
Д. X. БАРАННИК 
ФРАЗЕОЛОГІЯ В УСНОМУ МОНОЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ 

 
Усне мовлення, яке відрізняється від писемної форми мови ситуативно-функціональними і 
внутрішньо-структурними особливостями, характеризується також більшою емоційною 
виразністю, експресивною рельєфністю. Це випливає з тієї суттєвої обставини, що усне 
мовлення відбувається в ситуації контакту з тим, кому воно адресоване, і здійснюється як 
активна словесна акція, як безпосередній логічний і емоційний жест. 

Серед тих засобів, за допомогою яких створюється логічна і особливо емоціонально-
образна структура усного мовлення, фразеології належить виняткова роль. Фразеологічні 
одиниці, становлячи собою витворені тривалою мовною практикою народу складні 
словесно-художні узагальнення і метафоричні образи, експресивні за самою своєю 
природою. «Будь-який крилатий вислів, афоризм, прислів’я або ідіоматичний вираз мають 
елементи виразності, — зазначає О.І. Єфімов. — У самій семантичній структурі їх закладена 
не стільки номінативна ознака, скільки оцінно-виражальна. І ця ознака є у них провідною. Це 
робить експресію фразеологічних одиниць вельми очевидною»1. Зрозуміло, що в усному 
мовленні фразеологічні засоби мови вживаються ширше, вільніше і в більшому діапазоні 
функціонально-стилістичних різновидів, ніж у мові писемній. 

Важлива роль відводиться фразеологізмам в усному монологічному мовленні 
(публіцистичні, службові та інші промови, доповіді тощо), яке в соціалістичному суспільстві 
набуло великого значення і поширення «як форма літературної мови, що ґрунтується на 
високому культурному рівні і промовців, і слухачів, як форма масового спілкування, масової 
комунікації»2. Той, хто виступає з промовою, має перед собою велику аудиторію, якій треба 
щось довести, яку треба в чомусь переконати. Природно, що образно-емоціональні засоби 
впливу (і в першу чергу фразеологія) можуть становити дуже важливий чинник у загальній 
логічній організації доведення і переконування. 

В.І. Ленін, неодноразово підкреслюючи високі виражальні і характеристичні якості 
фразеологічних одиниць (зокрема прислів’їв і крилатих виразів), у своїх публічних виступах 
постійно користувався скарбами народної мудрості. «Його промова, — пише А.А. Андрєєв у 
своїх спогадах про Леніна, — звичайно пересипана прикладами, порівняннями, але не 
цифрами. Підтверджуючи свої доводи, він часто вживає влучні слівця, ходові народні 
приказки; в цьому розумінні, здається, ніхто так не користувався багатством російської мови, 
як Ленін»3. 

Фразеологізми — неоднорідне явище. Вони, наприклад, неоднакові за своєю 
внутрішньою структурою, неоднакові за походженням. Існують спеціальні класифікації 
фразеологічних одиниць за структурними ознаками4 та за ознаками генетичними5. 

Вся складна і розгалужена система мовних одиниць, яку називаємо фразеологією, 
неоднорідна і за функціональними ознаками. 

За функціональними ознаками фразеологічні одиниці6 сучасної української мови 
                                                           
1 А. И. Е ф и м о в, Язык сатиры Салтыкова-Щедрина, М., 1953, стор. 232. 
2 І. К. Б і л о д і д, Роль усної літературної мови в мовній практиці соціалістичного суспільства, «Закономірності 
розвитку українського усного літературного мовлення», К., 1965, стор. 53. 
3 А. А. А н д р е є в , Ленин, каким он был на трибуне, зб. «Об ораторском искусстве», М., 1963, стор. 315—
316. 
4 Див., наприклад: В. В. В и н о г р а д о в , Об основных типах фразеологических единиц в русском языке, 
зб. «Академик А. А. Шахматов», М.~Л., 1947, стор. 345—364. 
5 Див.: «Курс сучасної української літерагурної мови», за ред. Л.А. Булаховського, т. І, К., 1951, стор. 106—113; 
Л.А. Б у л а х о в с к и й , Курс русского литературного языка, К., 1949, стор. 76— 82; Б.О. Л а р і н , Про 
народну фразеологію, «Українська мова в школі», 1959, № 5. 
6 Терміни «фразеологізм», «фразеологічна одиниця» вживаємо в широкому розумінні, включаючи в означуване 
ними поняття не лише синтаксично не замкнені стійкі метафоричні словосполучення, еквівалентні слову, а й 
синтаксично закінчені образні вислови, якими є прислів’я, крилаті слова, специфічно жанрові (наприклад, 
казкові, розповідні та ін.) стійкі словосполучення (див.: О.М. Б а б к і н , Про природу і характер 
фразеологічних одиниць, «Українська мова в школі», 1962, № 3; И.Н. Ш м е л е в а , Фразеологизация 



можна об’єднати в такі групи (ці групи будуть одночасно і систематизацією фразеологізмів 
за особливостями сприймання їх в усному монологічному мовленні): 

1. Фразеологічні метафори народного характеру (умовно позначимо їх «група 1»). Це 
синтаксично не замкнені образні еквіваленти слів і емоційно нейтральних словосполучень. У 
мові побутують як складові частини більших за обсягом граматичних конструкцій. Сюди 
належать ідіоми, приказки та інші більш-менш стійкі словосполучення, генетично пов’язані 
з різними сферами практичної діяльності і побуту людей. Основна функціональна сутність 
таких фразеологізмів — метафоричне визначення вчинків особи, певних явищ і ситуацій: 
бити байдики, брати в шори, грати першу скрипку, гріти руки, дивитись вовком, 
замилювати очі, оббивати пороги, пасти задніх, переливати з пустого в порожнє, попасти 
пальцем у небо, пошитись у дурні, стук грюк—аби з рук, тримати язик за зубами, укусить і 
меду дасть, цей номер не пройде, через дорогу навприсядки; сюди належать також 
метафоричні фразеологізовані порівняння: грається, як кіт з мишею; надувся, як 
ковальський міх; товчеться, як Марко по пеклу; хитрий, як лисиця; пропав, як швед під 
Полтавою. У цій функціональній групі перебуває значна кількість фразеологічних метафор, 
які мають книжне походження, але втратили (або майже втратили) зв’язок з першоджерелом 
і побутують як загальновідомі метафоричні образи: колесо історії, медовий місяць, муки 
слова, над розбитим коритом, наріжний камінь, на сьомому небі, нести хрест, провідна 
нитка, страшний суд, тернистий шлях, титанічна боротьба, тримати камінь за пазухою, 
у поті чола, червона нитка, як зіницю ока та ін. 

У процесі мовлення (а також сприймання) такі фразеологічні одиниці не потребують 
спеціального напруження уваги для етимологізування, відновлення ситуації їх первісного 
вживання, встановлення «внутрішньої форми». Вони існують як ходові формули з 
загальновідомим метафоричним змістом, і для мовця та слухача не має суттєвого 
практичного значення те, чи внутрішня форма цих фразеологізмів ще досить чітка 
(переливати з пустого в порожнє, хитрий, як лисиця), чи вона вже давно забута (бити 
байдики, замилювати очі). 

2. Фразеологічні метафори літературного характеру («група 2»). Це «крилаті» 
метафоричні словосполучення, що вживаються з обов’язковою проекцією на певний 
художньо-літературний, фольклорний, історичний, міфологічний чи інший сюжет. Мовець 
обов’язково повинен бути впевненим у тому, що слухачеві відоме метафоричне значення 
відповідного словосполучення, відома ситуація, з якою пов’язане виникнення 
фразеологізму, тобто його внутрішня форма. 

Фразеологічні одиниці цієї функціональної групи являють собою синтаксично не 
замкнені стійкі словосполучення, в складі яких часто бувають власні назви або назви понять, 
«прив’язаних» до якоїсь дуже конкретної ситуації (історичної, міфологічної, художньо-
літературної тощо): аннібалова клятва7, ахіллесова п’ята, гордіїв вузол, дамоклів меч, 
дем’янова юшка, досвітні вогні, Іван Іванович та Іван Никифорович, китайський мур, коні 
не винні, Монтеккі і Капулетті, Моцарт і Сальєрі, піррова перемога, перейти Рубікон, 
побити камінням, потьомкінські села, притча во язицех, Ромео і Джульєтта, тіні забутих 
предків, тридцять срібняків, троянди і виноград, троянський кінь, фіговий листок. 
Функціонально сюди належать і однослівні метафори літературного походження: 
Герострат, Демосфен, Дон-Кіхот, Дон-Жуан, Каїн, Обломов, Плюшкін, Рудін, хамелеон 
(хоч, природно, фразеологізмами у звичайному розумінні цього слова вони не є)8. 

3. Фразеологічні образні узагальнення народного характеру («група 3»). На відміну 
від народних фразеологічних метафор («група 1»), ці фразеологічні одиниці являють собою 

                                                                                                                                                                                                 
крылатых слов, зб. «Проблемы фразеологии», М.—Л., 1964). 
7 Пояснення значень і з’ясування походження фразеологічних метафор і фразеологічних образних узагальнень 
літературного характеру можна знайти у кн.: А.П. К о в а л ь  і В.В. К о п т і л о в , 1000 крилатих виразів 
української літературної мови, К., 1964. 
8 Див.: Б. А. Л а р и н , Очерки по фразеологии, зб. «Очерки по лексикологии, фразеологии и стилистике», 
«Ученые записки Ленинградского университета», № 198, вип. 24, 1956, стор. 201; И. Н. Ш м е л е в а , 
Фразеологизация крылатых слов, стор. 182—183. 



синтаксично закінчені побудови, виражають судження і функціонують в контексті як 
самостійні одиниці. Вживаються без розрахунку на спеціальну потребу етимологізування їх 
слухачем — внутрішня форма таких фразеологізмів завжди прозора. Сюди належать 
народні прислів’я. Наприклад: добре роби — добре й буде; не місце прикрашає людину, а 
людина місце; маленька праця краще за велике безділля; кулик кулика бачить здалека; 
дарованому коневі в зуби не дивляться; сім разів одмір, а раз відріж; що посієш, те й 
пожнеш; у колгоспника Тита і хата вкрита, і душа сита; працюй ударно — житимеш 
гарно. 

4. Фразеологічні образні узагальнення літературного характеру («група 4»). Це 
крилаті вислови, які, на відміну від «крилатих» фразеологічних метафор («група 2»), 
становлять собою синтаксично закінчені узагальнено-образні висловлення і вживаються 
без обов’язково передбаченої в момент мовлення асоціації з обставинами первісного 
вживання (хоч у переважній більшості випадків така асоціація все ж має місце і саме в ній 
— повноцінність функціонального ефекту фразеологізму): бути чи не бути?; від великого 
до смішного один крок; інші часи — інші пісні; караюсь, мучуся... але не каюсь; лікарю, 
зцілися сам; людина — це звучить гордо; не той тепер Миргород; практика — критерій 
істини; революції — локомотиви історії; слово, чому ти не твердая криця; усе тече, все 
змінюється; факти — вперта річ; хто сіє вітер, пожне бурю. 

Такі крилаті вислови, хоч і пов’язані з конкретною літературною, міфологічною, 
історичною чи іншою ситуацією, можуть, однак, бути в певній мірі зрозумілими і слухачеві, 
який раніше їх не чув. Справа в тому, що це не фразеологізми-символи, що потребують 
розшифровування, мисленого відновлення їх внутрішньої форми (як, скажімо, фразеологізми 
«групи 2»), а граматично викінчені образні судження, які навіть не обізнаній з відповідним 
літературним чи іншим сюжетом людині дають можливість зрозуміти бодай найзагальнішу 
ідею того, що хоче сказати промовець. 

Окремим функціональним різновидом 4-ї групи фразеологізмів є крилаті слова, 
вживані в українському контексті мовою оригіналу: російською, латинською, рідше — 
англійською, німецькою. Ось окремі з них. Російською мовою: А впрочем, он дойдет до 
степеней известных (О. Грибоєдов); Глаголом жги сердца людей (О. Пушкін); Дела давно 
минувших дней (О. Пушкін); Из искры возгорится пламя (О. Одоєвський); Мальчики 
кровавые в глазах (О. Пушкін); Пошла писать губерния (М. Гоголь); Свежо предание, а 
верится с трудом (О. Грибоєдов), латинською мовою: dum spiro—spero (поки дихаю — 
сподіваюсь); homo sum: humani nihil a me alienum puto (я людина, і ніщо людське не чуже для 
мене); mens sana in corpore sano (у здоровому тілі здоровий дух); o sancta simplicitas! (о свята 
простота!); o tempora o mores! (о часи, о звичаї!); per aspera ad astra (через труднощі до зірок); 
timeo danaos et dona ferentes (боюсь данайців, навіть коли вони приносять дарунки), 
німецькою мовою: Drang nach Osten (натиск на схід); Sturm und Drang (буря і натиск). 
Вживання таких фразеологізмів (крім крилатих слів з російської мови) передбачає аудиторію 
з відповідною підготовкою, а в окремих випадках доречним буде дублювання їх у перекладі 
на рідну мову. 

Таким чином, найбільш складний підтекст мають фразеологізми 2-ї групи 
(фразеологічні метафори літературного характеру). Далі йдуть фразеологічні одиниці 4-ї, 3-ї 
і 1-ї груп. 

Якщо говорити про розмежування чотирьох функціональних груп фразеологізмів 
відповідно до усної і писемної форм мови, то в загальних рисах таке розмежування можна 
констатувати лише в плані генетичному: фразеологічні метафори і образні узагальнення 
народного характеру з’явились, головним чином, в усному мовленні, а «крилаті» метафори і 
«крилаті» образні узагальнення прийшли з книжних (писемних) джерел. Однак у сучасному 
мовленні ці генетично протиставлені функціональні групи не закріплені за якоюсь певною 
формою мови — усною або писемною. В усному мовленні фразеологія літературно-
книжного характеру може застосовуватись так само вільно, як у мові писемній — 
фразеологія народного характеру. Все залежить від теми, ситуації, мети мовлення, від 



інтелектуального рівня і фразеологічних навичок та ерудиції того, хто говорить (або пише), 
від складу аудиторії. Однак характер і способи використання різних функціональних груп 
фразеологізмів в усному, насамперед монологічному, мовленні у порівнянні з писемною 
формою мови має певні специфічні особливості. 

5. Окрему функціональну групу утворює специфічно жанрова фразеологія («група 
5»). Це стабільні «робочі» формули, що пристосовані до функціональної специфіки тих чи 
інших жанрів мовлення і побутують як органічні складники відповідних мовних стилів. 
Наприклад: наукового (вимагається довести, що і вимагалось довести, наближене 
обчислення, прагнути до нуля, величина порядку.., безконечно мала величина, ланцюгова 
реакція, критична точка, негативна (позитивна) форма рельєфу та ін.); коментарного 
(наприклад, у спортивному репортажі: ввести м’яч у гру, кутовий з місця лівого (правого) 
крайнього, одержати пас, пас на вихід (кому), пробити вільний, м’яч іде на вільний, 
порушення правил з боку (кого), один нуль на користь (кого) та ін.); розповідного (це було 
так, одного разу, іду собі, уявіть собі, щоб не збрехати, як зараз бачу та под.). 

Особливо виразна і різноманітна жанрова фразеологія у фольклорному (казковому) 
різновиді розповідного стилю. Існує ціла система казкових формул, які залежно від місця і 
призначення в розповіді, поділяються на початкові, внутрішні і кінцеві (Жив собі чоловік; 
Був собі дідусь і бабуся; Був собі цар та цариця; В якомусь царстві, в якомусь 
государстві..; Баба-яга — костяна нога; Хатка на курячій ніжці; Ні в казці сказать, ні 
пером написать; Не по днях, а по часах; Не так хутко діється, як у казці кажеться; Вам 
казка, а мені бубликів в’язка)9. 

Специфічно жанрові формули суттєво відрізняються від інших фразеологічних 
одиниць. Вони не мають метафоричних значень, не виражають узагальнених образних 
суджень (крім окремих казкових формул) і, на відміну від фразеологічних одиниць перших 
чотирьох груп, функціонально обмежені порівняно вузькою сферою одного жанру. З часом, 
набуваючи переносного значення і таким чином перетворюючись в образні узагальнення, 
чимало галузевих фразеологізмів поповнюють загальнонародну фразеологію. 

Фразеологічні одиниці в усному монологічному мовленні можуть застосовуватись 
без зміни і в зміненому (трансформованому) вигляді. Різні способи трансформації 
фразеологізмів пов’язані переважно з конкретними контекстовими завданнями і великою 
мірою визначаються індивідуальним стилем та майстерністю промовця10. 

У різних стилях усного монологічного мовлення фразеологізми використовуються 
нерівномірно. Фразеологічні одиниці перших чотирьох функціональних груп найактивніше 
застосовуються в переконувальному та оцінно-узагальнювальному типах усного 
монологічного мовлення (публіцистичний, судовий, дидактичний, службовий стилі). Це 
пояснюється тим, що фразеологізми — яскраві художньообразні характеристики і 
узагальнення, вони добре прислужуються промовцеві, якому треба довести, переконати, 
оцінити, викликати у слухача яскраве уявлення про певний факт, явище. 

Особливо функціонально рельєфними і виразними в цих стилях є фразеологічні 
образні узагальнення (прислів’я і крилаті вислови-судження). Широко застосовуються і 
стійкі метафоричні словосполучення11. 

Взірцем використання фразеологічних засобів мови є публіцистичні виступи В.І. 

                                                           
9 Див.: В. І. Х о м е н к о , Фразеологічний склад української народної казки, «Научные записки 
Днепропетровского госуниверситета», т. 70, вип. 17, 1960; його ж, Початкові словесні формули в казках, 
записаних на Полтавщині, «Наукові записки Дніпропетровського держуніверситету», т. 68. вип. 16, 1958. 
10 Зразки використання трансформованих фразеологізмів в усній мові наведені в розділі «Нова фразеологія 
сучасного усного мовлення» колективної монографії, «Закономірності розвитку українського літературного 
мовлення» (К., 1965. стор. 152—157). Про різні способи художньо-літературного використання фразеологічних 
засобів, у тому числі й видозмінених, див.: І. К. Б і л о д і д , Із спостережень над фразеологією української 
радянської прози післявоєнного періоду, «Мовознавство». 1953, т. XII, стор. 26—43. 
11 Про метафори в усному мовленні, в тому числі і про фразеологізовані метафоричні сполучення, див. у 
підрозділі «Метафора в стилях усного літературного мовлення» колективної монографії «Закономірності 
розвитку українського усного літературного мовлення», стор. 179—190. 



Леніна. В.І. Ленін вживав у своїх промовах фразеологію найрізноманітнішого характеру — 
народну і книжну, фразеологічні образні узагальнення і фразеологічні метафори, вживав у 
звичайному і трансформованому, контекстуально обновленому вигляді. Але в усіх випадках 
фразеологічні одиниці органічно і вільно входили в його мову, в той же час зберігаючи 
необхідну стилістичну автономність у контексті виступу. Вони не нав’язувалися слухачеві, 
були логічним продовженням або завершенням думки і завжди легко сприймалися. 
Наведемо кілька зразків з промов В.І. Леніна: 

а) фразеологізм ужито у звичайному, не трансформованому вигляді; «Ви, товариші, 
не можете не знати, що всі наші вороги — а ім’я їм легіон, — в усіх своїх численних 
закордонних органах повторюють і розвивають ту саму стоусту і тисячоусту поголоску...» (з 
промови на відкритті X з’їзду РКП(б), 8. III 1921 р., Твори, т. 32, стор. 140); «Про це ви 
матимете спеціальні доповіді, але мені хотілося б звернути увагу у своєму звіті на один бік 
справи, — саме на те, що тут справдилось, безсумнівно, одно прислів’я: «нема лиха без 
добра». На жаль, лиха було трохи забагато, а добра трохи замало (Сміх)» (із звіту X з’їзду 
РКП(б), 8. III 1921 р., Твори, т. 32, стор. 148); «Досвід усієї Європи показує на ділі, чим 
закінчується спроба сісти між двох стільців» (із звіту X з’їзду РКП(б), 8. III 1921 р., Твори, 
т. 32, стор. 156); «...а «робітнича опозиція» каже: «Ми не будемо робити поступок, але ми 
залишимось у партії. Ні, цей номер не пройде! (Оплески)» (заключне слово на X з’їзді 
РКП(б), 9. III 1921 р., Твори, т. 32, стор. 176); 

б) фразеологізм структурно змінюється (іноді й лексично обновлюється): «У них 
(йдеться про залишки буржуазії в нашій країні після 1917р.— Д. Б.) газети, хоч і не 
друковані, але поширюються чудово, причому з мухи вони роблять не тільки слона...» (з 
промови на засіданні пленуму Московської Ради, 28. II 1921 р., Твори, т. 32, стор. 127); «Щоб 
провести всі ці дії в нормальному порядку, треба, як говорить прислів’я: не десять, а сто раз 
приміряти, перше ніж вирішити» (з промови на пленумі Московської Ради, 20. XI 1922 р., 
Твори, т. 33, стор. 386). 

Обмеженіше вживаються фразеологізми перших чотирьох груп в усному 
монологічному мовленні пізнавального і повідомного типів. За можливостями використання 
фразеологічних засобів стилі усного монологічного мовлення пізнавального і повідомного 
призначення можна розмістити у такій послідовності (у висхідному порядку): науковий — 
інформаційний — коментарний — розповідний. До речі, розповідний стиль у цьому 
відношенні становить виняток серед стилів повідомного типу. У розповіді порівняно вільно 
вживається народна фразеологія (перша і третя функціональні групи). В окремих варіантах 
розповіді цілком природною (залежно від теми, аудиторії і розповідача) може бути і 
фразеологія літературного походження (групи друга і четверта). Наведемо кілька прикладів: 
«Ох, і нахвилювалися ми весною з дівчатами, вже почали, як кажуть, носи вішати. А що ви 
думаєте? Так старалися цілу зиму, скільки добрив вивезли, а тут на тобі — засуха» (з 
розповіді ланкової Васильківського р-ну, Дніпропетровської обл., 1962 р.); «Так жили ми два 
года. Живем, не горюєм, хліба не купуєм» (з розповіді жительки с. Попівщини, Сумської обл., 
1962 р.). 

Звичайно, образна фразеологія може застосовуватися і в зразках усного 
монологічного мовлення, що належать до наукового, інформаційного та коментарного 
стилів, але використання її в цих випадках має певні особливості. Образні фразеологічні 
засоби (насамперед 2-ї, 3-ї і 4-ї функціональних груп), як правило, не беруть участі в 
організації основної, власне жанрової частини контексту (як це властиво, наприклад, для 
фразеологічних засобів у публіцистичному, дидактичному, судовому стилях, де 
фразеологізми є органічною частиною системи аргументувань, доводів, констатацій). У 
науковому, інформаційному і коментарному стилях образна фразеологія може знаходити 
собі застосування головним чином лише поза «власне жанровою» частиною контексту — 
наприклад, у відступах (публіцистичного, історичного чи просто розповідного характеру), до 
яких з певною метою іноді вдається доповідач, коментатор, екскурсовод. В основній, 
«робочій» частині контексту цих стилів цілком природною буде специфічно жанрова 



фразеологія («група 5»), де вона звичайно буває досить розвиненою. 
Фразеологізми (крім тих, що належать до 5-ї функціональної групи), на відміну від 

слів і лексичних словосполучень, мають відповідний (більш або менш складний) підтекст і, 
крім того, завжди стилістично «помічені». У процесі мовлення вони відтворюються як готові 
(іноді — певною мірою видозмінені) семантично складні мовні одиниці з уже визначеними 
смисловими, експресивними і стилістичними характеристиками. Це зумовлює ту обставину, 
що промовцеві доводиться розв’язувати на кілька завдань більше, ніж у тих випадках, коли 
реалізуються ті ж самі комунікативні настанови без використання фразеологічних засобів. 
Він має подбати принаймні про те: 

а) щоб складна (і до того ж — образна) семантика фразеологізму логічно «вписалась» 
у тему відповідної частини промови (принцип смислової доречності фразеологізму 
актуальний, незалежно від того, чи фразеологізм ужито без зміни, чи в трансформованому 
вигляді); 

б) щоб образний підтекст фразеологічної одиниці міг бути легко і правильно 
сприйнятий слухачем (принцип зрозумілості підтексту). З цього погляду особливої уваги від 
промовця вимагають фразеологізми, що потребують етимологізування їх слухачем, 
передусім крилаті слова-метафори літературного походження (принцип актуальний як у 
випадках звичайного, так і у випадках трансформованого вживання фразеології); 

в) щоб між основною частиною промови і стилістично осібним фразеологізмом були 
відповідні зв’язки (принцип контекстової узгодженості, актуальний насамперед у випадках, 
коли фразеологічна одиниця вводиться у незмінному вигляді). 

Оскільки фразеологізм становить собою автономну образно-смислову і стилістичну 
одиницю, яка, природно, не може втратити цієї автономності і в складі інших, стилістично 
відмінних словесних масивів, майже постійно існує завдання відповідного узгодження 
фразеологізму з основним контекстом. 

Простіше розв’язується це завдання у випадках діалогічного мовлення. Діалог є 
ланцюжком взаємообумовлених словесних акцій і реакцій. Зрозуміло, що діалогічний ряд не 
обов’язково характеризується єдиною (наскрізною) стилістичною тональністю. Не лише за 
змістом, а й за емоціонально-стилістичними ознаками репліка одного співрозмовника може 
бути досить виразно протиставлена словесній акції другого учасника розмови. Принцип 
наскрізного стилістичного й стильового впорядкування висловлень, в тому числі й реплік з 
фразеологічними одиницями, в межах діалогічного контексту, природно, не може мати 
актуального значення. Тим більше, що фразеологізм (наприклад, прислів’я або синтаксично 
закінчений крилатий вислів) нерідко є в діалозі окремою, цілком самостійною реплікою, яка 
на загальному тлі діалога часто вирізняється досить несподіваними тематичними і 
емоціонально-стилістичними характеристиками. 

Інша річ — монологічне мовлення. Монолог становить собою суцільний словесний 
масив, витриманий, як правило, в певній стилістичній тональності, в одному стилістичному 
ключі. Промовець, вживаючи фразеологізм, повинен зберегти його жанрову осібність і 
водночас органічно ввести його в контекст виступу. 

Якщо смислова доречність вжитого в усному монолозі фразеологізму та зрозумілість 
його образного підтексту «гарантується» насамперед майстерністю і стилістичною 
вправністю промовця, його ораторською інтуїцією і обізнаністю з аудиторією, то для 
організації контекстових зв’язків фразеологічної одиниці з основною, «робочою» частиною 
промови існують певні засоби. Застосування їх має суттєве значення для смислового й 
стилістичного вмотивування фразеологізму в загальному словесному масиві виступу, іноді 
навіть допомагає зорієнтувати слухача на відповідне сприймання підтексту крилатого слова 
або прислів’я. 

Ці засоби, які можна назвати попереджувальними, бувають інтонаційними і 
словесними. Фразеологізм (особливо коли це синтаксично самостійна одиниця) інтонується 
чіткіше, виразніше і «багатозначніше», ніж суміжна частина промови. Крім того, він може 
відділятися від сусідніх речень дещо тривалішими, ніж звичайно, паузами. Словесні 



формули, що супроводжують фразеологізм, становлять собою переважно речення або 
словосполучення на зразок таких: «існує крилате слово», «є таке прислів’я», «відомий 
стародавній філософ сказав», «народне прислів’я говорить», «як говорить народ», «як 
говорить прислів’я», «як сказав поет» і под. Таку саму роль виконують і окремі слова, що 
сигналізують про наступну узагальнювальну чи висновкову образну формулу: «словом», 
«справді», «що ж», «так». 

Формули попередження мають особливо важливе значення, коли в усне монологічне 
мовлення вводяться прислів’я і крилаті вислови-судження (3-я і 4-а групи), тому що завдяки 
синтаксично оформленій функціональній цілісності і образній сюжетності ці фразеологічні 
одиниці дуже виразно контрастують з діловим сюжетом промови. Прислів’я і крилаті 
вислови-судження супроводжуються в контексті виступу відповідними словесними 
формулами або виділяються інтонаційними фігурами, а частіше має місце те й друге 
одночасно12. Наприклад: «Мені здається, що про митців, особливо про тих, які пішли з 
життя, слід судити з того, в чому вони мали успіх, а не з того, в чому вони зазнали невдачі. 
Як каже китайське прислів’я: «Боєць і з вадами боєць, а муха без вад — лише бездоганна 
муха» (О. Довженко, Виступ перед письменниками в 1955 р., Твори, т. III, К., 1960, стор. 
275); «Священним є життя радянських людей, які віддають всі свої сили будівництву 
комунізму, створенню найбільш досконалого людського суспільства. «Людина — це звучить 
гордо», — проголосив великий Горький» (з промови адвоката, зб. «Судові промови адвокатів 
Української РСР», К., 1959, стор. 108). 

Говорячи про функціональні особливості прислів’їв і синтаксично закінчених 
крилатих висловів в усному монологічному мовленні, треба мати на увазі два основні 
випадки. 

1. Прислів’я або крилатий вислів застосовується промовцем у системі його власних 
аргументів, становить собою засіб доведення, переконування, своєрідну апеляцію до 
авторитету народної мудрості. Це основний, найпоширеніший випадок. У цьому разі 
фразеологізм має всі ті ознаки тематичної і стильової осібності, про які вже говорилося, і 
супроводжується в контексті відповідними ремарками або інтонаційними фігурами. 

2. Прислів’я або крилатий вислів уводиться в монолог як образне узагальнення думки 
(аргументу) іншої особи, як своєрідна теза-цитата, що її промовець, головним чином, 
заперечує. Явно вираженого порушення стильової цілісності власне авторського контексту 
тут не буває, бо фразеологізм вводиться як чужа мова (в складі конструкції з прямою або 
непрямою мовою, іноді — за допомогою модального слова мовляв). Отже, спеціальні 
словесні ремарки, які б умотивовували стильову і сюжетну осібність фразеологізму, 
організували б певні зв’язки між двома зіткненими в одному мовному масиві стильовими 
стихіями, тут не потрібні. Таке використання прислів’їв і крилатих висловів, зокрема, може 
мати місце у стилях переконувального монологічного мовлення (наприклад, судовому, 
публіцистичному), певною мірою — в розповідному стилі. Приклад із судової промови: 
«Шпак вважає себе неприступною для обвинувачень. В тих презирливих поглядах, які вона 
кидала в бік небажаних їй свідків, ховалася німа погроза: «З сильним не борися, з багатим не 
судися». Вона забуває, що це правило капіталістичного світу у нас не діє!» («Судові 
промови...», стор. 51). Не супроводжувані спеціальними ремарками, прислів’я і крилаті 
вислови-судження виділяються в таких функціональних ситуаціях (як і в усіх інших 
випадках використання їх в усному монологічному мовленні) відповідними інтонаційними 
засобами. 

Менш послідовно застосовуються формули введення і документування (певною 

                                                           
12 Словесні й інтонаційні засоби введення й паспортизації фразеологізмів, передусім крилатих висловів-
суджень і прислів’їв, є, звичайно, найсуттєвішим показником умисного (свідомого) вживання їх — умови, 
порушення якої руйнує функціональну якість фразеологічної одиниці і свідчить про погану стилістичну 
вправність мовця. Ш. Баллі, наприклад, про це говорив так: «Ненавмисне вживання таких зворотів є ознакою 
невисокої культури; люди, які усвідомлюють, що являють собою подібні вислови, вживають їх не інакше, як 
жартома...» (Ш. Б а л л и , Французская стилистика, М., 1961, стор. 109). 



мірою — навіть інтонаційні фігури) при вживанні фразеологізмів, що являють собою 
метафоричні словосполучення: ідіом, приказок, крилатих словосполучних метафор, тобто 
фразеології 1-ї і 2-ї функціональних груп. Такі фразеологізми входять у речення як його 
складова частина і часто не супроводжуються спеціальними попереджувальними ремарками: 
«Ми живемо у прекрасний, неповторний час, в нашому житті поєднались троянди й 
виноград, прекрасне і корисне» (з виступу робітника київського заводу на V з’їзді 
письменників України, 17. XI 1966 р.); «Дамо ж народові чотириста сценаріїв на рік, 
хороших і різних!» (О. Довженко, з виступу перед письменниками в 1955 р., Твори т. III, 
стор. 278); «Один комбайнер, кажуть, колись «жнивував» під решетами. Техніку знав через 
десяте п’яте, а зиму в карти програв» (з розповіді, записаної студентами ДДУ в с. 
Михайлівці на Дніпропетровщині, 1966 р.). 

Фразеологічні метафори можуть вводитись і за допомогою спеціальних словесних 
формул (переважно таких: «як кажуть», і «як сказав поет» та под.). Наприклад; «У 
Петрівцях багатьох хліборобів, з якими хотілося б зустрітись, ми не застали. Як кажуть, 
люди подались у мандри: хто на Карпати, хто в Крим (не по сіль, звичайно), хто на Азов чи 
на Каспій» (з розповіді журналіста, Київське телебачення, 3. II 1966 р.). 

Порівняно рідко супроводжуються словесними ремарками (і майже не виділяються 
інтонаційно) крилаті словосполучні метафори, що вживаються з обов’язковою проекцією на 
певний літературний, історичний, міфологічний чи інший сюжет: Це було ахіллесовою 
п’ятою його теорії; Він переміг, але то була піррова перемога. 

Очевидно, потреба супроводжувати фразеологічні одиниці словесними ремарками й 
відповідними інтонаціями прямо пропорційна їх синтаксичній закінченості, а отже, й 
композиційно-фразовій стилістичній оформленості і обернено пропорційна практичній 
потребі етимологізування їх у процесі сприймання. Чим синтаксично організованіший 
фразеологізм, тим більша необхідність відповідно вмотивовувати його в словесному масиві 
промови (фразеологічні одиниці перших чотирьох функціональних груп за цією ознакою 
розташовуються у такій послідовності: літературні крилаті висловлення — народні прислів’я 
— словосполучні народні метафори — словосполучні літературні метафори, тобто 4—3—
1—2). І навпаки, чим більша потреба в обов’язковому відновленні слухачем внутрішньої 
форми фразеологізму (а найбільша вона у фразеологізмах 2-ї функціональної групи), тим 
менша необхідність у супровідних ремарках і видільних інтонаціях. 

Словесні формули введення фразеологізму (а частково й інтонаційні засоби) у певних 
контекстових обставинах допомагають запобігти сприйманню фразеологічної одиниці, 
особливо фразеологізму-метафори, як вільного сполучення слів, тобто у буквальному 
розумінні кожного компонента. Цілком ймовірно, наприклад, що речення, які наведені 
нижче, слухач міг би зрозуміти інакше (або принаймні прозвучали б вони двозначно), коли б 
не відповідні ремарки перед фразеологізмами: «І ось прийшла пора розповісти, як сказав 
поет, про час і про себе» (з виступу публіциста, Київське телебачення, 31. XII 1966 р.); «Ці 
зауваження група народного контролю передала на розгляд правління колгоспу, але голова 
артілі... поклав, як кажуть, справу під сукно» (з виступу голови районного комітету 
народного контролю, с. Кринички, Дніпропетровської обл., 9. II 1966 р.) 

Промовець повинен бути уважним до аудиторії, використовуючи однослівні 
метафоричні образи книжного походження типу Демосфен, Дон-Кіхот, Отелло, Обломов, 
Плюшкін, Хлестаков, Ціцерон та под. Недостатньо обізнаний з літературною символікою 
слухач (хоч у наш час такі випадки стають все більш рідкісним явищем) може сприйняти ці 
метафори у звичайному, називному значенні. Спеціальних формул для введення чи 
кваліфікації таких метафоричних образів немає. Промовцеві, як і тому, хто пише, можуть 
допомогти лише окремі лексичні і граматичні «знаки», які орієнтують слухача на 
узагальнене, символічне, а не пряме, буквальне розуміння імені. Такими «знаками» є, 
наприклад, вжиті біля власних назв неозначені займенники (якийсь, якась, якесь), форма 
множини власних імен (Дон-Кіхоти, Обломови) та ін. Наприклад: «Якось Герасимов 
підслухав якогось Яго, який нашіптував про далекий побіжний епізод» («Судові промови...», 



стор. 80); «Цей домостроївський філософ, забувши, що живе не в світі Кабаних і Огудалових, 
потішався над безсловесною, безвольною жінкою» («Судові промови...», стор. 81). 
Узагальнений, метафоричний зміст назви можуть відтінювати і означення, які 
конкретизують образ, пов’язують його з певною реальною ситуацією (наш Демосфен, 
новітній Дон-Кіхот, місцевий селадон). 

Додержання вимоги зрозумілості, узгодженості з контекстом має велике значення, 
якщо у виступі вживаються крилаті вислови мовою оригіналу — російською, латинською, 
німецькою тощо. 

Російські афоризми вводяться в промову, як правило, без перекладу, оскільки 
українському слухачеві вони зрозумілі. Наприклад: «Існують думки, буцімто драматургія в 
звичайному розумінні слова зовсім віджила свій вік, що її успішно може замінити ідея 
життєвого потоку, як твердять деякі критики. Може, й справді не потрібна драматургія? 
Може, й справді в наших відносинах не потрібні «мальчики кровавые в глазах»? Можна 
обійтися без «мальчиков кровавых»? Ні. Я думаю, що «мальчики кровавые в глазах» у нас 
бувають і повинні бути (Сміх, оплески)». (О. Довженко, виступ на Всесоюзній нараді 
працівників кінематографії, Твори, т. ІІІ, стор. 235). 

Багато російських крилатих висловів мають узвичаєні в українському мовному побуті 
перекладні дублети на зразок: Людина — це звучить гордо М. Горького, батьки і діти І. 
Тургенєва, дем’янова юшка І. Крилова та под. 

Що ж до афоризмів латинською, німецькою, англійською та іншими мовами, то 
застосування їх звичайно передбачає відповідну ерудицію слухача. 

Ті, хто навчався в Дніпропетровському університеті, пам’ятають майстерні промови 
професора Г.М. Гая, який дуже вміло користувався образними і фразеологічними засобами, 
в тому числі й фразеологізмами мовою оригіналу. Пригадується його виступ на зборах 
першокурсників у серпні 1964 р. Звертаючись із напутньою промовою до тих, хто тільки-но 
став студентом, він говорить про багатогранне і неповторне студентське життя, дає поради і 
водночас застерігає від неприємностей, які можуть чекати несумлінного студента. Після 
паузи, яка насторожила слухачів, промовець, цитує відоме ціцеронівське Quousque tandem, 
Catilina, abutere patientia nostra? Повторюючи після цього вислів рідною мовою, оратор 
оригінально, з незначною гумористичною видозміною спроектовує його на вузівський 
побут, у сферу можливих стосунків студента з викладачем («Доки будеш, студенте... 
вибачте, — Катіліно, зловживати нашим терпінням?»). 

Специфічно жанрова фразеологія («група 5») є органічним складником «ділового» 
контексту відповідного жанру і, природно, не виділяється в ньому будь-якими словесними 
формулами попередження чи інтонаційними фігурами. Наприклад: «Вчасно поставити на 
лінійку готовності всю техніку, підготувати насіння, — це основне правило хліборобів» (з 
виступу журналіста, Дніпропетровська телестудія, 9. II 1966 р.); «Добрий вид на врожай 
показує і наша озимина на площі 500 гектарів» (з виступу агронома Петропавлівського р-
ну, Дніпропетровської обл., 1962 р.). 

Фразеологізми цього типу, якщо вони вживаються поза жанрами, в яких виникли і 
побутують, набувають функціональних ознак звичайних, з узагальнено-образним значенням 
фразеологічних одиниць. У цих випадках вони, подібно до всіх інших фразеологізмів, 
одержують у контексті певну стилістичну осібність, відповідно інтонуються або 
супроводжуються словесними ремарками. У сучасному мовленні за межами своїх жанрів 
часто вживаються, наприклад, такі жанрові фразеологізми: ні в казці сказать, ні пером 
описать; хатка на курячих ніжках; що і вимагалось довести; критична точка; один  нуль 
на користь та ін. 

Питання, пов’язані з культурою мови, охоплюють численні і часом складні явища 
мовного побуту, які нерідко вимагають спеціальної дослідницької уваги. Саме через це 
«при науковому вивченні сучасної літературної мови в різних його аспектах першорядної 
ваги набирає, особливо при вивченні усної форми її функціонування, аспект культури 



мови»13. З цього погляду окреме місце має бути відведене дослідженню функціональних 
особливостей у мовленні (в тому числі монологічному) різних мовних рівнів і, зокрема, 
рівня фразеологічного. 

 

                                                           
13 М.А. Ж о в т о б р ю х , Деякі явища усного літературного мовлення, зб. «Про культуру мови», К., 1964, 
стор. 45. 


