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(Традиційні фразеологізми в романі Є. Гуцала «Позичений чоловік») 
 
Роман Є. Гуцала «Позичений чоловік» надзвичайно вагомий у конкретно-практичному 
використанні традиційних фразеологізмів. Мовна тканина роману є тим своєрідним і 
благодатним середовищем, у якому розкривається значення фразеологізму, усувається 
багатозначність, повно і всебічно виявляються його виразні емоційно-оцінні властивості. Це 
твір на сільську тематику. Його специфіка в тому, що традиційна сюжетна оповідь ведеться 
прийомами так званої «химерної прози». Тут, з одного боку, світ напівфантастичний, з 
другого, — світ реальний, невигаданий зі своїми одвічними законами буття. Безперечно, що 
використання народно-розмовних фразеологізмів у романі зумовлено перш за все тематикою 
твору, цікавими непередбаченими ситуаціями з життя персонажів, намаганням автора тонко, 
проникливо, образно передати те чи інше поняття. Письменник керується не так критерієм 
доцільності фразеологізмів у романі, як намаганням не повторювати їх. Фразеологічний 
запас Є. Гуцала просто-таки невичерпний. Увиразнюючи фразеологічну семантику, 
письменник змінює форму усталених висловів, обігрує зміст, конкретизує значення, 
прив’язує їх до неповторних контекстів. 

Найчастіше у романі має місце лексична заміна одного, двох чи всіх компонентів словами 
вільного вживання: «Ноги переставляв так, наче йшов по кризі й остерігався впасти, а в 
попереку був прямий, як багнета проковтнув», с. 2441 (пор.: як аршин проковтнути). Заміна 
компонента аршин словом багнет увиразнює загальновідомий фразеологізм, конкретизує 
зміст висловленого, а оскільки попереду мова йшла про війну, то з’являється й назва багнет. 
А от іще приклад: «Отож і пішла по Яблунівці слава про Хому Прищепу, що він у гріхах, 
немов у реп’яхах, що він геть із головою заліз по вуха в болото гріхів — так і дивись, що 
скоро потоне», с. 84 (пор.: у боргах, як у реп’яхах). Подібна заміна зумовлена логіко-
ситуативними умовами контексту (герой має власну жінку Мартоху, живе на позичках у 
сільської спекулянтки Одарки Дармограїхи, залицяється до доярки Христі, потай мріючи 
перебратися до неї на постійне місце проживання). Для індивідуальної манери письменника 
характерне використання загальновідомих фразеологізмів, зведення їх у синонімічний ряд (із 
головою, по вуха). Внаслідок такого прийому точніше, повніше розкривається зміст 
конкретної ситуації, одночасно вдається характеристика героя і оцінка його реальних 
учинків. 

Заміна декількох компонентів посилює та увиразнює значення загальновідомого 
фразеологізму, вносить нові додаткові відтінки: «—Щось ви, Хомо Хомовичу, здається, 
приплітаєте коляду, щоб дали капусти!», с. 130 (пор.: наздогад буряків, щоб дали капусти); 
«Старий за примовками за пазуху не ліз, по кишенях долонями не шастав — ці примовки самі 
горобцями зривались із його вуст і цвірінчали за нашим столом...», с. 114 (пор.: за словом до 
кишені не лізти). У першому .прикладі фразеологізм коментується як «висловлення чогось 
зайвого або вигаданого», тобто конкретизується значення традиційного фразеологізму 
«говорячи про одне, робити натяк на щось інше або мати на увазі щось інше» (СУМ, т. 5). 
Хома навмисне «приплітає коляду», вигадує, роздумує, куди ж зникає душа людини після 
смерті, можливо, переселяється в квітку чи птаха. У другому прикладі — старий (дід 
Гапличок) відомий у Яблунів. ці як великий майстер побалакати, особливо ж різними 
примовками: «Чарочко-коток, котися в роток», с. 114. Отже, заміна слів-компонентів не 
руйнує фразеологізм, а навпаки, освіжає фразеологічний образ, увиразнює його семантику. 
Оновлюється фразеологізм завдяки лексичній заміні та обігруванню прямого значення слова-
примовки. 

Індивідуально-авторська заміна усіх компонентів мотивується конкретною ситуацією в 
романі: Хома позичається на півроку Дармограїсі в обмін на телицю, але перед тим як 
розлучитися з Мартохою, потрібно розподілити документи. «Розсортували ми документи: 
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Мартосі — Мартошине, а Хомі — Хомине», с. 24 (пор.: кесареве — кесарю, а боже — 
богові). Ще приклад: «О, циган цигана на клячі не обдурить — тим більше, що ці цигани — 
Мартоха та Одарка, а, виходить, кляча — не хтось, а я, Хома Прищепа!», с. 47 (пор.: ворон 
ворону око не виклює). Письменник використав синтаксичну модель загальновідомого 
фразеологізму, наповнив його новими компонентами-конкретизаторами, вдало обіграв їх 
(цигани, кляча), викликаючи семантичну двоплановість вислову. 

Увиразнення експресивно-стилістичних ознак відомого фразеологізму автор здійснює 
завдяки розширенню його новими лексичними складниками. Досить часто в ролі 
компонентів-поширювачів Є. Гуцало використовує займенники та прикметники. «— Батьку, 
— заграв баскими очима, наче огирами, голова колгоспу Дим, — а хто ж вам сказав, що 
Хому Хомовича неодмінно маємо посадити?», с. 260 (пор.: заграти очима). «Дармограїсі 
дістається на добрячі горіхи, а Мартосі перепадає на кабачки», с. 228 (пор.: дісталося на 
горіхи кому). Прикметники-поширювачі у складі фразеологізмів сприяють живому наочному 
зображенню описуваного, дають якісну характеристику предмета. Крім того, за структурно-
семантичною аналогією до відомого фразеологізму дісталося на горіхи автор творить новий 
небуденний вислів перепадає на кабачки. 

У романі мають місце численні прийоми заміни компонентів фразеологізму ситуативно 
зумовленими лексемами та поширення їх прикметниками-означеннями, напр.: «Порятувати 
твою честь чоловічу дуже просто — слід погостювати в усіх молодиць і кожній зосібна 
доказати, що не такий страшний Дармограїшин сіамський кіт, як його малює поговір», с. 292 
(пор.: не такий страшний чорт, як його малюють). Звичайно, що заміна нормативного 
компонента чорт індивідуально-авторським сіамський кіт має відповідну мету: органічно 
вплести новотвір у мовну канву роману, в конкретну сюжетну ситуацію. «— Може, — кажу 
обережно, — то різдвяний сон вороної кобили? — Вороної кобили? Авжеж, язик має й ворона 
коняка, та не балака», с. 290 (пор.: сон рябої кобили). Стилістичний ефект виникає не лише 
завдяки введенню нових компонентів, а й тому, що складові частини фразеологізму 
набувають смислової самостійності (ворона кобила, сіамський кіт), тобто обігруються і 
сприймаються двопланово. Заміна у вільному словосполученні компонента кобила 
стилістично зниженою лексемою коняка надає виразу гумористичного звучання, 
увиразненого римою. 

Ефект оновлення фразеологізму створює також займенник свій, напр.: «Гаразд, Трохиме 
Трохимовичу, — кажу, вдаривши своїм лихом об землю, аж шибка забряжчала в червоному 
кутку, — зводься, не треба стояти», с. 224 (вдарити лихом об землю). 

У романі представлено різноманітні фразеологічні синоніми. Письменник уживає їх для 
показу внутрішнього стану людини: «Од страху дзиґарі мені в скронях б’ють, серце тенькає, 
душа в п’яти сховалась, жижки дрижать — такого ляку нагнав на мене той погляд із 
бузини», с. 125. Фразеологізми-синоніми підсилюють значущість позначеного поняття 
страху, автор свідомо привертає увагу читача до цих вагомих експресивно-емоційних 
сполук. До комплексу фразеологічних синонімів, що виражають поняття «щось невиразне, 
невизначене, нічим не виділяється», автор додає евфонічний компонент, що посилює 
емоційність індивідуальної оцінки персонажа: «А як не вмію зиску злупити зі своєї слави, то, 
може, я справді ні врізать, ні доточить, ні пес, ні баран, ні взад, ні вперед — лишаюся 
посеред», с. 246. За аналогією до нормативного фразеологізму без ножа різати письменник 
утворює ряд експресивно-оцінних синонімів: «Та вона (Одарка) в помсту без ножа заріже, 
без солі посолить і без ложки з’їсть, а що ж тоді залишиться моїй рідній жінці Мартосі?», 
с. 244. 

Прийоми увиразнення загальновідомих фразеологізмів дозволяють зробити висновок про 
те, що Є. Гуцало має глибоке чуття рідної мови, володіє її безмежними скарбами. 
Своєрідність, самобутність авторських фразеологізмів полягає у винахідливості 
використання їх, у доборі специфічних ситуацій, властивих саме для химерного роману, де 
фразеологізм обігрується, набуває нових гумористичних відтінків. 
 


