
Н. М. НЕРОВНЯ 
ФРАЗЕОЛОГІЗМ, ЙОГО СИНОНІМИ І ВАРІАНТИ 

 
На позначення різних понять у мові поряд із словами нерідко функціонують аналогічні за 
значенням фразеологізми. Як мовна одиниця вищої організації, фразеологізм здатний 
повніше (а значить, точніше) передати те чи інше поняття, ніж слово. Адже, означаючи 
предмет або особу, ознаку, дію, спосіб дії тощо, він здебільшого дає ще додаткову 
інформацію про них. Крім того, фразеологічне вираження набагато експресивніше від 
лексичного, бо має образний або порівняльний характер. 

Як і слово, фразеологізм конкретизує своє значення в контексті. Візьмемо, наприклад, 
широко відомий, особливо в розмовно-побутовому мовленні, фразеологізм як крізь землю 
провалитися, що вживається замість слова зникнути: «Він його довів до самісінького лісу і 
тут мов крізь землю провалився» (М. Стельмах), тобто зник непомітно, невідомо коли; «До 
якогось часу Яким Іванович вертівся тут [на подвір’ї], командував, хвилювався, сердився і 
раптом як крізь землю провалився» (Ю. Збанацький) — зник непомітно, дуже швидко, 
невідомо коли й куди. Як бачимо, фразеологізм як крізь землю провалитися означає не 
просто зникнути, а зникнути якимсь чином; самим уживанням фразеологізму замість 
нейтрального «зникнути» підкреслюється ставлення до того, про кого (про що) йдеться. 

Із загальним значенням «зникнути» існує крім зазначеного цілий ряд фразеологізмів: як 
вітром здуло, як водою змило, і сліду не лишилось, як лиз злизав, як хап ухопив, шукай(те) 
вітра в полі, тільки й бачили, як у воду канути, як чорти взяли та ін. Кожен з наведених 
фразеологізмів підкреслює якийсь відтінок загального значення, уточнюючи його. 
Порівняймо: «— Ну, йди, тільки не думай тікати. Йоньку як вітром здуло» (Г. Тютюнник) — 
отже, зник дуже швидко, вмить; «Сон із Костя як водою змило» (С. Васильченко) — зник 
дуже швидко, раптово; «За один день викопали котловани, а від старих і сліду не лишилося» 
(Іван Ле) — зникли безповоротно, безслідно; «Почали у Вужачому пропадати вівці, телята, 
кози. Відіб’ється якесь од гурту, і як лиз його злизав» (Л. Юхвід) — зникло непомітно, 
безслідно; «Антін як пішов зранку десь на гору, та як хап його ухопив» (С. Чорнобривець) — 
зник і невідомо де; «Та й шуги! Бувайте здорові, шукайте вітра в полі!..» (Марко Вовчок) — 
зникли назавжди, даремні намагання знайти; «Тільки його [генерала] піщани й бачили» 
(Панас Мирний) — зник назавжди; «Поїхала Оленка і мов у воду канула» (В. Кучер) — 
зникла безслідно, нічим не виявляє себе. 

Фразеологізми, що замінюють у реченні те саме слово, бувають близькими між собою за 
значенням і більш віддаленими. Перші, здатні аналогічно сполучатися із словами оточення, 
вважаються фразеологічними синонімами. Із сукупності фразеологізмів-синонімів мовець 
вибирає той, що найкраще вписується в контекст, найбільш точно і влучно передає думку, а 
також ставлення до предмета розмови і виражає потрібні емоції. 

В кожному конкретному випадку мовець уживає саме ту з існуючих форм фразеологізму, 
яка найбільш задовольняє його. Адже фразеологізм — змінювана одиниця. Різновиди 
фразеологізму називаються фразеологічними варіантами. Зазначені фразеологізми 
вживаються, наприклад, у таких варіантах: як крізь землю провалився ‘— як через землю 
провалився, як у землю провалився, як у землю пішов, як у землю ввійшов, як крізь лід 
провалився (у М. Стельмаха), як на той світ провалився (в О. Стороженка), фразеологізм 
може вживатися без порівняльної частки як (крізь землю провалився і т. ін.). Замість неї 
можуть бути використані мов, немов, наче, неначе, ніби, мовби: [як] вітром здуло — [як] 
вітром здмухнуло, [як] вітер здув, [як] вітер зніс, [як] вітром знесло, як здуло; [як] водою 
змило — [як] вода змила, [як] вода умила; і сліду не лишилось — і сліду не зосталось, не 
залишилось і сліду, не знати й сліду, не видно й сліду,. і слід пропав; [як] лиз злизав — [як] 
лизень злизав, [як] віл [язиком] злизав, як злизало, як злизано, [як] корова язиком злизала; [як] 
хап ухопив — [як] хапун ухопив, [як] хапун узяв, [як] хап узяв; шукай вітра в полі — лови 
вітра в полі, піймай вітра в полі, знайди вітра в полі, знайдеш вітра в полі. І цим не 
вичерпується можливість їх варіювання. Фразеологічні варіанти сприяють урізноманітненню 



форми вираження і відбивають життя фразеологізмів у мові. Є варіанти менш поширені і 
ширше вживані. Найбільш уживані становлять, так би мовити, основний фразеологічний 
запас мови. Такі традиційні фразеологічні форми для підкреслення їх широкого 
використання можуть супроводжуватися словами як [то] кажуть, як [то] говорять, як [то] 
говориться тощо, чим підкреслюється їх народна основа. 

Фразеологічні варіанти, зберігаючи те саме значення, нерідко відрізняються ступенем 
експресивності, завдяки чому увиразнюється ставлення мовця до предмета розмови. 
Порівняймо: як у землю пішов — як крізь землю провалився; як злизало — як корова язиком 
злизала. 

Добір фразеологізму з-поміж інших близьких за значенням, тобто синонімічних йому, 
вживання саме того чи іншого варіанта сприяють точності висловлювання. 
 


