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Без тлумачення фразеологічних одиниць не можна уявити собі їх своєрідності, не можна 
дати рекомендації щодо вживання їх у мові, а це є основним завданням фразеологічних 
словників. Проблема тлумачення — це одне з основних і найскладніших питань укладання 
таких словників, оскільки тлумачення, як не раз підкреслював акад. Л. В. Щерба, — це 
«справа вельми делікатна і вимагає винятково загостреного мовного сприйняття». Принципи 
тлумачення фразеологізмів мають бути відмінними від принципів тлумачення слів, оскільки 
фразеологізми у мові — це якісно інша мовна категорія у порівнянні з словом. 

У тлумаченні фразеологічних одиниць необхідно дотримуватися тих самих загальних 
лексикографічних вимог, які ставляться перед словниковим описуванням значень слова, а 
саме: тлумачення має бути стислим, чітким, точним та зрозумілим; воно повинно відбити 
найістотніші риси, суть поняття, що виражається фразеологізмом. 

Фразеологічні одиниці тлумачаться не за допомогою фразеологізмів, а словами — 
одиницями іншого мовного рівня (не фразеологічного, а лексичного). Так, фразеологізм що 
тільки язиком натрапить не можна тлумачити «що спаде на думку», а треба давати 
словесне тлумачення: «не подумавши добре»; вертітися на думці — не «не виходити з 
думок», а «постійно, весь час думати». 

Значення деяких фразеологічних одиниць в основному співвідносяться із значенням 
певного слова. Наприклад, носом рибу ловити — «дрімати»; чорнильна душа — «бюрократ»; 
під носом — «близько»; олив’яний дощ — «кулі»; кропив’яне сім’я — «чиновники»; 
набивати карман — «наживатися». У подібних випадках фразеологізм можна тлумачити 
одним словом, синонімічним йому за значенням словом-еквівалентом. 

Але у більшості випадків повної ідентичності між семантикою фразеологізму і 
синонімічного йому слова нема. Причина криється в самій природі фразеологічної одиниці, в 
якій замість прямої вказівки на реальні предмети, явища, дії, ознаки і т. ін. є непряме 
називання — описування, безпосередньо співвіднесене з іншими предметами, явищами 
тощо. В основі значень фразеологічної одиниці лежать асоціативні перетворення. Так, на 
позначення поняття «побити кого-небудь» існує багато фразеологізмів (нам’яти боки, ребра 
полічити, дати зуботичку, за патли цупити, дати перегону, нагодувати штурханами, 
нагріти спину тощо), пов’язаних з різноманітними асоціаціями. 

В своєму значенні фразеологізм фіксує не предмети, явища або ознаки, які пізнаються, 
а ставлення до вже пізнаних і названих предметів, явищ, ознак, їхню оцінку, емоції, 
викликані внутрішнім станом мовця, та експресію, тобто посилення виразності, збільшення 
впливової сили висловленого. Ці експресивно-емоційні, стилістичні моменти 
фразеологічного значення складають його конотативну частину. 

Таким чином, значення фразеологізму відрізняється від значення слова-синоніма 
насамперед наявністю оціночності, експресивності, емоційності при однакових об’єктах 
називання. Тому семантичний обсяг фразеологічної одиниці і відповідних їм слів-синонімів 
неоднаковий. 

Отже, порівнюючи семантику фразеологізму і відповідного слова-синоніма, ми можемо 
говорити лише про їхню співвідносність, а не про еквівалентність. Тому у словниках замість 
можливих однослівних тлумачень і наводяться розгорнуті дефініції, які відбивають усі ті 
додаткові нюанси, що наявні у фразеологізмі, а синонім наводиться лише як доповнення до 
тлумачення. Наприклад: води в рот набрати — «вперто не говорити нічого; мовчати»; 
переливання з пустого в порожнє — «безцільна витрата часу на недоцільну справу; 
марнотратство». 

Неодмінним правилом тлумачення фразеологізмів залишається лексикографічний 
закон: тлумачення подається тією частиною мови, у ролі якої він виступає. Так, субстантивні 
фразеологічні одиниці, які в реченні вживаються в ролі підмета і додатка, мають іменникову 
формулу тлумачення. Наприклад, верства келебердянська — «дуже висока людина»: «Він 



був чи не в два рази вищий од неї, верства келебердянська» (О. Ільченко). Ад’єктивні 
(означальні) фразеологізми в реченні виконують функцію означення, тому вони мають 
тлумачитися прикметниковою формою: важкий на руку — «дуже сильний, який може 
відчутно вдарити»: «Важкий був на руку Потапович та дужий!» (Панас Мирний). Дієслівні 
фразеологізми виконують роль присудка і тлумачаться дієслівною формою: валити з хворої 
голови на здорову — «звинувачувати невинного, перекладаючи на нього вину»: «До цієї 
каменюки, що в мене на душі, ти теж в якійсь мірі причетний. — Що ще скажи! — 
похопивсь Віктор. — Вали з хворої голови на здорову!» (А. Головко) . 

Адвербіальні фразеологічні одиниці виступають у реченні як обставини, тому вони 
тлумачаться як прислівники або прислівникові звороти, напр.: в поті чола — «напружено, 
докладаючи великих зусиль»: «Микола з Андрієм трудились у поті чола, забувши й про 
вечерю» (Ю. Збанацький). 

Описова формула тлумачення використовується при поясненні вигукових 
фразеологічних одиниць, а також різноманітних форм привітань, побажань, прокльонів 
тощо, які становлять значний прошарок фразеологічного складу української мови. 
Наприклад, крий боже уживається для вираження небажаності, заперечення чогось: «Коли я 
вирвусь з цієї пустки? Чи, може, крий боже, Тут і загину» (Т. Шевченко). 

Як правило, зміст усіх значень фразеологізмів одноплановий: вони означають або 
предметність в широкому розумінні, або дії, або ознаки тощо. Так, дієслівні фразеологізми 
мають дієслівні значення, субстантивні — іменникові, ад’єктивні — прикметникові і т. ін. 
Але трапляються випадки, коли у смисловій структурі фразеологізму одночасно можуть 
співіснувати значення, зміст яких є різноплановим з предметно-логічної точки зору, на 
відміну від слова, яке позбавлене такої здатності. Так, фразеологізм на вагу золота має 
ад’єктивне значення — «який високо ціниться; надзвичайно цінний, значимий»: «Майстром 
у нас Фрідріх Іванович, і, по-перше, це майстер на вагу золота, майстер-голова, такого 
майстра я рік шукав, такі майстри не часто родяться» (Ю. Яновський) і адвербіальне — 
«дуже дорого, високо»: «Кожна спокійна хвилина тепер цінувалася на вагу золота» 
(В. Козаченко). 

Отже, своєрідність тлумачення фразеологічних одиниць полягає в тому, що зовнішня 
форма вираження і характер тлумачення визначаються саме синтаксичною роллю, тобто 
властивостями того члена речення, у ролі якого виступає фразеологізм, а це виявляється 
лише в контексті, бо лише контекст служить важливим мовним: засобом виявлення і 
реалізації узвичаєного значення (фразеологічного та лексичного). Наприклад: без хитрощів 
— 1. Чесно, прямо і відверто. «Другий, молодший і завзятіший, бовкнув без хитрощів: — Не 
на те втекли ми від пана Бжеського, щоб шило на швайку міняти» (3. Тулуб). 2. Чесний, 
прямий і відвертий. «Що за охота тобі мене морочити? Я чоловік без хитрощів: чому ж би й 
тобі не говорити просто?» (П. Куліш). Тут саме синтаксична функція дає підстави виділити 
окремі значення у фразеологізмі. 

Таким чином, у кожному окремому випадку вироблення формули тлумачення 
фразеологізму вирішується на основі врахування таких трьох факторів: семантики, з якої 
витікає синтаксична функція, і структури фразеологічної одиниці. 

 
 


