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У нашій мові є багато фразеологізмів, які в минулому були вільними словосполученнями, а 
згодом набули переносного значення, метафоризувалися. Саме тому у виразах типу 
опустити руки, змотувати вудки, троянський кінь, гордіїв вузол закладена можливість 
реалізації значень на двох мовних рівнях: фразеологічному і лексичному. Така семантична 
двоплановість фразеологічних одиниць дозволяє письменникам з певною метою зводити й 
поєднувати в одному виразі як пряме, так і фразеологічне його значення. Це явище є одним з 
найпоширеніших і найцікавіших різновидів трансформації фразеологізмів у мові художньої 
літератури. Воно відоме в науковій літературі як подвійна актуалізація, тобто реалізація 
лексичних значень усіх чи окремих компонентів фразеологізму поряд із використанням його 
традиційних значень. 

Актуалізація поряд із значенням фразеологічної одиниці смислу омонімічного їй 
нефразеологічного словосполучення здійснюється різними шляхами й способами, вивчення 
яких дає змогу судити про високу майстерність художників слова, про їх вміння 
користуватися невичерпними скарбами рідної мови. 

В одних випадках пряме і фразеологічне значення словосполучення актуалізуються 
одночасно. Це відбувається, коли письменник створює такі ситуаційні обставини, за яких 
компоненти фразеологізму набувають свого лексичного значення. Наприклад, шукаючи 
скарбів, які нібито колись були закопані на острові сільського озера, герої роману Павла 
Загребельного «Левине серце» Гриша Левенець і його кохана Котя несподівано натрапляють 
на старий загадковий глек. У Гриші, якому відомо, що жартівлива Котя любить поглузувати 
із численних залицяльників, закрадається підозра: «Чи вона сміється, чи просто знущається? 
Припровадила його сюди, щоб морочити цим глеком. А, може, натяк? Мовляв, нічого не 
вийде з твоїх залицянь, розіб’ємо глека? Але цей глек цілий і, видно, такий міцний, що і 
трактором не роздавиш». 

Словосполучення розбити глек сприймаємо і як фразеологізм, що означає 
«посваритись», і як вільне словосполучення: Гриша розмірковує над тим, що глек все-таки 
важкувато буде розбити, адже його «й трактором не роздавиш», і водночас Левенця лякає 
навіть думки про розрив з Котею, яку він палко любить і не втрачав надії на взаємність. 
П. Загребельний відчуває, яку експресивну силу приховують фразеологізми, і тому 
намагається так їх використовувати, щоб кожний стійкий зворот, вплівшись органічно у 
мовну канву твору, заграв усіма гранями свого значення. Використовуючи фразеологічну 
одиницю, автор заздалегідь продумує мовне оточення її, уважно добирає художню деталь. 

Спостереження над мовою українського роману свідчать, що частішими є такі 
випадки, коли значення фразеологічної одиниці й омонімічного їй вільного словосполучення 
поєднуються в одному виразі, але сприймання їх неодночасне: «Тільки ви, Даниле 
Максимовичу не заїдайтеся з ним — недобрий він чоловік. Це такий, що злобу і в могилу 
забере. Не рубайте йому все з плеча, бо не з його, а з вашого плеча крівця потече 
(М. Стельмах). Фразеологізм рубати з плеча означав «говорити, діяти різко, категорично», 
але наступне словосполучення «з вашого плеча крівця потече» змушуй нас ще раз 
звернутися до попереднього виразу й побачити в ньому вільне словосполучення. 
Використаний фразеологізм сам по собі дуже промовистий, експресивний, але наскільки 
переконливішою після його «оживлення» стала порада Данилові Бондаренку не 
загострювати стосунків із Ступачем! Михайло Стельмах досягає бажаного ефекту 
використанням слідом за фразеологічною одиницею слова, омонімічного одному з її 
компонентів. 

Павло Загребельний часто викликає у читача посмішку, вживаючи подібним чином не 
окреме слово, а ціле словосполучення, наприклад: «У мене був той добре відомий кожному 
стан, що окреслюється словами «хочеться провалитися крізь землю», а що, мабуть, нікому не 
вдавалося провалюватись крізь землю, а я в найближчому майбутньому взагалі не мав 



подібних намірів, то й довелося мені бодай в уяві помандрувати з рідного міста»; «Я б 
схопив його за петельки. Та трусонув би так, що аж... Але спробуй ухопитися за петельки 
сучасної сорочки» (П. Загребельний). 

Ще один спосіб неодночасної подвійної актуалізації полягає в тому, що, 
використовуючи фразеологічну одиницю, письменник поширює якийсь із її компонентів 
підрядним реченням і таким чином актуалізує його лексичне значення: «Василя Федоровича 
вдома не було. Не було й Ліни, за неї Зінка пускала Володі бісики, які він ловив із сумом» 
(Ю. Мушкетик). Присудки стійкої сполуки і підрядного речення (пускала — ловив) 
тематично близькі, що теж сприяє актуалізації лексичного значення словосполучення поряд 
із його фразеологічним значенням (пускати бісики — «кокетуючи, грайливо поглядати на 
кого-небудь»). Сприймання значення фразеологізму у наведених прикладах передує 
розумінню того ж самого виразу як звичайного сполучення слів. Але буває й навпаки. 
Нерідко створена письменником ситуація настроює читача на сприймання вільного 
словосполучення, але за мить стає помітною його омонімічність компонентам традиційного 
фразеологізму, значення якого також актуалізується у контексті: «Здалеку заспівали півні, а в 
саду сполохано озвалася дівчина: 

— Ой, уже півні співають. Біжу, біжу! 
— А вищезли б вони! От капосна птиця. Ну, ще крапелиночку постій. 
— Знаю твою крапелиночку. Прощавай, біжу. 
— Я тебе на руках донесу... 
— От для чого потрібні руки людині, — підбадьорюючи Данила, посміхнувся Діденко»  

(М. Стельмах). 
Про майстерність М. Стельмаха свідчить те, як він талановито «замаскував» у виразі 

«я тебе на руках донесу» фразеологізм носити на руках — «дуже добре ставитися, виявляти 
велику увагу до кого-небудь». Ствердженням того, що йдеться про конкретну ситуацію, є 
лірично-філософське Діденкове: «От для чого потрібні руки людині». Жартівлива 
пропозиція юнака донести додому па руках свою кохану звучить невимушено й природно. 
Отже, підсвідомо здійснюється актуалізація значення фразеологічної одиниці поряд із 
нефразеологічним словосполученням. 

Поширене в мові художньої літератури явище актуалізації в одному виразі як 
прямого, так і фразеологічного значень є свідченням невтомного прагнення письменників 
оновити слово, «оживити» фразеологізм. Це і шукання шляхів оновлення думки, і боротьба 
проти стирання образності, втрати свіжості, чарівності, що притаманні фразеологізмам, 
цьому неоціненному скарбу і окрасі мови. 
 


