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Про що б не писали сучасні драматурги, яку б сферу життя, яке б середовище не 
змальовували — сільське, робітниче, наукової та творчої інтелігенції, — на перший план 
вони ставлять моральні та соціально-етичні проблеми. Аналізуючи типові прийоми 
використання лексичних та фразеологічних джерел української літературної мови в 
сучасних драматичних творах, насамперед звертаємося до драм, які присвячені моральним 
та соціально-етичним темам. 

Зауважимо, що слово в драмі має передавати багату гаму його індивідуального 
осмислення і, що нерідко спостерігається в розмовній практиці, переосмислення його з 
метою створення стилістичного, найчастіше — гумористичного або сатиричного ефекту. У 
мовних партіях персонажів сучасної драми знаходять відображення ті знаки 
інтелектуального потенціалу, які властиві представникам суспільства 70-х років XX століття, 
людям освіченим, обізнаним з широким світом масової інформації. Багатоманітний спектр 
цієї інформації проступає у розмовних діалогах, у стилістичному вживанні книжних 
висловів, зокрема термінів, ділової, публіцистичної лексики тощо. 

У мові драматичних творів, побудованих на відтворенні гумористичних ситуацій, на 
сатиричному викритті вад людської поведінки, основним джерелом словесної експресії є 
фразеологія, зокрема народнорозмовні емоційні вислови, в яких проявляється найбільший 
заряд оцінного значення. Народнорозмовна фразеологія тісно взаємодіє, переплітається з 
книжними (за походженням) словами, що теж поповнюють розряд стилістичних 
експресивних засобів. 

Широко використовує народнорозмовну фразеологію М. Зарудний у драмі «Дороги, 
які ми вибираємо». Це п’єса про сучасне колгоспне село, про людей різних характерів, 
неоднакових моральних принципів. У центрі драми — динамічна постать Павла Ремеза, 
бригадира «найкращої в області бригади». Це характер суперечливий, драматичний. Його 
репліки рішучі, категоричні, енергійні, за ними стоїть «державна людина», керівник бригади, 
що «слави зажив на всю Україну», а може, і «на всенький Союз», як каже його мати. Себе 
характеризує Павло Ремез так: «Я виріс із цієї землі, я., посивів на тих чорних гонах. У мене 
кістки ламалися від холоду на осінніх вітрах, в жилах інколи не кров, а солярка текла!..» Є в 
цих та інших словах Ремеза традиційні фольклорні образи, що надають героєві ліричності, а 
подекуди й надмірної патетичності. Але в устах Ремеза звучать й інші слова: «Ви вже своє 
від’їздили, Федоре Тимофійовичу. Не стійте на дорозі. Виписуйте собі пенсію і злазьте з 
воза!» (Так він каже голові колгоспу Невінчаному, який саме Ремезові збирався передати 
керівництво колгоспом). Різкі, знижено-згрубілі вислови характеризують і його звертання до 
Настурції: «не на позичених ходиш, ще прийдеш... Тобі за це гроші платять що ти крутишся 
коло мене». Показовий діалог Павла Ремеза з Югиною Олексіївною, де ліризм фольклорного 
вислову «Мабуть, мої лелеки з вирію не вернулися» змінюється згрубіло-зниженою 
реплікою. Динамічність діалогу посилюється завдяки афористичному звучанню окремих 
висловів. Пор.: 

[Ремез] Не чує… Пішла від мене Мирослава.· 
[Югина Олексіївна] Чого ж не затримав, чого не просив? 
[Ремез]  Хай іде. Ніде не дінеться. Прийде, приповзе... 
[Югина Олексіївна] Не всі, Павле, повзають, є такі, що й літають. 
[Ремез:] На чужих крилах далеко не полетить. 
У драмі поставлено важливу морально-етичну проблему — випробування характеру 

людини славою. Тому не випадковий і добір відповідних емоційно-експресивних 
фразеологізмів, що виступають синонімами. До нейтральних висловів: усе підкорено славі, 
кожний крок виважено або людина втрачає рівновагу додаються вислови, в яких звучить 
знижена оцінка поведінки Ремеза заносить його, макітриться голова, дивиться звисока. 
Причому жвавість діалогу досягається, зокрема, використанням паронімів, звуковою грою 



слів, пор.: 
[Невінчаний:] Чого ви хочете від Павла? Що піднявся високо. 
[Бурка:] Ні, що дивиться звисока... 
Експресивні приказки, прислів’я, усталені порівняння у драмі М. Зарудного часто 

заступають своєю лаконічністю зміст розгорнених висловів: «Як подумаю, що й Надійка 
моя з гнізда вилетить, то й світ не милий»; «За Валериком, кажу, як за стіною мурованою, 
жити буде»; «Де днює, де ночує — ніхто не знає»; «Може, хоч тепер хати 
триматиметься»; «Світ дівчині зав’яже»; «Тільки й світу, що в вікні»; «Скоро Павло 
приїде, а в мене ще й кіт не валявся» та ін. Подібні фразеологізми створюють колорит 
невимушеної емоційної розмови, вносять іронічний струмінь у діалоги. 

Народнорозмовна фразеологія виступає активним стилістичним засобом творення 
мовних партій персонажів у ліричній комедії В. Лігостова «Золотий глечик». Драматург 
викриває споживацьку психологію деяких людей. Сам жанр п’єси зумовлює вибір 
прислів’їв, приказок, порівнянь, які мають виразний оцінний характер, відзначаються 
певною зниженістю, іронічно-сатиричним спрямуванням змісту: «Мені через вас не 
хочеться з обласним начальством горшки бити»; «Скільки її [хату] не підпирай, а однак на 
ладан дише»; «Хлібом не годуй, маслом не масти, а дай парада»; «Нема сили, нема мочі — 
самі очі»; «Машина — не коняка; сіна, води не просить»; «Чого закортіло? Того, що й вам 
— вас побачити, себе показать»; «Бери, Катерино, бери! Дарованому коню в зуби не 
заглядають»; «Це ж воно там у молоці купається»;«Та що ти ними крутиш, як той циган 
сонцем». 

Характерні мовні засоби, дібрані для самовираження одного з негативних персонажів 
— «темної особи» Кербеля. Він і походження свого прізвища пояснює сам: «Ви...ви мені — 
свій щасливий виграшний білет, а я вам сім тисяч каербе, кербелів тобто. Готівочкою. На 
бочку». Життєве кредо Кербеля вкладається в його «крилаті вислови»: «У кожного своя 
вигода, тов. Кононенко Ги. Я. Риба шукає, де глибше, а я — де дорожче! Така моя вигода»; 
«У кожного своя біда, діду. Я без транспорту — як без рук. Така в мене планида. То як? По 
руках?»; «Держава наша багата, дружок, найбагатша в світі. І їхати дуже далеко не треба — 
кербелі, можна сказати, на землі валяються... Тільки не лінуйся, гав не лови: нагнись і 
підніми. Нагнись і підніми!» 

Переосмислення, стилістичну переорієнтацію багатьох книжних висловів, 
термінологічних слів можна спостерігати в жвавих, дотепних діалогах п’єси. Мовна партія 
одного з персонажів Водьки показова щодо стилістичного зіткнення власне розмовних 
висловів із книжними зворотами, внаслідок чого виникає гумористичний ефект. Так, у його 
діалозі з Кербелем обігрується стилістичне навантаження двох слів — розмовного дружок і 
просторічного кореш: 

[К є ρ б є л ь:] Є діло, дружок. Споживаєш? Ну, п’єш?  
[В о д ь к а :] Коротше, кореш. 
[Кербель:] Добре. Зовсім коротенька задачка. Скільки півлітровочок можна купити 

на десять тисяч кербелів? 
[Водька:] Кажу тобі, коротше! Ти мене сухою теорією не доводь... 
[Кербель:] Це не теорія, дружок, це дуже практична практика. 
У п’єсі В. Лігостова чимало прикладів типового мовного комізму (побудованого на 

грі слів), таким, зокрема, є діалог про стреси: 
[Іван :] Міське життя, батьку, стреси. 
[Григір Якович:] Та що ж воно там таке стряслося, ти можеш сказати до ладу? 
[І в а н:] Та стреси ж, кажу. Нервові перевантаження. 
Гумористичний ефект виникає і при несподіваному зіткненні в одному контексті слів 

із різних семантичних сфер: [Мар’яна Петрівна:] Нам би нежонатого У нас на запчастини і на 
женихів дефіцит. 

У ліричній комедії «Золотий глечик» таким споживачам, як Кербель, 
протиставляються люди типу Кононенка, образом якого драматург утверджує найвищі 



моральні якості радянської людини. Природно, що в розкритті позитивних характерів таку 
саму виразну стилістичну роль відіграє термінологічна лексика. Так син-льотчик бажає 
батькам довгих років життя, вживаючи термінологічне слово виток: «Крутіть, тато й мамо 
сто, а той більше витків, крутіть! Доганяйте кавказький довгожителів!» 

На відміну від драми М. Зарудного та ліричної комедії В. Лігостова в драматичному 
творі «Дикий Ангел» О. Коломійця використано інші джерела мовної виразності. Недаремно 
п’єса має підзаголовок «Повість пре сім’ю». Через одну сім’ю, через виховання дітей у сім’ї 
автор показує нерозривну єдність кожної людини з трудовими буднями всієї країни, 
наголошує на відповідальності особи за свої вчинки перед людьми, перед суспільством. 
Жанрова специфіка твору зумовлює звертання драматурга до нейтрального, експресивного, а 
подекуди й високого стилю, в якому, безумовно, певну роль відіграє і народнорозмовна 
фразеологія, і мовні засоби емоційного самовираження, проте слово книжне (термінологічне, 
офіційно-ділове) вживається у своїй прямій номінативній функції, а не як стилістичний 
прийом створення гумористичного ефекту: «Усе не так просто, як ви думаєте. Ну, як вам 
сказати... Якби збудували [будинок] десь подалі, зв’язати його з комунікаціями коштувало б 
дорожче, довше б тяглося саме будівництво. А тут ми вкладаємося в строк. А потім — цей 
будинок, так би мовити, прикрасить, увінчає Качаловську вулицю. Вимальовується певний 
ансамбль...» Цю репліку Петра характеризують доказовість і логічність, що, як відомо, 
властиві мові письмово-книжній, насамперед офіційно-діловій, пор. ще: «Давайте зараз 
відповідь на всі питання, пов’язані з цим будинком, точніше з його будівництвом». 

Контрастує з такою спокійною фразою Петра настрій батька, його оцінка відразу ж 
проявляється в емоційній репліці: [Платон:] Але ж сотні людей трудом заробляли, чекають 
на квартиру, на свій куток, затишок... 

Квартира — не готель — приїхав, поїхав. Там будуть народжуватися, життя 
проживати, вмирати. А ви «комунікації», «план», «увінчати Качаловську».  

Монологи Платона рясніють афористичними висловами. В них виражається 
державний підхід до всього, що бачить що робить Платон. Афористична стильова манера 
драматурга втілюється і в мовних партіях інших персонажів. Пор.: «Не працює, а їсть — 
значить злодій»· «У всьому, у малому й великому, єдиний порадник — правда»; «Більше 
труда — міцніша держава». 

На стилістичному зіткненні книжних і розмовних висловів побудовані мовні партії 
персонажів у драмі Ю. Щербака «Відкриття». П’єсу присвячено моральним і соціально-
етичним проблемам, які, — і це переконливо засвідчує драматург, — часом справляють 
вирішальний вплив на справи наукові і виробничі. 

Клімат наукової установи, те, чим живуть науковці, наперед визначає характер 
мовного оформлення твору. Природні й невимушені в діалогах цієї п’єси власне книжні 
звороти, офіційно-ділові вислови, термінологія, що створюють характерний стиль драми 
Ю. Щербака. Показовий щодо цього монолог Авілова, призначений для запису на 
кіноплівку: «Проблема грипу — це глобальна проблема. І вирішити її може тільки вакцина... 
Відкриття полягає в тому, що, вдаючись до послідовних, штучно викликаних мутацій і 
селекціювання, ми створили особливий штам вірусу грипу, який не викликає захворювання, 
а лише блокує клітини і не дає можливості, популярно кажучи, вірусу грипу проникати в 
людський організм». 

Цілком природно, художній такт письменника не дозволяє будувати всі діалоги та 
монологи в такому стилістичному ключі. Інакше б усе життя науковців було представлене 
дуже одноманітно, наче виступи на засіданні вченої ради. Тому в репліках персонажів 
емоційну роль відіграють також розмовні експресивні вислови, відповідна фразеологія: 

[Владов:] Тепер записуй цю науково-популярну кашу... А в нас плівки обмаль. 
Перевитрату з мене вираховують. Хоч бийся головою об стіну. 

[Сердюк:] Слухайте! Ви мене без ножа ріжете! 
[Директор:] Слухайте, я бачу, що ви самі ще не домовились Хто в ліс, хто по дрова. 
[Третяк:] А цей Сердюк палець об палець не вдарить. 



Стилістичний ефект комічного створюється, крім того використанням вигаданих 
абревіатур: СБД— Симпозіум Біологічної Деградації; СБД — Симуляція Бурхливо 
Діяльності; ХЗП — Хлопець з привітом. Пор. приклад мовного комізму, що виникає від 
поєднання різнопланових понять: [Третяк:] Наші миші економічно неосвічені. 

Образне слово, що його залучає письменник до арсеналу стилістичних засобів драми, 
народжується і у переосмисленні термінів, у їх метафоризації: «Тепер ми повністю 
переключилися на віруси. Ми вже виділили вірус заздрості, вірус кохання, вірус добра, вірус 
байдужості, тепер намагаємося виділити в чистому вигляд вірус раку». 

Як бачимо з наведених прикладів реплік, монологів драматичних творів різного 
жанрово-стильового спрямування, джерелами мовної експресії, виразності слова і сучасній 
драмі є все багатство стилів сучасної літературної мови, використання книжних засобів — 
публіцистичних, офіційно-ділових термінів, і звертання до народно-розмовної фразеології. 

 
 


