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Дай поїхав у Китай!
вдалого візиту
Вислів з'явився після не
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до Мо и по хліб. Посо
китайського дипломата
Дай Сюдао (династія
китайського імператора
реговорів усе ж таки
Дань) після тривалих пе
Дай
ім'я посла Д
м.. Збереглося ім
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Сміху повні штан
ні
Відомий одеський са
тирик Михаїл Жван
ецький, перш ніж
придбати свій знам
енитий потертий по
ртфель, носив усі св
тексти в кишенях бр
ої
юк. Поступово гумо
ру стало так багато
що він стирчав букв
,
ально з усіх щілин шт
анів, що й породило
крилатий вислів.
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оровийй дух
У здорроввому тілі — здо
взято
і — здоровий дух» було
Вислів «У здоровому тіл
чав
зву
і
а,
сьменника Ювенал
із сатири римського пи
в
бу
ий
ов
богів, щоб дух здор
він так: «Треба молити
ого
ць
ву
ускають, що в осно
у тілі здоровому». Прип
азка:
родавньому Римі прик
рядка лягла відома в Ста
е».
ищ
яв
овий дух — рідкісне
«У здоровому тілі здор

Сім
м п'ятниць наа ти
ижден
нь
Раніше п'ятниця була вільною від
робот і, як наслідок,
базарним днем. У п'ятницю, отриму
ючи товар, обіцяли
в наступний базарний день віддати
належні за нього гроші. З того часу для позначення люд
ей, які не виконують
обіцянки, кажуть: «У нього сім п'ят
ниць на тижні».
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Раніше носом, крім части
я обдл
якій ставили зарубки
яку носили при собі і на
слів
ви
к
ін. Завдяки цьому вини
ліку роботи, боргів і т.
зина
іс»
«н
ому значенні слово
«зарубати на носі». В інш
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,
нятим підношенням
означав «піти з неприй
вившись».

Гратии на нервах

Шараш
шкіна контора

Коли в давній медицині було відкрито
нерви, їх назвали за подібністю зі струнами
музичних інструментів тим же словом —
нерв (у давньогрецькій мові — струна).
Звідси виник вислів для дратівливих дій —
«грати на нервах». X

Присвійний прикметни
к «шарашкіна» утворив
ся від
діалектного шарань («ш
валь, голота»). Вираз «ш
арашкіна контора» спочатку
буквально означав «ус
танова,
організація шахраїв», а
сьогодні застосовується
для
позначення несолідно
ї контори.
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Сирот
та казан
нська
Після взяття Казані Іва
н Грозний, бажаючи
прив'язати до себе міс
цеву аристократію,
нагороджував добров
ільно прихильних до нь
ого
високопоставлених тат
ар. Деякі з них,
щоб отримати баага
гаттіі подарунки, прикид
алися
сильно потерпілими від
війни
або ж сиротами.

йло
Цап–відбувай
, на яку перекладають
Так називають людину
родавніх
цього вислову така: у ста
чужу провину. Історія
ик поклапущення гріхів. Священ
євреїв існував обряд від
), тим самим
ову живого цапа (козла
дав обидві руки на гол
роду. Після
на нього гріхи всього на
начебто перекладаючи
о-багато ров пустелю. Минуло багат
цього козла виганяли
ує, а вислів досі живе.
ків, і обряду вже не існ

Ні пуху ні перра
Виник цей вислів у сер
едовищі мисливців
і був заснований на заб
обонному уявленні пр
о те,
що пряме побажання (і
пуху, і пера) зурочить ре
зультати
полювання. Перо в мо
ві мисливців означає пта
х, пух — звірі.
У давні часи мисливец
ь, який вирушав на пр
омисел, отримував
це напуття, «переклад»
якого має такий зміст:
«Нехай твої стріли летят
мимо цілі, нехай розст
ь
авлені тобою капкани
залишаться порожніми
так само, як і вовча ям
,
а». На що здобувач, що
б теж не наврочити, від
відав: «До біса!» Й обид
пова були впевнені, що злі
духи, незримо присутн
пр
ри
и цьому д
діалозі, задовольняться
і
і відстануть, не скоять
підступних під
час полювання.

Газеетна качка

«Один учений, купивш
и 20 качок,
негайно наказав розруб
ати
одну з них
на дрібні шматочки, як
ими нагодував інших пта
хів. Кілька
хвилин потому він учин
ив так само з іншого ка
чкою, і так
далі, поки залишилася
одна, яка пожерла так
им чином 19
своїх подруг». Цю замітк
у опублікував у газеті бе
льгійський
гуморист Корнеліссе, що
б познущатися над легко
вір'ям публіки. З тих пір, за одніє
ю з версій, брехливі но
вини називають «газетними качкам
и».
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Після доощику в чет
твер
Давні русичі шанували
серед своїх богів
головного бога — бога
грому і блискавки Перу
на.
Йому був присвячений
один із днів тижня — че
твер (цікаво,
що і в стародавніх римл
ян четвер був також пр
исвячений
латинському Перуну —
Юпітеру). Перуну підно
сили моління про дощ у посуху. Вв
ажалося, що він особли
во охоче виконує прохання у «свій
день» — четвер. А оскіл
ьки
ці благання часто залиш
алися марними, то прик
азку «Після
дощичка в четвер» поча
ли застосовувати до всь
ого, що невідомо коли виповнит
ься.

Перемивати кіст
точки
У православних греків
, а також деяких
слов'янських народів існ
ував звичай вторинного
поховання — кістки не
біжчика вилучали, пром
ивали водою
і вином й укладали назад
. Якщо ж небіжчика знахо
дили незотлілим, це
означало, що при житті
ця людина була грішною
прокляття — виходити
і на ній лежить
вночі з могили упирем
,
ва
мп
іро
м, вовкулакою та
губити людей. Таким чи
ном, обряд перемиванн
я кісточок
був потрібний, щоб пе
реконатися у відсутно
сті такого закляття.
Сьогодні вислів «перем
ивати кісточки» познач
ає
пліткувати, обговорювати поведінку, зовніш
ність, характер людини
без усяких
на те причин.

Велика шишка
Найбільш досвідченно
го і сильного бурлаку,
що йде в лямці першим
, називали шишкою.
Це перейшло у стійкий
вираз «велика шишка»
для позначення важлив
ої лю
юд
ди
ин
ни
и..

Мильні оперри

У 1930-х роках на амер
иканському
радіо з'явилися багатос
ер
ійні програми
з невигадливими «сльо
зогінними» сюжетами.
Їх спонсорами виступали виробник
и мила та інших миючих
засобів,
оскільки основною ауд
иторією цих програм бу
ли домогосподарки. Тому за радіо
-, а згодом і телесеріала
ми
закріпився вислів «мил
ьна опера». ■
Ольга Маленко

