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КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ  

І СТИЛЬ ПРЕСИ 
 
Фразеологія як галузь лінгвістики є динамічною системою, що 

постійно розвивається. Разом із розвитком суспільства проходять пев-
ні етапи її змін, адже “мови не можуть не змінюватися перш за все з 
тієї простої причини, що в основі актів комунікації, засобом практи-
чного здійснення яких є мова, знаходиться відображення людиною 
оточуючої її дійсності, яка сама перебуває у постійному русі та роз-
витку”.1  

Об’єктом дослідження фразеології є лексичні сполучення, значен-
ня яких майже одностайно тлумачиться як переносне. Більш за те: 
оскільки останнє можуть виказувати і тропи у вигляді лексем 
(наприклад, епітет, тощо) або навіть речень (стилістичні фігури), ості-
льки під фразеологічними одиницями розуміються стійкі одиниці, які 
в науці називаються фразеологізмами, фразеологічними зворотами, 
сталими словесними комплексами тощо (І.І. Чернишова,2 В.М. Телія,3 
О.В. Кунін4) і які – на відміну від тропів та стильових фігур – своє 
переносне значення не складають із значень своїх окремих компонен-
тів, а народжують його як надсумарну цілісність. Хоча слово є основ-
ною мовною одиницею, фразеологізми несуть набагато більше інфор-
мації і їх слід вивчати та враховувати в різних аспектах: когнітивно-
му, лінгвокультурологічному, функціональному тощо. 

Останнім часом вчені зосереджують увагу на лінгвокраїнознавчій 
орієнтації мовних одиниць (О.Д. Райхштейн,5 С.Н. Денисенко,6 
В.М. Телія,7 Д.Г. Мальцева,8 В.Г. Гак,9 W. Fleischer,10 Ch. Palm11 та 
ін.), зокрема стосовно виділення національно-культурного компонен-
та як складової частини значення фразеологізмів (О.П. Пророченко,12 
С.М. Назаров,13 О.Я. Остапович14 та ін.). Значний інтерес викликає 
також проблема взаємозв’язку мови та мислення, що сприяє форму-
ванню нового напрямку в лінгвістиці – когнітивного 
(О.С. Кубрякова,15 М.М. Полюжин,16 G. Harman,17 D. Hartmann18 та ін.). 
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На даному етапі розвитку фразеології неможливе її вивчення без на-
лежного врахування когнітивних аспектів. Звісно, що когнітивна наука 
займається інформацією про світ у його різноманітних ракурсах і зв’яз-
ках, вивчаючи такі складні феномени людського буття, як сприйняття 
світу і відображення сприйнятого у свідомості людини, як пам’ять і орга-
нізація розумових здатностей людини. Стрижнем цієї науки є проблеми, 
що пов’язані із сприйняттям, опрацюванням, зберіганням, оперуванням 
знаками, які належать до накопичення і систематизації інформації, до 
всіх процедур, що характеризують використання знання у поведінці лю-
дини і, головне, в її мисленні та процесах комунікації.19  

Мова безпосередньо пов’язана з когніцією. Так, Г. Харман вважає, 
що мова – головна тема у когнітивній науці, тому що відображає пі-
знання, виступаючи як основний засіб вираження думки.20 

Когнітивна діяльність складається із двох основних моментів: з 
одного боку, це інформативність, з іншого – вона виступає складовою 
частиною пізнання людини. Новий напрям у лінгвістичних дослі-
дженнях визначило розуміння мови як явища когнітивного чи когні-
тивно-процесуального, адже мова передає інформацію про світ21 і має 
пряме відношення до побудови, організації й удосконалення інформа-
ції та способів її представлення, бо забезпечує протікання комуніка-
тивних процесів, у ході яких передаються величезні пласти знання 
тощо.22  

Поняття “когнітивний” (від лат. cognitio – поняття, уявлення) 
можна представити таким чином: пізнавальний, концептуальний, ми-
сленнєвий, ментальний. 

Значним внеском у розробку теорії когнітивної лінгвістики, зокре-
ма щодо процесів словотворення, є праці М.М. Полюжина. Вчений 
зауважує, що “концепти, вступаючи між собою в асоціативні зв’язки 
у пам’яті мовця, формують організаційну структуру лексико-
семантичної системи”.23 

Когнітивною парадигмою у когнітивній лінгвістиці є когніції – 
тобто пізнання. Основна увага приділяється зв’язку мови із процеса-
ми пізнання, зі всіма способами отримання й опрацювання інформації 
про світ у співвідношенні із мовними формами. Знання людини про 
світ, про дійсність допомагають обробці інформації.24 

Когнітивна лінгвістика, яка набула розвитку в останні два десяти-
річчя ХХ століття, фактично продовжує традицію ставити на перше 
місце не мовну форму та її значення, а ідею, яка може виражатись за 
допомогою різноманітних мовних форм. Створення фразеологізмів у 
процесі лінгвокреативної мисленнєвої діяльності спирається на сферу 
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фонових знань людини, в яку інформація поступає із індивідуального 
або соціального досвіду його діяльності у зримому просторі. Таким 
чином, фразеологізми на відміну від слів прямо відображають когні-
тивну діяльність членів мовного колективу, яка заснована на предста-
вленні про світ носіїв мови, на їх відношення один до одного, на то-
му, що відбувається з ними у цьому світі – все це можливо тому, що 
сама мовна система містить механізм, який забезпечує цю діяль-
ність.25 

Міграція фразеологічних одиниць з одного мовного ареалу в ін-
ший є ще одним доказом тяжіння мовців до вираження спільних ду-
мок, а також обміну спільними мовними засобами, серед яких велике 
значення надається фразеології, зокрема у текстах преси.26 

У мові преси існують і борються дві протилежні тенденції: потяг 
до стабільності (відтворення готових формул, словосполук та конс-
трукцій) та до експресії, яка породжує нові засоби впливу на читача. 
Газетна та журнальна публіцистика є засобом оперативного впливу на 
масову аудиторію у цілях її політичної, ідеологічної та соціальної 
орієнтації. Преса розрахована на оперативність та “разовість” масової 
соціальної віддачі, на створення суспільного настрою під час нестій-
кого, але такого, який не проходить безслідно. Викликати цікавість, 
свідоме відношення, переконання – такі завдання впливу публіцисти-
чного слова на особистість.27 

Фразеологія у пресі використовується в усіх жанрах і тому, як і 
інші лексичні пласти, відіграє важливу роль у побудові газетного тек-
сту. Вже стала традиційною думка про дві функції газетної мови – 
експресивну та інформативну. Функцію експресії можуть виконувати 
слова й цілі висловлювання, що покликані оживити виклад, зацікави-
ти читача, дати матеріалу чуттєвий заряд. Цю ж функцію можуть ви-
конувати, але значно яскравіше, й фразеологічні одиниці. Вони не 
тільки називають предмети, явища різного порядку, але ще й характе-
ризують їх. За ознакою суб’єктивної оцінки фразеологізми можуть 
поділити на дві групи: деякі з них дають позитивну оцінку явищам, 
інші – негативну. Вони загострюють увагу читача на тих чи інших 
особливостях, виявляють ставлення автора до описаного, допомага-
ють логізувати думку.28 

З огляду на призначення стилю преси – формування громадської 
думки – визначальною рисою його є вдале поєднання логізації викла-
ду з емоційно-експресивним забарвленням. Щоб формувати гро-
мадську думку, публіцистичний твір має бути бездоганним стосовно 
логічної побудови. Водночас навіть найідеальніша в логічному плані 
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річ не буде належно сприйнята, якщо вона викладатиметься безпри-
страсною, заштампованою мовою. У різних жанрах публіцистики 
логічний та емоційно-експресивний елементи мають неоднакове 
співвідношення, але коли говорити про публіцистичний стиль у 
цілому, то треба підкреслити, що в ньому логіка викладу та емоційно-
експресивне забарвлення повинні бути взаємно зрівноважені. Якщо 
науковий та офіційно-діловий стилі прагнуть до найбільшої 
інформативності, а деякі розмовні та поетичні тексти відзначаються 
дуже високим ступенем емоційності, то публіцистика мусить бути 
одночасно впливовою й інформативною. Їй властиве чергування екс-
пресивних та інформативних чинників. 

Об’єктом публіцистичного викладу є явища всіх ділянок життя 
людини – від картинок побуту до подій історії й світової політики. 
Тому перед публіцистом завжди стоїть проблема пошуку оптималь-
них засобів впливу, зокрема пошуків експресії. Адже у публіцистич-
ному творі потрібно не тільки подати інформацію, а й витлумачити її 
з певних позицій, переконати читача у правильності цих позицій.29 

В різних функціональних стилях фразеологізми використовуються 
неоднаково, а у стилі преси вони занадто активні, бо є самою жвавою 
сферою мовлення. Актуальність дослідження виразних можливостей 
фразеологізмів у стилі преси не є випадковою, оскільки за своєю при-
родою фразеологізми входять до системи мови як лінгвістичні одини-
ці з чітко вираженою функцією збагачення процесу комунікації в екс-
пресивно-емоційному плані. 

В публіцистичному стилі використовуються всі стилістичні типи 
фразеологізмів: міжстильові (нейтральні), книжні, розмовно-
просторічні.30 

Міжстильові, або нейтральні, фразеологічні одиниці, як правило, 
не мають емоційно-експресивного забарвлення і використовуються 
переважно в газетних інформаціях, офіційних повідомленнях, короте-
ньких дописах. 

Фразеологічні одиниці книжного характеру використовуються 
журналістами також для створення гумористичного і сатиричного 
ефектів. Таке вживання базується на різноманітній взаємодії різности-
льових елементів контексту, на використанні в одному контексті кни-
жних і розмовно-просторічних фразеологізмів, внаслідок чого вини-
кає невідповідність між засобом вираження і предметом мови, загаль-
ним характером тексту, ситуацією. 

Розмовно-просторічні фразеологізми відрізняються багатством 
емоційно-експресивних барв. Вони можуть використовуватись для 
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вираження схвалення, жарту, надавати тексту невимушеності, невиба-
гливості, зустрічаються переважно в авторській мові.31 

Фразеологічні одиниці можна зустріти у тексті і у тій формі, в якій 
вони зафіксовані у словнику, й у видозміненій, трансформованій. Од-
ним із різновидів функціонування фразеологізмів у стилі преси є їх 
трансформація. 

Творча трансформація фразеологізмів у стилі преси завжди зумов-
лена певними стилістичними завданнями. Залежно від ставлення ав-
торів до мови і до описуваної дійсності відбувається відбір певних 
стилістичних засобів, оказіонально перетворюючих фразеологізми з 
певною стилістичною метою (підсилення виразності контексту, гумо-
ристичного або сатиричного його звучання і т.ін.): “При оказіонально-
му вживанні фразеологічних одиниць допускається заміна компонен-
тів, вклинювання слів і перемінних сполучень, часто ускладнене лекси-
чними і синтаксичними змінами, додавання перемінних компонентів, 
синтаксична деформація, часто ускладнена вклинюванням і лексични-
ми змінами. При оказіональному вживанні фразеологічних одиниць у 
певних контекстах фразеологізми дають додаткову інформацію, 
обсяг якої вимірюється ступенем відхилення від звичайного вживання 
фразеологічних одиниць”.32 

Одним з перших дослідників, які розглядали контекстуальне перетво-
рення фразеологічних одиниць як закономірне мовне явище, був В.О. 
Кунін. Йому ж належить думка про системність оказіональних змін 
фразеологічних одиниць. Згодом було визначено широке коло норматив-
них можливостей стилістичного вживання фразеологічних одиниць, а 
також оказіональних зображувальних засобів оновлення фразеологізмів, 
що стало основою створення нової галузі стилістики – фразеологічної.33 
Стилістичні засоби контекстуального перетворення фразеологічних оди-
ниць різноманітні, але одночасно вони носять системний характер: 
“Кожен окремий засіб є будівельним елементом більш складного цілого, 
а сукупність усіх засобів повинна являти собою систему”.34  

Існує кілька оригінальних спроб класифікації засобів 
стилістичного використання фразеологізмів. Так, М.М. Шанський 
пише про експресивне застосування їх у незмінній формі і про 
різноманітні засоби авторської обробки.35 І.М. Абрамович указує на 
випадки внутрішніх змін усталених виразів та на їх переосмислення.36 
Намічені Д.М. Шмельовим типи індивідуального перетворення 
фразеологізмів також можуть бути об’єднані у дві групи: перетворен-
ня і переосмислення.37 

Всі трансформовані фразеологізми викликають у пам’яті читача 
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первісність фразеологічної одиниці. Читач одразу порівнює зміст пер-
вісної фразеологічної одиниці і нове, розширене, значення її у читано-
му тексті. Це викликає певний стилістичний ефект. Нова експресив-
ність фразеологізму дає можливість загострити наше сприйняття того, 
заради чого написаний газетний матеріал, чіткіше розмежувати пози-
тивне і негативне ставлення до описаних фактів. Тому трансформація 
фразеологізмів, особливо у стилі преси, – авторський прийом, який 
будується за загальномовними законами побудови тексту. 

Дослідження функціонування фразеологічних одиниць, особливо-
стей перетворення сталих зворотів у публіцистичному стилі дає цін-
ний матеріал для визначення ефективності впливу газети на читача. 
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