУСИШ, ТО І З 
МІСЦЯ НЕ ЗРУШИШ. Я-42 

ОДНИМ МОТУЗОЧКОМ ЗВ’ЯЗАНI. О-19 див. ЗА ТИМ ДОБРОМ НЕ 
ВГОНИШСЯ. З-53; ЗОЛОТЕ ТЕЛЯ ОБЛИЗАЛО РУКУ. З-102;  НАТЕ І 
(Й)  МОЇ ШТАНИ В ЖЛУКТО. Н-66; СВОЮ БІДУ І ГРОМОМ НЕ 
ПРИБ’ЄШ. С-24 

ОДНI ВЧАТЬСЯ ЖАТИ, А ДРУГI РОЗУЧУЮТЬСЯ. О-20 
ОДРУЖИВСЯ НА ЧОТИРИ ВIТРИ. О-21 
ОДРУЖИТИСЯ – НЕ ПЕРЕКРУТИТИСЯ. О-22 
ОД СМЕРТІ НЕ ВТЕЧЕШ. О-23 
ОКО В ОКО, Й ЧУБ У ЧУБ. О-24 див. I (Й) ЩЕЛЕПА ВIДВАЛИЛАСЯ, I ОЧI НА 

ЛОБА ПОЛIЗЛИ. І-59 
ОРЛИНИЙ КЛЕКIТ НАВIТЬ З-ПIД ХМАРИ ЧУТИ. О-25 
ОТАК ЗА ОНУЧУ МОЖНА ПІДНЯТИ БУЧУ. О-26 
ОТ ЗА КИМ БЕРЕЗОВА КАША СУМУЄ. О-27 
ОТ ЗА КИМ КIНО ПЛАЧЕ ДРIБНИМИ СЛЬОЗАМИ. О-28 див. ЩО НЕ СЛОВО, 

ТО ЗОЛОТО. Щ-40 
ОТ І СПРАВДИЛОСЯ МОЄ СЛОВО. О-29 див. ЯК У ВОДУ ДИВИЛАСЯ 

(ДИВИЛИСЯ). Я-59 
ОТ I ШУКАЙ ВIТРА В ПОЛI. О-30 
ОТО, КУДИ СКОЧИВ! О-31 див. НАПЛЮВАТИ – ЦЕ НЕ КЕРУВАТИ. Н-53 
ОТ ТОБІ Й МАЄШ.  О-32 див. ТВІЙ БАТЬКО І МІЙ БАТЬКО НА ОДНОМУ 

СОНЦІ ОНУЧІ СУШИЛИ. Т-23 
ОТ ЯК НЕ ЖИВЕ, А ТРУНИ НЕ МИНЕ. О-33 
 
П 
ПАН ДЛЯ ПАНА НЕ СТАРАВСЯ Б, А ПАСIЧНИК ДЛЯ САДОВОДА 

ЗАВЖДИ ПОСТАРАЄТЬСЯ. П-1 
ПАН ЧИ ПРОПАВ. П-2 див. також: ПОДАЛI ВIД ГРІХА. П-48 
ПАПIР УСЕ СТЕРПИТЬ. П-3 
ПАПIРЦЯМИ НЕ НАГОДУЄШ. П-4 див. В (У) ПЕЧIНКАХ СИДИТЬ (СИДЯТЬ) 

<МЕНI>. В-96 
ПАР КІСТОК НЕ ЛОМИТЬ. П-5 
ПАХНЕ СМАЛЕНИМ. П-6 
ПЕРЕД ДІВЧИНОЮ МАЛО НА КОЛІНА НЕ СТАЄМО, А ЖІНКУ ПО КОЛІНА 

В ЗЕМЛЮ ВГАНЯЄМО. П-7 
ПЕРЕД КРАСОЮ І ЛЮДИ ПЛАЧУТЬ. П-8 
ПЕРЕДАВ КУТI МЕДУ. П-9 див. також: ВИНЮСЯ, КАЮСЯ, ЗАРІКАЮСЯ – 

БІЛЬШЕ НЕ БУДУ. В-35 
ПЕРЕД ОЧИМА – МЕЛУН, А ЗА ПЛЕЧИМА – КЛАДУН. П-10 
ПЕРЕКОТИПОЛЕ НЕ ЗНАЄ, ЩО ТАКЕ СПРАВЖНЄ КОРIННЯ. П-11 
ПЕРЕМIНИ СОРОЧКИ НЕ МАЄ, А НОРОВ ПОКАЗУЄ. П-12 
ПЕРШИЙ КЛИН ВБИТО. П-13 
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ПЕРШИЙ КРАСЕНЬ У СЕЛІ. П-14 див. САМ БОГ НЕ ЗНАВ, ЩО БІС У 
КОЖНУ ЧУЖУ ЖІНКУ ПО ЛОЖЦІ МЕДУ КЛАВ. С-4 

ПЕЧАТКА В КИШЕНІ – ЦЕ ТРИВОГА НА СЕРЦІ. П-15 
ПИЙТЕ, ЖИЛИ, ПОКИ ЖИВI. П-16 
ПИЛЬНІСТЬ І НАКЛЕПИ – ЦЕ ДВІ ВЕЛИКІ РІЗНИЦІ. П-17 
ПИШАЄТЬСЯ, МОВ СВЯЧЕНЕ ПОРОСЯ. П-18 див. В (У) ГОЛОВI ЩЕ Й НЕ 

ОРАНО. В-6 
ПИШАЄТЬСЯ, МОВ ТЕЛЯ В НАРИТНИКУ. П-19 
ПИШАЄТЬСЯ, МОВ ТУРЕЦЬКИЙ БIБ У ГОРОСI. П-20 див. I (Й) НА ЛЮДЕЙ 

ПОДИВИТИСЯ, I СЕБЕ ПОКАЗАТИ. І-43 
ПИШЕ – ПРЯМО ЯК МУХА ДИШЕ. П-21 
ПІВЕНЬ СОЛОВ’ЄМ НЕ ЗАСПІВАЄ. П-22 див. З ОДНИМ АРШИНОМ ДО 

ВСЬОГО НЕ ПІДСТУПИШ.  З-100 
ПІДІЙМАЙ, СОВО, КРИЛЬЦЯ. П-23 див. ВІД ЗЛОСТІ ПЕЧІНКА БОЛИТЬ. В-43 
ПIДНЯВСЯ ДУРЕНЬ У ЦIНI. П-24 
ПІДРУБУЄ СУК, НА ЯКОМУ ТРИМАЄМСЯ МИ. П-25 
ПІД ТВОЄЮ РОЗУМНОЮ ШАПКОЮ ГОЛОВА ДУРНІШОЮ СТАЛА. П-26 

див. ГАРНА КАЗКА-БАЙКА. Г-4 
ПIЗНЯ ГОДИНА НЕЧИСТУ СИЛУ ВИВОДИТЬ. П-27 
ПІСЛЯ МЕНЕ ХАЙ САМА ЗЕМЛЯ ДОГОРИ ДРИГОМ ПЕРЕКИНЕТЬСЯ. П-28 
ПIСЛЯ ТАКОГО ВIТАННЯ ПОТЯГЛО НА ШАПКОБРАННЯ. П-29 див. ЗАДАРМА 

ПОРIГ НЕ ПЕРЕСТУПИТЬ. З-8 
ПІШЛА ПИСАТИ ГУБЕРНІЯ. П-30 
ПІШЛА (ПІШЛО), ЯК УЧОРАШНЯ ВОДА: <ЗДОГАНЯЙ – НЕ 

ЗДОЖЕНЕШ>. П-31 
ПІШЛО ЗА ВІТРОМ (ВОДОЮ). П-32 
ПЛАЧЕМ ЛИХО (ЛИХА)  НЕ ВIДПЛАЧЕШ (НЕ ЗБУДЕШСЯ). П-33 див. також: 

ЖУРБОЮ БІДІ НЕ ПОСОБИШ. Ж-29 
ПЛИВИ, ГРЕБИСЯ, ПЛАВЕЦЬ, НА ДНО СПУСКАЙСЯ, МРЕЦЬ. П-34 
ПЛЮВАТЬ МЕНІ НА ВСІХ З ВИСОКОЇ ДЗВІНИЦІ. П-35 
ПОБАЧИМО, ЯКОЇ ТИ ЗАСПІВАЄШ. П-36 
ПОБАЧУ – ПРИБ’Ю! П-37 див. ХВАЛИЛАСЯ ВIВЦЯ, ЩО В НЕЇ ХВIСТ, ЯК У 

ЖЕРЕБЦЯ. Х-17 
ПОБИЙ МЕНЕ ХРЕСТ. П-38 
ПОБІГАВ ЗА ВОЗОМ, ПОБІЖИШ І ЗА САНЬМИ. П-39 
ПОВЕРТАЙ ГОЛОБЛІ НАЗАД. П-40 
ПОВIСЬ НА ГIЛЛЯЦI – ОДИН ОДНОГО НЕ ПЕРЕВАЖИТЬ. П-41 див. ЯКИЙ 

БАТЬКО, ТАКИЙ I СИН. Я-28 
ПОГАНЕ ОДВІЄТЬСЯ, А ГАРНЕ ПРИТЯГНЕТЬСЯ. П-42 див. НАВІТЬ І З КВАСУ 

ВИРОСТАЄ ОКРАСА. Н-8 
ПОГАНЯЙ ДО ЯМИ. П-43 
ПОГАСИ ЗАРАЗ СВОЄ ПОЛУМ’Я: НЕ В ТОЙ БІК ВОНО МЕТНУЛОСЯ. П-44 
ПОГИБЕЛЛЮ ПАХНЕ. П-45 див. ЩОБ І ДУХОМ ПОГАНИМ НЕ ТХНУЛО. Щ-16 
ПОГЛЯДАЙ І НА ПЕРЕДНІ, І НА ЗАДНІ КОЛЕСА. П-46 див. також: ЩОБ НЕ 

БУВ ТАКИМ РОЗУМНИМ. Щ-18 
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ПОГОРIВ, ЯК ШВЕД ПIД ПОЛТАВОЮ. П-47 
ПОДАЛI ВIД ГРІХА. П-48 
ПОДАЛІ ВІД ЛИХА. П-49 див. НАЇВ ЧЕРЕВО НА ЧУЖОМУ ГОРІ. Н-30 
ПОДАЛI ВIД ЛЮДСЬКОГО ОКА. П-50 див. ПРИПАС НІКОЛИ НЕ 

ЗАВАДИТЬ. П-111 
ПОДІЛЕНА РАДІСТЬ – ПОДВІЙНА РАДІСТЬ, А ПОДІЛЕНЕ ГОРЕ – 

ПОЛОВИНА ГОРЯ. П-51 
ПОДУМАЄШ, ВЕЛИКЕ ЦАБЕ. П-52 див. ДЕРЕТЬСЯ, МОВ ЖАБА НА КОРЧ. Д-27 
ПОЖАЛIВ БОГ РАКА. П-53 
ПОЖАЛІЙ ЗБРОЮ ОДИН РАЗ, ТО ВОНА ТЕБЕ СІМ РАЗ ПОЖАЛІЄ. П-54 див. 

В (У) ГОСПОДАРСТВІ І МОТУЗОЧОК ЗГОДИТЬСЯ. В-8 
ПОЖИВЕМО – ПОБАЧИМО. П-55 
ПОЗИЧАЙ У ЗАЙЦЯ НОГИ. П-56 
ПОЇДЕШ ПО ШЕРСТЬ, А ВЕРНЕШСЯ СТРИЖЕНИМ. П-57 
ПОКАЄШСЯ ПОТІМ, ТА ЗАПІЗНО БУДЕ. П-58 див. НАВІТЬ ПОГАНИЙ МИР 

КРАЩЕ ДОБРОЇ БУЧІ. Н-10 
ПОКИ В БАБИ СПЕЧУТЬСЯ КПИШI,  В ДIДА НЕ СТАНЕ ДУШI. П-59 
ПОКИ ГЛАДКИЙ СХУДНЕ, ХУДОГО НА ЦВИНТАР ПОНЕСУТЬ, <І СОБАКА НЕ 

ГАВКНЕ>. П-60 див. НА ЇХНІЙ ВІК НАШОГО БРАТА ВИСТАЧИТЬ. Н-31 
ПОКИ ГОРОБЦЯ  (ПІВНЯ) НАМАЛЮЄ, БИКА (ВОЛА) З’ЇСТЬ. П-61 
ПОКИ ГРІМ НЕ ВДАРИТЬ. П-62 див. ЗУБАМИ ТРИМАЮТЬСЯ ОДИН 

ОДНОГО. З-110 
ПОКИ Є ДОБРА ВIРА, ДОТИ НЕ ЗЛОМИТЬ НЕЩАСТЯ. П-63 див. УСЕ 

МИНЕТЬСЯ, А ПРАВДА ЗАЛИШИТЬСЯ. У-23 
ПОКИ ЛЮДИНА ЖИВЕ, ЧЕКАЄ ЧОГОСЬ ВЕЛИКОГО. П-64 
ПОКИСЛА ТРОХИ – I ПIДСИХАЙ. П-65 
ПОКИ ТИХО ЛИХО. П-66 див. НІХТО НЕ ЗНАЄ СВОГО ЧАСУ І 

ГРОБОВИЩА. Н-245 
ПОКИ ХВАЛЬКО НАХВАЛИТЬСЯ, БУДЬКО НАБУДЕТЬСЯ. П-67 
ПОКИ ХОДИТЬ СТРАХ, – ПРАВДА НЕ ВИРОСТЕ. П-68 див. З МОВЧАННЯ 

ПРАВДА НЕ ВИРОСТЕ. З-90 
ПОКИ ЩО СУДДІ БІЛЬШЕ ЗНАЮТЬ ПІДЗЕМЕЛЛЯ, НІЖ ЗЕМЛЮ І НЕБО.  

П-69 див.  ЗЕМЛЯ ТОНКА – НЕ ПРОВАЛІТЬСЯ В ПІДЗЕМЕЛЛЯ. З-79 
ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ І НІГ НЕ ПОКОЛОТИ. П-70 
ПОЛІЗ, НАЧЕ ВІЛ У ЯРМО. П-71 
ПО ЛЮБОВІ МОЖУТЬ ЖЕНИТИСЯ АБО БЕЗПРОСВІТНІ ДУРНІ, АБО 

ВЕЛИКІ ПАНИ, ЩО ПРОЖИВАЮТЬ НА ГОЛОВИЗНІ. П-72 
ПОМАНИЛИ БУБЛИКОМ, А ПЕТЛЕЮ СТИСНУТЬ. П-73 
ПОМЕНШАЄ РОЗУМУ В ГОЛОВІ, ПОМЕНШАЄ І ХЛІБА НА ЗЕМЛІ. П-74 
ПОМОЖУТЬ, ЯК БАБІ КАДИЛО, КОЛИ БАБУ ЗДУБИЛО. П-75 
ПОМ’ЯНИ МОЄ СЛОВО. П-76 
ПОНАДИВСЯ ГЛЕК ВОДУ НОСИТИ. П-77 
ПОПАВ З-ПIД РИНВИ НА ДОЩ. П-78 
ПОПАВСЯ <У ЧОРТОВУ СУПРЯГУ>, ЯК ЖАБА В ТЕНЕТ – <НI ВЗАД, НI 

ВПЕРЕД>. П-79 



ПАРЕМІЙНИЙ КОРПУС МИХАЙЛА СТЕЛЬМАХА 
 

308 
 

ПОПАДЕТЬСЯ БИЧОК НА МОТУЗОК. П-80 
ПОПАЛА ДУША НА БIСОВI ЖОРНА. П-81 
ПОПЕРЕД БАТЬКА В КОМУНIЗМ СКАЧЕ. П-82 
ПОПЕРЕД БАТЬКА В ПЕКЛО НЕ ПОЛIЗЕ. П-83 див. також: НЕ ЛІЗЬ ПОПЕРЕД 

БАТЬКА В ПЕКЛО. Н-151; ПЛИВИ, ГРЕБИСЯ, ПЛАВЕЦЬ, НА ДНО 
СПУСКАЙСЯ, МРЕЦЬ. П-34; ЧОГО ЛІЗЕШ ПОПЕРЕД БАТЬКА В 
ПЕКЛО? Ч-26 

ПОРА ПIТИ ПО РОЗУМ ДО ГОЛОВИ. П-84 
ПО-РIЗНОМУ ВМИРАЮТЬ ПТИЦЯ I ТХІР. П-85 див. ІДУЧИ ПО ЧУЖУ 

ГОЛОВУ, ДУМАЙ ПРО СВОЮ (НЕСИ І СВОЇ КОСТІ). І-20 
ПОРОХ ТРИМАЙТЕ СУХИМ. П-86 
ПОРОШИНКА ОКО ЗАСЛІПЛЮЄ. П-87 
ПО СВОЇЙ ЧЕСТІ ЛЮДИ НОГАМИ НЕ СТУПАЮТЬ. П-88 
ПОСЛАВ БОГ ГОСТЕЙ ПРОТИ НОЧI. П-89 
ПОСЛУХАЛИСЯ ВУХА ЯЗИКА, А ТЕПЕР ГОРЯ I ВIДРОМ НЕ ВИНЕСЕШ. П-90 
ПОТАЄМНЕ СТАЄ ЯВНИМ. П-91 
ПОТРІБНЕ ТВОЄ СПАСИБІ І ПЕРЕПРОСИНИ, ЯК СОБАЦІ ДРАСТУЙ. П-92 
ПОТРІБНИЙ, ЯК МІСЯЦЬ У НЕБІ. П-93 див. МІЙ БАТЬКО ГОРІВ, А ХТОСЬ 

РУКИ ПОГРІВ. М-32 
ПОТРІБНИЙ, ЯК СОБАЦІ «ДОБРИДЕНЬ». П-94 
ПОТРУСИМО ДУШУ, ЯК ГРУШУ. П-95 
ПОТЯГЛИ ХВОСТИ, МОВ ШОЛУДИВІ ПСИ. П-96 див. КОЛИ ОЗЕРО СТАЄ 

БОЛОТОМ – ТЯЖКО, А КОЛИ ЛЮДИНА, ТО СТРАШНО. К-37 
ПОХВАЛИ (ХВАЛИ) МЕНЕ, МОЯ ГУБОНЬКО, <БО РОЗДЕРУ ДО САМИХ ВУХ>. 

П-97 див. також: СЛАВНОМУ ПАРУБКУ СЛАВНО І ПОНОСИТИ. С-53 
ПОХОДИШ БІЛЯ ПАНСЬКОГО ДОБРА – ЗАБРЬОХАЄШСЯ, НАЧЕ СВИНЯ В 

КАЛЮЖІ. П-98 див. СПОМ’ЯНЕШ (ЗГАДАЄШ) МОЄ СЛОВО. С-80 
ПО ЦІЙ МОВІ БУВАЙ ЗДОРОВИЙ. П-99 див. МІЙ БАТЬКО ГОРІВ, А ХТОСЬ 

РУКИ ПОГРІВ. М-32 
ПОЧИНАЛИ ЗА ЗДРАВIЄ, ЧОГО Ж ТЯГНЕШ ЗА УПОКIЙ. П-100 
ПОЧУТТЯ БЕЗ РОЗУМУ – ЦЕ ТОЙ ХМІЛЬ, ЯКИЙ І ГОЛОВУ ЗІРВЕ. П-101 
ПОШЛЕ КОГОСЬ НА НЕБО ВIВЦI ПАСТИ. П-102 див. І (Й) КIНЦI У ВОДУ. І-28 
ПРАВДА – ВОНА ЯК СЛОВО БОЖЕ. П-103 
ПРАВДА НА НАШОМУ БОЦІ. П-104 
ПРАВДА ОЧІ КОЛЕ. П-105 
ПРАВЕДНА ІСКРА ЗНАЄ, ДЕ ВПАСТИ. П-106 
ПРАВИТЬ, МОВ ЗА РІДНОГО БАТЬКА. П-107 
ПРИ ГРІШНОМУ ТІЛІ МАЄ ГОЛОС ПРАВЕДНИКА. П-108 
ПРИЙДЕ ЩЕ ЗИМА І НА ПСА. П-109 
ПРИЙШЛИ ПО ВОВНУ – ЛИШИЛИСЯ БЕЗ ШЕРСТІ. П-110 
ПРИПАС НІКОЛИ НЕ ЗАВАДИТЬ. П-111 
ПРИТУЛИЛА ГОРБАТОГО ДО СТІНИ. П-112 
ПРИЧАЇВСЯ, ЯК МИША ПIД МIТЛОЮ. П-113 див. НЕ РОБИ З КОПИТА. Н-193 
ПРИШИЮ I ПРИЛАТАЮ. П-114 див. ЗАДЕШЕВО НЕ ВIДКУПИТЬСЯ. З-10 
ПРО ДУШУ ПОДУМАЙ. П-115 
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ПРОЖИВ ДЕНЬ – І ТО ДОБРЕ. П-116 див. ЗА ТИМ ДОБРОМ НЕ 
ВГОНИШСЯ. З-53 

ПРО МЕНЕ, <СЕМЕНЕ>. П-117 див. ЯК НЕ ЇЛА ДУША ЧАСНИКУ, ТО Й 
ТХНУТИ НЕ БУДЕ. Я-45 

ПРОНОЗУВАТА ШАТКІВНИЦЯ, ТА НА ВИДУ НІЧОГО СОБІ. П-118 
ПРОПАВ ТОРГ, ПРОПАЛА Й ГОРIЛКА. П-119 
ПРОСПIВАВ СВОЄ, А ТАМ ХОЧ I НЕ РОЗВИДНЯЙСЯ. П-120 
ПРОТОРЕНІ СТЕЖКИ ЗАВЖДИ ЛЕГШІ. П-121 
ПРОЩАВАЙ, РОЗУМ, ДО РАНКУ. П-122 
ПРЯМО ГОРА ЗВАЛИЛАСЯ З МОЇХ ПЛЕЧЕЙ. П-123 
ПСОВІ ОЧІ ПРОДАВ. П-124 див. НАЇВ ЧЕРЕВО НА ЧУЖОМУ ГОРІ. Н-30 
ПТАХ ПЕРЕЛIТНИЙ: ЯК НЕ ПОЛЕТИТЬ УГОРУ, ТО САМI СКИНЕМО ВНИЗ 

З ГНIЗДА. П-125 
ПТИЦЯ ТАКОЖ БОСА ХОДИТЬ, І НЕ ЖУРИТЬСЯ. П-126 див. БОСЕ, А 

ЧОГОСЬ РАДІЄ.  Б-57 
ПУПОВИНОЮ МОЖЕ ВИЛІЗТИ ЦЕ БАГАТСТВО. П-127 див. ЗДОХ, ЯК 

ПІВЕНЬ ОД ЧЕМЕРИЦІ. З-73 
ПУСТИ БРЕХНЮ ДРIБНУ, НАЧЕ МАК, А ВИРОСТЕ ЗАВБIЛЬШКИ З 

КУЛАК. П-128 
П’Ю, ТА РОЗУМУ НЕ ПРОПИВАЮ. П-129 
П’ЯТЕ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЕ. П-130 
 
Р 
РАДIЄ, НАЧЕ БОГА ЗА БОРОДУ ПIЙМАВ. Р-1 
РАЗ ЖИВЕМО НА СВІТІ. Р-2 
РАЗ НА ТЕ ПІШЛО. Р-3 
РАНИ ЛІКУЮТЬ, А НЕ ЯТРЯТЬ. Р-4 
РАННIЙ СМIХ НА ПIЗНI СЛЬОЗИ ПОВЕРТАЄ. Р-5 
РАНО ЧИ ПIЗНО ПРИЙДЕШ (ПРИЙДЕТЕ). Р-6 див. СИЛУВАНИМ КОНЕМ НЕ 

НАРОБИШ. С-36 
РИБА І ЗАЙЦІ ЗАВЕДУТЬ У СТАРЦІ. Р-7 
РИБА НЕ БЕЗ КОСТI, А ЧОЛОВIК НЕ БЕЗ ЗЛОСТI. Р-8 
РИНУВСЯ, МОВ ВЕДМІДЬ НА ПАСІКУ. Р-9 див. ТРИМАЙ ЯЗИК ЗА ЗУБАМИ, 

<ЩОБ НЕ ЇСТИ БОРЩ З ГРИБАМИ>. Т-51 
РІДНОГО БАТЬКА ЗА КОПІЙКУ (ПРИБАВ КОПІЙКУ) ПРОДАВ БИ 

(ПРОДАСТЬ). Р-10 
РIЗНI ЧАСИ ПО-РIЗНОМУ ЦIНУЮТЬ ЛЮБОВ. Р-11 
РОБИ ПО ПРАВДI – ОЧI ВИЛIЗУТЬ. Р-12 
РОБОТИ ДО САМОЇ СУБОТИ. Р-13 
РОЗКАЖИ, ЯК НА ДУХУ. Р-14 
РОЗКIШ ПРИХОДИТЬ ЗI СМАКОМ, А МИНАЄТЬСЯ З БОЛЕМ. Р-15 
РОЗКОШУЄ, ЯК ПАМПУХ В ОЛIЇ. Р-16 див. ДЕРЖАВI КРАПЛЮ, СОБI 

КВАРТУ. Д-28 
РОЗЛЕДАЧIВ ТИ, ЯК ЦЕРКОВНА БРАМА. Р-17 
РОЗМОЛОЛАСЯ, МОВ КОЛЕСО БЕЗ БУКШІ. Р-18 
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РОЗПАСКУДИЛИСЯ, НАЧЕ В ТЕЩI. Р-19 
РОЗУМНА ГОЛОВА, ТІЛЬКИ НЕ НА ТІ В’ЯЗИ ВМОСТИЛАСЯ. Р-20 
РОЗУМНИЙ МОЖЕ СЕБЕ НАЗВАТИ ДУРНЕМ, А ДУРЕНЬ – НІКОЛИ. Р-21 
РОЗУМНИЙ ЧОЛОВIК, А ВЕРЗЕ ЧОРТИ БАТЬКА ЗНА ЩО! Р-22 див. ТВОЄ 

<ЛЕЖИТЬ>  ЗВЕРХУ (ЗНИЗУ). Т-24 
РОЗУМ ТРЕБА МАТИ В ГОЛОВІ. Р-23 
РОКIВ, ЩО ЗБIГЛИ, ЯК ВЕСНЯНА ВОДА, – ЗДОГАНЯЙ – НЕ ЗДОЖЕНЕШ. Р-24 
РОТ – НЕНАЧЕ ХЛIВ: <ЯК РОЗЧИНИТЬСЯ – ЗАМКОМ НЕ ЗАЧИНИШ, 

КВАЧЕМ НЕ ЗАТУЛИШ>. Р-25 див. ВЛИП (УЛИП), ЯК МУХА В 
МЕЛЯСУ. В-75 

РУКИ КОРОТКІ. Р-26 
РУКОЮ ПОДАТИ. Р-27 
РЯТУЙТЕ МОЮ ДУШУ! Р-28 див. ЗIТХАЄТЕ (ЗІТХНУЛА), МОВ (ЯК) 

ОСТАННЄ СПЕКЛИ (СПЕКЛА). З-86 
 
С 
САМА БАЛАМУТКА, ЯКИХ ЗЕМЛЯ НЕ ЗНАЛА. С-1 див. ПОКИСЛА ТРОХИ – 

I ПIДСИХАЙ. П-65 
САМА РОЗУМIЄШ, НЕ МАЛЕНЬКА. С-2 
САМ БІС НОГУ ВЛОМИТЬ. С-3 див. ЖІНКУ З ЯКОГО БОКУ НЕ ПОВЕРНИ – 

ОДНЕ ЛУКАВСТВО ПОБАЧИШ. Ж-24 
САМ БОГ НЕ ЗНАВ, ЩО БІС У КОЖНУ ЧУЖУ ЖІНКУ ПО ЛОЖЦІ МЕДУ 

КЛАВ. С-4 див. також: ПРОНОЗУВАТА ШАТКІВНИЦЯ, ТА НА ВИДУ 
НІЧОГО СОБІ. П-118 

САМ ДIДЬКО ТОБI НЕ ВГОДИТЬ. С-5 див. БИЙ СВIЙ СВОГО, ЩОБ ЧУЖИЙ 
БОЯВСЯ. Б-24 

САМ ДІДЬКО У ВАШИХ ДІЛАХ ШИЮ СКРУТИТЬ. С-6 
САМЕ ТЕПЕР ДО ОПЕНЬОК, КОЛИ НАС УЖЕ НА ПНІ ОБТЯТО. С-7 див. НЕ 

ТІ ТЕПЕР МЛИНИ МЕЛЮТЬ. Н-215 
САМЕ ЩАСТЯ НАД ВАМИ ТОРБОЮ ТРУСИТЬ. С-8 див. І (Й) ЗА ТОРБУ 

ЧЕРВОНЦІВ НЕ ПРОДАМ. І-22 
САМИМ «СПАСИБI» НЕ ВIДБУДЕШ. С-9 
САМОМУ Й ПІЧ ОСТОБІСІЄ. С-10 
САМ П’Є, САМ ГУЛЯЄ. С-11 
САМУ БРЕХНЮ ІЗ БРЕХЕНЬ ЗА ПРАВДУ ВИДАСТЬ, ОКОМ НЕ МОРГНУВШИ. 

С-12 див. ХЛІБОМ НЕ ГОДУЙ, А ПОГОВОРИТИ ДАЙ. Х-32 
СВИНЯ НАВIТЬ У ЦЕРКВI БАЮРИ ШУКАЄ. С-13 
СВIЙ ГРIШ НЕ ПРОПУСТИТЬ КРIЗЬ ГОРЛО. С-14 див.  НЕ БУДЬ 

СВИНЕЮ. Н-101 
СВІЙ НЕ СВІЙ, А НЕ ЛІЗЬ У ГОРОД. С-15 
СВIЙ СВОГО ЗЛЯКАВСЯ. С-16 
СВІТ КЛИНОМ НЕ ЗІЙШОВСЯ. С-17 див. також:  Є ПРАВДА НА СВIТI. Є-7; ЩОБ 

ВАМ (ТОБІ) <В ДУШІ> ПУСТО БУЛО. Щ-14 
СВIТ НЕ БЕЗ ДОБРИХ ЛЮДЕЙ. С-18 
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СВІТЛИЙ ГЕТЬМАН ЗНАЄ, ЩО МУЖИК ТЕПЕР НІЧОГО НЕ МАЄ. С-19 див. 
ЛЮБИВ І ВОВК КОБИЛУ, ТА ЗАЛИШИВ ХВІСТ І ГРИВУ. Л-21 

СВІТ ШИРОКИЙ! С-20 див. РАЗ ЖИВЕМО НА СВІТІ. Р-2 
СВОГО ЗАВТРАШНЬОГО ДНЯ НЕ ВГАДАЄШ. С-21 
СВОЄЮ СМЕРТЮ НЕ ПОМРЕШ. С-22 див. ПРАВДА ОЧІ КОЛЕ. П-105 
СВОЇ РАНИ НАЙБОЛЮЧІШІ (НАЙБІЛЬШЕ БОЛЯТЬ). С-23 див. також: СВОЯ 

СОРОЧКА НАЙБЛИЖЧА ДО ТІЛА. С-25 
СВОЮ БІДУ І ГРОМОМ НЕ ПРИБ’ЄШ. С-24 
СВОЯ СОРОЧКА НАЙБЛИЖЧА ДО ТІЛА. С-25 
СВЯТИНІ ЛЕГШЕ ВТРАТИТИ, АНІЖ ЗНАЙТИ. С-26 
СЕЛЯНИН БЕЗ ЗЕМЛІ – ЦЕ РИБА БЕЗ ВОДИ. С-27 
СЕРЕД ЖИВИХ НІЧОГО ЖИВОГО НЕ БАЧИШ. С-28 див. ЗОЛОТО ПРИКОПАВ 

ГЛИБОКО, А ДУШУ ЗОВСІМ ЗАГРІБ. З-104 
СЕРЕД ЛЮДЕЙ НЕ ЗАЛИШИМОСЯ БЕЗ ЛЮДЕЙ. С-29 див. ОДНА ЗЕРНИНА 

ДАЄ ЖМЕНЮ ЗЕРНА. О-15 
СИВИНА – НЕ ДИВИНА. С-30 
СИДИ Й СПОДІВАЙСЯ З МОРЯ ПОГОДИ. С-31 
СИДИМО, У ВУС НЕ ДУЄМО. С-32 
СИДИ – НЕ РИПАЙСЯ. С-33 
СИДИТЬ НА ЛЮДЯХ, МОВ ДЗВIН БЕЗ’ЯЗИКИЙ. С-34 
СИЛОМІЦЬ ДІВОЧУ ДУШУ НЕ РОЗГОРНЕШ. С-35 
СИЛУВАНИМ КОНЕМ НЕ НАРОБИШ. С-36 
СИЛЬНІШИХ ТРЕБА РОЗУМНІШЕ БИТИ. С-37 
СІДАЙ (СІДАЙТЕ), ЛАВИ НЕ ПЕРЕСИДИШ (НЕ ПЕРЕСИДИТЕ). С-38 
СIДАЮЧИ НА ХАНСТВО, ДУМАЙ ПРО ДВI КАРИ – НЕБЕСНУ I ЗЕМНУ. С-39 
СІЛЬ ТОБІ В ОЧІ. С-40 
СКАЖЕ – СНІП ЗАВ’ЯЖЕ. С-41 
СКАЖИ НА МИЛIСТЬ БОЖУ! С-42 див. ДЕ Є ТАКI ГРАБЛI, ЩОБ ВIД СЕБЕ 

ГРЕБЛИ? Д-17 
СКАЖУ ПО СЕКРЕТУ. С-43 
СКАЗАНО ДЛЯ ТАК ГОДИТЬСЯ. С-44 
СКIЛЬКИ НЕ СТАРАЙСЯ, А ВЧОРАШНIЙ ДЕНЬ НЕ ПОВЕРНЕШ. С-45 
СКIЛЬКИ НЕ СТАРАЙСЯ, А ВЧОРАШНЬОЇ ВОДИ НЕ ДОЖЕНЕШ. С-46 див. 

СКIЛЬКИ НЕ СТАРАЙСЯ, А ВЧОРАШНIЙ ДЕНЬ НЕ ПОВЕРНЕШ. С-45 
СКIЛЬКИ СВIТА (СВІТУ), СТIЛЬКИ Й ДИВА. С-47 
СКОПАЙ МІЛКО, ПОСІЙ РІДКО, ТО ВРОДИТЬ ДІДЬКО. С-48 див.  ВДОВИН 

ПЛУГ ДО БЛАГОВІЩЕНСЬКОГО ТИЖНЯ НЕ ОРЕ. В-12 
СКОРIШЕ ВIДХОРУЮ, А СВОГО НЕ ПОДАРУЮ. С-49 
СКОРІШЕ РАК СВИСНЕ І СУХА ДОВБНЯ ЗАЦВІТЕ. С-50 
СКОРО (ШВИДКО) КАЗКА КАЖЕТЬСЯ (МОВИТЬСЯ), <ТА НЕ СКОРО ДIЛО 

РОБИТЬСЯ>. С-51 див. також: І  (Й) <ЩЕРБАТОЇ> КОПІЙКИ ЗА 
ДУШЕЮ НЕ МАЄ. І-60 

СЛАВНА ЛЮДИНА, КУДИ НЕ ПІДЕ – ВСІМ ДО СЕРЦЯ ПРИПАДЕ. С-52 
СЛАВНОМУ ПАРУБКУ СЛАВНО І ПОНОСИТИ. С-53 
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СЛАВНУ ПІСНЮ СПІВАЄШ, НАВІТЬ ВОРОНА КРАЩОЇ НЕ ВТНЕ. С-54 див. 
КОЖЕН ПІЄ, ЯК УМІЄ. К-16 

СЛIВ НА ВIТЕР НЕ КИДАЄ. С-55 
СЛОВА – ПОЛОВА. С-56 
СЛОВО НЕ ГОРОБЕЦЬ. С-57 
СЛОВО СЛОВОМ, А ЗА БАМАЖЕЧКУ ТРИМАЙСЯ.  С-58 див. НА ЦЬОМУ СВІТІ 

ПОТРІБНА БАМАЖЕЧКА, НА ТОМУ – ЧИСТА СОРОЧКА. Н-75 
СЛУЖБА СЛУЖБОЮ, А МАЄТНІСТЬ – МАЄТНІСТЮ. С-59 
СЛУЖБА СОБАЧА, А ЗИСКУ – НІЯКОГО. С-60 див. ЯКА СЛУЖБА, ТАКИЙ І 

ЗИСК. Я-14 
СЛУЖБА – ЦЕ ВІТЕР, ЩО НЕ ЗНАТИ, ЯК ПОДМЕ. С-61 див. З ГРОШИКА І З 

КОШИКА ЖИВЕШ.  З-70 
СЛУХАЙ ТА МОТАЙ НА ВУС. С-62 
СМАЛЕНИМ ПАХНЕ. С-63 
СМАЛЕНОМУ ЗАВЖДИ ЗВІДКИСЬ ВОГНЕМ ЧИ ДИМОМ ПАХНЕ. С-64 
СМЕРТЬ НЕ МАЄ ОДЕЖІ, А ЛИШЕ КОСУ. С-65 
СМИКАЄ, МОВ ГОРОХ ПРИ ДОРОЗI. С-66 
СМІЙСЯ, ВРАЖЕ, ТА НЕ ДУЖЕ. С-67 
СМІХ І ГРІХ ЖИВУТЬ ПО СУСІДСТВУ. С-68 див. ДАСТЬ БОГ КУПЦЯ, А 

ДІДЬКО РОЗГУДЦЯ. Д-9 
СМОЛИ Б ТИ НАПИВСЯ НА СВОЄМУ ВЕСІЛЛІ. С-69 
СМУТОК НI РОЗУМУ, НI СОРОЧКИ НЕ ДАСТЬ. С-70 
СОВIСТI НЕМА У ВАС НI НА КОПIЙКУ. С-71 
СОВІСТЬ У ЛІСІ З ВОВКАМИ ПРОТРУБИВ. С-72 
СОРОКА НА КРИЛІ  (НА ХВОСТІ) ПРИНЕСЛА. С-73 див. також: МОЖЕ, 

ВАШЕ ЗАМИРИТЬСЯ З НАШИМ. М-42 
СОРОМУ НЕ ОББЕРЕШСЯ. С-74 
СПАСИБІ ЗА ДОБРЕ СЛОВО. С-75 див. З ВОДИ ХОЛОДЦЮ НЕ ЗВАРИШ. З-65 
СПАСИБІ – НЕ ВІДБУДЕШ (НЕ ВІДБУДЕТЕ). С-76 див. також: НЕ ПЕРЕПАЛО 

СЬОГОДНІ – ЗАВТРА ПЕРЕПАДЕ. Н-174 
СПЕРЕДУ І ЗЗАДУ ХОРОШОГО СКЛАДУ. С-77 
СПIЛКА – ЧОЛОВIК I ЖIНКА. С-78 див. ЗЕМЛЮ НЕ ПIДМАНИШ, А 

ЛЮДИНУ МОЖНА. З-75 
СПОКIЙНО, НАЧЕ В ПАЗУСI. С-79 
СПОМ’ЯНЕШ (ЗГАДАЄШ) МОЄ СЛОВО. С-80 див. також: САМ ДІДЬКО У 

ВАШИХ ДІЛАХ ШИЮ СКРУТИТЬ. С-6; ТIКАВ, АЖ П’ЯТИ 
ВИБЛИСКУВАЛИ. Т-34; ЯЗИК – ВЕЛИКЕ ДІЛО. Я-4 

СПОСТЕРЕЖНИЙ ПУНКТ – ЦЕ НЕ РІДНИЙ ДЯДЬКО, А ОБОЗ – КУМА. С-81 
див. НАЙКРАЩЕ ВОЮВАТИ СИТОМУ, А РОБИТИ ПЕРЕБІЖКИ – 
ГОЛОДНОМУ. Н-32 

СПОЧАТКУ ТРЕБА ДУМАТИ, А ПОТІМ РОБИТИ. С-82 
СПУСКАЙТЕСЯ, КУМЕ, НА ДНО І НЕ ТРАТЬТЕ СИЛИ. С-83 
СТАРЕ ВЕРЕТЕНО УМIЄ ПРЯСТИ ПРЯЖУ. С-84 
СТАРЕ ЯК МАЛЕ. С-85 
СТАРІ ЗАВЖДИ ВІДСТАЮТЬ ВІД ЖИТТЯ. С-86 
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СТАРІ КРУТЯТЬСЯ, А МОЛОДІ УЧАТЬСЯ. С-87 
СТАРІСТЬ НЕ КРАСИТЬ ЛЮДИНИ. С-88 
СТАРОГО ВОВКА ЗА ХВIСТ НЕ ВПIЙМАЄШ. С-89 
СТАРОГО ЛИСА НЕ ВИВЕДЕШ З ЛIСА. С-90 
СТАРШИМ, КУДИ ПОШЛЮТЬ. С-91 
СТАРШИНСТВО – ВЕЛИКЕ ДІЛО. С-92 
СТІЛЬКИ МЕНІ ДО РУК ПЛИВЕ, СКІЛЬКИ В ТЕБЕ З НОСА КАПНЕ. С-93 
СТО ДРУЗІВ – ЦЕ МАЛО, ОДИН ВОРОГ – ЦЕ БАГАТО. С-94 
СТО КОПАНОК ЙОМУ ЧОРТІВ. С-95 див. МАТЕРІ ЙОГО ЦУРПАЛОК. М-15 
СТРАХ ВИБРАВ ДУШУ, ТІЛЬКИ ЖИВІТ ЗАЛИШИВСЯ. С-96 див. НЕ ЛЯКАЙ 

(НЕ ЛЯКАЙТЕ), – МИ  (Я) ВЖЕ ЛЯКАНI (ЛЯКАНИЙ): <ПІД СІДЛОМ 
СМЕРТІ ЛЕЖАЛИ>. Н-152 

СТРАХ МОЖЕ І ЧОРТА ВИПЛОДИТИ. С-97 
СТРАХ – ЦЕ ТАКА ТІТКА, ВІД ЯКОЇ І В ЛЕВІВ ТРУСЯТЬСЯ ЖИЖКИ. С-98 

див. НЕ <ВИЙШЛО> ТЕПЕР, ТО <ВИЙДЕ> В ЧЕТВЕР. Н-107 
СТРАХ ЯК ПОГАНО! С-99 див. РІДНОГО БАТЬКА ЗА КОПІЙКУ (ПРИБАВ 

КОПІЙКУ) ПРОДАВ БИ (ПРОДАСТЬ). Р-10 
СТРАШНI В СВIТI ТРИВОГИ I СТРАШНI ГОРИ ПЕЧАЛI. С-100 
СУДИТИ ЛЕГШЕ, НІЖ РОДИТИ. С-101 
СУНУТИСЯ У ВОДУ, НЕ ЗНАЮЧИ БРОДУ. С-102 
СУХА ЛОЖКА В РОТІ ДЕРЕ. С-103 
СУХО, ХОЧ ПЕРЕЦЬ ТРИМАЙ. С-104 
СЬОГОДНІ ЧУЖИЙ ХЛІБЕЦЬ, А ЗАВТРА – КАПЕЦЬ. С-105 
СЮДИ – ГАВ, А ТУДИ – ДЗЯВ. С-106 
СЯКЕ-ТАКЕ ТОДОСЯ, АБИ В ХАТІ ТОВКЛОСЯ. С-107 
СЯКИЙ, А НЕ ТАКИЙ. див. КУПИЛО ПРИТУПИЛО. С-108 
СЯКИЙ-ТАКИЙ ПАНТЕЛIЙ, А ВСЕ-ТАКИ ВЕСЕЛIЙ.  С-109 
 
Т 
ТА Й БУДЬ ЗДОРОВ! Т-1 див. ЯКИЙ РОЗУМ, ТАКІ Й СЛОВА. Я-31 
ТАКА ТИША, ХОЧ МАК СІЙ. Т-2 
ТАК ВЖЕ ВОНО ДАНО, ЩО МЕД СОЛОДКИЙ. Т-3 див. ЗЕМЛЯ – МОВ 

КАША: ДИТИНУ ПОСАДИ – ВИРОСТЕ. З-76 
ТАК ВЖЕ ВОНО ЗАВЕДЕНО. Т-4 див. ЯКА НЕ Є ШКУРА НА ВОЛОВІ, А 

ШКУРОДЕР ЗДЕРЕ. Я-13 
ТАКЕ ВИГАДАЄТЕ, ЩО Й СЛУХАТИ НЕМА ЧОГО. Т-5 
ТАКИЙ ДУРЕНЬ НАБИТИЙ, ЩО НАВІТЬ З СЕБЕ ОСТАННЮ СОРОЧКУ 

КОМУСЬ ВІДДАСТЬ. Т-6 див. ДЕ Є ТАКI ГРАБЛI, ЩОБ ВIД СЕБЕ 
ГРЕБЛИ? Д-17 

ТАКИЙ МIЙ, ЯК I ВАШ. Т-7 див. ІЗ МОСТУ ТА У ВОДУ. І-24 
ТАКИЙ ТОБІ ПРОСКОЧИТЬ І КРІЗЬ РЕШЕТО, І КРІЗЬ СИТО. Т-8 див. БІСІВ 

ЮХИМ З ВОДИ ВИЙДЕ СУХИМ. Б-44 
ТАКИЙ ЦIКАВИЙ, ЩО ДАЛI ВЖЕ НIКУДИ. Т-9 
ТАКИЙ, ЩО В ОДНО ВУХО ВЛІЗЕ, А В ДРУГЕ ВИЛІЗЕ. Т-10 
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ТАКИ ТРЕБА БУЛО ВТОПИТИ ЧОРТЯКУ! Т-11 див. ТВОЄ <ЛЕЖИТЬ>  
ЗВЕРХУ (ЗНИЗУ). Т-24 

ТАКІ НА ВУЛИЦІ НЕ ВАЛЯЮТЬСЯ. Т-12 
ТАКІ ЦІНИ, ЩО Й ШТАНІВ ПОЗБУДЕШСЯ (ПОЗБУДЕТЕСЯ). Т-13 див. 

ПОМАНИЛИ БУБЛИКОМ, А ПЕТЛЕЮ СТИСНУТЬ. П-73 
ТАК МЕНІ ДО СЕРЦЯ, ЯК МОТУЗОК НА ШИЮ. Т-14 
ТАК НА ТАК. Т-15 див. ЖАБА ХОЧЕ НА ОЛІМП. Ж-2  
ТАК НАХМАРИЛОСЯ НА ДУШI, АЖ ГРИМИТЬ. Т-16 
ТАК НІЧОГО Й НЕ ВТЯМИВ. Т-17 
ТАКОГО ЗІЛЛЯ ХВАТАЄ. Т-18 див. ЯК НЕ ГАЛЯ, ТО БУДЕ ДРУГАЯ. Я-43 
ТАКОМУ САМ ГНАТКО БЕЗП’ЯТКО З ПЕКЛА НIЧИМ НЕ ДОГОДИТЬ. Т-19 

див. ПОСЛАВ БОГ ГОСТЕЙ ПРОТИ НОЧI. П-89 
ТАК ПИТИ ЗАХОТІЛОСЯ, ЩО КОЛИ Б СІЛИ ОБІДАТИ, ТО Й НОЧУВАТИ Б 

ЗОСТАЛИСЯ. Т-20 
ТАК ПОСТЕЛИЛИ, ЩО Й МЕРТВИЙ НЕ ВЛЕЖИТЬ. Т-21 див. М’ЯКО СТЕЛЕ, 

ТА ТВЕРДО БУДЕ СПАТИ. М-51 
ТАТО У ВСЬОМУ ГОЛОВА. Т-22 
ТВІЙ БАТЬКО І МІЙ БАТЬКО НА ОДНОМУ СОНЦІ ОНУЧІ СУШИЛИ. Т-23 
ТВОЄ <ЛЕЖИТЬ>  ЗВЕРХУ (ЗНИЗУ). Т-24 
ТЕБЕ ТА ЩЕ НЕ ПIЗНАТИ! див. ВЕЗИ ВIЗОК, А МИ ПОСЛУХАЄМО. Т-25 
ТЕЛЯ ІЩЕ ДЕСЬ, А ВЖЕ З ДОВБНЕЮ БІГАЄТЕ. Т-26 
ТЕПЕР МЕНІ І ЖАБА – НАВАР. Т-27 
ТИ БАБІ ПРО ОБРАЗИ, А ВОНИ ПРО ГАРБУЗИ. Т-28 
ТИ ДОВГО ДУМАВ, ПОКИ ТАКЕ ЗМОРОЗИВ? Т-29 див. ТРИМАЙТЕ МЕНЕ, 

БО ВПАДУ. Т-49 
ТИ ЇЙ (ЙОМУ) СЛОВО – ВОНА (ВІН) ТОБІ ДВА (ДЕСЯТЬ), <ТИ ЇЙ ДВА – 

ВОНА ТОБІ ДЕСЯТЬ>. Т-30 див. також: ТЬХУ НА ТЕБЕ Й НА ТВОГО 
БАТЬКА! Т-61 

ТИ МЕНI НЕ ДУЖЕ ДЗВОНИ ЗА УПОКIЙ! Т-31 див. БУВ ЧМУРОМ I 
ЗАЛИШИВСЯ ЧМУРОМ. Б-70 

ТИ НЕ ОБДУРИШ – ТЕБЕ ОБДУРЯТЬ. Т-32 
ТИ РАННIЙ ПТАХ, А Я СТРIЛЯНА ПТИЦЯ. Т-33 
ТIКАВ, АЖ П’ЯТИ ВИБЛИСКУВАЛИ (ЩО МАЛО П’ЯТ НЕ РОЗГУБИВ). Т-34 

див. також: ГАНЯЄ (ГАНЯЮТЬ), НАЧЕ СОЛОНИХ ЗАЙЦIВ 
(СОЛОНОГО ЗАЙЦЯ). Г-3; НА ГОЛОВI ПОШИТТЯ СИВIЄ, А В 
ГОЛОВI ХРУЩI ХУРЧАТЬ. Н-23 

ТIКАВ ОД ДИМУ, А УПАВ У ПОЛУМ’Я. Т-35 
ТІЛЬКИ Й ТОГО ДОБРА, ЩО КОСА ГРУБА, А ТАК – НІ РИБА НІ М’ЯСО. Т-36 
ТI САМI ГОСТI В ТУ САМУ ХАТУ. Т-37 
ТІШАЧИ ДИЯВОЛА, НЕ ЗГАДУЙ БОГА. Т-38 
ТОВЧЕТЬСЯ, НАЧЕ МАРКО ПРОКЛЯТИЙ У ПЕКЛI. Т-39 
ТОЙ НЕ ВРОДИВСЯ, ЩОБ УСIМ ДОГОДИВ. Т-40 
ТОРГУ НА КОПIЙКУ, КРИКУ НА РУБЕЛЬ. Т-41 
ТРАВИ І УМИРАЮЧИ ПАХНУТЬ. Т-42 див. КОЖНОМУ СВОЯ НОША. К-21 
ТРЕБА Ж КОЛИСЬ МОТУЗОЧКУ ДОВИТИСЯ ДО КІНЦЯ. Т-43 
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ТРЕБА, ЯК РІПУ ГРИЗТИ. Т-44 див. ЩО ПРАВДА – ТО НЕ ГРІХ. Щ-41 
ТРЕТЄ РЕБРО ВІД ЗАДУ. Т-45 див. ТВІЙ БАТЬКО І МІЙ БАТЬКО НА 

ОДНОМУ СОНЦІ ОНУЧІ СУШИЛИ. Т-23 
ТРИВОГА НЕ ДАСТЬ СПОКIЙНО Й ЛОЖКУ БОРЩУ З’ЇСТИ. Т-46 
ТРИМАЙ СЛОВО НА ПРИВ’ЯЗІ. Т-47 див. КОЛИ УВ’ЯЖЕШ СЛОВО, 

УВ’ЯЖЕШ СЕРЦЕ. К-41 
ТРИМАЙСЯ НЕ КРУТЕЖУ, А СВЯТОГО ХЛІБА. Т-48 див. НЕ ЖНИ, ЧОГО НЕ 

ПОСIЯВ. Н-136 
ТРИМАЙТЕ МЕНЕ, БО ВПАДУ. Т-49 
ТРИМАЙ ЯЗИК ЗА ЗУБАМИ, ПРИГОДИТЬСЯ. Т-50 
ТРИМАЙ ЯЗИК ЗА ЗУБАМИ, <ЩОБ НЕ ЇСТИ БОРЩ З ГРИБАМИ>. Т-51 
ТРИМАЙ ЯЗИК У КИШЕНI, ЯК ГАМАНЕЦЬ. Т-52 
ТРИ ПАРИ ЧОБІТ СТОПТАВ. Т-53 див. МЕДУ ІЗ ЖУКА НЕ ЇСТИ. М-22 
ТРИ ХУРИ ПОБРЕХЕНЬОК, А ЧЕТВЕРТА СКАРГ. Т-54 див. ЦЕ ТАКИЙ, ЩО 

НЕ ВСИДИТЬ I НЕ ВЛЕЖИТЬ. Ц-9 
ТРУДНЕ НАШЕ ДІЛО – НЕ НА ВАШУ СИЛУ. Т-55 
ТРУДНОЩI НА ТРУДНОЩАХ ЇДУТЬ, ТРУДНОЩI ТРУДНОЩАМИ 

ПОГАНЯЮТЬ. Т-56 див. також: ІНОДІ Й ЛОЖКА ВОДИ БУВАЄ ГІРШЕ 
ПОТОПУ. І-46 

ТРЯСТИ ДУШУ, МОВ ЧОРТ ГРУШУ. Т-57 див. ЧУЖІ ЖІНКИ МОВ 
ЛАСТІВКИ, А СВОЯ НАЧЕ СОВА. Ч-51 

ТРЯСЦЯ ЇХНІЙ ТІТЦІ (МАТЕРІ).  Т-58 див. КУДИ МАКАР ТЕЛЯТ НЕ ГАНЯВ. 
К-74; ЯК НЕ ВКУСИШ, ТО І З МІСЦЯ НЕ ЗРУШИШ. Я-42 

ТУТ Є НАД ЧИМ ПОКРУТИТИ МІЗКАМИ. Т-59 див. ПРЯМО ГОРА 
ЗВАЛИЛАСЯ З МОЇХ ПЛЕЧЕЙ. П-123 

ТУТ НА ЗЕМЛЮ ДИВИСЯ, А ПIД ЗЕМЛЮ ЗАГЛЯДАЙ. Т-60 
ТЬХУ НА ТЕБЕ Й НА ТВОГО БАТЬКА! Т-61 
ТЯГНЕШ (ТЯГНИ), ЯК ЧОРНИЙ ВIЛ. Т-62 
ТЯЖКО БУВАЄ ЛЮДИНI ДОРОСТИ ДО ЛЮДИНИ. Т-63 див. УЖЕ Й ВИРIС, 

ТА РОЗУМУ НЕ ВИНIС. У-6 
ТЯЖКО СIЯТИ, КОЛИ НЕМА ЧОГО ОРАТИ. Т-64 
 
У 
У БОЮ ТРИМАЙСЯ БЛИЖЧЕ ДО КОМАНДИРА, А НА ВІДПОЧИНКУ – ДО 

КУХАРЯ. У-1 див. НАЙКРАЩЕ ВОЮВАТИ СИТОМУ, А РОБИТИ 
ПЕРЕБІЖКИ – ГОЛОДНОМУ. Н-32 

УВЕСЬ СВІТ ПРОДАСИШ І НЕ СКРИВИШСЯ. У-2 
УВІЙШЛИ (УВІЙШОВ) ВИ (ТИ) В ЛІТА, ТА В РОЗУМ НЕ УВІЙШЛИ 

(УВIХОДЬ I В РОЗУМ). У-3 
У ГОЛОВI ДЖМЕЛI ГУДУТЬ. У-4 
У ГУРТІ НЕ ТІЛЬКИ БАТЬКА ДОБРЕ БИТИ. У-5 
УЖЕ Й ВИРIС, ТА РОЗУМУ НЕ ВИНIС. У-6 
У ЖИТТІ, ЯК НА ДОВГІЙ НИВІ. У-7 
У КОЖНОГО НА ПЛЕЧАХ СВОЯ ГОЛОВА. У-8 
У КОЖНОГО НАЧАЛЬСТВА СВIЙ НОРОВ. У-9 
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У МОЛОДОСТI ВСI ЩЕ НЕОБТОВЧЕНI ЖИТЕЙСЬКОЮ СТУПОЮ. У-10 див. 
ЩО РАННЄ – СКОРОМИНУЩЕ. Щ-43 

У НАС ЛЕЖАЧОГО ХЛIБА НЕМА. У-11 
У НАС НАВІТЬ ДУРНИЙ – І ТОЙ ДУМАЄ. У-12 
У НАС НЕМА ЗЕРНА НЕПРАВДИ ЗА СОБОЮ. У-13 
У НЕЇ ПІД ЯЗИКОМ ДІДЬКО. У-14 див. ТИ БАБІ ПРО ОБРАЗИ, А ВОНИ ПРО 

ГАРБУЗИ. Т-28 
УПАДЕШ – І КІСТОЧОК НЕ ПОЗБИРАЄШ. У-15 
УПАВ (УПАЛИ), МОВ КАМІНЬ У ВОДУ. У-16 див. П’Ю, ТА РОЗУМУ НЕ 

ПРОПИВАЮ. П-129 
УПЕРСЯ (УПРЕТЬСЯ), МОВ КІЛОК У ТИН (У ПЛОТІ). У-17 
У СВІТІ ТАКОЇ НЕ ВІДШУКАЄШ. У-18 див. СЛАВНОМУ ПАРУБКУ СЛАВНО 

І ПОНОСИТИ. С-53 
УСЕ БУДЕШ ЗНАТИ – ПОСТАРІЄШ СКОРО <І ЗУБИ ПОВИПАДАЮТЬ>. У-19 
УСЕ В НАШИХ РУКАХ. У-20 див. НАВІТЬ ПОГАНИЙ МИР КРАЩЕ ДОБРОЇ 

БУЧІ. Н-10 
УСЕ В РУЦІ БОЖІЙ. У-21 див. ПАН ЧИ ПРОПАВ. П-2 
УСЕ МАЄ СВIЙ ПОЧАТОК I КIНЕЦЬ. У-22 
УСЕ МИНЕТЬСЯ, А ПРАВДА ЗАЛИШИТЬСЯ. У-23 
УСІ БАБИ ЗМАЙСТРОВАНІ НА ОДИН КОПИЛ. У-24 див. ТИ БАБІ ПРО 

ОБРАЗИ, А ВОНИ ПРО ГАРБУЗИ. Т-28 
УСІ ЖІНКИ ПІШЛИ ВІД КОНОТОПСЬКОЇ ВІДЬМИ. У-25 див. ОДНИМ 

МИРОМ МАЗАНІ. О-18 
УСІ ЗУБИ З’ЇВ. У-26 
УСI САМI СЕБЕ НЕ ЖАЛIЮТЬ: ТНУТЬ ЯЗИКАМИ, ЯК НОЖАМИ. У-27 
У СТАРIЙ ПЕЧІ (ГРУБI) ДІДЬКО (ЧОРТИ) ПАЛИТЬ (ПАЛЯТЬ). У-28 див. також: 

I (Й) В  (У) СТАРIЙ ГРУБI ЧОРТИ ТОПЛЯТЬ. І-6 
УСЯК IЗ ЧУЖОЇ ТОРБИ ХЛIБА НЕ ЖАЛIЄ. У-29 
УСЯКІЙ ЛЮДИНІ, ПРИ ОХОТІ, МОЖНА ОБЛАМАТИ КРИЛА. У-30 
У ТАКОЇ ЯЗИК НЕ МАЄ СПОЧИНКУ I В СНI. У-31 див. ЧОГО НЕ ЗНАЮ, 

ТОГО НЕ ЗНАЮ. Ч-28 
УТЕКТИ ВIД СЕБЕ НЕ МОЖНА. У-32 
УТIКАЛИ, АЖ У КОНЕЙ ПIДКОВИ ДИМIЛИ. У-33 
УТIК ЧОРТ ВIД ЯНГОЛА. У-34 
УЧЕННЯ – СВІТ, А НЕВЧЕННЯ – ТЬМА. У-35 
У ЧОРТІВ, ОКРІМ СМОЛИ, НІЧОГО НЕМА. У-36 див. ПОЛІЗ, НАЧЕ ВІЛ У 

ЯРМО. П-71 
У ЧУЖІЙ ЦЕРКВІ НЕ ПАЛАМАРЮЙ. У-37 
У ЧУЖI КРИНИЦI ЛЕГШЕ ЗАГЛЯДАТИ, АНIЖ СВОЮ ВИКОПАТИ. У-38 
 
Ф 
ФОРТУНА – ЗРАДЛИВА ДIВИЦЯ. Ф-1 
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Х 
ХАЙ ВАС (ЙОГО) ЛИХА ГОДИНА ПРИГОРТАЄ (РОЗПИТУЄ). Х-1 див. 

також: ДЕРЖАВI КРАПЛЮ, СОБI КВАРТУ. Д-28 
ХАЙ ВІЄТЬСЯ НА ВСІ ЧОТИРИ <СТОРОНИ>. Х-2 
ХАЙ ВОНО ТРАВОЮ ПОРОСТЕ. Х-3 
ХАЙ ЙОГО РОГАТI В КАЗАНИ ПРОСЯТЬ. Х-4 
ХАЙ ЛЕТИТЬ ПІР’Я, А КРИЛА ЛИШАЮТЬСЯ ЦІЛИМИ. Х-5 
ХАЙ НОГА МЕНІ ВІДСОХНЕ. Х-6 
ХАЙ ОБЕРIГАЄ ТЕБЕ ДОЛЯ ВIД УСЬОГО ЛИХОГО. Х-7 див. БIС I ЖИТТЯ 

РОБИТЬ БIСIВСЬКИМ. Б-45 
ХАЙ ПЛЕЩУТЬ, КОЛИ ЯЗИКИ НЕ ЗАЩЕПНУЛО. Х-8 див. САМА 

РОЗУМIЄШ, НЕ МАЛЕНЬКА. С-2 
ХАЙ ПОМОВЧИТЬ ВУС, КОЛИ БОРОДУ БРИЮТЬ. Х-9 
ХАЙ СОБІ РОБИТЬ, ЯК САМА ЗНАЄ. Х-10 див. САМ ДІДЬКО У ВАШИХ 

ДІЛАХ ШИЮ СКРУТИТЬ. С-6 
ХАЙ СТРАТЕНЕЦЬ I ЙДЕ НА СТРАТУ. Х-11 
ХАЙ ТЕБЕ ЧОРТИ НА ТІМ СВІТІ ПЕЧУТЬ. Х-12 
ХАЙ У НИХ БОЛИТЬ ГОЛОВА ЗА СВОЄ, А В НАС ЗА СВОЄ. Х-13 див. А ТО 

ВЖЕ НЕ НАШ КЛОПIТ. А-24 
ХАЙ ХОЧ ВОВКОМ ВИЮТЬ, МИНУЛОГО НЕ ПОВЕРНУТЬ. Х-14 
ХВАЛИВСЯ ОДУД ПIР’ЯМ, А ПРО ДУХ СВIЙ МОВЧАВ. Х-15 
ХВАЛИЛА СЕБЕ ГРЕЧАНА КАША, ЩО ДОБРА ВОНА З МАСЛОМ. Х-16 
ХВАЛИЛАСЯ ВIВЦЯ, ЩО В НЕЇ ХВIСТ, ЯК У ЖЕРЕБЦЯ. Х-17 
ХВАЛИ НІ В КИШЕНЮ НЕ ПОКЛАДЕШ, НІ ДУШУ НЕЮ НЕ ЗОГРІЄШ. Х-18 

див. ТЬХУ НА ТЕБЕ Й НА ТВОГО БАТЬКА! Т-61 
ХВАЛИТИ ДОЛЮ! Х-19 див. ЗАДЗВОНИЛА НА РIЗДВО, ТО Й ДО 

ВЕЛИКОДНЯ НЕ ЗУПИНИШ. З-11 
ХВАЛІТЬ БОГА І ВСІХ АПОСТОЛІВ, ЩО ТАКА ДУРНИЧКА ТРАПИЛАСЯ.  

Х-20 див. УСІ ЗУБИ З’ЇВ. У-26 
ХВАЛІТЬ, ХВАЛІТЬ РУКУ, А ТОВАР ВИДКО. Х-21 
ХВАЛIТЬ, ХВАЛІТЬ, ТА ОЗИРАЙТЕСЯ НА ВСI БОКИ. Х-22 
ХВАЛЬБИ ПОВНI ТОРБИ. Х-23 
ХВАЛЬБОЮ <СВОЄЇ> КАШІ НЕ ЗІПСУЄШ. Х-24 
ХИТРИМ ЛИСОМ ПIДШИТИЙ. Х-25 див. ІДЕЇ IДЕЯМИ, А ЇСТИ ЩОСЬ 

ТРЕБА. І-10 
ХIБА ВГАДАЄ ЧОЛОВIК, НА ЧОМУ ВIН МАЄ СПIТКНУТИСЯ. Х-26 
ХІБА В ТЕБЕ ДВІ ГОЛОВИ НА ПЛЕЧАХ, ЩОБ РИЗИКУВАТИ ОДНІЄЮ. Х-27 
ХIБА Ж ЗАВТРА ДНЯ НЕ БУДЕ. Х-28 
ХІБА Ж ТАКИЙ ПРОСПИТЬ ГРУШКУ В ПОПЕЛІ? Х-29 див. ВІД СНУ 

КІНСЬКУ ГОЛОВУ ВИСПАТИ МОЖНА. В-52 
ХІБА ЦЕ ЙОМУ ПЕРВИНА. Х-30 
ХЛІБА НЕ БОЯТЬСЯ, НА НЬОГО РОБЛЯТЬ. Х-31 
ХЛІБОМ НЕ ГОДУЙ, А ПОГОВОРИТИ ДАЙ. Х-32 
ХЛIБОРОБ ПЛАТИТЬ ЗА ЗЕМЛЮ, ГОНЧАР ЗА ГЛИНУ. Х-33 
ХЛОПЕЦЬ НІВРОКУ СОБІ. Х-34 див. У ЖИТТІ, ЯК НА ДОВГІЙ НИВІ. У-7 
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ХОВАЄ У СОБI СЛОВА, ЯК СКАРБИ В ЗЕМЛІ. Х-35 див. СИДИТЬ НА 
ЛЮДЯХ, МОВ ДЗВIН БЕЗ’ЯЗИКИЙ. С-34 

ХОВАЄШСЯ, НАЧЕ ЗЛОДIЙ. Х-36 див. РОБИ ПО ПРАВДI – ОЧI ВИЛIЗУТЬ. Р-12 
ХОДИШ, ЯК ПIП ДО ЦЕРКВИ. Х-37 див. ОДИН ДИВИТЬСЯ НА ЛIД, А 

ДРУГИЙ НА ШЕВЦЯ. О-11 
ХОЧ БОГУ ПЛАЧСЯ, А Й ВIН ЗНАЄ, ЩО СЛЬОЗИ – ВОДА. Х-38  див. ГНИСЯ, 

ТО НЕ ЗЛОМИШСЯ. Г-11  
ХОЧ ВОНО МАЛЕ, А РЕП’ЯШИСТЕ. Х-39 
ХОЧ ГРЕБЛЮ ГАТИ. Х-40 див. також: ЩОБ ВАМ (ТОБІ) <В ДУШІ> ПУСТО 

БУЛО. Щ-14 
ХОЧЕШ, ЩОБ НЕ З’ЇЛИ ТЕБЕ, – МАСКУЙСЯ ПІД ОТОЧЕННЯ. Х-41 
ХОЧ ЗАРАЗ ГОЛИМИ РУКАМИ БЕРИ. Х-42 див. РОЗПАСКУДИЛИСЯ, НАЧЕ 

В ТЕЩI. Р-19 
ХОЧ З ПЕЧIНОК ВИЙМИ. Х-43 
ХОЧ І ВИСОКИЙ ТИ ДО НЕБА, ТА ДУРНИЙ, ЯК НЕ ТРЕБА. Х-44 
ХОЧ І ГОРОБЕЦЬ, А НА ОРЛА НАДИМАВСЯ. Х-45 
ХОЧ І ДОБУВАВ ЧОЛОВІК МЕД, А НА ЯЗИЦІ ЙОГО ЧОГОСЬ ВИСТИГАЄ І 

ЖОВЧ. Х-46 див. БОГОВІ ГОДИ І ЧОРТА НЕ ГНІВИ. Б-52 
ХОЧ НА ОБЕРЕМОК КЛАДИ. Х-47 
ХОЧ НЕВ’ЇЖНО, ЗАТЕ ВЛІЖНО. Х-48 
ХОЧ ПАН, ХОЧ ПРОПАВ. Х-49 
ХОЧ САМ ПИЙ, ХОЧ ГОСТЕЙ ПРИГОЩАЙ. Х-50 
ХОЧ СВЯТИХ ВИНОСЬ ІЗ ХАТИ. Х-51 
ХОЧ ТИ ДУРЕНЬ, А МIСЦЕ МАЄШ РОЗУМНЕ. Х-52 
ХОЧ ЯКА ДОРОГА ЦВИНТАРНА ЗЕМЛЯ, ТА ГОДУЄ ВОНА ТІЛЬКИ ГРОБАРЯ. 

Х-53 див. ЖИВИЙ  <ЧОЛОВІК> МАЄ ДУМАТИ ПРО ЖИВЕ. Ж-9 
ХТО Б НЕ КИНУВ ГРЯЗЗЮ, А СЛІД ЗАЛИШАЄТЬСЯ. Х-54 
ХТО БРЕШЕ, ТОМУ ЛЕГШЕ. Х-55 
ХТО ВАРИТЬ ЛИХО, ТОЙ ЇСТИМЕ БIДУ. Х-56 
ХТО ВІД ЖИТТЯ ОЧІКУЄ ПАДІННЯ, ТОЙ САМ УПАДЕ З ГАНЬБОЮ. Х-57 
ХТО ВРОДИТЬСЯ В МАЇ, ТО ВСЕ ЖИТТЯ БУДЕ МАЯТИСЯ. Х-58 
ХТО ЗАГУБИВ СВОЮ ДУШУ, ВIДПИСАВШИ НЕЧИСТОМУ, ЗАГУБИТЬ I 

ЧИЮСЬ. Х-59 див. СIДАЮЧИ НА ХАНСТВО, ДУМАЙ ПРО ДВI КАРИ – 
НЕБЕСНУ I ЗЕМНУ. С-39 

ХТО З НАС ДУРНИЙ, А ХТО РОЗУМНИЙ – ДАЛІ БУДЕ ВИДНО. Х-60 див. 
КОЖЕН ПІЄ, ЯК УМІЄ. К-16 

ХТО ЛЕЖИТЬ, ТОЙ НЕ ВПАДЕ. Х-61 
ХТО МIНЯЄ, ТОЙ СОРОЧКИ (ШТАНІВ) НЕ МАЄ. Х-62 
ХТО НЕ БУВ МОЛОДИМ? Х-63 
ХТО НЕ ДОРОЖИТЬ КОПIЙКОЮ, САМ ГРОША НЕ ВАРТ. Х-64 
ХТО НЕ З НАМИ, ТОЙ ПРОТИ НАС. Х-65 
ХТО СТАРЕ СПОМ’ЯНЕ – ОКО ГЕТЬ. Х-66 
ХТОСЬ ГОРІВ, А ВІН РУКИ ПОГРІВ. Х-67 
ХТОСЬ НА КОГОСЬ МОТУЗОЧКА СУКАЄ, А В ПЕТЛІ ОПИНЯЄТЬСЯ. Х-68 
ХТОСЬ СМЕТАНКУ ЗБЕРЕ, А ВАМ І СИРОВАТКИ НЕ ДІСТАНЕТЬСЯ. Х-69 
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ХТОСЬ СТУКАЄ ЛЯДОЮ, А ХТОСЬ ПРИГЛАДЖУЄ РУКОЮ. Х-70 
ХТО ТЕБЕ ЗА ЯЗИКА ТЯГНУВ? Х-71 див. НЕ ГОВОРИЛА, НЕ БАЛАКАЛА, 

УЗЯЛА МАЗНИЦЮ ТА ЗА МЕДОМ ПІШЛА. Н-121 
ХТО ЧОРТОВI СЛУЖИТЬ, ТОМУ ДИЯВОЛ ПЛАТИТЬ. Х-72 
ХТО ШУКАЄ, ТО <IНКОЛИ> ЗНАХОДИТЬ. Х-73 
ХТО ЯК УМIЄ, ТАК I ПОЧИНАЄ. Х-74 
 
Ц 
ЦЕ Ж КОЛИСЬ ПРИШЕЛЕПУВАТИЙ КРИЧАВ СОБI, ЯК ХОТIВ, ТА НIХТО І 

ВУХОМ НЕ ВIВ! Ц-1 див. ПIДНЯВСЯ ДУРЕНЬ У ЦIНI. П-24 
ЦЕ Ж ЧОГО НА ЗЛАМАНУ ГОЛОВУ? Ц-2 
ЦЕ З ТИХ, ЩО РОБИТЬ ХЛIБ. Ц-3 
ЦЕЙ І СОЛОМИНКИ СВОЄЇ НЕ ПОПУСТИТЬ. Ц-4 
ЦЕЙ ПОЖАЛІЄ. Ц-5 див. НАЇВ ЧЕРЕВО НА ЧУЖОМУ ГОРІ. Н-30 
ЦЕ НI В ЯКI ДВЕРI НЕ ЛIЗЕ. Ц-6 
ЦЕ ТАКИЙ, ЩО ЗЛОБУ I В МОГИЛУ ЗАБЕРЕ. Ц-7 див. НЕ РУБАЙ З 

ПЛЕЧА. Н-197 
ЦЕ ТАКИЙ, ЩО І В СТАРЦЯ КОСТУР ОДБЕРЕ. Ц-8 
ЦЕ ТАКИЙ, ЩО НЕ ВСИДИТЬ I НЕ ВЛЕЖИТЬ. Ц-9 
ЦЕ ЩЕ НЕ БІДА, А ПРИБІДОК. Ц-10 
ЦЕ ЯГІДКА НЕ З НАШОГО ЛІСУ. Ц-11 
ЦИГАН ТЕЖ ПРИВЧАВ СВОЮ КОБИЛУ НЕ ЇСТИ. Ц-12 
ЦІНИ СОБІ (СВОЇЙ ШКУРІ) <НІЯК> НЕ СКЛАДЕ. Ц-13 див. також: ДРІБНА 

ЛЮДИНА ТЕПЛОЇ ПЕЧІ ШУКАЄ. Д-82 
ЦЬОГО ДОВБНЕЮ НЕ ДОБ’ЄШ. Ц-14 
ЦЯ БОЛІНЬ З ЛІТАМИ ПРОЙДЕ. Ц-15 див. Я ЙОМУ ПРО СРІБЛО, А ВІН ПРО 

ЧЕРЕПКИ. Я-9 
 
Ч 
ЧАРКА – НЕ БРИГАДИР: ЗАВЖДИ ПОЖАЛІЄ. Ч-1 див. МИ – ДВА ГРИБИ В 

ОДНОМУ БОРЩІ. М-27 
ЧАС ВИКОШУЄ НЕ ТІЛЬКИ ПОГАНЕ, А Й ДОБРЕ. Ч-2 
ЧАС I КАМIННЯ ЛОМИТЬ. Ч-3 
ЧАС – НАЙКРАЩИЙ ЛІКАР. Ч-4 див. КЛИН КЛИНОМ ВИБИВАЄТЬСЯ 

(ВИБИВАЮТЬ). К-11 
ЧАС НА ПЛЕЧI ЛЮДИНI СКИДАЄ НЕ ПІР’Я, А ВАЖКУ НОШУ. Ч-5 
ЧАС НЕ ЖДЕ. Ч-6 
ЧАСОМ З КВАСОМ, ПОРОЮ З ВОДОЮ, <А НАЙБIЛЬШЕ З БIДОЮ>. Ч-7 див. 

також: ЗАРОБІТКАМИ НЕ НАГОСПОДАРЮЄШСЯ, А НАБІДУЄШСЯ. З-41 
ЧАС РОБИТЬ ГРОШI, А ПОГОДА – СIНО. Ч-8 
ЧЕРЕЗ ПЕНЬ-КОЛОДУ СУСІДІВ СТОВПЕЦЬ. Ч-9 див. НЕ ПОРИ ГАРЯЧКИ. Н-185 
ЧИ ЗА ТОБОЮ СТО ВОВКІВ ГНАЛОСЯ? Ч-10 
ЧИЇСЬ ТЕРЕВЕНІ ВЕСЬ ВIК ЧIПЛЯЮТЬСЯ ДО ЖИВОГО. Ч-11 
ЧИЙ ЧОРТ СТАРШИЙ. Ч-12 див. СТРАШНI В СВIТI ТРИВОГИ I СТРАШНI 

ГОРИ ПЕЧАЛI. С-100 
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ЧИ НАБАГАТО УТІК ОД МЕНЕ? Ч-13 див. НАСМІЯЛАСЯ ТОРБА З МІХА. Н-61 
ЧИН ГОЛОВУ ЗАКРУТИВ. Ч-14 див. НЕ НА ТУ НОГУ СКАЧЕТЕ. Н-171 
ЧИ НЕ ВИСОКО ЛІТАЄШ? БО МОЖНА СІСТИ НИЗЬКО-НИЗЬКО, ЩО Й 

КУРКА ЛАПОЮ ЗАГРЕБЕ. Ч-15 
ЧИ НЕ РАНО ПРАВИТЕ ПО МЕНІ ПАНАХИДУ? Ч-16 
ЧИ ТИ НЕДОКОЛИХАНИЙ, ЧИ В ТIМ’Я БИТИЙ? Ч-17 
ЧИМ БІЛЬШЕ МАЄШ, ТИМ ЩЕ БІЛЬШЕ ХОЧЕТЬСЯ МАТИ. Ч-18 
ЧИМ ДАЛІ, ТИМ ГІРШЕ. Ч-19 
ЧИМ ЖИВЕМО, ТИМ I ДИХАЄМО. Ч-20 
ЧИСТИЙ, МОВ ЛЕБIДЬ. Ч-21 див. НЕ ВЧИ (ПОВЧИ) УЧЕНОГО. Н-119 
ЧИСТУ ПРАВДУ КАЖЕШ! Ч-22 див. НАГОВОРИЛИ-НАБАЛАКАЛИ ТРИ 

МIШКИ УСЯЧИНИ. Н-20 
ЧОБІТ ШУКАЄ ЧОБОТА, А ПОСТІЛ ПОСТОЛА. Ч-23 
ЧОГО КРИВИШСЯ, МОВ СЕРЕДА НА П’ЯТНИЦЮ? Ч-24 
ЧОГО ЛАМАЄШСЯ, МОВ ГРЕЧАНИЙ БУБЛИК? Ч-25 див. ЦІНИ СОБІ (СВОЇЙ 

ШКУРІ) НЕ СКЛАДЕ. Ц-13 
ЧОГО ЛІЗЕШ ПОПЕРЕД БАТЬКА В ПЕКЛО? Ч-26 див. також: НЕ ЛІЗЬ ПОПЕРЕД 

БАТЬКА В ПЕКЛО. Н-151; ПЛИВИ, ГРЕБИСЯ, ПЛАВЕЦЬ, НА ДНО 
СПУСКАЙСЯ, МРЕЦЬ. П-34; ПОПЕРЕД БАТЬКА В КОМУНIЗМ СКАЧЕ. 
П-82; ПОПЕРЕД БАТЬКА В ПЕКЛО НЕ ПОЛIЗЕ. П-83 

ЧОГО ЛЮДИ НЕ НАГОВОРЯТЬ! Ч-27 див. З БИЛИНКИ ЗРОБЛЯТЬ КОПИЦЮ. 
З-60 

ЧОГО НЕ ЗНАЮ, ТОГО НЕ ЗНАЮ. Ч-28 
ЧОГО РОЗПУСТИВ ЯЗИКА МОВ ХАЛЯВУ? Ч-29 див. ВИДНО ПАНА ПО 

ХАЛЯВАХ. В-29 
ЧОГО ЦЕ ВАС ЩЕ ЗРАНКУ НА СМIХ ПОТЯГЛО? Ч-30 див. РАННIЙ СМIХ 

НА ПIЗНI СЛЬОЗИ ПОВЕРТАЄ. Р-5 
ЧОГО-ЧОГО, А НАВОЮВАТИСЯ ЩЕ ВСТИГНЕШ. Ч-31 див. НА ВІЙНІ 

НАВОЮЄШСЯ. Н-6 
ЧОГО ЩОКИ, ЯК НА ВIТЕР, НАДИМАЄШ? Ч-32 
ЧОЛОВІК ДО ВСЬОГО ЗВИКНЕ, ТІЛЬКИ НЕ ДО БІДИ. Ч-33 
ЧОЛОВIК НЕ ЗНАЄ, ЗВIДКИ ЙОМУ ПIДНЕСУТЬ ПОНЮХАТИ ТЕРТОГО 

ХРIНУ. Ч-34 
ЧОЛОВIКОВI I ГРОМИ НЕ ГРОМИ – ТIЛЬКИ БУБНИ. Ч-35 
ЧОЛОВІК ТОДІ ПРАВИЛЬНИЙ, КОЛИ СВОЄ МІСЦЕ ЗНАХОДИТЬ НА ЗЕМЛІ. 

Ч-36 див. ДИВАКА І ПО СМІХУ ПІЗНАЄШ. Д-29 
ЧОЛОВIК У МЕНЕ – ЯК ДУБ, А РОЗУМУ В БАНЯКУ – З ЖОЛУДЬ. Ч-37 
ЧОЛОВІК, ЯК ДУБ: ВСЕ ЖИТТЯ ПИЛЯЄШ, А ПЕРЕПИЛЯТИ НЕ МОЖЕШ. Ч-38 
ЧОРТАМ І В ПЕКЛІ ДОБРЕ. Ч-39 
ЧОРТЗНА-ЩО – СКОРО ЗНАЙДЕШ. Ч-40 див. ТАКІ НА ВУЛИЦІ НЕ 

ВАЛЯЮТЬСЯ. Т-12 
ЧОРТИ Б ТВОГО БАТЬКА БРАЛИ! Ч-41 
ЧОРТИ Б ТЕБЕ НА ТОМУ СВІТІ ШМАГАЛИ! Ч-42 див. З ДУРНИМ РОЗУМОМ 

НЕ ПОЛІЗЕШ У РОЗУМНІ ДІЛА. З-74 
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ЧОРТИ (ЧОРТ) ЙОГО <БАТЬКА> ЗНАЄ (ЗНАЮТЬ)! Ч-43 див. НАШЕ (ТВОЄ) 
ДІЛО – ТЕЛЯЧЕ. Н-87; ПІШЛА ПИСАТИ ГУБЕРНІЯ. П-30 

ЧОРТОВЕ ОДОРОБЛО. Ч-44 
ЧОРТЯКА МЕНЕ НЕ ВХОПИТЬ. Ч-45 
ЧОТИРМА БРОДАМИ СТIКАЮТЬ ВОДИ ЖИТТЯ, А НАЗАД НЕ 

ПОВЕРТАЮТЬСЯ. Ч-46 
ЧУЖА ДОРОГА – НЕ РІДНА ТІТКА. Ч-47 
ЧУЖЕ СКОРІШЕ БАЧИШ І ЛІЧИШ. Ч-48 
ЧУЖI ГРОШI Й ДУРЕНЬ ЛIЧИТЬ У СНАХ. Ч-49 
ЧУЖІ ДУМКИ ПОТРІБНІ ДЛЯ ЗАСВОЄННЯ, А НЕ ДЛЯ ПРИСВОЄННЯ. Ч-50 
ЧУЖІ ЖІНКИ МОВ ЛАСТІВКИ, А СВОЯ НАЧЕ СОВА.  Ч-51 
ЧУЖІ НЕДОЛІКИ ЗАВЖДИ БІЛЬШИМИ ЗДАЮТЬСЯ. Ч-52 
ЧУЛИ ДЗВIН, ТА НЕ ЗНАЄТЕ, ДЕ ВIН. Ч-53 
ЧУМИ НІЯКОЇ НЕМА НА ТЕБЕ! Ч-54 див. БОДАЙ ПОВИЛАЗИЛО. Б-54 
ЧУЮ, НЕ ОГЛУХ (НЕ ОГЛУХЛА) Ч-55 див. ЦІНИ СОБІ (СВОЇЙ ШКУРІ) НЕ 

СКЛАДЕ. Ц-13 
 
Ш 
ШАФРАНУ НЕ ПЕРЕТРЕШ, А ЖІНКУ НЕ ПЕРЕПРЕШ. Ш-1 
ШКВАРЧИТЬ, НАЧЕ (ЯК) ЯЄЧНЯ (САЛО) НА СКОВОРОДІ (НА ВОГНІ). Ш-2 

див. також: IДИ (ЙДИ) НА ТРИ ВИХОРИ. І-14; ЧУЖЕ СКОРІШЕ 
БАЧИШ І ЛІЧИШ. Ч-48 

ШКОДА, АЛЕ ЩО ПОРОБИШ. Ш-3 
ШУКАВ  ОРЛІВ, А НА СВИНЯЧІ ХВОСТИ НАПАВ. Ш-4 див.  ВИМІНЯВ 

ШИЛО НА ШВАЙКУ. В-34 
ШУМ ГАРНИЙ ТIЛЬКИ НА БЕНКЕТАХ. Ш-5 
 

 
Щ 
ЩАСТЯ – МОВ ТРЯСЦЯ. Щ-1 
ЩАСТЯ ПЕРЕЛIТНА ПТАХА. Щ-2 
ЩАСТЯ РОСТЕ, МОВ ДIВЧИНА. Щ-3 
ЩАСТЯ САМО НIКОЛИ НЕ ХОДИТЬ. Щ-4 див. З ЩАСТЯ I ГОРЯ 

ВРОДИЛАСЯ ДОЛЯ. З-118 
ЩЕ БIДУ НАКЛИЧЕТЕ НА СЕБЕ. Щ-5 див. УСЕ МИНЕТЬСЯ, А ПРАВДА 

ЗАЛИШИТЬСЯ. У-23 
ЩЕ ВСТИГНЕШ З КОЗАМИ НА ТОРГ. Щ-6 
ЩЕ ДЕ В БОГА ТЕ ДИТЯ, А ТИ ВЖЕ ГАЙДУРА-БАЙДУРА ТА ЛАГЕЙДИ 

СПРАВЛЯЄШ. Щ-7 
ЩЕ Й ЗАВТРА ДЕНЬ БУДЕ. Щ-8 див. ЧОЛОВIКОВI I ГРОМИ НЕ ГРОМИ – 

ТIЛЬКИ БУБНИ. Ч-35 
ЩЕ МАМИНЕ МОЛОКО НА ГУБАХ НЕ ОБСОХЛО. Щ-9 
ЩЕ МАЛО, ХЛОПЧЕ, ТИ ПАСОК З’ЇВ. Щ-10 див. БЕРЕЖИ СВОЇ КІСТОЧКИ, 

БЕРЕЖИ І РЕБЕРЦЯ. Б-21 
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ЩЕ ПРИЙДЕ КОЗА ДО ВОЗА <І СКАЖЕ «М-МЕ»>. Щ-11 див. також: ЯКОЇ 
ВІН СЬОГОДНІ ЗАСПІВАЄ. Я-50 

ЩЕ СМАЛЕНОГО ВОВКА НЕ БАЧИВ. Щ-12 
ЩЕ ЧОРТИ НАВКУЛАЧКИ НЕ БИЛИСЯ (НЕ Б’ЮТЬСЯ). Щ-13 див. також: 

ВИЛАМИ ПО ВОДІ ПИСАНО. В-32 
ЩОБ ВАМ (ТОБІ) <В ДУШІ> ПУСТО БУЛО. Щ-14 
ЩОБ ВАС НА МАКОВЕ ЗЕРНО СКРИШИЛО. Щ-15 
ЩОБ І ДУХОМ ПОГАНИМ НЕ ТХНУЛО. Щ-16 
ЩОБ МЕНШЕ ПАЛЬЦЯМИ ТИКАЛИ. Щ-17 див. ТЕЛЯ ІЩЕ ДЕСЬ, А ВЖЕ З 

ДОВБНЕЮ БІГАЄТЕ. Т-26 
ЩОБ НЕ БУВ ТАКИМ РОЗУМНИМ. Щ-18 
ЩОБ СВIЙ СВОГО БОЯВСЯ. Щ-19 
ЩОБ ТВОГО ДУХУ НЕ БУЛО! Щ-20 див. ЗАРУБАЙ СОБІ НА НОСІ. З-42 
ЩОБ ТВОЯ НОГА ТУТ НЕ БУЛА! Щ-21 див. ТВІЙ БАТЬКО І МІЙ БАТЬКО НА 

ОДНОМУ СОНЦІ ОНУЧІ СУШИЛИ. Т-23 
ЩОБ ТЕБЕ ЛУГОВА КАЧКА БРИКНУЛА! Щ-22 
ЩОБ ТЕБЕ САМОГО СІДЛАЛИ І ВДЕНЬ І ВНОЧІ! Щ-23 див. ПРИТУЛИЛА 

ГОРБАТОГО ДО СТІНИ. П-112 
ЩОБ ТИ ВЖЕ НА ТОЙ СВІТ ПОВІЯВСЯ! Щ-24 див. ПРИТУЛИЛА 

ГОРБАТОГО ДО СТІНИ. П-112 
ЩО БУДЕ, ТО БУДЕ, А БУДЕ – ЯК БОГ ДАСТЬ (А ГIРШОГО НЕ ДОДАСТЬ). 

Щ-25 див. також: ЛЮБОВІ Й КАШЛЮ НЕ ВТАЇШ. Л-24 
ЩО ВАС ПРИНЕСЛО: ЧИ СІДЕЛЬЦЕ, ЧИ ВЕСЛО? Щ-26 
ЩО В СЕРЦI ВАРИТЬСЯ, НА ЛИЦI НЕ ТАЇТЬСЯ. Щ-27 
ЩО ГРОМАДІ, ТЕ Й БАБІ. Щ-28 див. також: БУДЯКОМ ПРИ ДОРОЗІ НЕ 

ПРОЖИВЕШ. Б-77 
ЩО ДІСТАЛОСЯ ЛЕГКО, ЛЕГКО Й СХОДИТЬ. Щ-29 
ЩО З ВОЗА ВПАЛО, ТЕ ПРОПАЛО. Щ-30 див.  також: З ЦЬОГО ШУМУ НЕ БУДЕ 

ПИВА. З-114 
ЩО З ГРЯЗІ ВИПЛОДИЛОСЯ, І СКОНАЄ В ГРЯЗІ. Щ-31 
ЩО З НЕДОУМКА ВІЗЬМЕШ. Щ-32 
ЩО ЗРОБЛЕНО, ТОГО НЕ ВИРУБАЄШ І СОКИРОЮ. Щ-33 
ЩО З СТАРОГО ВIЗЬМЕШ! Щ-34 див. БАГАТО ТАКИХ ВАС, 

ХИТРОВЕРХИХ, НА СВIТI РОЗВЕЛОСЯ. Б-8 
ЩО КУП, ТО Й ЛУП. Щ-35 
ЩО ЛАЄМО, ТО ЛАЄМО. Щ-36 
ЩО МАЮ, ТЕ Й СПОЖИВАЮ. Щ-37 
ЩО НА ДУШІ, ТЕ Й НА ЯЗИЦІ. Щ-38 
ЩО НАРОДИЛОСЯ У ТЕМРЯВI, ХАЙ I ГИНЕ В ТЕМРЯВI. Щ-39 
ЩО НЕ СЛОВО, ТО ЗОЛОТО. Щ-40 
ЩО ПРАВДА – ТО НЕ ГРІХ. Щ-41 
ЩО ПРАВДА, ТО ПРАВДА. Щ-42 див. ЖИВУТЬ НА ВОДІ ТА БІДІ. Ж-11; НА 

ЛЮДСЬКОМУ ГОРI ВЕЛИКЕ НЕ ВРОДИТЬСЯ, А МУХА-ЧЕРВИВКА 
ПОЖИВУ ЗНАЙДЕ. Н-42; НЕ ВСЯКА (НЕ ВСЯКИЙ) КРАДIЖКА 
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(КРАДІЖ) – ЗЛОДIЙСТВО. Н-115; ПОПАВСЯ <У ЧОРТОВУ 
СУПРЯГУ>, ЯК ЖАБА В ТЕНЕТ – <НI ВЗАД, НI ВПЕРЕД>. П-79 

ЩО РАННЄ – СКОРОМИНУЩЕ. Щ-43 
ЩО СТАРЕ, ЩО МАЛЕ – <ОДИН ТОЛК, ОДИН ГРІХ>. Щ-44 
ЩО ТЬХУ, ЩО ЖИТТЯ – ВСЕ ОДНО. Щ-45 
ЩО Я, В БОГА ТЕЛЯ З’ЇВ? Щ-46 
ЩО, Я ТОБІ В БОРЩ ПЛЮНУВ? Щ-47 
ЩУРИ ПЕРШІ ТІКАЮТЬ З КОРАБЛЯ, ЩО ТОНЕ. Щ-48 
 
Я 
Я ВАМ ОДНО, А ВИ ЗНОВУ ПРО КОЛИШНЄ. Я-1 
ЯЗИКА ЛЮДИНІ НА БАЗАРІ НЕ КУПУВАТИ. Я-2 
ЯЗИКА НЕ ТРЕБА НI ПОЗИЧАТИ, НI КУПУВАТИ. Я-3 
ЯЗИК – ВЕЛИКЕ ДІЛО. Я-4 
ЯЗИК ДIАМАНТОВИЙ, ТIЛЬКИ СЛОВА – ЖАБУРИННЯ. Я-5 див.  НАТЕ І (Й)  

МОЇ ШТАНИ В ЖЛУКТО. Н-66 
ЯЗИК НЕ РОЗМИНУВСЯ З ПЕРЦЕМ. Я-6 
ЯЗИКОМ ГОВОРИ, А РУКАМ СВОБОДИ НЕ ДАВАЙ. Я-7 
Я ЙОМУ ПРО РЕМІНЬ, А ВІН МЕНІ ПРО ЛУБ’Я. Я-8 див. НАС НЕ КУПИШ. Н-62 
Я ЙОМУ ПРО СРІБЛО, А ВІН ПРО ЧЕРЕПКИ. Я-9 
Я Й (І) ПОСТОЮ, БІЛЬШИМ ВИРОСТУ. Я-10 див. СІДАЙ (СІДАЙТЕ), ЛАВИ 

НЕ ПЕРЕСИДИШ (НЕ ПЕРЕСИДИТЕ). С-38 
ЯЙЦЯ КУРКУ НЕ ВЧАТЬ. Я-11 див. БАГАТІТИ ТЕЖ ТРЕБА З ТОЛКОМ. Б-2 
ЯКА НЕ Є ГОЛОВА, А ПЛЕЧЕЙ ТРИМАЄТЬСЯ. Я-12 
ЯКА НЕ Є ШКУРА НА ВОЛОВІ, А ШКУРОДЕР ЗДЕРЕ. Я-13 
ЯКА СЛУЖБА, ТАКИЙ І ЗИСК. Я-14 
ЯКА СОВІСТЬ – ТАКА Й ЧЕСТЬ. Я-15 
ЯК БИТИСЯ, ТО БИТИСЯ. Я-16 
ЯКБИ-ТО НАШІ СЛОВА ТА БОГУ У ВУХА. Я-17 
ЯК БУВ ДУРНЕМ, ТАК НИМ I ЗАЛИШИВСЯ. Я-18 
ЯК ВИСОКО НЕ ПІДІЙМАЄТЬСЯ ЧОЛОВІК, А ДУША ЙОГО ЗАЛИШАЄТЬСЯ 

НА ЗЕМЛІ. Я-19 див. ГОРЩИК З ГОРЩИКОМ І В ПЕЧІ 
СТРІЧАЮТЬСЯ. Г-36 

ЯК ВІТРОМ ЗДУЛО. див. ПРИЙДЕ ЩЕ ЗИМА І НА ПСА. Я-20 
ЯК ВРIЖЕ ПРАВДУ БЕЗ НЕДОМОВОК, ТАК НЕ ЗНАЄШ, ПIД ЯКИЙ ГРIМ 

ПОПАДЕШ. Я-21 
ЯК ДОЩ ПЛАЧЕ, ТО МЛИН СКАЧЕ. Я-22 
ЯК ДУМАЄ, ТО ВЖЕ ДУМАЄ, АЛЕ, ЯК СКАЗАВ, ТО НАЧЕ СНІП 

ЗАВ’ЯЗАВ. Я-23 
ЯКЕ МАЛЕ, ТАКЕ Й СТАРЕ – ОДИН РОЗУМ. Я-24 
ЯКЕ ТВОЄ СОБАЧЕ ДІЛО. Я-25 див. НЕ ДО ТЕБЕ ЧАРКА П’ЄТЬСЯ, ТО НЕ 

КАЖИ ЗДОРОВ. Н-129 
ЯК ЗАДЗВОНИТЬ ЯЗИКОМ НА РIЗДВО, ТО ДО ВЕЛИКОДНЯ НЕ 

СПИНИТЬСЯ. Я-26 
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ЯК ЗАХОЧЕМО, ТО ВСЬОГО ДОСКОЧИМО. Я-27 див. МАТЕРІ ЙОГО 
ЦУРПАЛОК. М-15 

ЯКИЙ БАТЬКО, ТАКИЙ I СИН. Я-28 
ЯКИЙ БIС ПЕЧЕНИЙ, ТАКИЙ I ВАРЕНИЙ. Я-29 
ЯКИЙ РОЗУМ, ТАКИЙ І НІС. Я-30 
ЯКИЙ РОЗУМ, ТАКІ Й СЛОВА. Я-31 
ЯКИЙ ТЕБЕ ҐЕДЗЬ УКУСИВ? Я-32 
ЯКИЙ ЧАС, ТАКI Й ПОДАРУНКИ. Я-33 
ЯКИМ ВИСОКИМ, ДО НЕБА, ВИКОЛИХАЛО ТЕБЕ, А РОЗУМ ВСЕ ДОНИЗУ 

ХИЛИТЬСЯ. Я-34 
ЯКИХ СВІТ НЕ БАЧИВ. Я-35 
ЯКІ ГУБКИ, А ТАКІ ЗУБКИ. Я-36 
ЯК IЗ ЛIТ, ТАК I З РОЗУМУ. Я-37 див. ТВОЄ <ЛЕЖИТЬ>  ЗВЕРХУ (ЗНИЗУ). Т-24 
ЯКІ НЕ Є ГОСТІ, А ПЕРЕД НИМИ МАЄМО СКИДАТИ ШАПКИ. Я-38 
ЯК МЕД, ТО Й ЛОЖКОЮ. Я-39 
ЯК НА БАГАТСТВО ЙДЕТЬСЯ, ТО Й ПІВЕНЬ НЕСЕТЬСЯ, А КОЛИ 

ЗАВ’ЯЖЕТЬСЯ НА БІДНІСТЬ, ТО Й КУРКА НЕ ХОЧЕ. Я-40 
ЯК НЕ ВІЗЬМЕШ ЖИТТЯ ЗА РОГИ, ВОНО ВІЗЬМЕ ЗА ПЕЧІНКИ. Я-41 
ЯК НЕ ВКУСИШ, ТО І З МІСЦЯ НЕ ЗРУШИШ. Я-42 
ЯК НЕ ГАЛЯ, ТО БУДЕ ДРУГАЯ. Я-43 
ЯК НЕ ДАВ БОГ ТОБІ РОЗУМУ, ТО Й КОВАЛЬ НЕ ВКУЄ. Я-44 
ЯК НЕ ЇЛА ДУША ЧАСНИКУ, ТО Й ТХНУТИ НЕ БУДЕ. Я-45 
ЯК НЕМА В ЯЗИЦI РОЗУМУ, ТО ЙОГО В НИЖЧЕСПИННI ШУКАЮТЬ. Я-46 
ЯК НЕ МАЄ ЛЮДИНА ЧИМ ДУМАТИ, ТО ДУМАЄ СIДАЛОМ. Я-47 
ЯК НЕМА ХЛІБА, ТО І КОРЖ СТАЄ ХЛІБОМ. Я-48 
ЯК НЕМА ЩАСТЯ ЗМАЛКУ – НЕ БУДЕ Й ДО ОСТАНКУ. Я-49 
ЯКОЇ ВІН СЬОГОДНІ ЗАСПІВАЄ. Я-50 
ЯК ПИТЬ ДАТИ. Я-51 
ЯК РУКИ ПОСМОЛИТЬ, ТО Й ЧОРТА ЗЛОВИТЬ. Я-52 
ЯК РУКОЮ ЗНЯЛО. Я-53 див. НА ВIКУ, ЯК НА ДОВГIЙ НИВI. Н-7 
ЯК СОБI ХОЧЕШ. Я-54 див. НА ПРОШЕНОГО ГОСТЯ ВАЖКО ВГОДИТИ. Н-54 
ЯК СПИТЬ, ТО НЕ ЇСТЬ, А ЯК ЇСТЬ – НЕ ДРIМАЄ. Я-55 
ЯК ТЕБЕ ЗВАТЬ? – ТАК, ЯК ХЛІБ ЖУВАТЬ. Я-56 
ЯК ТЕПЕР ПАМ’ЯТАЮ. Я-57 див. ЯК ДОЩ ПЛАЧЕ, ТО МЛИН СКАЧЕ. Я-22 
ЯК ТОБI НЕ СОВІСНО <БРЕХАТИ>. Я-58 див. БРЕХНЕЮ СВІТ ОБІЙДЕШ, 

НАЗАД НЕ ПОВЕРНЕШСЯ. Б-62; ЩО НЕ СЛОВО, ТО ЗОЛОТО. Щ-40 
ЯК У ВОДУ ДИВИЛАСЯ (ДИВИЛИСЯ). Я-59 
ЯКЩО БУДЕШ СІЯТИ З СУМОМ – ВРОДИТЬ ПЕЧАЛЬ. Я-60 
ЯКЩО НЕ МЕНІ, ТО ХАЙ – НІКОМУ. Я-61 
ЯНГОЛОМ НА ГРІШНІЙ ЗЕМЛІ НЕ ПРОЖИВЕШ. Я-62 
Я НЕ БОГ: УСІМ ДОПОМОГТИ НЕ МОЖУ. Я-63 
Я НЕ ВМІЮ НІ ЧИТАТЬ, НІ ПИСАТЬ, ХОТЯТЬ МЕНЕ ЗА ЦАРЯ ОБРАТЬ. Я-64 
Я НЕ ПЕРЕЖИВУ ТАКОГО СОРОМУ. Я-65 
Я НЕ СЬОГОДНI НАРОДИВСЯ НА СВІТ. Я-66 див.  ФОРТУНА – ЗРАДЛИВА 

ДIВИЦЯ. Ф-1 
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