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Народна фразеологія (прислів’я, приказки, сталі порівняння, усталені влучні вислови) 
органічно входить до системи експресивно-стилістичних засобів живого мовлення і є 
невичерпним джерелом стилістичного збагачення літературної мови. 

Українська народна фразеологія сягає корінням глибини століть, про що свідчать 
писемні пам’ятки минулого. Розширення стилістичних можливостей української народної 
фразеології в наш час пов’язане насамперед з тим, що протягом кількох останніх десятиліть 
якісно змінилася вся її система. Якщо в минулому (в дожовтневий період) ця система 
базувалася головним чином на діалектній мовотворчості й мала вихід лише в художньо-
белетристичний, публіцистичний і почасти в епістолярний стилі літературної мови, то тепер 
вона зазнає потужного впливу колективної літературної та індивідуальної мовотворчості в 
усіх стилях загальнонародної мови (звичайно, крім офіційно-ділового). 

Стилістичні можливості сучасної народної фразеології зростають у зв’язку з її 
безперервним поповненням новаціями, покликаними до життя суспільно-політичними 
чинниками, бурхливим розвитком культури, науково-технічним прогресом та іншими 
позамовними факторами. Ці новації, як правило, швидко стають надбанням 
загальнонародної мови, їх фіксують найновіші лексикографічні праці. Напр.: «У 
Радянському Союзі всі народи — рівні друзі»; «Наші перемоги — до комунізму дороги»; 
«Ленінські ідеї зорями цвітуть»; «У нас тепер електрики — на чотири Америки»; «В космосі 
— Гагаріни, на землі — Гаганови»; «Наука вчить, як треба хліб робить»; «Агронаука — 
врожаю запорука»; «Хімія — друг хлібороба». 

Багато нових народних фразеологізмів залишаються поки що в живому діалектному 
мовленні. З часом вони можуть стати загальнонародним мовностилістичним надбанням. Те ж 
саме слід сказати і про численні новації — постійні порівняння, що часто вживаються в 
сучасному живому народному мовленні й відзначаються особливою образністю, експресією. 
Іван Гурин, упорядник збірника «Образне слово», у різних місцевостях України записав такі 
постійні порівняння: «високий, як телеграфний стовп»; «очі, як фари в автобусі»; «в хаті, як 
у вагоні»; «лепече, як порожня машина»; «літає, мов супутник»; «робить, як машина»; 
«треба, як до трактора погонича». Чимало постійних порівнянь записали учасники 
діалектологічних експедицій Запорізького педінституту в говірках Запорізької, 
Дніпропетровської та Херсонської областей: «швидкий, як ракета»; «вуха, як локатори»; 
«риється, як екскаватор»; «видно, як у телевізорі»; «високий, як антена»; «тріщить, як у 
репродукторі»; «видно, як на екрані»; «потрібний, як зайцю стопсигнал»; «з нього шофер, як 
із зайця мірошник»; «мотається, як електровіник»; «хитрий, як трамвай на повороті»; 
«однакові, як з інкубатора»; «торохтить, як мотоцикл»; «рівний, як асфальт»; «суне, як 
бульдозер»; «упертий, як бульдозер»; «холодно, як в холодильнику»; «шавкотить, як 
зіпсоване радіо» та ін. 

Кількісне зростання народної фразеології нерідко супроводжується пристосуванням 
старих фразеологізмів до подій сучасності шляхом оновлення їх образної основи. На 
традиційну, узвичаєну фразеологічну модель накладається нове значення, напр.: «личить, як 
корові акваланг» (пор. «личить, як корові сідло»); «так багато, як дірок на перфокарті» (пор. 
«так багато, як зірок на небі»); «розуміється, як коза в обчислювальній машині» (пор. 
«розуміється, як баран в аптеці»); «треба, як п’яте колесо до «Москвича» (пор. «треба, як 
п’яте колесо до воза») та ін. Такі модернізовані народні фразеологізми експресивні не тільки 
тому, що вони «освіжені» семантично, а й тому, що в них стикаються, внутрішньо 
контрастують стара, звична форма, старий побутовий зміст, розмовні слова з новим змістом, 
із новим поняттям, з іностильовими лексичними елементами. Ними охоче користується в 
наш час широке коло мовців, але найчастіше їх зустрічаємо, зрозуміло, в мові письменників 
та публіцистів: «Стільки цифр, що їм і електронна машина ладу не дасть — кібернетичний 
дідько в них ногу звихне» (О. Гончар) — пор. «болотяний чорт ногу звихне»; «А дощ аж 



збожеволів — лив цистернами» (І. Драч) — пор. «дощ ллє відрами; дощ як із відра ллє»; 
«Слава тобі, автотранспорте! Авто повертається на Ялту» (Остап Вишня) — пор. «слава тобі 
господи!»; «Зрівняв трактор з пужалном, — голосно засміявся Дробот» (С. Скляренко) — 
пор. «зрівняв коня з пужалном»; «Ви в цьому ділі тямите, як осел в кібернетиці, — делікатно 
сказав Іван Карпович Наплюйвборщ» (М. Білкун) — пор. «тямить, як баран в аптеці». 
Звичайно, при вживанні таких оновлених фразеологізмів автор (мовець) повинен мати 
відчуття міри. Втрата цього відчуття веде до схиляння перед модою, жонглювання словами, 
до поступового стирання експресивних якостей і старої моделі, і новотвору. Для прикладу 
візьмімо хоча б відоме народне прислів’я «Козацькому роду нема переводу». З легкої руки 
якогось публіциста воно останніми роками в різних модернізованих варіантах почало дуже 
часто зустрічатися на сторінках газет і журналів: «Хліборобському роду нема переводу» 
(Рад. Україна, 11.11 1972 і 28. V 1977); «Музичному роду нема переводу» (Рад. Україна, 22. 
VIII 1970); «Працьовитому роду нема переводу» (Рад. освіта, 11. V 1977); «Байкарському 
роду нема переводу» (Україна, 1974, № 4). 

Модернізовані народні фразеологізми (якщо вони вживаються до ладу і з відчуттям 
міри), безперечно, не тільки увиразнюють художній або публіцистичний текст, а й 
збагачують фразеологічну палітру всієї української загальнонародної мови. До того ж поява 
нових і оновлення старих висловів ведуть до розширення синонімії та антонімії в межах 
народної фразеології, а це в свою чергу також збагачує стилістику як говіркового, так і 
літературного українського мовлення. 

Розширенню виражально-зображальних можливостей народної фразеології сприяє 
мовотворча практика сучасних українських письменників. З цього погляду заслуговують на 
увагу численні способи та прийоми експресивного авторського використання народних 
ідіом, прислів’їв та приказок. Ось приклади деяких із цих способів та прийомів: 

1) ускладнення відомого фразеологізму за рахунок уведення в нього нових лексичних 
компонентів, які диктуються логіко-ситуативними умовами контексту: «А я, бачте, не 
виправдовую їхнього довір’я. Ще з п’ятого курсу почав у гумористичні колодочки 
вбиватися» (О. Вусик); 

2) сполучення народного (розмовного) фразеологізму з книжним або взагалі з 
іностильовим: «На другій лекції, в понеділок, бухгалтерії накручував хвоста в широкому 
масштабі, щоб не грали в робочий час у шахи й доміно» (Є. Кравченко); 

3) гіперболізація значення одного з головних компонентів фразеологізму, а 
відповідно до цього й словесна заміна його: «Угору йти — Не поле перейти Сімсот потів 
Зволожать спину» (М. Влад); 

4) контрастно-підсилююче, афективне уточнення значення одного із компонентів 
фразеологізму, що є ніби своєрідним намаганням зруйнувати його усталену метафоричність: 
«Значить, у нього там добра рука десь є Не рука, а ціла лапа!» (В. Кучер); 

5) антонімізація семантики фразеологізму: «Прекрасно квітка світить не знічев’я. Це 
сяйво збережи про білий день» (М. Лиходід) (пор. зберігати про чорний день) та ін. 

Говорячи про розширення стилістичних можливостей народної фразеології завдяки 
письменницькій мовотворчій практиці, слід зауважити, що характер використання 
фольклорно-фразеологічного матеріалу українськими авторами на різних етапах розвитку 
художньо-белетристичного стилю нашої мови був різним. Так, у творам давньої української 
літератури (К. Сакович, П. Беринда, І. Вишенський, І. Некрашевич, Г. Сковорода та ін.) 
народні фразеологізми вживалися в кількісному відношенні помірно, здебільшого як 
своєрідні стилістичні прикраси, і, як правило, без трансформацій. У початковий період 
існування нової української літературно мови вони використовувалися І. Котляревським, 
Г. Квіткою-Основ’яненком, Є. Гребінкою та ін. дуже щедро як елементи етнографічного 
побутописання. Починаюча з Т. Г. Шевченка, українські письменники ставилися де 
народних фразеологізмів обережніше. Вони використовували і використовують їх 
економніше, з почуттям міри, а головне — здебільшого творчо. Це особливо стосується 
мовної практики Лесі Українки, М. Коцюбинського, а також П. Тичини, М. Рильського, 



О. Довженко і багатьох інших сучасних українських радянських авторів. Отже, стилістичною 
окрасою сучасного художнього твору може бути не просто народний фразеологізм а 
фразеологізм, творчо оброблений письменником. Можна з певністю сказати, що, 
розширюючи свої стилістичні можливості, народна фразеологія нашого часу вимагає до себе 
особливого підходу, особливої авторської делікатності. Вміння творчо, оригінально 
використати народний фразеологізм — показник стилістичної вправності художника слова. 
Фразеологізм у сучасному літературному творі — це важливий ідейно-естетичний, більше 
того — ідеологічно-естетичний засіб. 

Багатьом народним фразеологізмам властива художня побудова (симетрія 
структурних частин, римування компонентів і т. ін.). Саме це часто й приваблює мовців, 
авторів, сприяє їхнім естетичним (а значить, і стилістичним) пошукам. Таким чином, народні 
фразеологізми є не тільки органічними складниками системи експресивних засобів нашої 
мови, а й тими збудниками, каталізаторами, які сприяють її повсякчасному оновленню, 
збагаченню, якісному перетворенню. 

Широке залучення народної фразеології в сферу стилістики є однією з характерних 
прикмет нашої мовної дійсності. Цей процес переконливо свідчить про тісні контакти 
народнорозмовної мови з мовою літературною на стилістичному рівні, про інтенсивне 
збагачення виразових засобів сучасної загальнонародної української мови, а також про те, 
що фольклор і на даному історичному етапі відіграє важливу роль у розвитку української 
літературної мови. 
 


