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Фразеологічні звороти будь-якої мови як своєрідні художньо-образні мініатюри 
багатогранно відображають духовний світ народу. У них стверджуються людські ідеали та 
рішуче засуджується все те, що їм суперечить. Пор. стартова площадка «рубіж, з якого 
починається розквіт, стрімкий рух уперед», вивести на орбіту «допомогти вийти на 
(самостійну) дорогу, яка забезпечує успіх», брати висоту «долати труднощі, досягати 
успіху», передній край «найбільш відповідальна ділянка роботи», жовта преса «продажні 
буржуазні періодичні видання», жовтий диявол «золото в капіталістичному суспільстві». 

Найчастіше нові фразеологізми утворюються на базі метафоричного переосмислення 
окремих слів. Народжується стійкий зворот мови, який своїм узагальнено-образним 
значенням співвідноситься з назвою, що не має нічого спільного з сумою лексичних значень 
фразотворчих слів-складників. Так, метафоричне переосмислення слова фронт у значенні 
«ділянка, галузь різнобічної діяльності» у сполученні з іменником робота утворило стійке 
словосполучення фронт робіт на позначення «основної ланки певного процесу», напр.: 
«Спрацювали монтажники добре, підготували для теслярів та бетонників фронт робіт» 
(Молодь України). 

Фразоутворюючим центром можуть виступати також метонімічно переосмислені слова: 
повітряні ворота «аеропорт» зберегти (втратити) своє обличчя «виявляти (не виявляти) 
свою індивідуальність». 

Ще складніший шлях У своєму розвиткові проходять фразеологічні новотвори, що 
виростають на ґрунті смислового переродження не окремих слів, а цілих словосполучень. 
Крім метафоричних і метонімічних перетворень тут Збуваються зсуви і граматичного 
характеру. Пор. перевести (поставити) (що) на рейки і перевести (поставити) на рейки 
(чого): «Слід рішуче піднести роль науки і техніки в якісному перетворенні продуктивних 
сил, переведенні економіки на рейки всебічної інтенсифікації» (Прапор комунізму). 
Граматичні властивості фразеологічного новотвору перевести (поставити) на рейки (чого) 
визначає вже не дієслово, а іменник рейки (чого). В інших випадках нові фразеологізми 
розвивають свої власні граматичні зв’язки, характер яких не зумовлюється граматикою їх 
складників. Пор. вивірити (що) курс (на що) і вивірити курс до чого: «Всенародне 
обговорення проекту нової редакції Програми КПРС дало змогу партії точніше вивірити 
курс до комунізму» (Прапор комунізму). Граматичні зв’язки цього фразеологічного 
новотвору визначаються його цілісним фразеологічним значенням: вивірити курс 
«накреслити шлях до чого». 

Особливо інтенсивно фразеологічний арсенал української мови поповнюється за рахунок 
переосмислення складених термінів і професіоналізмів з різних галузей науки, техніки, 
спорту тощо: зворотний зв’язок «наявність взаємодії», вийти на фінішну пряму «розпочати 
успішне завершення якої-небудь роботи», взяти (який) старт «успішно розпочати що-
небудь», тримати руку на пульсі (чого) «уважно стежити за розвитком подій, бути в курсі 
справ». Яскрава образність таких неологізмів створюється одночасним уживанням у мові і 
фразеологізму, і його термінологічного джерела, яке виступає внутрішньою формою 
новотвору. 

Не менш цікавим і досить поширеним способом оновлення фразеологічного складу мови 
є нове використання традиційних фразеологізмів, поява на їх основі стилістичних 
неологізмів. Серед них виділяються стилістичні новотвори, зміни в значенні яких зумовлені 
їх введенням у незвичайну канву словесно-художнього полотна. При цьому стилістичне 
збагачення фразеологічного значення уже існуючих у мові стійких зворотів відбувається, як 
правило, внаслідок уживання в одному контексті кількох фразеологізмів: «Діяльна природа 
соціалістичної моралі сповна заявила про себе разом з новим суспільним ладом... Мільйонам 
відкрила очі на справжні рушійні сили історії, закони суспільного розвитку, сенс особистого 
існування» (Молодь України); «Новий рік прийняв добру естафету: Покладено важливий 



початок. Він може стати точкою опори для повороту до взаємовигідної розрядки» 
(Комуніст); «Щодо Лівії, то вона не має намірів схиляти голову перед обличчям 
імперіалістичного шантажу і погроз... У небезпечну гру з вогнем грають у Вашінгтоні й 
Тель-Авіві» (Рад. Україна). Фразеологізм відкрила очі одержує від попереднього заявила про 
себе додаткове смислове навантаження, що одночасно посилює їх емоційно-експресивний 
заряд. Фразеологізм точка опори ніби підсумовує смисл попередніх двох — прийняти 
естафету й покласти (важливий) початок. Стилістичний ефект, враження, яке справляє 
фразеологічний зворот грати гру з вогнем, створюється, крім того, ще й поєднанням в 
одному фразеологізмі двох його форм — дієслівної (грати з вогнем) та іменникової (гра з 
вогнем). До речі, остання є заголовком всієї газетної статті. 

Досить поширеним прийомом образно-стилістичного оновлення фразеологізмів служить 
буквалізація їх значень, коли на фоні узагальнено-цілісного значення звороту ніби оживають 
прямі лексичні значення їх словесних складників. Пор.: «Водій і дорожня поліція Японії 
завжди були і будуть по різні сторони барикади» (Рад. Україна) і «Мені довелося тут у 
Йоганнесбурзі зустрітися з тими, хто стоїть по різні сторони барикади в одній із найбільших 
битв нашого часу за національне визволення» (Рад. Україна). На відміну від першого 
речення в другому під впливом змісту всього висловлювання фразеологізм по різні сторони 
барикади до певної міри звільняється від узагальнено-переносного значення, оголюючи 
первинний смисл своєї вільносинтаксичної основи. Цим самим увиразнюється 
протиставлення фразеологічного і буквального значення звороту, що надає йому яскравого 
поліфонічного художньо-образного звучання. 

З цією ж метою використовується також прийом ситуативного відродження прямого 
значення одного (кількох) із фразеологічних складників: «Я не відкрию Америки, коли скажу, 
що американці за складом характеру — народ діловий і практичний» (Україна). Власна назва 
у складі фразеологізму відкривати Америку набуває свого прямого значення, оскільки мова 
йде про американців. 

Надання окремим словам-компонентам відносної смислової самостійності зумовлює їх 
відокремлене вживання, внаслідок чого той самий фразеологізм може повторюватися: «У 
декого виникає сумнів: чи варто гнатися за «журавлем» НТР, коли «синиця» плану ще не 
дається в руки» (Роб. газ.). Виведені за межі фразеологізму слова вживаються в нових 
значеннях, яких вони набули в складі фразеологічного звороту. 

Образно-емоційний заряд фразеологізмів може також приводитися в дію порушенням 
звичного всім смислового оточення, напр.: «Зрештою за якістю останнє слово в усіх наших 
рішеннях, планах, у змаганнях за їх перевиконання, в будь-якому прискоренні» (Рад. 
Україна). Пор. останнє слово (за ким) за батьками і останнє слово (за чим) за якістю. 

Дійовим засобом стилістичного оновлення фразеологізмів є введення їх у синонімічне або 
антонімічне словесне середовище. Внаслідок синонімізації тексту досягається нагнітання 
образної виразності, зростає загальний емоційний вплив тексту на читача: «Наші вороги 
сплять і бачать, як би знищити соціалізм, відкинути історію назад, повернути людство в 
досоціалістичну епоху» (Рад. Україна). Синонімічному зближенню слів знищити, повернути 
і фразеологізму відкинути історію назад сприяє наявність омонімічного компонента 
повернути в початковій формі цього звороту — «повернути колесо історії назад». 

Стилістичні новотвори, що виникають у мові газет шляхом антонімічного використання 
фразеологізмів, бувають кількох типів. Один із них — обігрування в тексті смислового 
протиставлення фразеологізмів їх вільним синтаксичним відповідникам. Пор. пряме й 
переносне значення словосполучень: «Прагненню до взаємопорозуміння не заважало те, що 
ми говорили різними мовами. Хоч і не все йшло гладко на форумі, були й гострі суперечки, 
все ж ми змогли знайти спільну мову, скоординувати дальші зусилля різних країн у галузі 
збереження і розвитку культури» (Культура і життя). Другий тип становлять антонімічні 
пари «фразеологізм — слово»: «Гірників хвилювало те, що вони не зможуть дотримати 
свого слова, яким дорожать понад усе. Не хочеться людям бути пустодзвонами» (Роб. газ.). 
Звичайно, антонімічного смислу ця лексико-фразеологічна пара набуває тільки в тексті, 



оскільки словникове значення іменника пустодзвін — «базіка, пустомолот». Таке 
протиставлення увиразнює образно-стилістичні властивості фразеологізму, відтінює його 
позитивно-оцінний зміст, загострює його сприйняття. Третій тип таких стилістичних 
новотворів об’єднує власне фразеологічні антоніми: «Вальраф не вперше міняє ім’я і 
зовнішність. Він сам надівав маску, щоб зірвати її з інших» (Молода гвардія). Пор. надівати 
(носити) маску «приховувати свою справжню сутність» і зривати маску (з кого) «викривати 
когось, показуючи його справжню сутність». Такі фразеологічні протиставлення сприяють 
увиразненню художньо-образного змалювання подій, явищ, життєвих ситуацій, викликають 
до них певне ставлення. 

Розглянуті прийоми стилістичного оновлення фразеологічних зворотів не порушують їх 
зовнішньої форми —-лексичного складу і граматичної структури. На видозмінах зовнішньої 
форми засновані структурно-стилістичні новотвори фразеологізмів. Виникненню 
стилістичних неологізмів цього типу найчастіше служать індивідуально-авторські, тобто не 
закріплені мовною нормою, заміни одного лексичного компонента іншим, напр.: «Хочеться 
запросити замислитися тих, хто не шкодує гучних і грізних слів, прагнучи притягнути до 
ганебного стовпа те чи інше негативне явище нашого життя, однак, зіткнувшись з ним, 
скромно ховається в тінь» (Молодь України); «Раніше в таких випадках говорили: 
устромляти палиці в колеса. Тепер... інструкції в колеса. Суть же не змінилася» (Роб. газ.). 
Пор. приставити (прикувати, виставити) до ганебного стовпа і притягти до ганебного 
стовпа. Крім заміни лексичних складників фразеологічних зворотів у мові сучасної преси з 
метою стилістичного оновлення використовується їх скорочення або, навпаки, розширення. 
Скорочення фразеологізмів може приводити до видозміни їх значення і сфери вживання. 
Пор.: «Наші хокеїсти перебували тепер у хорошій спортивній формі» (Спорт. газ.) і «Не 
граючи, актор, як відомо, втрачає форму» (Веч. Київ). Перший фразеологізм означає «мати 
високий рівень професійної підготовки спортсменів», а другий — «знижувати рівень 
професійної підготовки» взагалі, в будь-якій галузі. 

Розширення лексичного складу фразеологізмів дозволяє тісніше пов’язати їх із змістом 
всього речення, напр.: «Радянські люди сповнені рішимості виконати державні плани і 
соціалістичні зобов’язання, взяти енергійний старт у XII п’ятирічці» (Рад. Україна). 
Найбільш помітні ті стилістичні оновлення стійких образних зворотів мови, які 
здійснюються поєднанням двох близьких за значенням фразеологізмів. Це явище дістало в 
мовознавстві назву контамінації, що в перекладі з латинської мови означає «забруднення, 
змішування», напр.: «Країни, що розвиваються, змушені брати нові кредити і займи, які ще 
тугіше затягують петлю боргової кабали» (Рад. Україна); «У протиставленні 
«метафоричної» і «сповідальної» поезії критик вбачає зведення до однієї точки різних — 
стильової й жанрової — ознак» (Літ. Україна). Стилістичне оновлення першого звороту 
досягається поєднанням фразеологізмів лізти в петлю і тугіше затягувати пояс, а в 
другому, до речі, не дуже вдалому, об’єднуються фразеологізми зведення до спільного 
знаменника і точка зору. Проте найкращі схрещення можуть стати, зрештою, джерелом 
виникнення нового фразеологізму. 

Народження нових і оновлення існуючих фразеологізмів зумовлюється як внутрішніми 
можливостями мови щодо розвитку й удосконалення її зображувальних і виражальних 
засобів, так і суспільними причинами — поглибленим осмисленням носіями мови 
навколишнього світу, збагачення їх суспільної свідомості і все зростаючим прагненням до 
стилістично гнучкого й більш точного вираження своїх думок і почуттів. 
 


