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ВЕКТОРИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБРЯДОВИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ  

В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

 

Основу світосприйняття кожного народу становить система 

предметних значень, соціальних стереотипів, когнітивних схем, отже 

свідомість людини завжди етнічно зумовлена. Етнокультурні асоціації, 

етнічно марковані оцінки й емоційні реакції, еталони й стереотипи 

поведінки носія етнічної свідомості здатні впливати на культурну 

конотацію фраземного знака. Саме ці незаперечні факти сприяли 

виникненню окремого наукового напряму – обрядофразеології – 

самостійної гілки етнолінгвістики, яка досліджує семантичні, 

експресивно-стилістичні властивості фраземних знаків обрядової 

дійсності, особливості їх творення та вживання в тісному зв’язку з 

етнічною історією та культурою народу – носія мови. 

 У наукових працях кількох поколінь етнографів, фольклористів, 

лінгвістів, істориків релігії, фахівців у галузі міфології не лише 

накопичено й систематизовано значний фактичний матеріал, але й 

досліджено різні аспекти обряду в генетичному, й типологічному планах. 

Роботи А. Ван Геннепа, О. Веселовського, Б. Малиновського,О. Потебні, 

В. Проппа, В. Топорова, О. Фрейденберг стали надійними орієнтирами в 

літературі, присвяченій обрядовості. Етнолінгвістичний напрямок 

аналізу мовних явищ заклали В. фон Гумбольдт, Д. Зеленін, І. Огієнко, 

О. Потебня, Е. Сепір та ін. Учені успішно послуговувалися й матеріалами 

мовознавства, і етнографії, передусім аналізуючи елементи народної 

культури. Уважаємо, що етнокультурний зміст ФО цікавий не лише як 

результат акумулювання й систематизації соціокультурного досвіду, але 

й соціальної адаптації найрізноманітніших виявів конвенційних норм 

культурного регулювання, виявлених на ментальному рівні: моралі, 

цінностей, оцінних критеріїв, норм етикету, звичаїв. Тому актуальність 

дослідження зумовлена нагальною потребою дослідження обрядофразем 

англійської мови, яке, зважаючи на умови модернізації суспільного 

життя підлягає швидкому процесу нівеляції. У зв’язку з цим варто 

зауважити, що обрядофраземи англійської мови ще не були об’єктом 

спеціального зіставно-типологічного дослідження, зокрема в ракурсі їх 

семантичної реконструкції. 
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 Мета – проаналізувати з позицій мотивації номени англійських 

фразеологізмів у етнокультурній парадигмі 

Ідея зв’язку мови й культури виникла ще у XVIII столітті, але 

цілеспрямована розробка проблеми розпочалася в XIX столітті. 

В. фон Гумбольдт неодноразово наголошував на тому, що мови для націй 

є органами їх оригінального мислення й сприйняття (Гумбольдт, 1985). 

Вплив мови виражено в подвійній перевазі – вивищенні чуття мови та 

формуванні світобачення. Мова, на думку В. фон Гумбольдта, виконує 

роль внутрішньої рушійної сили, яка вибудовує власне світобачення 

народу і, з іншого боку, є тією силою, впливовою субстанцією, яка 

спонукає до духовного розвитку народу. 

Ще далі в питанні про вирішальну роль мови в процесах пізнання 

пішли американські вчені Е. Сепір і Б. Уорф, автори так званої гіпотези 

лінгвальної відносності, які дійшли висновку про глибокий вплив мови 

на становлення світоглядних категорій. Широко відомою є гіпотеза 

Е. Сепіра-Б. Уорфа про мовну відносність, відповідно до якої мова 

відіграє пріоритетну роль у процесі пізнання: наявність різних категорій 

у різних мовах свідчить про різні способи концептуалізації 

навколишнього світу носіями цих мов. На відміну від європейських 

продовжувачів ідей В. фон Гумбольдта, американські лінгвісти 

зосереджували увагу на структурних мовних відмінностях і шукали 

паралелі між структурою мови і структурою думки (Sociolinguistics, 1997, 

с. 439). Гіпотеза „лінгвістичної додатковості” Г. Брутяна та гіпотеза 

„лінгвістичної універсальності” А. Вежбицької підтверджують наявність 

і сильних, і слабких сторін вихідної гіпотези та її актуальність у межах 

дослідження мови як носія культурної специфіки. 

Лінгвокультурологічне бачення прямих і зворотних зв’язків між 

семантикою слова та всім багатством його конотативних сенсів, 

динамічних асоціацій, соціокультурною реальністю було задекларовано в 

концепції О. Потебні, який у своїх працях з успіхом використовував 

етнографічний мовний матеріал для аналізу різних виявів народної 

культури, і, навпаки, широко залучав етнографічні елементи обряду для 

аналізу обрядової лексики, фразеології, пареміології. Учений 

справедливо зазначає, що мова „є не лише однією із стихій народності, а 

й найбільш досконалою її подобою” (Потебня, 1993, с. 160–161). 

Одиниці лексико-фразеологічної системи розглядають в 

етнолінгвістиці як результат взаємодії законів внутрішньомовної 

еволюції й таких позамовних чинників, як традиції матеріальної 

культури, історичні реалії, система духовних цінностей і пріоритетів, 

стиль мислення, ментальність („дух народу”, за В. фон Гумбольдтом), 

обрядовість, вірування та ін. Для дослідників етнолінгвістичного 

напрямку визначальним є постулат про ізоморфізм мови й культури. Як 

зазначає О. Березович, етнолінгвістичні дослідження в будь-якому 

випадку є комплексними. Вони можуть бути спрямовані або на опис того 

чи того фрагмента традиційної картини світу за свідченнями різних 
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культурних кодів, або на виявлення специфіки відбиття духовної 

культури в мові (на тлі інших культурних кодів) (Березович, 2004). 

С. Єрмоленко в праці „Фольклор і літературна мова” зазначає, що 

вивчення літературної мови в усіх її функціонально-стильових та 

експресивно-стильових різновидах, у широкому соціолінгвістичному 

плані з урахуванням мовно-культурного, мовно-країнознавчого аспектів 

неодмінно пов’язане з проблемою „мова фольклору і літературна мова” 

(Єрмоленко, 1987, с. 3). Як найвищий продукт мовного розвитку нації 

літературна мова формується на народно-розмовній основі, убираючи в 

себе писемно-літературні традиції попереднього періоду й надбання 

народнопоетичної творчості. 

В етнолінгвістичних розвідках В. Жайворонка наголошено, що 

дискурсивне вживання мови підтримує систему етнокультурних 

цінностей, зв’язок поколінь, живить народну пам’ять, стимулює розвиток 

національного дискурсу на всіх напрямках його становлення та поступу. 

Водночас воно зміцнює магічну силу слова – і тоді, коли слово лікує, 

наводить чи знімає чари, уроки, вгадує долю, зв’язує з духами померлих 

предків, і тоді, коли слово вчить, проповідує ту чи ту віру, супроводжує 

обрядові чи ритуальні дійства або й просто орнаментує мову, бо „так 

кажуть” (Жайворонок, 2007, с. 48). Тим самим мова так чи інакше 

відбиває етнокультурні, народно-психологічні й міфологічні уявлення й 

переживання, тобто менталітет етносу як національну специфіку 

людського світосприйняття. Отже, етнолінгвістичний аспект наукових 

студій передбачає вивчення наслідків впливу на мовну структуру 

міфології, психології, звичаїв, побуту, вірувань, обрядів. 

У російському мовознавстві етнолінгвістику представляють 

Л. Виноградов, С. Неклюдов, С. Толстая, М. Толстой та ін. Московська 

етнолінгвістична школа, створена академіком М. Толстим, розробляє 

комплексний напрямок досліджень слов’янської традиційної духовної 

культури. Учений стверджував, що культуру, як і мову, слід розуміти як 

систему знаків, як семіотичну систему (Толстой, 1995). 

Польська етнолінгвістична школа на чолі з Є. Бартмінським 

(Я. Анусєвич, Р. Ґжеґорчикова, Й. Мацькевич, Р. Токарський та ін.) опрацьовує 

питання мовно-культурного стереотипу. С. М. Толстая, пишучи про 

етнолінгвістику Є. Бартмінського, відзначала як головну рису його наукового 

підходу інтегральність, цілісність сприйняття мови й культури як явищ, що 

мають одного й того самого суб’єкта (носія) (Толстая, 2005, с. 9 – 10). 

Сучасна лінгвістика має багаті традиції вивчення мовних явищ, 

розкриваючи різнопланові зв’язки між ними. Вивчаючи семантичний 

аспект обрядового слова, науковці підкреслюють варіативність обрядового 

дійства, а мову розглядають як складову, інструмент культури. 

Етнокультурна семантика продовжує привертати увагу дослідників у 

плані зіставлення номінативних одиниць родинно-побутової обрядовості (у 

межах весільного, родильно-хрестильного та поховального обрядових 

кодів) не близько споріднених мов (Д. Зеленін, М. Толстой, С. Толстая, 
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M. Бейкер, Ж. Байро, A. Коелхо,I. Леаль), їхньої специфіки в етнологічному 

контексті (Є. Бартмінський, Р. Небжеговська, О. Седакова, Ж. Баттон, 

A. Амарал), реконструкції архаїчних форм найменувань обрядів і вірувань 

(Т. Голі-Оглу, Р. Хант), а також в аспекті функціонування обрядового знака 

у фразеології та пареміології (А. Івченко, В. Мокієнко, В. Ужченко, 

Д. Ужченко), його концептуалізації в сімейній обрядовості (М. Бігусяк, 

В. Конобродська, М. Сумцов, Дж. Фрейзер). 

Однією з провідних і відносно новою науковою цариною є обрядова 

фразеологія, одним із першочергових завдань якої є встановлення корпусу, 

складу, репертуару фундаментальних обрядових концептів. При цьому 

постулюють взаємозв’язок і взаємодію обрядовості й мови в їх функціонуванні 

й акцентують увагу на відбитті цього процесу, зокрема в цілісній системі ФО з 

огляду на їхній мовний і позамовний (культурний) зміст. 

Вивчення ОФ невіддільне від розгляду її в етнолінгвістичному руслі. 

Відбиття етнографічної сторони обряду, а також вивчення впливу системи 

номінацій на структурування обрядової церемонії є одним з важливих 

завдань дослідження обряду як комплексної структури, що поєднує мовну 

й позамовну реальності. Існування вербального (словесного), реального 

(предметного) та акціонального (дієвого) планів обрядового комплексу, як 

відзначає М. Толстой, виявляється в синонімічності знаків обряду: у формі 

ритуального слова, предмета чи акту (Толстой, 1983, с. 189). 

У становленні й розвитку ОФ заслуговують на увагу праці 

В. Жайворонка, В. Коваля, О. Левченко, О. Селіванової, В. Д. Ужченка. 

Хоч термін „обрядова фразеологія” дослідники не вживають, але 

розглядають її як частину етнолінгвістики, зокрема етнофразеології. 

Відомий дослідник слов’янської фразеології В. М. Мокієнко в 

монографії „Славянская фразеология” (Мокієнко, 1989) підкреслює 

структурно-семантичну своєрідність фразеологізмів і виділяє їх в 

„особливий”, „автономний” рівень мови. Він пропонує класифікацію ФО, 

спираючись на поняття „фразеологічної моделі”, під якою має на увазі 

структурно-семантичний інваріант стійких сполучень, що схематично 

відбиває відносну стабільність їхньої форми й семантики. Цінним у цій 

класифікації є те, що структурно-семантичне моделювання фразеологізмів 

дозволяє не лише виявляти відтінки семантики ФО, але й здійснювати 

порівняльно-типологічний аналіз фразеології двох і більше мов. Учений 

стверджує, що українська етнофразеологія спирається не лише на 

„матеріальну” базу пареміологічних зібрань М. Номиса, І. Франка, М. Пазяка 

та ін., на українські фундаментальні фразеологічні словники, але й 

теоретично вона „живиться ідеями О. Потебні та серією праць з української 

фразеології (Б. О. Ларін, Л. Скрипник, Л. Коломієць, М. Демський, 

А. Івченко, О. Юрченко, В. Ужченко)” (Мокієнко, 2002, с. 380–381). Ці 

збірники й розробки містять значну кількість ФО з обрядовими 

компонентами. Отже, ОФ складає важливу частину етнофразеології. 

Етнокультурна домінанта в поясненні генези висловів набула 

обґрунтування в монографії білоруського дослідника В. І. Коваля 
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„Восточнославянская этнофразеология: деривация, семантика, 

происхождение” (Коваль 1998). Термін „етнофразеологія” автор уживає у 

двох значеннях: „сукупність етнофразем, тобто немотивованих на 

синхронному рівні ФО (фразеологізмів, фразем), що належать до сфери 

народної духовної культури”, і „напрям у фразеології, який вивчає ФО в 

етнокультурному аспекті”. Віддаючи належне структурно-семантичному 

моделюванню як ефективному методу з’ясування генези ФО, автор 

акцентує увагу насамперед на ролі обрядів, звичаїв, повір’їв, 

міфологічних уявлень у формуванні фразеологічного корпусу.  

Фразеологізми, маючи залишки різноманітних (календарних, 

сімейних) давніх обрядів, разом з рештою стійких мовних одиниць, що 

відбивають стихію народної духовної культури (етнофраземи), утворюють 

„сакральну народну фразеологію” (М. Толстой). Етнокультурна 

інтерпретація таких ФО, на думку В. Коваля, пов’язана з численними 

складнощами, адже переддослідником-лінгвістом у такому разі постає 

потреба апелювати не лише до власне мовних, але й до складних (зазвичай 

архаїчних) позамовних закономірностей, малодоступних відомостей 

(Коваль, 2002, с. 193). У обрядових фразеологізмах-сполученнях значною 

мірою зберігається початкове значення слів-компонентів, що допомагає у 

з’ясуванні загального значення цілої фрази. До фразеологічних єдностей 

відносимо такі фрази, як love makes the world go round – life is so much 

better when we are all nice to each other (кохання змушує світ обертатися); 

make love not war – а hippie anti-war slogan encouraging love and peace 

(краще любов, а не війна); love will find a way – love conquers all (любов 

перемагає усе) Цей тип сполучень слів включає семантично неподільні 

обрядові фразеологічні одиниці, загальне значення яких умотивоване 

значенням одного, двох або більше компонентів.  

Важливою для нашого дослідження є теза В. Ужченка про те, що 

„фразеологізми як відшарування матеріального й духовного життя (його 

конкретних мотиваторів), як продукти мовно-культурної здатності 

етносу освоювати й фіксувати стереотипи свого ставлення до дійсності 

представляють цю дійсність антропометрично вивіреною, оціненою з 

погляду реалій життя того чи іншого періоду, з точки зору народних 

вірувань” (Ужченко 2005, с. 297). У процесі вивчення ми нібито знімаємо 

шар за шаром ті ідеї, які у ФО відкладалися віками. Звичайно, у народних 

обрядах і повір’ях немало такого, що треба визнати загальнолюдським. 

Окремі ж явища народного життя, якими простими вони б не були, 

завжди мають тривалу історію на ґрунті окремого народу. У ФО старий 

світ конотативно представлений, інтеріоризований етносвідомістю. На 

зміну йому приходять актуальні сфери матеріального й духовного життя, 

репрезентовані в узусі часто вже як поетичні уявлення мовців. 

Народні звичаї, перекази, традиції – явища, що підтримують історико-

культурну спадкоємність, зміцнюють людську етноспільноту. Звичаї, 

породжувані стародавніми віруваннями й тривалий час повторювані, 

перетворюються на релігійні обряди. Своєю чергою, як зазначає 
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В. Жайворонок, ритуальні обрядодії серед інших своїх кодів передбачають 

вербальний, що виливається в народне дискурсивне мовлення. Воно 

породжує тексти-дискурси, для яких характерне цілеспрямоване 

використання мови для виявлення особливої ментальності, часто позначеної 

релігійною (у широкому розумінні цього слова) ідеологією. Спрацьовує так 

звана магія слова, тобто беззастережна віра в його силу, а також покликання 

на усталену традицію висловлювання, підтримувану й регульовану зазвичай 

формулами „як кажуть”, „не нами сказано”, „як народ каже”, „як той казав”, 

„вдома як схочеш, а між людьми як скажуть”, „нехай так буде, як кажуть 

люди”, „треба знати, що де сказати”. Тим самим з народного спонтанного 

мовлення, коли мовці в своєму мовленні почуваються розкуто, як у себе 

вдома, говорять так, як мовиться, як Бог дає, як вони чують від своїх 

батьків, не боячись, що їх не так зрозуміють або й не зрозуміють зовсім, – із 

цього мовного потоку вичленовується обрядовий дискурс з власними 

суворими правилами й настановами від предків, – „так казали (веліли, 

заповідали) наші діди й прадіди” (Жайворонок, 2007, с. 182–195). Ритуальні 

вербально-кодові тексти породжують або актуалізують сакралізовані 

смисли багатьох найменувань тих чи тих реалій, характерних для певних 

обрядодій. Надіндивідуальні (традиційні) вживання витворюють у тканині 

мови концепти культури (з одного боку, змісти понять, з   іншого, – смисли 

слів чи виразів) як продукти історико-культурної етносвідомості. 

Етнокультурні смисли слів переростають у лінгвофілософію їхнього змісту. 

Отже, обрядову фразеологію розуміємо як комплексну наукову 

дисципліну, що досліджує „план змісту” етнокультури, народної психології 

та міфології, формою втілення для якого стало слово, предмет, обряд, 

зображення. При цьому в системі наукових знань обрядофразеологія, як і 

етнолінгвістика, розташована на перетині дослідницьких векторів 

фольклористики, етнографії, культурології, соціології і, звичайно ж, власне 

лінгвістики. Саме ОФО є складниками етнофраземікону (В. Коваль), 

вербальними відшаруваннями-номенами (В. Ужченко), мовленнєвими 

продуктами (О. Селіванова), фразеологічними знаками (О. Левченко), 

етнокультурними смислами (В. Жайворонок). 

Однією з перспектив подальшого дослідження є вивчення специфіки 

обрядової фразеології в англійській мові, де основну увагу спрямовуємо на 

всебічне застосування сучасних методологічних підходів. 
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Царьова І. В. Вектори дослідження обрядових фразеологізмів в 

англійській мові 

 Стаття присвячена вивченню обрядової фразеології в англійській 

мові. Наголошено, що етнолінгвістичні дослідження в будь-якому 

випадку є комплексними, спрямовані на опис будь-якого фрагмента 

традиційної картини світу за свідченнями різних культурних кодів, або 

на виявлення специфіки відбиття духовної культури в мові. Підкреслено 

важливість етнолінгвістичного підходу при дослідженні семантики 

обрядових фразеологічних одиниць. Зазначено, що обрядова фразеологія 

є комплексною науковою дисципліною, що досліджує „план змісту” 

етнокультури, народної психології, міфології, формою втілення для якого 

стало слово, предмет, обряд, зображення. Акцентовано увагу на 

обрядових фразеологізмах-сполученнях, у яких значною мірою 

зберігається початкове значення слів-компонентів, що допомагає у 

з’ясуванні загального значення цілої фрази. Зауважено, що в системі 

наукових знань обрядофразеологія, як і етнолінгвістика, розташована на 

перетині дослідницьких векторів фольклористики, етнографії, 

культурології, соціології і, звичайно ж, власне лінгвістики.  

 Ключові слова: етнолінгвістика, обрядовий дискурс, обрядова 

фразеологія, обрядова фразеологічна одиниця, семантика. 

 

Царёва И. В. Векторы исследования обрядовых фразеологизмов 

в английском языке 

 Статья посвящена изучению обрядовой фразеологии в английском 

языке. Отмечено, что этнолингвистические исследования в любом случае 

являются комплексными, направленные на описание любого фрагмента 

традиционной картины мира по показаниям различных культурных кодов, 

или на выявление специфики отражения духовной культуры в языке. 

Подчеркнуто важность этнолингвистического подхода при исследовании 

семантики обрядовых фразеологических единиц. Отмечено, что обрядовая 

фразеология является комплексной научной дисциплиной, исследует 

„план содержания” этнокультуры, народной психологии, мифологии, 
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формой воплощения для которого стало слово, предмет, обряд, 

изображение. Акцентировано внимание на обрядовых фразеологизмах-

сообщениях, в которых в значительной степени сохраняется начальное 

значение слов-компонентов, помогает в установлении общего значения 

целой фразы. Замечено, что в системе научных знаний обрядофразеология, 

как и этнолингвистика, расположена на пересечении исследовательских 

векторов фольклористики, этнографии, культурологии, социологии и, 

конечно же, собственно лингвистики. 

 Ключевые слова: этнолингвистика, обрядовый дискурс, обрядовая 

фразеология, обрядовая фразеологическая единица, семантика. 

 

Tsareva I.V. Vectors of ceremonial phraseological units research in English 

The article is devoted to the study of ceremonial phraseology in the 

English. It is emphasized that ethnolinguistic research is in any case complex, 

aimed at describing any fragment of the traditional picture of the world according 

to the testimonies of various cultural codes, or to reveal the specifics of the 

reflection of the spiritual culture in the language. Special attention is given to 

deviations of semantically stability within the structure of phraseological units and 

to transformations, which appear when such deviations occur. Our research 

investigates semantic transformations paying special attention to the notion of 

semantic stability as transformation presupposes modifications not only in 

semantic but also structural, grammatical and other components of the existing 

phraseological units. Any transformation is a purposeful modification of a 

phraseological unit. The importance of ethnolinguistic approach during the 

research of ritual phraseological units semantics is emphasized. It is noted that 

ceremonial phraseology is a complex scientific discipline that explores the „plan 

of content” of ethnoculture, folk psychology, mythology, the form of embodiment 

of which was the word, subject, rite, image. The emphasis is on ceremonial 

phraseological unit-combinations, which largely preserve the original meaning of 

word-components, which helps in clarifying the general meaning of an entire 

phrase. It is noted that in the system of scientific knowledge ceremonial 

phraseology, as well as ethnolinguistics, is located at the intersection of research 

vectors of folklore, ethnography, cultural studies, sociology and, of course, 

linguistics. This understanding allows us to consider cultural connotation as an 

important component of the linguistic view of the world. The prospect of our 

study is to analyze the phraseological fund of the language with the cultural 

element from the position of connotation category, because the phraseological 

units that verbalize the concept presented in the work. This work further can be 

used in lexicological studies, stylistics and methodology. 

Key words: etnolingvistika, ceremonial diskurs, ceremonial phraseology, 

ceremonial phraseological unit, semantics. 
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