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Побачила світ нова цікава книжка з фразеології — багаторічна праця відомого українського 
мовознавця, професора Харківського державного університету Ф. П. Медведєва. 

Книжка Ф. П. Медведєва містить активні фразеологізми, широко вживані в різних 
стилях літературної мови (література художня, суспільно-політична, наукова й науково-
популярна). Найбільшу увагу автор приділяє функціонуванню фразеологізмів різних типів у 
літературній українській мові нашого часу. Приклади, ілюстрації з художніх творів, 
наукових праць та публіцистики допомагають читачам глибше усвідомити смислове 
значення, суспільну і стилістичну функцію фразеологічних одиниць у сучасній літературній 
мові, а почасти й у розмовній мові. Віддаючи належну увагу розглядові народних прислів’їв, 
приказок та інших перлин дотепного вислову, що ними виблискує живе слово народу, автор 
виходить — цілком слушно — з того, що «органічний зв’язок між літературною і усною 
народною фразеологією безсумнівний», що «остання є невичерпним джерелом 
поповнювання першої». Адже «немає мудріших, ніж народ, учителів, у нього кожне слово — 
це перлина...» (М. Рильський). І це справді так. Блискучим підтвердженням цієї тези є, 
зокрема, й той багатий фразеологічний матеріал, зачерпнутий «з народних уст», що подає 
Ф. П. Медведєв уже на перших сторінках своєї книжки. 

Праця Ф. П. Медведєва складається з двох частин. У першій автор дає загальну широку 
характеристику скарбів народної мудрості, розкриває роль і значення фразеологізмів у житті 
суспільства і в лексичній системі мови, торкається класифікації, походження і змін крилатих 
висловів у процесі історичного розвитку. Ця частина відзначається новизною підходу до 
розглядуваних проблем. Вона є цілком оригінальною дослідницькою працею, заснованою на 
марксистсько-ленінській методології, має велику теоретичну і практичну цінність. 

Друга частина книги містить 200 словникових статей, у яких пояснюється 
походження поширених в українській мові фразеологізмів, їх сучасне значення. Кожна з 
статей — розповідь про історію виникнення і поширення у мовах народів світу якогось 
конкретного фразеологізму, глибоке розкриття змісту й уживаності фразеологічних одиниць 
у певних стилях української мови. Такий підхід до висвітлення фразеологічних багатств 
української мови робить книжку корисною не тільки для фахівців, а й для всіх, хто 
цікавиться і любить рідну мову. 

У доступній формі розкривається походження цілого ряду інтернаціональних та 
деяких поширених саме в українській мові фразеологізмів, показується динаміка їх розвитку, 
простежуються зміни в тих «крилатих висловах», що переходять від народу до народу. У 
книжці подається, зокрема, розгорнена характеристика скарбів народної мудрості 
(прислів’їв, афоризмів тощо), які своїм корінням сягають у давні мови народів Сходу і 
Європи, аналізуються фразеологізми античних міфів, численні фразеологізми та «крилаті 
вислови», зачерпнуті з шедеврів світової і російської художньої літератури та публіцистики. 
Щоправда, не всі фразеологізми розглядаються з однаковою докладністю. Але автор широко 
висвітлює виникнення тієї частини фразеологізмів, яка охоплює найважливіші факти з 
історичного життя і побуту українського, російського та інших слов’янських народів; він 
розкриває джерела цих фразеологізмів, спиняється також на дальшому їх розвитку, 
спеціальну увагу звертаючи на ті з них, первинне (етимологічне) значення яких «затемнене» 
і без ширших історичних пояснень залишається здебільшого незрозумілим. 

Отже, практична цінність цієї книжки незаперечна. Вона може бути широко 
використана студентами філологічних факультетів університетів і педагогічних інститутів. 
Книжка придасться вчителям-словесникам в їх роботі з учнями. З неабиякою користю для 
себе її читатимуть також літературні працівники газет, журналів, редактори видавництв, 
лектори, пропагандисти й агітатори. 


