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За певних контекстуальних умов фразеологізм може змінювати свій склад — звужуватися 
або розширюватися. Явище, пов’язане з опущенням одного або кількох слів-компонентів 
фразеологізму, дістало назву фразеологічного еліпсиса1. 

Вживання фразеологічного еліпсиса здебільшого зумовлюється обсягом фразеологізму, 
доцільністю використати зрозумілу, але коротшу його форму. Часом замість фразеологізму 
вживають одне слово, внаслідок чого фразеологізм руйнується, адже до складу цієї мовної 
одиниці повинно входити не менше двох слів. Проте образ фразеологізму і його значення 
зберігаються якоюсь мірою навіть в одному слові, що вживається замість нього. Пор.: 
метати громи та блискавки — метати громи — громи («громи було чути з сусідньої 
кімнати»); очима бісики пускати — бісики пускати — бісики («ті бісики в очах дівчини не 
давали йому спокою»); чіплятися як реп’ях — як реп’ях — реп’ях («ну, що тому реп’яхові 
треба?»). Така еліптична форма характеризується економністю мовного вираження при 
здійсненні комунікативної функції, тобто забезпеченні взаєморозуміння між тим, хто 
говорить, і тим, хто слухає. 

Розрізняють два види фразеологічного еліпсиса: еліпсис-скорочення та еліпсис-
стиснення. При еліпсисі-скороченні опускається один чи кілька крайніх компонентів 
фразеологізму. Як правило, це — оказіональне утворення, але згодом уживання всім 
зрозумілої скороченої форми закріплюється в мові і фразеологізм стає загальновживаним, 
напр.: на всі чотири сторони — на всі чотири: «Сніданок закінчено, зараз Васько помиє 
посуд і може майнути на всі чотири сторони» (М. Зарудний); «Повиганяли їх з двору на всі 
чотири» (Панас Мирний); око за око, зуб за зуб — зуб за зуб: «— Так, — думав він [Тимко] 
тепер, лежачи під кущем терну. — Колись я був добрий, а вони зробили мене злим. Що ж? 
Нехай так і буде. Я їм свого не подарую. Око за око, зуб за зуб» (Г. Тютюнник); «— А що ж, 
вони [вороги] наших рубатимуть, на рожен підійматимуть, а ми з ними цяцькатись? — 
говорили бійці загону. — Ну, зуб за зуб!» (О. Гончар); з уст пари не пустити — з уст ні 
пари: «Пристиджені його вельможі На йолопів були похожі, Ніхто з уст пари не пустив» 
(І. Котляревський); «Вона все ходить, з уст ні пари, Широкий Дніпр не гомонить» 
(Т. Шевченко); не братися ні за холодну воду — ні за холодну воду: «Пан обозний, останнім 
часом не бравшись ні за холодну воду, підмощував під грушевим деревом силу-силенну 
гаптованих подушок» (О. Ільченко); «Степанида... і біля корови.., і коноплі тіпа, а Горпина 
вже ні за холодну воду» (Л. Яновська). 

Часто опускають кінець багатокомпонентного фразеологізму, коли сказаного буває 
досить для взаєморозуміння. Так, не завжди вживають повну форму фразеологізму пройти 
вогонь і воду і мідні труби або наплести сім мішків гречаної вовни і всі неповні тощо. 

При еліпсисі-стисненні у фразеологізмі опускається один чи кілька компонентів 
центральної частини висловлювання, фразеологізм стає компактнішим, стислим, напр.: як на 
світ народився — як народився: «І княгиня з дитиною Не тією стала. Ніби на світ 
народилась — Гралась, веселилась...» (Т. Шевченко); «Нептун же зараз взяв мітелку і вимів 
море, як світелку, То сонце глянуло на світ. Еней тоді як народився» (І. Котляревський); хоч 
води з лиця напийся — хоч води напийся: «— А що то за молодиця, дядьку! Хороша хоч води 
з лиця напийся» (Ганна Барвінок); «Там такий гарний панич сватає, хоч води напийся — 
чорнявий-чорнявий, а очима так і грає...» (М. Коцюбинський) . 

Іноді у фразеологізмі опускається слово, вживання якого буває недоцільним, небажаним, 
неетичним у тому чи іншому контексті: як дурень з писаною торбою — як з писаною 
торбою; як корова язиком злизала — як злизало. 

Часом важно відрізнити еліпсис-скорочення від еліпсиса-стиснення, оскільки місце 
компонентів у фразеологізмі буває непостійним. За вихідну фразеологічну форму береться 
                                                           
1 Слово еліпсис прийшло до нас з грецької мови; буквально воно перекладається як «опущення, нестача чогось, 
відсутність належної кількості». 



фразеологічна одиниця з таким розташуванням компонентів, що частіше зустрічається в 
мові. 

Отже, опущення одного чи навіть кількох слів-компонентів фразеологізму можливе з 
огляду на реакцію співбесідника, його адекватне сприйняття. Обидва типи еліпсисів 
поширені як в усному мовленні, так і в художній літературі. Лаконізм висловлення оживляє 
мову і робить її чіткішою. Завдяки еліпсису вдається забезпечувати стильову однорідність 
викладу. 

Поряд з еліпсисом спостерігається протилежне явище — розширення фразеологізму, 
доповнення його іншими словами. Зокрема, фразеологізми доповнюються частками: і, ні, 
аж, тільки, лише; які увиразнюють, підсилюють значення фразеологічної одиниці: і вусом 
не моргне; ні щербатої копійки за душею не має; аж вуха розвісив; тільки пальчики 
оближеш; лише пташиного молока нема і т. д. 

Іменники, що входять до складу фразеологізмів, нерідко виступають разом з 
прикметниками, займенниками або числівниками: грати роль — грати велику (важливу) 
роль; як сонечко — як ясне сонечко; макітра розуму — повна макітра розуму; не 
обмовитися словом — не обмовитися жодним словом; з маху — з одного маху. 

У фразеологізмах з’являються інші пояснювальні слова, що розширюють значення 
фразеологічної одиниці: брати до серця — брати близько до серця; брати в голову — брати 
собі в голову; нічого не лишається, як — нічого більше не лишається, як; валити в кучу — 
валити все в одну кучу і т. д. Слід пам’ятати, що у фразеологізмах нема зайвих, «порожніх» 
компонентів. Віковічна мовна практика внесла до них необхідне, створивши влучні, 
лаконічні мовні одиниці. Отже, при фразеологічному еліпсисі опускається відоме — такі 
компоненти беруться до уваги, але не згадуються, а в розширеному фразеологізмі додається 
те, що увиразнює, уточнює фразеологізм у конкретній ситуації, робить висловлення 
яскравішим, точнішим. Фразеологічні одиниці з додатковими компонентами, як і еліптичні 
їх форми, є варіантами фразеологізму і зберігають його значення. Проте не завжди 
фразеологізми, що відрізняються одним чи кількома компонентами, вважаються варіантами. 
Це можуть бути абсолютно різні за значенням фразеологічні одиниці, напр.: час пробив 
«настав вирішальний момент для початку якоїсь дії; прийшов кінець чогось» — останній 
час пробив «помирає хтось»; пустити півня «видати пискливий звук під час співу або 
мовлення» — пустити червоного півня «підпалити щось; викликати пожежу з метою 
помсти»; хвости волам крутити «виконувати нескладну, низькооплачувану роботу» — 
хвости чужим волам крутити «працювати на когось, на чиюсь користь»; попасти під руку 
«випадково опинитися поблизу, біля, в полі зору кого-небудь» — попасти під гарячу руку 
«потерпіти від когось в момент його великого збудження, роздратування». 

Від варіантів фразеологізму з відмінною кількістю компонентів слід також відрізняти 
такі похідні їх форми, що співвідносяться з іншими частинами мови, напр.: кидати камінець 
у город «зачіпати когось словами; дошкуляти натяками; говорити неприємності комусь» — 
камінець у город «сказана кимось неприємність»; іти у вогонь і в воду «бути готовим, 
здатним на будь-який самовідданий вчинок заради когось, чогось» — у вогонь і в воду 
«будь-куди», твердий горіх розкусити «розв’язати якесь складне питання, справитися з 
завданням» — твердий горіх «складна, незрозуміла справа, розв’язання якої потребує 
великих зусиль». 

У залежності від конкретної мовної ситуації, від завдання, яке ставить мовець, 
фразеологізм уживається в усталеній, більш вузькій чи розширеній формі. Кожен з таких 
варіантів, що різняться кількісним складом, має право на активне життя у мові і 
використовується в міру потреби. Їх функціонування яскраво підтверджує дію закону 
діалектики у мові — закону єдності і боротьби протилежностей, коли з багатьох можливих 
варіантів фразеологізму використовується одна фразеологічна одиниця — на думку мовця, 
найвиразніша, найпотрібніша. 


