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Народна фразеологія є важливим складником системи мовно-зображувальних засобів у 
газеті. Крім використання фразеологізмів у традиційній формі і значенні, автори газетних 
публікацій вдаються до модифікації їх структури і семантики. Досить поширеним є прийом 
об’єднання двох або кількох фразеологізмів в один. Таке явище називають контамінацією 
фразеологізмів. Контамінації бувають різні: 

1) об’єднуються два фразеологізми у їх повному складі: пливти за течією — «діяти, 
поступати так, як вимагають обставини, пристосовуючись до них або пасивно підкоряючись 
їм»; + без керма і без вітрил — «без чіткого напряму і певної мети в житті»; = пливти за 
течією без керма і без вітрил: «От і доводиться мовчки вислуховувати, що не видно й не 
чути її (жінки) серед учнів саме як вчителя, вихователя, що зникає, губиться вона в їх масі, 
не скеровує, не веде за собою, як їй належить, а пливе за течією без керма і вітрил» (Молодь 
України). 

Часом в об’єднаних фразеологізмах з’являються синоніми: штопати (замість латати) 
дірки — «поспішно або на певний час усувати якісь недоліки, прорахунки в якійсь справі», + 
на живу нитку «недбало, як-небудь (робити що-небудь)» = штопати дірки на живу нитку 
— «поспішно і недбало усувати якісь недоліки, прорахунки в якійсь справі»: «Уже вкотре 
стихія влаштувала важке випробування, розвіявши благодушність окремих господарських 
керівників, які звикли штопати, як-то кажуть, дірки на живу нитку, і не бажають дбати про 
докорінне поліпшення справ у комунальному господарстві» (Роб. газ.). Як бачимо, значення 
новоутворених фразеологізмів випливає із значень загальновживаних мовних зворотів, що 
об’єдналися в один; 

2) об’єднуються два фразеологізми, що мають однакові або синонімічні компоненти: 
докласти руки — грунтовно, серйозно зайнятися чимось»; + золоті руки — «хтось може 
зробити все, за що не візьметься»; = докласти золотих рук — «хтось може зробити 
грунтовно все, за що візьметься»: «Інженер вірив у Перемогу, мріяв про те, як знову 
докладатиме золоті руки до праці на мир» (Молодь України); вхопитися (замість братися) 
двома руками — «з великим бажанням, радістю, задоволенням і т. п. скористатися чиїмось»; 
+ братися за гуж — «розпочинати якусь складну або велику справу»; =обома руками 
братися за гуж — «з великим бажанням, радістю, задоволенням розпочинати якусь складну 
або важливу справу»: «Складно скрізь, — відповідає непоспіхом (Берус). — Зараз особливо. 
Бо треба кріпко думати, обома руками братися за гуж з розрахунком, що в тебе наче чотири 
руки, та й добре пов’язувати думку оту з ділом» (Молодь України). Нові фразеологізми 
мають значення, що виникає внаслідок об’єднання загальновживаних фразеологізмів; 

3) об’єднуються два фразеологізми, один із яких використовується у традиційній формі 
та значенні, другий — змінює свій склад: взяти на себе — «зобов’язатися виконати, 
здійснити щось самому»; + тяжкий + (нести) хрест — «терпляче переносити страждання, 
випробування, тяжку долю»; =взяти на себе тяжкий хрест — «зобов’язатися виконати, 
здійснити щось самому, терпляче переносячи тяжкі випробування»: «До речі, він (тренер) 
добре знає, який вони з його помічником О. Власовим взяли на себе тяжкий хрест» (Спорт. 
газ.); 

4) об’єднуються два фразеологізми, один із яких скорочується і змінює значення, другий 
— використовується у традиційній формі і значенні: лика не в’яже — «настільки п’яний, що 
не в змозі зв’язно говорити»; + через силу — «з великим трудом, пересилюючи себе (робити 
що-небудь); = лико в’яже через силу — «настільки п’яний, що з великими труднощами може 
зв’язно говорити»: «її (дівчини) супутниця та блондинка, про яку згадували, лико в’яже 
через силу» (Молодь України); 

5) об’єднуються два фразеологізми з одночасною заміною і розширенням складу: 
тримати (замість брати) в своїх руках — «управляти чимось»; + кінець тоненької + нитки 
Аріадни — «те, що допомагає знайти вихід із складного становища»; = тримати кінець 



тоненької нитки Аріадни в своїх руках — «одержати найменшу можливість знайти вихід із 
складного становища»: «І нарешті, що найголовніше, підполковник, здається, тримав кінець 
тоненької нитки Аріадни в своїх руках» (Сільські вісті). 

Як видно із прикладів, у результаті контамінації новоутворені фразеологізми одержали 
нове значення. Але часом, змінюючи структуру, вони зберігають попереднє значення, 
однакове для фразеологізмів, що об’єднуються: золоті руки — «хтось уміє зробити, 
змайструвати все, за що не візьметься»; + майстер на всі руки — «людина, що вміє все 
робити»; = золотий майстер: «Просто інженер, котрий відлагоджував устаткування, 
запримітив у ній спритність, якої і в інших дівчат вдосталь. Навіть через перекладача сказав: 
«Якщо нікуди не підеш, Надіє, будеш золотий майстер»» (Молодь України). 
 


