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Синонімічні відношення між дієслівними фразеологізмами виявляються насамперед в межах 
однієї структурної групи. Наприклад, дієслівні фразеологізми замітати сліди і ховати кінці 
(в воду) із спільним значенням «ховати, знищувати докази», очевидно, справді легко 
замінюють один одного в однакових синтаксичних позиціях: «Іронічний чоловік, виходить, з 
льоту закохався... І треба було відкинути все, забути все, замести сліди, бо перед тобою — 
тільки справжнє у всьому його привабливому лякові» (П. Загребельний); «Щоб сховати 
кінці, Рубас зайшов до магазину» (Р. Самбук). Взаємозамінюються в однакових 
синтаксичних позиціях і прийменникові дієслівні фразеологізми притискувати до стіни 
(кого) і брати за горло (кого) із спільним значенням «примушувати кого-небудь щось 
зробити»: «Він притиснув нас до стіни своєю промовою» (Ю. Збанацький); «Браконьєрів 
брати за горло — це, звичайно, діло, і воно, сподіваюсь, від тебе не втече» (О. Гончар). 
Отже, спільноструктурні фразеологізми, які складають синонімічні ряди, утворюються за 
спільною моделлю і об’єднуються спільним значенням: давати ляща (кому); нам’яти боки 
(кому); полічити ребра (кому) (спільне значення — «побити»). Слід, однак, зазначити, що 
ряди спільноструктурних синонімів мало поширені в українській мові. 

Різноструктурні синонімічні дієслівні фразеологізми в більшості своїй лише частково 
взаємозамінні, оскільки їм властива різна сполучуваність: зривати маску (з кого); виводити 
на чисту воду (кого) (спільне значення — «викривати кого-небудь»): «А поки що люди 
зривають маски з Саливонових друзів, що думали пришахраювати честь і славу» 
(К. Гордієнко); «[О к с е н т і й:] Скажи мені, руку на серце поклавши, виведи усіх на чисту 
воду: наріжуть чи не наріжуть мужикові землі?» (Ю. Смолич). Різноструктурні 
фразеологізми також утворюють синонімічні ряди, які об’єднуються спільним значенням: 
сукати мотузки (з кого); тримати під п’ятою (кого, чиєю); сідати на голову (кому) (спільне 
значення — «панувати над ким-небудь»); підводити під монастир (кого); підкладати свиню 
(кому); садити в калошу (кого) (спільне значення — «зробити неприємність кому-небудь»). 

Дієслівні фразеологічні одиниці, яким властиве спільне значення, можуть відрізнятися 
семантичними відтінками: кожна з них при позначенні спільної дії або стану в той же час 
указує на різну їх інтенсивність, а також на зовнішні особливості їх вияву. Наприклад, в 
синонімічний ряд дієслівних фразеологізмів із спільним значенням «обманювати, вводити в 
оману» входять: водити за ніс (кого); замилювати очі (кому); заговорювати зуби (кому); 
морочити голову (кому); обкручувати круг пальця (кого); відводити очі (кому); напускати 
туману (на кого, кому). Дієслівні фразеологізми водити за ніс (кого); морочити голову 
(кому) містять в собі додатковий відтінок значення «вводити в оману на протязі тривалого 
часу»: «Вона [Марина] знає лише кожного водити за ніс. Одразу прикидається, що любить, а 
потім на сміх підіймає» (Н. Кобринська); «Школярі вже котрий рік штурмували бібліотеки, 
морочили голови батькам, вчителям, відставним військовим» (О. Донченко). Фразеологізми 
заговорювати зуби (кому); відводити очі (кому) мають додатковий відтінок значення 
«створювати хибне уявлення про щось; відволікати увагу від чого-небудь важливого»: 
«Королевич наважився і винувато сказав: — ...вибачайте, що так вийшло: заговорили ми вам 
зуби, втелющили ми і вас у погану історію» (Ю. Смолич); «Писав жартома, що тепер маю 
право халтурити, відводити усім очі, не готуватись до уроків, спати до сніданку, і ніхто мені 
не зауважить, що я не майстер своєї справи» (Ю. Збанацький). Фразеологізм напускати 
туману (на кого, кому) виступає з додатковим відтінком значення «створювати видимість 
чого-небудь»: «Почне там про все говорити, туману напускати, про свої картини такого 
розведе, хоч нікому вони не потрібні» (А. Хижняк). 

Між дієслівними фразеологізмами, які входять в один синонімічний ряд, можливі також 
стилістичні відмінності. Як можна побачити з прикладів, наведених вище, дієслівні 
фразеологізми, що входять у синонімічні ряди, в своїй абсолютній більшості мають 
розмовно-просторічне забарвлення. Ця їх особливість широко використовується сучасними 



українськими письменниками. Наприклад, фразеологізми, які утворюють синонімічний ряд 
із спільним значенням «сильно сміятися» — за живіт братися; душитися від реготу; 
падати од сміху; боки рвати, — мають однакову семантику, але розрізняються сферою 
вживання в художніх творах. За допомогою цих фразеологізмів письменники вдаються до 
доброзичливої іронії, вживають їх з позитивною оцінкою: «І бійці аж за животи бралися, 
розважаючись кумедною їздою» (О. Гончар); «Звичайно, я сміявся, але нишком, щоб дядько 
Патій не почув: йшов за курінь — і там душився від реготу» (Ю. Мокрієв); «Сміялись ми з 
друзями, аж падали од сміху» (О. Вишня). Але за допомогою фразеологізмів цього ж 
синонімічного ряду письменники можуть показати і негативне ставлення до героїв творів або 
до ситуації, яка зображується: «Потрапив, так би мовити, у становище! Ох і в смішне! Кури 
від такого реготу боки рвуть!» (Ф. Маківчук). Оскільки фразеологізми-синоніми вживаються 
не тільки в мові авторів, а й характеризують мову персонажів творів, з синонімічного ряду 
письменник може обрати найбільш вдалий, з його точки зору, фразеологізм, потрібний йому 
в певному контексті для певної стилістичної мети. Таким чином, явище синонімії 
фразеологізмів збагачує палітру зображувальних засобів, якими користуються майстри 
художнього слова. 
 


