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ЯВИЩЕ ФРАЗЕОЛОГІЧНОЇ АЛЮЗІЇ НА ШПАЛЬТАХ 
ХОРВАТСЬКИХ ГАЗЕТ

Реферат. Навмисне авторське трансформування фразеологізмів 
на шпальтах сучасних хорватських газет – доволі поширене явище, 
метою якого є підвищити експресивно-емоційний тон тексту, 
здійснити вплив на читача, виявити власне авторське ставлення 
до повідомлення. Одним із ефективних засобів досягнення 
експресивності газетного мовлення є прийом фразеологічної алюзії, 
який полягає у використанні в контексті натяків на загальновідомі 
усталені звороти. Детальне вивчення цього явища дозволило нам 
виокремити чотири різновиди фразеологічної алюзії, які найчастіше 
трапляються на сторінках хорватських газет: вільний переказ 
фразеологізму в тексті, використання образу фразеологізму із 
порушенням його узуального значення, виокремлення семантичного 
ядра фразеологізму в тексті, оказіональний фразеологічний аналог. 
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Намагання газетярів максимально експресивно передати ту 
чи іншу думку, інформацію, здійснити певний вплив на читача спо-
нукає їх шукати для цього певні мовні засоби. Особливий вплив 
мають одиниці розмовного стилю – образні звороти (фразеологіз-
ми), які становлять багатий лексичний фонд хорватської мови і є 
справжньою скарбницею для образного характеризування оточую-
чої дійсності. 

Яскравість, експресивність, сконденсований зміст більшості 
таких зворотів допомагає журналістам вільно вести розмову з 
адресатом. Дохідливість текстів, насичених фразеологізмами, 
ґрунтується на тому, що, незалежно від їх тематики, читач одразу 
потрапляє у коло добре йому знайомих образів [5, с. 33]. Прагнучи 
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до ще більшого увиразнення, журналісти часто вдаються до 
модифікацій зовнішньої структури фразеологізмів, виділяючи і 
розширюючи внутрішні відтінки значень. Внаслідок таких відступів 
від загальнолітературної норми вживання виразність фразеологізмів 
збільшується.

Дослідження проблеми індивідуально-авторської трансфор-
мації ФО, зокрема, у публіцистичному тексті, знаходимо на ма-
теріалі різних мов, проте у хорватському мовознавстві цей аспект 
фразеології досі не був предметом спеціального вивчення та опи-
су, тому в статті спробуємо проаналізувати та систематизувати за-
стосування в хорватських газетних текстах одного зі стилістичних 
прийомів індивідуально-авторської трансформації фразеологізмів, 
а саме фразеологічної алюзії, яка є вказівкою на відомий носіям 
мови фразеологізм внаслідок використання в певному контексті 
лексичних, синтаксичних засобів, що нагадують про традиційний 
фразеологізм.

Можливість перетворень ФО детермінована їхніми головними 
категоріальними ознаками. Перша – розчленована будова ФО, що 
дає змогу говорити про потенційну співвіднесеність складових 
фразеологізмів із самостійними лексемами, однозвучними з цими 
складовими, які водночас є їхніми прототипами. Друга ознака ФО – 
їхня внутрішня смислова єдність, яка сполучає усі компоненти 
(колишні самостійні лексеми) у монолітну одиницю, зумовлює 
смислову нерозкладність фразеологізмів і часткову або повну втрату 
словами-компонентами власного лексичного значення. Завдяки 
притаманній ФО внутрішній смисловій єдності видозмінений у 
результаті індивідуально-авторської трансформації фразеологізм не 
втрачає семантичного зв’язку з нормативною ФО, ідентифікувати 
в контексті яку вдається завдяки збереженим компонентам та/або 
синтаксичній моделі. Це дозволяє зіставити значення нормативної 
та оказіональної ФО. 

Головною функцією індивідуально-авторського трансформу-
вання ФО є функція стилістична. Йдеться про намагання суб’єктів 
трансформування збільшити конотації ФО, підвищити емоційно-
експресивний тон тексту, в який поміщений трансформований фра-
зеологізм. 

Л. І. Ройзензон розглядає фразеологічну алюзію як стиліс-
тичну фігуру, що не є навіть найкоротшою частиною фразеоло-
гізму, а лише згадкою про відому носіям одиницю, іноді її назву 
[2, с. 116-117]. Досліджуючи оказіональну видозміну англійських 



Вып. 12, 2008 г. 155

прислів’їв в англійській художній літературі, С. І. Вяльцева 
пропонує ще ширше трактування терміну алюзія: “Це не лише 
посилання на яке-небудь прислів’я, але й випадки заміни його 
лексичних компонентів (замінювані компоненти не пов’язані зі 
словами-замінниками синонімічними відношеннями), пропущення 
значущих його компонентів, перестановка основних компонентів 
з огляду на оригінал і ті структурні зміни, які змінюють статус 
прислів’я як комунікативної одиниці мови і перетворюють її в 
номінативну одиницю мовлення” [3, с. 250]. Найближчим для 
нашого розуміння цієї проблеми є дефініція цього явища, подана 
І. С. Гнатюк: “Фразеологічний натяк (тут – фразеологічна алюзія) 
являє собою вказівку на відомий носіям мови фразеологізм 
внаслідок використання у певному контексті лексичних засобів, які 
нагадують про традиційний фразеологізм, що міг би бути вжитий 
в цих умовах. На відміну від еліпсису фразеологічний натяк не є 
безпосередньо навіть найкоротшою частиною фразеологізму” [4, 
c. 21]. Від себе додамо, що натяками на загальновідому одиницю, 
вжиту в контексті, є не лише певні лексичні засоби, а й її синтаксична 
конструкція. 

Для ефективної реалізації фразеологічної алюзії в 
певних стилістичних цілях необхідним є використання лише 
загальновідомого, поширеного в мовленні фразеологізму, оскільки 
при застосуванні фразеологічної алюзії відбувається найсуттєвіша 
деформація форми або складу нормативного усталеного звороту. 
Для відтворення в пам’яті оригінальної одиниці служить її 
образ, один чи кілька компонентів або аналогічна синтаксична 
конструкція. 

Залежно від способу, який автор застосував для “натяку” на 
узуальний фразеологізм, виділяємо чотири типи фразеологічної 
алюзії: вільний переказ фразеологізму в тексті, використання 
в контексті образу ФО, виокремлення в контексті семантично 
опорного компонента фразеологізму, утворення оказіоналізму за 
аналогічною до узуального фразеологізму синтаксичною схемою. 

До першого типу фразеологічної алюзії відносимо прийом 
довільного переказування ФО, який полягає у застосуванні в 
контексті фразеологізмів, що зазнали в тексті суттєвої деформації 
форми. Фразеологізм використано в повному лексичному складі, 
але введення його компонентів у контекст “здійснюється за 
зразком вільного слововживання” [1, с. 136]. Первинна структура 
фразеологізму, його базовий лексичний склад, відновлюється 

Явище фразеологічної алюзії



Восточноукраинский лингвистический сборник156

Н. С. Хороз

у свідомості реципієнта завдяки збереженим в контексті його 
компонентам. Загальне значення ФО зберігається, збагачуючись 
додатковою семантичною інформацією, детермінованою мовлен-
нєвою ситуацією.

У текстах хорватських періодичних видань цей тип фразео-
логічної алюзії – доволі поширений метод підвищення емоційно-
експресивного тону контексту. Причому способи введення авторами 
фразеологізмів у контекст майже необмежені: 1) Мalo je hrvatskih 
političara europskog formata. U prvoj garnituri samo trojica: Sanader, 
Račan i Mesić. Prvi u usponu, drugi u padu, treći u - kontinuitetu. Ako je 
politika zanat u kojem se jedno misli, drugo govori, a treće radi, najveći 
dio hrvatskih političara ga je dobro ispekao. / Vjesnik,. 24.07.2004/. У 
цьому уривку тексту автор статті використав фразеологізм ispeći 
zanat зі значенням “навчитися; добре знати свою роботу”. Компо-
ненти фразеологізму розташовано дистантно: в різних частинах 
складнопідрядного речення. Журналіст іронічно зазначає: якщо по-
літика – це думати одне, говорити друге, а робити третє, то більшість 
хорватських політиків досконало знають свою роботу. 2) Možda se 
zadnja kap u čaši narodnoga strpljenja, unatoč zavaravanjima dosjeima 
i madracima (ili baš zbog njih) već prelila, pa nas čekaju još duge dvije 
godine razglašenih vanjskih trijumfa i prigušenih unutarnjih katastrofa. 
/Hrvatsko Slovo, 23.11.2001/. В цьому прикладі легко розпізнається 
алюзія на відомий фразеологізм kap koja je prelila čašu, значення 
якого “дрібниця, яка стає останньою межею у низці невдач, труд-
нощів, злості”. Компоненти цієї ФО розділено вставним реченням, 
до компоненту čaša приєднано словосполучення-поширювач, яке 
виступає в ролі неозначеного означення. У статті автор іронічно ви-
словлюється щодо брудних виборчих кампаній, махінацій окремих 
політиків тощо та вказує, що це може стати останньою межею тер-
піння виборців. 

У всіх вищенаведених прикладах в тексті збережено 
фразеологізм у його повному компонентному складі, проте 
розташування компонентів ФО в контексті довільне. Завдяки 
вільному введенню ФО компоненти набувають ознак вільних 
лексем і проявляють у реченні здатність до валентності; окремі 
компоненти експлікуються завдяки додатковим словам. Найчастіше 
складові елементи ФО знаходяться в різних частинах складного 
речення, “розповсюджуються” у ціле складне речення. Унаслідок 
указаних чинників нормативний зміст фразеологізму збагачується, 
набуває додаткових відтінків. 
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Другий тип фразеологічної алюзії характеризується викорис-
танням у контексті образу традиційного фразеологізму. Натяками 
на відомий загалу фразеологізм є лише окремі його компоненти, 
вжиті в тексті у довільному порядку. Від першого типу алюзії від-
різняється тим, що нормативний зміст ФО зазнає суттєвих транс-
формацій. Наведемо деякі приклади цього явища: 1) Pravi razlog 
zbog kojeg je koalicijska ušica igle bila toliko široka da su dosad 
kroz nju komotno prolazili svi tajkuni stvoreni u HDZ-ovoj eri, nije ni 
pomanjkanje evidencije, ni zakona. Pravi je razlog nedostatak političke 
volje za obračun s prošlošću... / Feral Tribune, 8.11.2002 /. Цікавим 
прикладом фразеологічної алюзії є також трансформація фразео-
логізму provući se kroz iglene uši (“докласти великих зусиль зара-
ди порятунку”) у вищенаведеному уривку тексту. Довільно пере-
даючи образ ФО, автор трансформував її зміст таким чином, що 
оказіональна ФО набула протилежного значення “легко, без зусиль 
врятуватися”. Крім того, додаткового відтінку набуло слово “вря-
туватися”, яке тут означає “уникнути відповідальності”. Йдеться 
про відмивання грошей можновладцями. 2) Naprosto, ražalošćeni 
Androhito Hebrang i ražalovani» Bechtel «dijele istovrsnu tugu zbog 
zeca kojega su već vidjeli na ražnju a on je u zadnji čas umakao 
vukovima. / Novi list, 7.08.2004 /. Автор проводить аналогію між 
віце-прем’єром А. Хебрангом, який сподівався отримати величез-
ні прибутки від діяльності однієї хорватської медичної установи, 
і керівництвом фірми “Бехтель”, що мало аналогічні наміри щодо 
зазначеної фірми. Оказіональний варіант фразеологізму spremati 
ražanj, a zec u šumi (“планувати, очікувати щось непевне, радіти 
чому-небудь малоймовірному”) іронічно вказує на їхні передчасні 
надії та втрату такої можливості. 

Оскільки структура нормативного фразеологізму в контексті 
повністю деформована, відтворенню тої чи іншої ФО у свідомос-
ті реципієнта допомагають кілька її компонентів, використаних 
у оказіональному варіанті цієї ФО. Найчастіше передача образу 
фразеологізму здійснюється в межах складнопідрядного речення. 
Традиційна семантика ФО теж зазнає певних видозмін. Як правило, 
в контексті використано лише образну основу ФО.

Автори доволі часто вдаються до таких трансформацій, 
оскільки високий ступінь деформації фразеологізму сприяє його 
яскравому стилістичному увиразненню.

До третього типу фразеологічної алюзії належать такі випадки 
натяку на загальновідомий усталений зворот, коли асоціація з 
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традиційним зворотом виникає внаслідок вживання в контексті 
семантично опорного компонента фразеологізму. 

Поставивши питання про збереження лінгвістичної вла-
стивості ФО при скороченні її складу, Л. І. Ройзензон вивчає, на-
скільки можливо скоротити словоелементи усталеного словесно-
го комплексу, щоб він міг розглядатися як репродукований варіант 
вихідного фразеологізму. Учений вважає, що “внутрішня межа” 
ФО, яку він називає фразеологічним уламком, – це “словоелемент 
ФО, який залишився після її максимальної редукції (в тому вигляді, 
в якому цей елемент входив до складу ФО, або в трансформованому 
вигляді)” [7, с. 116]. Мовознавець виносить “фразеологічний ула-
мок” за межі фразеологічної алюзії, виділяючи його як самостійний 
прийом трансформації ФО. 

Погоджуємося з міркуваннями В. М. Білоноженка, І. С. Гна-
тюк щодо цього прийому трансформації в тому, що слова-нятяки, 
прототипи компонентів фразеологізмів, видозмінюються семантич-
но, тобто “не реалізують своїх прямих номінативних значень..., не 
перебирають на себе значення цілого фразеологізму..., а набувають 
зовсім нових значень, які зумовлюються тривалим функціонуван-
ням даних компонентів у складі фразеологізму і випливають із його 
цілісного значення. Такі значення можна назвати фразеологічно 
зумовленими, або фразеологічними значеннями слів” [1, с. 136]. 
З. А. Павлова слушно зазначає, що виокремлені опорні фрагмен-
ти ФО “видозмінюються в лексико-граматичному відношенні” 
[6, с. 64]. Ці фрагменти ФО отримують певну валентноздатність і 
можливість реалізувати свою семантику в нових дистрибутивних 
зв’язках. 

Наведемо приклад використання однослівного семантично-
го ядра – натяку на відомий широкому загалу фразеологізм. У ролі 
слова-натяку використовується елемент дієслівного фразеологіз-
му: Distanciran stav prema prodemokratskim skupovima objašnjava se 
potrebom da se ne produbljuje polarizacija Hrvatske. Vlast se boji da 
bi se spirala nadvikivanja i sukobljavanja mogla pojačati. Ali u takvom 
držanju nije teško prepoznati i pomanjkanje petlje. Možda i pomanjkanje 
političkog stava. / Vjesnik, 21.03.2001 /. Слово-натяк petlja, що є ком-
понентом фразеологізму biti jake petlje або imati petlju – “бути сміли-
вим, відважним” набуває фразеологічно детермінованого значення 
“сміливість, відвага”. За допомогою оказіонального фразеологізму 
автор висловлює критичне ставлення до влади, вказуючи їй на брак 
сміливості відкрито підтримати деякі організації. 
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Семантично опорним центром подекуди виступає ціле 
словосполучення, яке є фрагментом процесуального фразеологізму: 
Slovenski premijer dr. Janes Drnovšek očito je razapet između strateške 
vizije o stabilnome položaju Slovenije u današnjem i sutrašnjem euroat-
lantskom svijetu, koja uključuje i sređene (dobro)susjedske odnose s Hr-
vatskom te temeljne brige da što dulje sačuva na okupu svoju današnju 
vladinu koaliciju s Pučkom strankom Marjana Podobnika, koja sve češće 
nalikuje rogovima u vreći. / Vjesnik, 28.05.1999/. Тут трансформовано 
фразеологізм slagati se (bočiti se) kao rogovi u vreći (u džaku), 
узуальне значення якого “перебувати з ким-небудь у напружених 
стосунках, жити у незлагоді”. У контексті використано семантичне 
ядро цього фразеологізму rogovi u vreći, що набуло змісту “особа 
(в цьому випадку йдеться про політичну партію), що конфліктує з 
оточенням”. У статті повідомляється про прем’єр-міністра Словенії 
Я. Дрновшека, який заради власних амбіцій великого інтегратора 
Словенії в об’єднану Європейську спільноту, намагається зберегти 
провладну коаліційну більшість, основою якої є Народна партія, 
що його підтримує і створює конфліктні ситуації з партіями інших 
політичних спрямувань. 

Виокремлені фрагменти ФО відрізняються від вихідних ФО 
категоріальною віднесеністю і синтаксичною функцією в реченні. 
[6, с. 64]. Процесуальні фразеологізми, з формального складу яких 
у контексті використано лише їхнє семантичне ядро (один компо-
нент або ціла субстантивна сполука), втрачають зафіксовану нор-
мою процесуальність і оказіонально вживаються як номінативні 
одиниці із фразеологічно детермінованою семантикою, відносно 
вільно вступаючи в синтаксичні зв’язки зі словами в реченні. 

Четвертий тип фразеологічної алюзії характеризується ви-
користанням синтаксичної конструкції узуального фразеологізму 
для створення нової одиниці. При цьому автор застосовує часткову 
(заміну кількох складових ФО) субституцію компонентів із запов-
ненням її позицій контекстуально детермінованими словами або 
абсолютну (заміну усіх компонентів фразеологізму). 

Л. М. Болдирєва називає новотвори на основі конструкцій нор-
мативних фразеологізмів “мовленнєвими фразеологічними аналога-
ми” і стверджує, що вони створюються “за подобою фразеологічної 
основи і характеризуються асоціативною спільністю, деяким пара-
лелізмом між його образом і образом фразеологічної основи” [2, с. 56]. 

Заміна компонентів ФО ситуативними елементами спричиняє 
актуалізацію їх буквального значення. Оказіональний варіант ФО 
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реалізує узуальний зміст з елементами додаткової інформації, 
детермінованими конкретною мовленнєвою ситуацією. 

Тотожну синтаксичну конструкцію та окремі елементи 
компонентного складу використав автор для створення наступної 
оказіональної одиниці: Šef države se pred alkarima odrekao još jedne 
u nizu svojih funkcija, u ovom slučaju pokrovitelja njihova monotonog i 
sve besmislenijeg seoskog derneka. No time je samo još više učvrstio au-
toritet čovjeka koji... zna budalama reći da su budale, a štetočinama da 
su štetočine. / Feral Tribune, 2.07.2002 /. Основою для оказіонального 
фразеологізму в цьому випадку є фразеологізм reći bobu bob, a 
popu pop (“сказати відкрито і рішуче”). Збережений компонент reći 
в новоутвореній ФО вжито інверсивно. У статті йдеться про те, 
що президент Хорватії С.Месич на зустрічі із селянами зверхньо 
висловився щодо організації їхнього сільського ярмарку. 

У наведеному нижче прикладі газетяр в контексті використав 
лише синтаксичну схему ФО, яка є вказівним елементом на певний 
фразеологізм: HDZ-u HDZ-ovo, a opoziciji opozicijsko – Šeks je i 
postao kooperativniji u odnosima s oporbenim strankama. Razmjerni iz-
borni sustav s višeizbornih jedinica jamstvo je da će se dobiveni glasovi 
adekvatno pretočiti u saborske mandate. / Ferale Tribune, 13.9.1999/ 
(нормативна ФО: Bogu božje, caru carevo – “кожному стільки, 
скільки йому належить”). Оказіональний варіант, фактично, є 
структурним дублетом нормативного фразеологізму, що й дає змогу 
розпізнати його у тексті та співвіднести з конкретною оригінальною 
одиницею. Стаття висвітлює передвиборчі плани провладної партії 
Хорватський демократичний союз та опозиційних партій. 

Використання синтаксичної конструкції традиційного фразе-
ологізму з метою створення оказіональної одиниці шляхом заміни 
її компонентів ситуативними елементами є доволі продуктивним 
засобом досягнення експресивності тексту статті. Створений жур-
налістом новий фразеологізм реалізує в контексті його словникове 
значення з ситуативними елементами, співвідносними зі змістом 
повідомлення.

Отже, фразеологічна алюзія як прийом індивідуально-авторсь-
кої трансформації ФО становить доволі цікаве стилістичне явище і у 
текстах хорватських газет застосовується часто. При фразеологічній 
алюзії спостерігається найбільш відчутний відхід від зафіксованої 
словником форми ФО. Тому вкрай важливим є використання лише 
загальновідомих фразеологізмів. При фразеологічній алюзії іден-
тифікаторами традиційного фразеологізму можуть виступати усі 
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складові елементи ФО, довільно розташовані в тексті (здійснюється 
вільне переказування фразеологізму); кілька компонентів ФО та її 
метафоричний образ (передача образу відбувається теж в довільній 
формі); семантично опорне слово-компонент або словосполучення-
фрагмент нормативного фразеологізму, які набувають в контексті 
фразеологічно зумовленого значення і більшу валентноздатність 
в реченні; синтаксична схема ФО (із заповненням її позицій 
оказіональними словами згідно з комунікативним завданням). По-
різному також здійснюється реалізація традиційної семантики 
ФО (залежно від застосованого до фразеологізму різновиду 
фразеологічної алюзії).

Завдяки суттєвій деформації форми усталеного звороту 
при фразеологічній алюзії контекст, у якому він вжитий, набуває 
яскравого емоційно-експресивного тону контексту
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ЯВЛЕНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ АЛЛЮЗИИ НА 
СТРАНИЦАХ ХОРВАТСКИХ ГАЗЕТ 

Статья посвящена исследованию особенностей использо-
вания в современных хорватских газетных текстах основных 
приемов авторской трансформации узуальных фразеологиче-
ских оборотов. Детально рассматриваются фразеологические 
единицы, которые подверглись окказиональным изменениям 
вследствие применения к ним приема фразеологической аллю-
зии, являющейся лишь упоминанием в контексте об общеизвест-
ной единице (Восточноукраинский лингвистический сборник, 
вып. № 12, 2008, с. 153-162). 

Ключевые слова: авторськая трансформация ФО, фразео-
логическая аллюзия, оказиональная ФО, узуальная ФО.

Khoroz N. S.

PHENOMENON OF THE PHRASEOLOGICAL ALLUSION 
IN THE CROATIAN PERIODIC PRESS

The article is devoted to research of the peculiarities of utilizing 
of basic methods in author’s individual transformation of idioms in 
Croatian language which are widely used in Modern Croatian news-
papers. Special attention is paid to the рhraseological аllusion. �hra-рhraseological аllusion. �hra-hraseological аllusion. �hra-аllusion. �hra-llusion. �hra-
seological аllusion is an implicit mental reference to the image of 
idiom, which is represented in text by one or more explicit image-
bearing constituents (East-Ukrainian linguistic collection, ed. № 12, 
2008, p. 153-162). 

Keywords: author’s individual transformation of idioms, Phraseo-
logical Allusion, occasional component.
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