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Фразеологія — це одна з найхарактерніших, найбагатших і найоригінальніших галузей 
мовотворчості народу. В ній найбільш виразно й повно виявляються народна мудрість і 
дотепність, специфіка народного мислення, народні погляди на світ, на людське буття у всіх 
його незліченних виявах. У фразеологізмах слово живе найповнокровнішим життям, набуває 
метафоричності, образності та художньо-естетичної вартісності. Саме через це 
фразеологізми становлять надзвичайно вдячний матеріал для письменника, публіциста, 
журналіста, вчителя, для кожного, хто у своєму робочому повсякденні користується словом 
як засобом духовного впливу на людську особистість. 

Фразеологізми привертають увагу письменника як виражальні засоби мови, як емоційно-
експресивні вислови. Виразність фразеологізмів зумовлена самою їх природою. На ступінь 
експресивності, на посилення виражальних можливостей фразеологізму впливає чимало 
факторів, якими й диктуються різні прийоми його художньо-стилістичної обробки. 

Неабиякий стилістичний ефект дає просте нагромадження, «нанизування» фразеологізмів 
при умові, якщо воно виправдане в логіко-ситуативному відношенні. Для прикладу можна 
взяти хоча б уривок із драми М. Старицького «Не судилось»: «В с і . Та вичитайте нам усі 
закони. П а в л о . Гаразд, ходім, поміркуємо. Пам’ятайте тільки добре мої слова: може не 
ми, а діти наші чи внуки, а таки землю всю по правді поділять. В с і . Дай боже, дай боже! 
П а в л о . Ох, люди, люди! Все сподіваєтесь, — як бог дасть, то й у вікно подасть. Шкода! 
Самі дбайте та добрий розум майте... Г о л о с и . Та хіба ми що... аби хто почав... 
П а в л о . Не такий страшний чорт, як його малюють. Є воля, буде й доля! Гуртом, 
кажуть люди, і батька бити добре...» Як видно, в мові Павла кілька вжитих підряд 
фразеологічних одиниць набувають високих виражальних якостей, створюючи 
експресивний тон мовлення. 

Особливо виразними стають фразеологічні пари, коли вони виступають: 
а) у ролі своєрідних антонімів: «Що нам робить, отамане-брате? Прать против рожна 

чи закопаться заживо в землю — не хочеться, дуже не хочеться мені дрюковать «Слепую», 
але вже не маю над нею волі, та цур їй, а обридла вже вона мені» (Шевченко); 

б) у ролі своєрідних синонімів: «Вона й на хвилину невгавала, усе плела харки-
макогоненки, розказувала сім мішків гречаної вовни» (Коцюбинський). До цього явища 
близькі в смисловому та стилістичному відношенні випадки, коли фразеологізм уживається 
як синонім до окремого експресивного слова, що передує цьому фразеологізмові: «Не знаю, 
хто там сидів у редакції, що не розібрались, а просто бу-бух! як Пилип з конопель...» (Гончар), 
або коли переносне значення фразеологізму витлумачується іншими емоційно-
експресивними словами: «Виміняла шило на швайку: дияконенка на якогось мугиряку!» 
(Кропивницький). 

Особливо посилюються виражально-зображальні якості тих фразеологічних одиниць, які, 
входячи в одне синтаксичне ціле, далекі за своєю стильовою приналежністю. Від зіткнення 
таких різностильових елементів найчастіше виникає гумористичне або сатиричне 
забарвлення розповіді. Ось приклад зіткнення офіційно-ділового, канцелярського 
фразеологізму із «низьким», розмовно-просторічним: «— На другій лекції, в понеділок, 
бухгалтерії накручував хвоста в широкому масштабі, щоб не грали в робочий час у шахи й 
доміно» (Кравченко). 

Експресія фразеологізму зростає, якщо логіка й мовна ситуація уможливлюють 
сприймання його водночас і в прямому (буквальному), і в переносному значенні, наприклад: 
«— Бувало, зберуться, а мій дядько стає на чатах. Пильнував входи і виходи. З утюгом 
сторожував. Щоб, значить, ніякий собака не проскочив. Одного разу продажний пес було 
піткнувся, та дядько не промах: добренько його погладив утюжком. Довго бовдуряка 
скавучав» (Ковінька). 

Щось подібне відбувається і тоді, коли окреме слово виразу спочатку вживається й 



сприймається в прямому значенні, а потім у переносному з відтінком антонімічності: «Корж 
сів на обрубок колоди й замислився: радіє старий дурень, а чому радіє, й сам не знає... 
Електрика йому пісні співатиме... Щоб ви вже на кутні заспівали!» (Добровольський). 

Цікаві випадки, коли фразеологізм увиразнюється через буквально-логічне розгортання 
його в подальшому тексті (загальна алегоричність вислову при цьому зберігається). 
«Будкова й Стороженка я теж оцим турбую, а Грабовський буде мені польські штуки 
видавать, а Куліш буде компоновать текст для народного теперішнього биту, так отаку-то я 
замісив лемішку, якби тільки добрі люде помогли домісить, а потім і виїсти» (Шевченко). 

Емоційно-експресивним центром висловлення може стати майстерно обігране слово-
натяк на широковживаний фразеологізм. Так, в одному з листів до М. Максимович 
Т. Г. Шевченко просить підшукати йому наречену, яка б не відмовилася згодом вийти за 
нього заміж. Поет пише: «А тим часом одній найкращій скажіть тихенько, щоб рушники 
дбала та щоб на своєму огороді гарбузів не сажала. Так що ж, позичить, як на своєму не 
посадить. О! Бодай таки сусіди одцурались! Оставайтеся здорові, мій любий, мій єдиний 
друже! В маї або в іюні побачимось, а поки що де набачите, що гарбузи посажені, то так з 
коренем і виривайте». Алегорична мова про гарбузи тут не що інше, як виразний натяк на 
фразеологізм дати гарбуза, тобто відмовити женихові. 

Нових, сильніших виразових якостей, нового ідейно-семантичного наповнення 
фразеологізм набуває тоді, коли автор (мовець) із стилістичною метою свідомо вдається до 
його трансформації. В цьому відношенні характерними є такі випадки: 

а) зворотна лексико-семантична перебудова фразеологічної одиниці (фразеологізм 
«навиворіт»): «Повстаньмо ж тепера усі, як один, За діло братерськеє спільне! Розкуймо на 
зброю плуги! Що орать, — Коли наше поле не вільне?» (Леся Українка; тут переробка 
крилатого біблійного виразу перекувати мечі на рала); 

б) підстановка замість одних, узвичаєних загальнонародною мовною практикою 
складників фразеологізму, — інших, нових, незвичних: «Музичному роду нема переводу» (з 
газети; тут музичному замість козацькому); 

в) розширення відомого фразеологізму за рахунок уведення в нього нових лексичних 
компонентів, що диктуються логіко-ситуативними умовами контексту: «Не такий чорт 
страшний, як його в кіноінституті малюють!» (Гончар); 

г) заміна одного слова в фразеологізмі іншим на граматико-семантичній основі (свого 
роду смислова асиміляція): «Твоя і моя люба Тетяся Піунова хоче покинуть Нижній 
Новгород, і добре зробить, їй тут погано, воно тут захрясне і пропаде, як щеня в базарі» 
(Шевченко; тут співчутливо-ласкаве воно, замість вона, змусило автора замінити узвичаєне 
собака на щеня). 

Аналогічних перетворень (із стилістичною метою) можуть зазнавати також крилаті 
вислови із творів художньої літератури. Наприклад: «О, Руська земле, вічна земле, За 
кожним серцем ти ecu!» (Корж). Знамените пушкінське «Здрастуй, племя молоде, 
незнайоме!» критик С Крижанївський у статті «Книга молодих надій» трансформує так: 
«Здрастуй, плем’я молоде і надійне!» 

В лінгвостилістичному плані досить цікавими є фразеологічні скорочення, усічення, 
уривки ідіом, які, по-різному уводячись у текст (у мовлення), стають своєрідними 
експресивними каталізаторами думки читача (слухача), їхня підсилена виразність 
здебільшого виявляється: 

а) в еліптичних побудовах: «Андрієві очі лізуть на лоб, а за плечима — мурахи» 
(Коцюбинський); тут у другому простому реченні-фразеологізмі пропущено слово забігали; 
«за плечима забігали мурахи», тобто «злякався». 

б) в обірваних, незакінчених синтаксичних побудовах, коли друга половина 
фразеологізму відсутня і слухач має змогу домислити недоказане, покладаючись на своє 
«фразеологічне чуття»: «Микита. Гляди, щоб я тебе не підперезав так, що й дух з тебе 
випре!.. Я тобі оскомину зіб’ю... С є м є н (спокійно). Не хвались. Звісно, коли б свині та 
роги...» (Кропивницький). 



Ступінь експресії фразеологізму може пов’язуватися і з таким явищем, як тавтологія. 
Наприклад, в українській мові є фразеологізм ледащим ледащо зліплене. Г. Квітка-
Основ’яненко вживає його їв такому контексті, що тавтологія доповнюється ще одним 
словом: «З ледащого ледащим ледащо зліплене». 

Загальна експресивність фразеологізму зростає завдяки посиленню емоційно-виразових 
якостей окремих слів — його складників. Це буває тоді, коли один із компонентів 
фразеологізму: 

а) вживається в пестливо-зменшувальній формі: «Замовте добре словечко, ви 
найближчий до хазяїна чоловік» (Карпенко-Карий); 

б) замінюється експресивним синонімом просторічного або жаргонного походження: «І 
виріс я, хвалить бога, Та не виліз в люди» (Шевченко; тут не виліз замість не вийшов); «В .неї 
були такі самі цікаві тітки, як і в Ястшембського; вони випитали..., що у Ястшембського в 
кишені свистить дюдя, й позезли Броніславу назад з України на Волинь» (Нечуй-
Левицький; тут дюдя замість вітер); 

в) вживається в не властивій йому граматичній формі: «Вона вирвала з-за межі жита 
пасмо й піднесла до обличчя: — Ой, як пахне — зелено-зелено! — Пахне зелено? — Фрося 
засміялася. — Ти цілі Америки одкриваєш» (Головко). 

Отже, посилення експресивності фразеологізмів залежить від багатьох чинників, серед 
яких першочергове значення мають: зміна семантики, форма, взаємозв’язки та зв’язки з 
контекстом як окремих частин фразеологізмів, так і цілих фразеологічних одиниць. У 
художньо-стилістичному плані описані явища підпорядковуються, як правило, потребі 
створення комічного, іронічного, сатиричного, саркастичного та високопатетичного ефектів. 
 


