
ОКСАНА АНДРЕЙЧЕНКО 
РОЛЬ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У ЖАНРІ ПОЛІТИЧНОЇ ДИСКУСІЇ 

 
Сучасна тенденція до демократизації літературної мови позначається у багатьох стильових 
жанрах, спостерігаємо її і в політичній дискусії на сторінках газет. Специфічна оцінна 
лексика, експресивна фразеологія цих матеріалів виразно засвідчують суперечливість 
поглядів чи думок, які характеризують позицію представників різних політичних сил. 

Відомо, що фразеологізми є емоційно-експресивним засобом вираження думки. У жанрі 
політичної дискусії вони здебільшого  вживаються для зниженої чи негативної 
характеристики людей, їхніх вчинків. Важливою стилістичною функцією фраземних 
висловів є створення атмосфери гострої полеміки. Експресія фразем особливо відчутна у 
зіставленні з синонімічними нейтральними висловами, наприклад: Бачити-то, бачили, але й 
не дуже побачиш, коли той цезар чи наполеон раптом вигулькне десь «із списку», мов Пилип 
із конопель («Урядовий кур’єр»). Фразеологізм мов Пилип із конопель має значення 
‘недоречно, недоладно або невчасно сказати що-небудь чи виступити з чимось’. У 
наведеному контексті він набуває іншого значення ‘з’явитися несподівано, раптово’. Заміна 
його у газетній фразі синонімічним прислівником раптово позбавить текст емоційності, 
виразності. До того ж, у тексті виразно простежується тема виборів, пор. загальновживаний 
фразеологізм бачили очі, що купували і трансформований бачили очі, що вибирали. 

У полемічних газетних статтях 1999—2002 рр. спостерігаємо активне використання 
фразеологізмів кількох типів. Так популярними є звороти на позначення назв осіб, груп 
людей. Наприклад, слово Іуда (Юда) має нормативне тлумачення ‘зрадник, запроданець’. У 
газетному тексті зневажлива, негативна конотація його  поглиблюється уточнювальним 
компонентом: А для виконання свого плану влада, за словами того ж Георгія Крючкова, ніби 
шукає «Іуду з ім’ям» — тобто якогось відомого діяча з лівого табору, який погодився б 
очолити нову партію («Україна молода», 2000, 02 — далі УМ). Загальномовне значення 
фразеологізму п’ята колона — ‘люди, які займаються підривною, антидержавною 
діяльністю в країні’ вносить у текст виразну негативну оцінку.: Тим паче, що в уряді й так є 
«п’ята колона» в особі деяких впливових міністрів (УМ, 2000, 05). 

Популярним мовновиражальним засобом у публіцистичному стилі є фразеологізми на 
позначення вад, негативних рис характеру людей, напр.: Олександр Мороз ... добре бачить 
колоди в чужому оці, не визнаючи у своєму бодай порошинки (УМ, 1999, 10); Уявляю собі 
детектива Марчука, як він хитромудро й зухвало обводить кругом пальця тюремну охорону 
(УМ, 1999, 07); Закони економіки, закони демократії, зрештою, закони життя таким «до 
лампочки» (УМ, 1999, 11). Тобто фразеологізми є виразними характеристиками моральної 
недолугості, певних людських вад згадуваних політичних діячів, партійних керівників тощо. 
При цьому усталене фразеологічне значення може набувати чіткіших семантичних рис за 
рахунок долучених до них епітетів, метафор тощо. Скажімо, у наведеному прикладі 
експресивність фразеологізму обвести кругом пальця у значенні ‘спритно обдурити, 
перехитрити кого-небудь’ посилюється ще й оцінними прислівниками хитромудро й зухвало. 
Жаргонний фразеологізм до лампочки уживається замість нейтрального байдуже. 

Експресивні фраземи вживаються також для оцінки певної ситуації. Їхній зміст 
передається не окремим словом чи словосполученням, а цілим реченням, ось, наприклад, як 
полемічно зображено ситуацію виборів: Наскільки виборча «шкурка» варта вичинки для так 
званих «безіменних» кандидатів, неважко здогадатися: покласти виборчі результати на 
вівтар сильнішого претендента ніколи не пізно (УМ, 1999, 05); Стосунки Верховної Ради, 
Президента і виконавчої влади вже стали притчею во язицех: протистояння було, є, і, 
мабуть, буде (УМ, 1999, 07); Президентські вибори виявилися для неї значно міцнішим 
горішком. Розкусити його нелегко, але під силу (УМ, 1999, 05). Як правило, в одному реченні 
вживається кілька фразеологізмів, причому поряд опиняються фраземи різного походження 
— з професійної мови, з біблійних текстів тощо. Фразеологізм «шкурка» варта вичинки, 



тобто, ‘щось варто робити’, походить із професійної мови, а притча во язицех, що передає 
зміст ‘предмет загальних розмов, постійних пересудів і т. ін.’ — із біблійних текстів. 

Основна стилістична функція фразеологізмів полягає в образному називанні дій, 
процесів, станів. Замість нейтральної використовується експресивна номінація дії, 
наприклад: Час нас учить не сприймати за чисту монету все те, що обіцяють, чим 
задобрюють і чим лякають наші політики (УМ, 1999, 12). Усталений вислів сприймати за 
чисту монету означає ‘щиро вірити, наївно вважати що-небудь за істину, правду’. Замість 
такого стилістично нейтрального вислову автор використовує оцінний зміст фразеологічно 
зв’язаних слів. Так само фраземи додають виразності, експресивності у такі тексти: Але 
створено прецедент, через який тепер кожному сверблять руки (тобто, ‘кожному 
хочеться’) внести свою лепту (тобто, ‘здійснювати щось’) у референдумне питання (УМ, 
2000, 01); Але за таких умов на горіхи перепадатиме (тобто, ‘діставатиме покарання’) 
Леонідові Макаровичу (УМ, 2000, 02). Зіставлення із синонімічними стилістично 
нейтральними висловами виявляє додатковий оцінний зміст фразеологізмів, їх стилістичну 
роль в увиразненні емоційно висловленої думки. 

Трапляються серед фразеологізмів звороти, значення яких відрізняється від того, яке 
подано у загальномовному словнику. Наприклад, видати на-гора — це за словником 
‘видобувати на поверхню з шахти (про вугілля, руду і т. ін.)’. У тексті цей вислів має 
значення ‘оприлюднити’, пор.: Але як юрист Віктор Медведчук був більш обережним у своїх 
висловлюваннях, на  відміну від декого, хто поспішив видати на-гора всі свої домисли (УМ, 
1999, 10). 

У мові публіцистики фіксуємо й усталені вислови, яких немає у фразеологічному 
словнику. Їх можна розглядати як варіанти фразеологізмів. Наприклад, до усталеного і сам 
не гам, і другому не дам маємо такий варіант і сам не гам, і більшість створити не дам: 
Наразі ліві опинилися перед вибором: зважити на прагнення пропрезидентських сил мати у 
Верховній Раді «контрольний пакет акцій» і поступитися чи залишити все так, як було 
раніше. Тобто і сам не гам, і більшість створити не дам (УМ, 1999, 11). Вислів 
претендувати на роль головного скрипаля співвідноситься з відомою фраземою грати першу 
скрипку, тобто ‘бути головним у якійсь справі’. Пор.: Це свідчить, що немає однієї 
домінуючої сили, яка претендує на роль головного скрипаля», — так коментує Геннадій 
Йосипович парламентську какофонію (УМ, 1999, 11). 

Трансформовані фразеологізми — яскравий приклад ставлення автора до 
висловлюваного. У текстах політичних дискусій використовуються різні види трансформації 
фразеологізмів: поширення компонентного складу, заміна компонента, контамінація.  

Часто автори газетних публікацій вдаються до модифікації структури і, відповідно, 
семантики фразеологізмів. Прикладом контамінації, коли об’єднують два фразеологізми в 
один, може бути такий вислів ламати посипані попелом голови, де об’єднано два 
фразеологізми: ламати голову — ‘перейматися турботами, переживати, шукаючи 
розв’язання якогось питання, виходу зі скрутного становища і т. ін.’ та посипати попелом 
голову — ‘вдаватися в тугу, втрачати мужність, надію’. У результаті контамінації 
новоутворений фразеологізм набуває значення: ’шукати вихід із безнадійного, скрутного 
становища’. 

Поширений засіб трансформації фразеологізмів — вживання замість загальних лексем 
власних імен відомих політиків, діячів. Така заміна відіграє роль цілеспрямованого 
висміювання, сатиричного зображення тих діячів, імена яких з’являються у тексті: Але 
замість того, щоб розрубати «Литвинів» вузол «спікеріади», засунувши у свій пакет якусь 
прохідну кандидатуру, «Єді» доводиться послідовно змагатися за найвище парламентське 
крісло лише для екс-глави президентської Адміністрації (УМ, 2002, 05); Але ж це 
О. О. Мороз, якого видно по халявах (УМ, 1999, 10); Олігарх № 1, Павло Іванович, свого часу 
так сильно заразив державу вірусом своєї «хазяйськості», що після його відходу стало 
неодмінним правилом української гри з’ясовувати, «хто тепер в хаті Паша» (УМ, 2000, 01). 



Природно, що експресивний зміст фразеологізмів пов’язується із ступенем вияву ознаки. 
Так, у функції прислівника міри і ступеня вживаються такі фраземи: вилами по воді писано 
— ‘невідомо як буде’; в дошку — ‘дуже сильно’. Вони з різних боків характеризують дію, 
процес, стан. Наприклад: Діючий керівник хоч і помилявся, але зробив уже багато. Що ж 
коїтиме прийдешній, вилами по воді писано (УМ, 1999, 11); Проте конференція викликала в 
різних колах таке занепокоєння саме тому, що вона була лівою «в дошку» (УМ, 1999, 06). 

Природа фразеологізму діалектична. З одного боку — це стійкий, усталений вираз, а з 
іншого — він виявляє широкі можливості видозміни, модифікації. Цьому сприяють текстові 
зв’язки. Поява фразеологізму мотивується попереднім текстом, і, навпаки, розгортання його 
пов’язане із закладеною у його структурі внутрішньою формою, наприклад: На тих, перших 
виборах, Ткаченко спіймав такого облизня, що його гіркий смак відчувається й досі (УМ, 
1999, 05). Фразема спіймати облизня у словнику має таке тлумачення — ‘лишитися без того, 
на що розраховував, сподівався; не отримати нічого, зазнати невдачі в чомусь’. Цікаво, що 
внутрішня форма слова облизень (пор. лизати) мотивує появу наступного словесного образу 
гіркий смак, яким розгортається зміст фразеологізму. Лексеми облизень, облизати, лизати 
входять у семантичне поле ‘смак’. Вислів гіркий смак, можливо, є трансформацією таких 
словосполучень гіркість поразки і смак невдачі. Отже, гіркий смак у наведеному 
контексті — це ‘гірка, прикра невдача’. 

Прикладом текстової трансформації фразеологізму може бути згаданий вище вислів 
претендувати на роль головного скрипаля, що асоціюється із фраземою грати першу 
скрипку. У словнику цей вислів має нейтральне значення ‘бути головним у якійсь справі’. Ця 
справа може бути як негативною, так і позитивною. У тексті ж фразеологізм претендувати 
на роль головного скрипаля вжито з негативною оцінкою. 

Створення публіцистичного полемічного тексту стимулює авторів до використання 
емоційно-експресивного змісту української фраземіки, до її авторського переосмислення.  
 


