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                                                  ВСТУП 

Актуальність теми. Сучасній лінгвістиці притаманний підвищений 

інтерес до проблем мовної репрезентації емоційно-почуттєвої сфери людини, 

зокрема в розрізі її тілесного компонента. Назви частин тіла – якнайдавніший 

пласт лексики, що безпосередньо пов’язаний з функціонально-тілесними 

сторонами людського буття й відображає культурно-антропологічні 

особливості індивідів, що належать до тих або інших мовних співтовариств. 

Особливу увагу науковців привертає фразеологічний шар мови, що 

пояснюється специфікою семантичної структури фразеологічних одиниць. 

Соматичні фразеологізми представляють у сучасній англійській мові 

величезну групу і є однією з лексико-семантичних груп нової науки 

лінгвокультурології. Лінгвокультурологію  як наукову дисципліну, що 

виникла на межі лінгвістики та культурології й вивчає взаємовідносини мови 

та культури остаточно сформовано у XX сторіччі. Завдяки 

лінгвокультурологічним дослідженням є можливість використовувати нові 

підходи до вивчення функціонування механізмів сприйняття та відтворення в 

мові досвіду попередніх поколінь, їх впливу на появу мовних у  свідомості 

представників різних лінгвокультурних спільнот. З огляду на вищезазначене, 

магістерську роботу присвячено вивченню та тлумаченню соматичного коду 

культури у фразеологізмах англійської мови на сучасному етапі її розвитку. 

У роботі фразеологізми розглядаються як ознаки національної культури, що 

реалізуються в мові та розкривають культурну й національну специфіку 

народу.  

Сучасний етап розвитку фразеології як лінгвістичної дисципліни 

характеризується пильною увагою не просто до семантики фразеологічних 

одиниць, а головне до того, у який спосіб фразеологізми відображають 

специфіку культурного розвитку, культурні традиції народу. Вивчення 

фразеології є важливим для дослідження семантичних процесів, пов’язаних з 

розвитком системи значень слів, зародженням нових знакових процесів, 
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необхідність вивчення цієї частини лексикології сприяє удосконаленню 

компетенцій щодо функціонування мовної системи. 

Існує багато праць, присвячених розвідці різнопланових питань, 

пов’язаних з фразеологією: у фокусі уваги науковців опиняються різні типи 

фразеологічних одиниць, досліджується їхня структура, синтаксичні зв’язки, 

розглядаються тематичні, синонімічні, антонімічні, омонімічні ряди. 

Вивченням українських фразеологізмів як особливого шару лексики 

займалися такі відомі науковці, як Д.В. Ужченко, Л.Б. Копчук, В.С. Щірова. 

Особливу увагу приділено фразеології як розділу лінгвістичної науки 

(В.В. Виноградов, Д.О. Добровольський, В.П. Жуков). 

У галузі вивчення фразеології англійської мови можна назвати таких 

мовознавців: Л.І. Биковська, К.А. Левковська, А.Н. Іскоз, Д.Г. Мальцева, 

Л. Рьоріг, праці яких торкаються питань лінгвістичних закономірностей 

семантичного поля фразеологізмів, компонентного складу фразеологізмів, 

їхніх предметно-тематичних аспектів.  

Не можна також не помітити зацікавленість сучасної лінгвістичної 

думки до вияву людського чинника в мові. Поза уваги не є й питання 

відображення національних рис, культурних традицій у комунікативному, 

мовленнєвому та мовному просторі (В.В. Красних, М.Л. Ковшова, 

О.О. Селіванова). Останнім часом розпочато розвідки, що мають 

антропоцентристську спрямованість, усебічно вивчають різноманітні коди 

культури та їхній прояв у сучасній мові (Л.В. Савченко, Г.А. Багаутдінова). 

Актуальність магістерської роботи полягає в спрямованості на 

дослідження й осмислення того фразеологічного пласту, компонентами якого 

є складові одиниці, що називають частини тіла. Назви частин людського тіла 

є носіями важливих для культури значень. Будучи в ролі знаків “мови” 

культури вони утворюють її соматичний код. Оскільки доступ до визначення 

й опису природи соматичного коду можна отримати тільки через аналіз 

мовних засобів його репрезентації, тому саме їх розгляд дасть змогу 

визначити механізми створення мовних образів тіла людини. Значущість 
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досліджуваного феномену полягає також у тому, що тіло людини 

використовується для позначення різноманітних сфер людської діяльності. 

Тож актуальність роботи є безперечною, оскільки немає праць комплексного 

характеру з цієї проблематики, а також відповідних досліджень в 

українському лінгвістичному просторі.  

Наукова новизна полягає в дослідженні соматичного коду культури, 

що фіксується в мові, а саме інтерпретації фразеологізмів сучасної 

англійської мови.   

Мета дослідження: розкриття сутності соматичного коду культури у 

фразеологізмах сучасної англійської мови у спосіб аналізу фразеологічних 

одиниць, що зафіксовані лексикографічними джерелами. Досягнення цієї 

мети передбачає розв’язання таких дослідницьких завдань: 

 проаналізувати підходи до вивчення фразеології англійської 

мови; 

 розкрити особливості англійської фразеологічної системи; 

 визначити специфіку соматичного коду культури в англійській 

фразеосистемі; 

 виявити роль фразеологізмів з компонентом певних «частин тіла» 

як складових одиниць соматичного коду та розкрити їхню сутність. 

Об’єктом дослідження є фразеологічні одиниці, до складу яких 

належать найменування частин тіла в загальній фразеологічній системі 

англійської мови.   

Предметом дослідження є тілесний код культури в англійських 

фразеологізмах.  

Матеріалом дослідження слугували фразеологічні словники 

англійської мови та лексикографічні статті.    

Дослідження здійснювалось за допомогою низки методів: методичного 

спостереження, суцільної вибірки, обробки та систематизації матеріалу, 

компонентного аналізу, деструктивного (вибірковий) методу. 
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Теоретична значимість роботи полягає в дослідженні фразеологічної 

системи англійської мови, аналізі фразеологічних одиниць з компонентом 

«частини тіла» та тлумаченні соматичного коду культури в зазначених 

фразеологізмах. Результати дослідження є внеском до розробки проблем  

функціонування тілесного коду в мовній фразеології англійської національної 

культури. 

 Практична значимість магістерської роботи полягає в можливості 

застосування матеріалів дослідницького розділу під час підготовки лекційних 

і семінарських занять з лексикології, перекладознавства, порівняльної 

типології англійської та української мов, із підготовки матеріалів до 

спецкурсів і спецсемінарів з англійської та зіставної фразеології, 

країнознавства й міжкультурної комунікації, під час написання курсових, 

дипломних і магістерських робіт, укладання відповідних розділів посібників 

та підручників з англійської лексикології, культурології, порівняльної 

типології та зіставного мовознавства. 



 7 

РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ 

 

1.1. Характеристика та стан вивчення проблем фразеології в 

сучасній лінгвістиці 

 

Майже всі лінгвістичні словники дають чітку дефініцію самого поняття 

фразеології. Сьогодні з цього приводу дослідники фразеосистем різних мов 

вже не мають протиріч.  

У нашому науковому пошуку основним ми обрали тлумачення 

фразеології за Лінгвістичним енциклопедичним словником під редакцією 

Ярцевої. Отже, фразеологія – розділ мовознавства, що вивчає фразеологічний 

склад мови на сьогоднішній день та з огляду на історичний розвиток. 

Фразеологія вивчає специфіку фразеологізмів як знаків вторинного 

створення, зокрема – як продукту особливого виду вторинної номінації – 

непрямої, представленої різноманітною синтагматичною взаємодією слів-

компонентів у процесі переосмислення та формування нового значення 

вихідного поєднання чи окремого слова. 

 Фразеологія вивчає також особливості знакової функції 

фразеологізмів, їх значення, структурно-семантичну специфіку, які 

проявляються в основних ознаках фразеологічності, а саме, стійкості і 

відтворюваності, досліджує природу лексичних компонентів фразеологізмів, 

їх синтаксичне і морфологічне будову, характер синтаксичних зв’язків з 

іншими одиницями мови та форми реалізації у мові, природу обмежень в 

модифікаціях, які є можливими для вільних аналогів фразеологізмів. 

Особливим завданням фразеології є вивчення системних зв’язків як між 

фразеологізмами (що співвідносяться з проблемою «фразеологічної 

підсистеми» мови), так і між фразеологізмами і загальномовною системою 

значущих одиниць – головним чином словами. На наш погляд, це пояснення 
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є вдалим та містким. Воно увібрало в собі головні відмінності та особливості 

фразеології як лінгвістичної дисципліни.  

Далі енциклопедія тлумачить методи дослідження, що ними керується 

фразеологія, принципи фразеологічного аналізу та предмет цієї наукової 

галузі. Тож, фразеологія розробляє принципи виділення фразеологічних 

одиниць, методи їх вивчення, класифікації і фразеографії, тобто опис у 

словниках. Фразеологія користується різними методами дослідження, 

наприклад компонентним аналізом значення, яке представляє слово-

компонент фразеологізму на рівні семантичних «множників» або ж виділяє 

слово як елемент структури, а значення слова – як мотивуючий елемент 

значення фразеологізму.  

На базі існуючих у мовознавстві методів дослідження розробляються 

власне фразеологічні прийоми аналізу та описи: метод ідентифікації 

встановлення тотожностей і відмінностей слів і синтаксичних конструкцій, 

які утворюють фразеологізми з їх вільними аналогами, метод аплікації, що є 

різновидом методу ідентифікації, метод обмежень у виборі змінних, що 

встановлює відміну структурно-семантичної організації фразеологізму від 

сполучень, утворених відповідно до регулярним закономірностями вибору і 

комбінації тощо. Фразеологія пропонує різні типи класифікацій 

фразеологічного складу мови залежно від властивостей фразеологізмів і 

методів їх дослідження. 

Предметом історичної фразеології є вивчення первинних, вихідних 

форм і значень фразеологізмів, визначення їх джерел за всіма доступними 

пам’ятниками, виявлення сфер їх вживання в різні епохи існування мови, а 

також встановлення обсягу фразеологічного складу та його системної 

упорядкованості в ту чи іншу історичну епоху розвитку мови. Отже, на 

основі цієї словникової статті ми доходимо висновку, що фразеологія є 

самостійної лінгвістичною галуззю, що вивчає специфіку певних одиниць, 

які є пов’язаними між собою та стають особливим видом вторинної номінації 

в мові. 



 9 

Для встановлення всебічної картини тлумачення поняття фразеології та 

фразеологічних одиниць звернемося також до тих визначень, які надали 

певні дослідники. Так О. Кунін характеризує фразеологічні одиниці як «сталі 

сполучення лексем з повністю або частково переосмисленим значенням» [33, 

с. 88].  

У своїй праці, яку присвячено фразеології сучасної англійської мови, 

автор торкається найважливіших питань, котрі стосуються фразеології. 

Глибино він надає основі методи дослідження фразеологічних одиниць. 

Серед них названі компликативний метод, структурно-типологічний метод, 

метод фразеологічного аналізу, метод фразеологічної ідентифікації, метод 

фразеологічного опису. Його праця також надає уявлення про структурно-

семантичні особливості фразеологічних одиниць сучасної англійської мови.  

Інший дослідник Н.М. Шанський в своїй праці «Фразеология 

современного русского языка» дає наступне визначення: «Фразеологічний 

зворот – це відтворювана в готовому вигляді мовна одиниця, що складається 

з двох або більше ударних компонентів мовног характеру, фіксована (тобто 

постійна) за своїм значенням, складом і структурою» [59, с. 39]. 

Лінгвіст вважає, що основною властивістю фразеологічного обороту є 

його відтворюваність, через те, що «фразеологізми не створюються в процесі 

спілкування, а відтворюються як готові цілісні одиниці» [59, с. 45].  

Для фразеологізмів характерна відтворюваність їх у готовому вигляді з 

закріпленим і строго фіксованим цілісним значенням, складом і структурою.  

Фразеологізми є значущими мовними одиницями, для яких характерне 

власне значення, незалежне від значень складових їх компонентів. 

Фразеологічний зворот складається з одних і тих самих компонентів, що 

розташовуються один за одним у строго встановленому порядку.  

Отже, незважаючи на те, що фразеологізм складається з різних 

складових, які мають своє власне лексичне значення, у сукупності ці лексеми 

мають зовсім інше значення, яке не належить жодному з цих компонентів.  
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Ще один дослідник Г. Л. Пермяков, який вивчав прислів’я та приказки 

різних народів світу, вважав, що прислів’я і приказки – це, з одного боку, 

мовні явища, що володіють стійкістю і багато в чому схожі з 

фразеологізмами, з іншого – це такі собі логічні одиниці, і з третьої – цілі 

художні тексти, що показують саму дійсність. Приказки, на думку 

Г.Л. Пермякова, це стійкі поєднання слів, які частіше, ніж прислів’я, 

утворюють незамкнуті пропозиції (тобто отримують своє остаточне 

оформлення тільки в контексті). Слід додати, що Г.Л. Пермяков розділяє 

поняття «фразеологізм» і «приказка» / «прислів’я», стверджуючи, що 

фразеологічні вирази - це знаки речей, а прислів’я і приказки – «знаки певних 

ситуацій або певних відносин між речами» [43, c. 17].  

Це твердження дозволяє припустити, що розмовні формули, за 

допомогою яких будуються різні мовні ситуації, близькі до прислів’ями та 

приказками. Однак цей факт не дозволяє ототожнити розмовні формули з 

прислів’ям і приказками, оскільки далеко не всі розмовні формули мають 

синтаксичну форму пропозиції, а ті, які її мають, не є відображенням 

суспільного досвіду. До того ж розмовні формули допомагають нам 

створювати ситуацію, саме з їх допомогою вона будується, тоді як прислів’я і 

приказки залежать від ситуації, в якій вони вживаються, є ситуативно-

залежними. 

 Для повного розкриття термін фразеології необхідно звернутися 

до поняття фразеологічна одиниця, що тісно з ним пов’язане. За  

визначенням  А.В. Куніна,  «фразеологічною одиницею єстійке поєднання 

слів  з повністю або частково переосмисленимзначенням» [33, с. 8].  

Він указує на стійкість як на один  з  критеріїв фразеологічної одиниці.  

Ця  стійкість  заснована  на   різних   типах інваріантності,  тобто  незмінності  

тих  або  інших  елементів  при всіхнормативних змінах. А.В. Кунін виділяє  

наступні  види  інваріантності або мікростійкості [33, с. 6-8]: 

    1. Стійкість вживання. Показником цього типу мікростійкості є 

відтворення в готовому вигляді. 
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    2. Структурно-семантична стійкість: фразеологічна складається  

не менше чим  здвох слів та не  може служити зразком для створення 

аналогічних фразеологічна одиниця з структурно-семантичної моделі. 

    3. Семантична стійкість.  Інваріантність  повністю або частково 

переосмисленого значення фразеологізму спирається на: 

    а) стабільність переосмислення значення; 

    б)  наявність  тотожного  значення  і  лексичного інваріанта 

вваріантах фразеологізмів; 

    в) наявність семантичного і лексичного інваріанта за  всіма  

можливими відмінностями в структурних синонімах. 

    4. Лексична стійкість, тобто можливість  нормативної  заміни  

компонентів  в рамках   фразеологізму варіантності  або  структурній   

синонімії при обов’язковому збереженні семантичного і лексичного 

інваріантів. 

    5.  Синтаксична  стійкість,  тобто  повна  незмінність порядку 

компонентів фразеологічних одиниць або зміна порядку компонентів в 

рамках варіантності. 

Таким чином, стійкість фразеологічної одиниці за А. В. Куніним – це  

об’єм  властивих  їм  різних типів мікростійкостей.  

Необхідно також звернутися до питання класифікації фразеологізмів. 

Багато українських, російських, англійських вчених займалися цим 

питанням.  

Однією з найдавніших класифікацій фразеологічних одиниць є 

класифікація В.В. Віноградова.За нею всі фразеологізми поділяють за їх 

семантикою на три групи  [18, с. 120-125]: 

    1.  Зрощення  фразеологізмів або ідіоми – абсолютно неподільні 

словосполучення, значення яких незалежне від їх лексичного складу і  

відзначення їх компонентів. Вони немотивовані і непохідні.  У  їх  

значеннінемає ніякого зв’язку із  значенням  їх  компонентів. Наприклад: 

англійською come to the dog ; українською з’їсти собаку на чому-небудь. 
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    2.  Єдність фразеологізмів,  що виникає  на основі  семантичного 

переосмислення або зрушення  змінних  словосполучень. У  фразеологізмі 

єдності,  фразеологічне значення створюється  зміною значення всього 

комплексу компонентів словосполучення. При цьому втрачається 

індивідуальний  сенс слів-компонентів. Вони  утворюють нерозкладне 

семантичне ціле. Ця група характеризується мотивованістю  значення. 

Використовуючи назви частин тіла в переносному значенні - як порівняння, 

метафори, в ідіомах, прислів’ях, люди намагаються повніше передати свої 

думки або справити більше враження від сказаного. Із власним тілом 

порівнюють люди, коли говорять про щось максимально знайоме. Вислів «to 

have something at оnе’s fingertips» - «знати, як свої п’ять пальців» - говорить 

саме за себе. 

 3. Поєднання фразеологізмів – це фразеологізми, компоненти яких у 

відповідній мірі є рівними між собоюза значенням. Навіть сховане значення  

одногоіз слів, що входить до складу поєднання фразеологізму може  бути  

виражено синонімом.  Для  поєднання  фразеологізму  характерна  наявність 

синонімічного, паралельного обороту, пов’язаного з тим же опорним  словом. 

«Although modern culture had erased much of Venus’s association with the 

male/female physical union, a sharp etymological eye could still spot a vestige of 

Venus’s original meaning in the word «venereal» [63, с. 284].  

 І хоча сучасна культура почерпнула чимало асоціацій із Венерою від 

фізичного союзу чоловіка й жінки, не треба було бути лігвістом-етимологом, 

щоб здогадатися, що корінь «Венера» був присутнім і в такому слові, як 

«венеричний». 

Цікавою бачиться нам праця Ш. Балли. Він зазначав, що найбільш 

загальною ознакою фразеологічного обороту, який заміняє собою всі інші, є 

можливість або неможливість підставити замість даного обороту одне просте 

слово. Таке слово Ш. Баллі називав словом – ідентифікатором [8, с. 39].  
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У своїй пізнішій роботі «Французька стилістика» Ш. Баллі розглядає 

звичні поєднання і фразеологічні ряди як проміжні типи словосполучень і 

розрізняє лише дві основні групи сполучень: 

1) вільні сполучення; 

2) фразеологічні єдності, тобто, словосполучення, компоненти яких, 

постійно вживаються в даних сполученнях для вираження однієї і тієї ж 

думки, втратили самостійне значення. Всі поєднання в цілому набуває нового 

значення, не рівне сумі значень складових частин. 

Ш. Баллі вказує, що якщо єдність є досить вживаною, то, в цьому 

випадку, поєднання дорівнює простому слову. Ш. Баллі ставив 

фразеологічність словосполучення в залежність від наявності у нього слова-

ідентифікатора. Ці думки Ш. Баллі пізніше лягли в основу виділення 

фразеологічних зрощень і розробки теорії еквівалентності фразеологічної 

одиниці слову. З часу Ш. Баллі дослідження фразеології зробило крок далеко 

вперед. Але робота великого вченого, написана на початку вивчення 

фразеології, сприяла подальшому розвитку фразеологічних досліджень. 

Н. Н. Амосова виділяє два типи фразеологічних одиниць – фраземи та 

ідіоми. Фразема – це одиниця постійного контексту, в якій вказівний 

мінімум, необхідний для актуалізації даного значення семантично 

реалізованого слова, є єдино можливим, не варійованим, тобто, постійним, 

наприклад,  to take sb in hand - слідкувати за чиєюсь поведінкою, виховувати 

когось. 

Другий компонент є мінімумом для першого. К. Левковська визнає, що 

фраземи складають найбільш текучу частину фразеологічного фонду. Ідіоми, 

на відміну від фразем, – це одиниці постійного контексту, в яких вказівний 

мінімум і семантично реалізований елемент складають тотожність і обидва 

представлені загальним лексичним складом словосполучення. Ідіоми 

характеризуються цілісним значенням, наприклад, to play with edge-tools - 

грати з вогнем тощо.  
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Не останню роль у фразеологізмах відіграє зіставлення. Основний  

елемент  будь-якого  зіставлення – виявлення   тотожних(інтегральних) і 

розрізняльних  (диференціальних) ознак  порівнюваних явищ. Це положення 

стосується і мови. Постулат про тотожність і  відмінностіу мові, 

сформований Ф. де  Соссюром,  лежить  в  основі  ряду  найважливіших 

методів мовного аналізу  –  опозитивного,  польового, трансформаційного, 

компонентного та ін. «У результаті формального і смислового зіставлення 

виділяються  члени  мовних  систем  будь-якого  масштабу – граматичних   

парадигм, антонімічних пар і тому подібне, і навпаки вичерпний опис  будь-

якого  окремого  мовного  явища  припуска є виділення в нім набору  

різноманітних  аспектів, форм, значень та інших відмінностей, а  з іншого 

боку, – включення цього явища  в різніспільності  на базі  якої-небудь  

тотожності – формальної,  семантичної, функціональної і тому подібне. 

 Вищезазначене цілком відноситься до дослідження фразеологічних 

одиниць. 

 Особливе положення фрезеологічних одиниць в мові дає можливість 

зіставляти  їх  не тільки  зіншими фразеологічними одиницями, але і з 

утвореннями інших  рівнів – лексемами,  регулярними поєднаннями слів, 

структурно-синтаксичними схемами. 

   Г. В. Колшанський та І. П. Сухова  указують на  те, що  при  всякому  

зіставленні необхідна наявність бази зіставлення, застосування єдиної  теорії,  

методу  ізагального термінологічного  апарату  при  описі  об’єктів, що 

зіставляються [28, с. 16].  

«Міжмовне  зіставлення,  на відміну від  внутрішньомовного показує  

найбільш  важливі  явища  обох  мов,  а  на   їх   фоні – специфічні риси, що 

об’єднують мови в різні типи» [45, с. 18]. 

А. Д. Райхштейн узагальнює всі дослідження з наступних ліній [45, с. 

11-12]: 

    за характером та кількістю мов, що зіставляються: 

1) споріднені (російська і українська); 
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2) віддалено споріднені (українська і англійська); 

3) неспоріднені (англійська і грузинська); 

4) змішані ряди (англійська -російська-узбецька). 

    А. Д. Райхштейн відзначає, що «в цілому  розробленість  

порівняльної фразеології знижується  в  напрямі  від  рівня  конкретних  

фразеологічних одиниць  до  більш абстрактного рівня аналізу» [45, с. 12]. 

   Особливості   порівняльного   вивчення   складу фразеологізму  

обумовлені  перш за все  особливим  положенням  системи фразеологізму 

серед  інших  мовних  систем. «Фразеологізми – одиниці   вторинного 

утворення,  що відрізняються  від  звичайних  комплексів  низькою  

регулярністю мовної організації, що базується на семантичному зрушенні  

того  або  іншого типу і що веде до обов’язкової відтворюваності 

фразеологічної одиниці і слабкої  передбаченості їх плану змісту щодо плану 

виразу, і навпаки» [49, с. 14].  

 Засвоєю  формальною  структурою  фразеологічної одиниці є  

словесними   комплексами.   Функціонально-семантично вони 

співвідносяться із словесними комплексами або  із  словами.  Фразеологічні 

одиниці завжди мають функціонально-синтаксичну характеристику  і  

відповідні морфологічні ознаки. 

    Таким чином, фразеологічна система базується на  засобах  інших 

рівнів мови і будується  з  них.  Насамперед,  це  лексичні  іграматичні 

засоби. Специфіка фразеології в тому, що в  ній  в  більшій або меншій мірі  

відбиваються  всі  основні  особливості  інших  рівнів мови. Звідси  

особливість  порівняльного  аналізу  фразеологізму  – необхідність обліку 

первинних  систем  –  лексичної  і  граматичної,  а також специфіки їх прояву 

у фразеології. 

Більшість частин тіла та їх позначення мають декілька конотативних 

символічних значень, що випливають із основного значення «частини тіла» 

на основі метонімічного переносу. 
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Слід зазначити, що фразеологічні системи англійської й української (і 

багатьох інших) мов демонструють «подвійний антропоцентризм» - 

походження й функціонування, тобто семантичну орієнтованість на людину 

як складових лексем-компонентів в їх прямих значеннях, так і сукупних 

фразеологічних одиниць в їх фразеологічних значеннях. 

 Засоби інших рівнів не відтворюються механічно у фразеологічній 

системі, а піддаються складній переробці. По-перше, входячи до складу  

лексеми,  синтаксичні  схеми  й  морфологічні  засоби  зазнають істотні  

обмеження своєї  регулярної  парадигматичної  або синтагматичної  

змінності. Виникають  додаткові  труднощі оскільки  в  різних  

фразеологічних одиницях  ці  обмеження   виявляються   не однаковими. 

 Наприклад, фіксованість артикля при залежному компоненті  

англійських фонетичних одиниць poor as a church mouse – українських бідний 

як церковна миша. 

 По-друге, окрім прямих віддзеркалень  впливи  можуть  

матинепрямий  характер.  Так,  схильність  англійської  мови  до  

«дієслівності» веде  до помітного  перевищення  питомої  ваги англійських 

дієслівних фразеологічних одиниць над українськими [24, с. 42]; відповідно в 

українській мові  набагато більше  іменних  предикативних  фразеологічних 

одиниць, а також бездієслівних оборотів [24, с. 39].  

    Наступна особливість порівняльного аналізу у фразеології полягає в 

тому,  що специфіка зіставлення фразеології віддалено-споріднених  мов 

зокрема англійської і української, на рівні конкретних мов не  базуютьсяна 

матеріальній тотожності одиниць, що зіставляються. Для  віддалено-

споріднених мов міжмовна матеріальна тотожність фразеологічних одиниць 

виявляється  рідкісним  явищем пов’язаним із запозиченням фразеологізмів з 

однієї мови, що зіставляється, в іншу або з якої-небудь третьої мови в обидві, 

що зіставляються. 

Перераховані особливості порівняльного фразеологічного дослідження 

зводяться до приблизності його результатів. Мова  йде  не  про  абсолютну,  а  
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про відносну тотожність, що стосується основних функціональних і  

семантичних характеристик фразеологічних одиниць в цілому. Звідси 

необхідність сконцентрувати увагу на істотних розбіжностях. 

Незважаючи на все, ще значні розбіжності в концепціях різних 

дослідників основні проблеми фразеологічної науки можуть вирішуватися і в 

даний час на основі об’єктивних критеріїв, створених в результаті 

колективних зусиль мовознавців різних мовних шкіл. 

 Таким чином, фразеологічні одиниці систематизувалися  за  різними  

принципами. Найбільшого  поширення  набули  семантична,  функціональна  

іструктурно-семантична класифікації.  

 За походженням виділяють фразеологічні одиниці,  що виникли  і  

функціонують  в  даній мові,  і  фразеологічні одиниці, запозичені  з 

іноземних   мов. У   багатьох фразеологізмах  відбиваються  факти  історії,  

традиції,  звичаї,  повір’я народу,  багато фразеологічних одиниць мають 

літературне походження. 

 

1.2. Специфічні особливості англійської фразеологічної системи  

  

Фразеологія, один із розділів лексикології, що вивчає усталені мовні 

звороти,  об’єктом дослідження фразеології як розділу мовознавства є стійкі 

вислови, їх структура, семантика, походження та взаємозв’язок з іншими 

мовними одиницями. Фразеологією називають також сукупність усталених 

зворотів певної мови [5]. Фразеологія національної мови збагачується та 

вдосконалюється, вбираючи в себе безцінні скарби із приказок та прислів’їв, 

афоризмів і анекдотів, дотепів і каламбурів, сентенцій    і парадоксів, 

професіоналізмів, мовних штампів та кліше – з  усього, що впродовж 

багатьох століть плекає і зберігає у своїй пам’яті носій мови – народ [3, C. 11-

13]. 

Фразеологізми займають особливе місце в словниковому складі   

англійської   мови.   Їх   специфічна   структура   приваблює і  викликає  
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неабияку  зацікавленість  науковців,   а   з   іншого   боку вимагає серйозного 

аналізу змісту та  форми  мовних  одиниць. Вітчизняні учені, зокрема фахівці 

з англійської мови, висловлюють думку, що фразеологія склалася як окрема 

мовна галузь. Так вважають О.В. Кунін,  М.М.  Копиленко,  З.Д.  Попова та 

інші [34, с.5-10]. Зарубіжні ж автори не виділяють її    як окремий підрозділ і 

подають без детальної класифікації. 

Найбільш поширеними є мовні звороти або одиниці фразеологізмів 

відображають національну своєрідність історії, культури, традиційного 

способу життя народу – носія англійської мови. Через мовні звороти є 

видимим тісний зв’язок фразеологізмів з різними сферами людської 

діяльності. Мова, виконуючи свою накопичувану функцію, виступає як 

сховище і засіб передачі позамовного колективного досвіду та найяскравіше 

вона виявляється в словах, фразеологізмах, мовних афоризмах. 

У чому ж виявляється національна своєрідність одиниць 

фразеологізмів сучасної англійської мови, в яких тематичних групах 

фразеологізмів ця національна специфіка просліджується найяскравіше. 

Відповідь на це питання є неможливою без розгляду теоретичного 

компоненту при вивченні англійської мови.  

Розглядаючи теоретичні праці англійських досліджень фразеологічних 

одиниць, можна виділити основні аспекти, що допоможуть охарактеризувати 

англійську фразеологічну систему. По-перше, у різних розділах науки про 

мову розвідки сутності стійких словосполучень та фразеологізмів тривають.   

По-друге, понятійний апарат з цієї проблеми розроблено ще 

недосконало, дослідники мають свої власні погляди на синтаксичні та 

семантичні особливості фразеологічних одиниць. Доволі важко визначити 

спільні теоретичні принципи, а розробка питань теорії фразеології ще досить 

нерозвинена. 

   Найменш вивченим питанням у галузі всебічного дослідження 

фразеологізмів є проблема розмежування фразеологічних одиниць від 

стійких словосполучень. Визначення фразеологічного фонду сучасної 
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англійської мови, уточнення принципів розмежування фразеологічних 

сполучень слів від стійких словосполучень нефразеологічного типу стало 

можливим лише в останні роки в результаті розвитку загальної теорії 

фразеології. 

Розмежування змінних і стійких словосполучень англійської мови 

зародилося в граматичних, точніше, синтаксичних дослідженнях англійських 

вчених ще у ХХ столітті. На початку вивчення граматичних аспектів 

англійської мови, а саме словосполучень будь-якого характеру, а пізніше 

стійких словосполучень, дослідники прийшли до висновку про 

неоднорідність словосполучень, як щодо синтаксичного зв’язку компонентів, 

так і щодо семантики, яку вони несуть.   

      З точки зору порівняння фразеологічних систем цікавим видається 

вивчення семантичних груп фразеологізмів. Концептуально фразеологізми, 

що базуються на тих чи інших  видах діяльності, природно відображають 

географічні та історичні умови розвитку народу. Так, Англія – острівна 

країна з м’яким вологим кліматом, що залежить від моря і  морської  професії  

– тож маринізми та фразеологізми, у яких використовується погодна лексика, 

займають важливе місце. Етноніми у фразеології – теж складова 

географічного положення та історичних зв’язків країни. Зоосемічні та 

ботанічні елементи так само певною мірою відмінні. Створення певного 

образу, акцентуація  якості,  інтенсивності  дії чи процесу в англійській та 

українській мовах іде у подібних, сумірних напрямках, але часто базується на 

інших елементах. 

Розглянемо кілька семантичних груп фразеологізмів. Соматичні, тобто 

такі у складі яких є назва  частини  людського тіла: 

Hand – at hand within reach – to hand within reach; accessible or nearby in 

one’s possession try one s hand (at) to test one’s skill or aptitude for turn or put 

one’s hand to to set to work at; busy oneself  with wash one’s hands of to disclaim  

any  further  responsibility  for with a heavy hand with severity; oppressively a 

high hand in an arrogant or dictatorial manner; arbitrarily (під рукою, чужими 
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руками жар загрібати, переходити  з рук в руки, попасти в руки/    до рук, з 

рук в руки, потиснути руку, взяти у свої руки, докласти рук, зв’язувати руки, 

викручувати руки, тверда рука, відбиватися руками й ногами, підняти вгору 

руки, руки  опускаються,  на  руках, руки геть, мати на руках, мати руку в 

міністерстві тощо). 

Рull one’s  head in to keep quiet or mind one’s  own business;  shut up take 

it into one s head to form a notion, purpose, or plan       turn someone’s head to 

cause someone to become smug or conceited (гарячі голови, голови полетять, з 

хворої голови па здорову (перекладати), заморочити голову, накласти 

головою, відповідати головою, не брати дурного в голову, в голові не 

вкладається – цікаво, що певні англійські фразеологізми, що мають у своєму 

складі соматичний компонент, мають еквівалентом слово, що називає 

функцію цього органа – спадати на думку, затямити, несповна розуму). 

Порівнюючи англійські соматичні фразеологізми з українськими, 

бачимо, що значна кількість їх має відповідники в українській мові, хоча 

далеко не всі. А ось, скажімо, фразеологізми зі словом heart дуже часто 

відповідають українським зі словом душа: at heart in reality; fundamentally; 

basically (в душі) break someone’s heart to cause someone great disappointment 

or sorrow, as  to disappoint in love (розбити серце), by heart by memory; word- 

for-word (на пам’ять) cross one’s heart to maintain the truth of one’s statement; 

affirm one’s integrity (їй-богу). 

Фразеологізми інших семантичних груп теж можуть мати як спільне, 

так і відмінне. У групі фразеологізмів із метеорологічним компонентом 

метафоричний перенос значення в англійській та українській мовах може  

збігатися, а може йти різними шляхами,  у зв’язку з асоціаціями у кожній 

мові. У групі фразеологізмів зі словом wind – how the wind blows or lies, in the 

teeth of the wind, in the eye of the wind, in the wind’s  eye, in the wind, off the 

wind,  on the wind, on a wind .sail close to the wind, sail close on a wind,    take 

the wind out of one s sails, between wind and water більшість одиниць 

відображають особливості менталітету жителів морської острівної держави; в 
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українській маємо відповідники – знати, звідки вітер дує, проти вітру (хоча  

скоріше проти течії), але є і   свої вітер в голові, в кишенях, тримати ніс за 

вітром, шукай вітру   в полі, не кидати слів на випер, наче вітром здуло, 

свіжим вітром повіяло, яким вітром принесло, хилитися од вітру тощо.  

У порівняльних фразеологізмах англійської та української мов основа 

для  порівняння  теж  часто  не  співпадає:  as  black  as a cinder (a crow,  

crow’s  wing,  as  a  raven,  as  coal,  as  ink,  as  jet, as soot, as  the  ace  of  

spades)  (чорний  як  смола,  сажа);  sober  as a judge (тверезий як скельце), 

good as gold (золото, а не...), snug as a hug in a rug (зручно та затишно); fresh 

as a daisy (свіжа, як квіточка). 

Власні імена у складі фразеологічних зворотів, прислів’їв, приказок 

характерні для української мови, мають мало відповідників в англійській 

мові. В українській мові вони рідко мають якийсь прототип, найчастіше 

вживаються для узагальненого позначення людини – (англійська мова у цій 

функції використовує займенник one) і часто вживаються для рими [15, с. 

164-166]. 

   Основний спосіб фразоутворення в англійській  і  українській  мовах 

–  семантичний, представлений різними механізмами семантичного 

зрушення. Процеси  метафорізації  протікають в тій або  іншій  області  

номінації, використовуючи всі структурні  форми.  Міжмовні  відмінності  

визначаються  як специфічною  питомою  вагою   конкуруючих   форм   

виразу, так і неоднаковою продуктивністю метафоричного переосмислення  в 

мовах, що зіставляються. І структурний і семантичний  чинники  

обумовлюють особливості  англійської  фразеологічної системи  в порівнянні 

з українською системою. 

В.В. Виноградов запровадив термін «фразеологічна  одиниця» і 

запропонував грунтовну класифікацію фразеологізмів. Вживаються також 

терміни «фразеологізм», «ідіома» (що властива дослідженням у галузі 

англійського мовознавства – idiom), «стійке словосполучення», «стійкий 

зворот», «стійка фраза» [29, с. 4-12]. 
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У порівнянні  з  вільними  словосполученнями  стійкі  звороти – це, за 

словами О. Eсперсена, – «готові до вжитку формули» [23, с. 7-8]. Наприклад: 

to have a bee under the bonnet «несповна розуму», to be on the anvil «бути 

готовим», to have one’s finger in the pie «бути причетним до чогось», to sell 

one’s wild oats «перевіситися», mare’s  nest «нісенітниці», to come  out of the 

blue «звалитися з неба». Структура цих сполучень складніша, ніж структура 

вільних фраз. Залежність компонентів фразеологізма, їх значення, стійкість 

сполучення слів –  це  питання, навколо яких останнім часом ведеться 

полеміка. 

Різноманітність граматичної структури, стійкі внутрішні зв’язки 

компонентів, цілісність значення, семантичні  зміни значень слів, що входять 

до складу фразеологізмів, і, нарешті, влучність, експресивність і образність 

фразеологічних одиниць – усі ці явища потребують дослідження і пояснення. 

Завдяки наведеним рисам структура фразеологізма  не  трансформується,  як 

структура звичайного сполучення. Фразеологізм Indian summer ніяк не 

відповідає подовженню a summer  of  an  Indian,  оскільки він означає або 

«бабине літо, золоту осінь», або «розквіт, другу молодість». Особливість 

фразеологізму полягає у тому, що він пояснюється іншими лексичними 

засобами, поза тими, що входять до його структури. 

В основу концепції стійкості фразеологізму покладено поняття обсягу 

інваріантності (спільності) різних аспектів фразеологічного рівня. О.В. Кунін 

підкреслює такі аспекти структури фразеологізма: 

1) стійкість вживання, яка полягає  у  тому, що фразеологізм – це 

загальновживане сполучення для даного  мовного колективу, пор.: to bite 

more than one can chew «відкусити шмат, який не пережуєш», to break one’s 

word «порушити слово (обіцянку)», from the frying-pan to the fire «з вогню та 

в полум’я»; 

2) структурно-семантичну стійкість, що грунтується на 

немодельованості стійкого сполучення. Цю особливість добре видно при 

перекладі фразеологізму з однієї мови на іншу  –  to bring   the   housedown   
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«викликати   гучні   оплески», bring-and-buy sale «доброчинницький  базар»,  

to  be  aces  with  someone  «чемно  з кимось поводитися», to call a spade 

«називати речі своїми іменами»; 

3) стійкість значення і лексичного складу  фразеологізму,  які 

спонукають до того, що сполучення стали застиглими традиційними 

моделями, вони важко змінюються  (більшість  із  них у даний час не 

змінюється взагалі).  

Лексичні компоненти фразеологізму зберігають загальне визначення 

сполучення і не дозволяють змін за винятком поодиноких випадків, коли 

значення стосуються споріднених явищ –  to  turn  a  blind  eye;  to  turn  a  deaf 

ear «ігнорувати; не  звертати  уваги»;  guilt  makes  the  world  go round 

«провина заставляє світ обертатися» за моделлю love makes the world go 

round; chastity is its own reward «доброчесність сама собі винагорода» має 

паралель promiscuity is its own rewardе розбещеність сама собі винагорода». 

Окрім таких випадків і фразеологічних  синонімів  (типу  to  play  truant  –  to  

play  hookey «прогулювати уроки») фразеологізми не виходять за межі своєї 

нормативності; 

4) синтаксична стійкість фразеологізмів  полягає  у  тому, що вони 

мають певний порядок слів, який лише зрідка може порушуватися шляхом 

додавання до нього поодиноких лексем, напр.: The wellknown rule of dog eat 

dog always applies; I run so     fast that, my watch is fast too; It’s money that 

makes the world go  round. 

Мінімальна стійкість структури властива усім фразеологічним 

одиницям, хоча вона і неоднакова для загального складу. О.В. Кунін 

розрізняє три пороги стійкості: нижній, середній і верхній в залежності від 

кількості змін, що їх дозволяє структура фразеологізма[40]. Ці властивості 

дають змогу відмежовувати фразеологізми від вільних сполучень. 

У мовленні стійкість фразеологізму часто є умовною – він може 

доповнюватися іншими елементами, переструктуровуватися, мати 

інтенсифікатори, досить часто використовуються лише фрагменти того чи 
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іншого фразеологізму, причому такому перерозкладенню (чи вільному 

вживанню жорсткої усталеної структури) можуть підлягати і крилаті вирази 

у тому  числі:  As Ellie  prophesied,  there  was  far  more  fuss  on  her  side.  

We’d stirred up a regular hornet’s nest of  trouble  (Christie)  –  фразеологізм  to  

stir up a hornet’s nest (розворушити осине гніздо) поширений 

інтенсифікатором regular (справжнє) та уточненням of trouble. 

Слід зазначити, що така реструктуризація фразеологізму досить часто 

використовується як стилістичний прийом – фразеологізм як одиниця мови 

має властивості шаблону, часто експресивність його умовна, певною мірою 

«зачовгана» тривалим вжитком. І от тоді  з’являються  такі,  наприклад,  

варіації  як:  Але ж у дарованого коня карієсу не шукають, до того ж 

«кіношну» у будь-який момент можна зупинити добре перевіреним способом 

– фінансовим заморожуванням (дарованому коню в зуби не дивляться). 

Структурно-синтаксичні  і   словотворчі  властивості англійського 

дієслова  також  ведуть  до  переважно  комбінаторного  способуутворення 

англійських фонетичних одиниць за допомогою  різних  поєднань  одних  і  

тих  же компонентів. З цього витікає: 

   1) тяжіння англійської фразеологічної системи  до породження  

структурних синонімів або лексичних  варіантів  вже  існуючих  

фразеологічних одиниць,  тобто  створення шляхом заміни одного з 

компонентів цілих рядів фразеологічних одиниць; 

   2) утворення серії  фразеологізмів  з  приведеними  вище  

«порожніми»дієсловами.  Фразеологічні одиниці,  що входять  в  такі  серії,  

частково відрізняються один від  одного  формою  і  за значенням.  Ця  

відмінність  маєрегулярний характер – чергування одних  і  тих  же  дієслів  

відповідає чергуванню   одних   і   тих   же   граматичних   значень стану 

каузативності, термінальності; 

   3) знижена лексична (компонентна) різноманітність англійських 

фразеологічних одиниць веде за собою їх підвищену семантичну членимість 

в порівнянні з українськими фразеологічними одиницями. 
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 При якісній схожості основних  функціональних,  семантичних  і  в 

значній мірі структурно-семантических характеристик, англійська 

фразеологічна система відрізняється від української більшою  регулярністю  

своєї внутрішньої організації; вона менш схильна до  різноманітності, 

частіше використовує комбінаторику одних і тих же  компонентів,  отже  –

менш «фразеологічна», ніж українська. 

Зв’язок між прямим і фразеологічним значенням словесного комплексу 

обумовлений частково екстралінгвістичним (загальнолюдським, ареальним 

або національно-специфічним характером змінних словосполук), частково 

інтерлінгвістичним (характером семантичного перетворення змінної 

словосполуки). Але спільність переважної більшості типових предметних 

ситуацій, що позначаються змінними словосполуками порівнюваних мов, 

зовсім не веде сама по собі до вищої міри структурно-семантичної 

еквівалентності фразеологізму, оскільки в кожній мові відбувається вибір 

особливого семантичного механізму освіти, певного лексичного значення і 

вибирання лексико-семантичних засобів для втілення образу. Там, де 

поєднуються екстра і інтралінгвістичні умови, підвищується структурно-

семантична еквівалентність фразеологізму. 

 Отже, найбільш інтенсивно у германістиці досліджується питання 

теорії фразеології, що торкаються класифікацій фразеологічних одиниць: 

семантична, функціональна, стилістична та ті, що вивчають еквівалентність 

певних груп фразеології до частин мови, членів речення. 

 

1.3. Поняття та структура соматичного коду в англійськомовній 

фразеологічній системі  

 

Вивчення уявлень різних народів про будову людського організму 

(«тілесна антропологія») – одне з провідних напрямків дослідження 

традиційної картини світу. Найбільш продуктивно розглядати концептуальні 

основи світобудови крізь призму культурних кодів. Поняття «код» вперше 
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з’явилося в науково-технічному середовищі та передбачало побудову і 

дешифровку штучних мов (код Морзе, генетичний код). В теорії культури на 

перший план висувається завдання змісту та розуміння культурних смислів, 

репрезентації системи уявлень про світ, що допомагає перевести світ 

номінацій в світ смислів. Іншими словами, культурний код допомагає 

усвідомити значення тих чи інших культурних феноменів. У цьому сенсі він 

виступає як тип культурної пам’яті.  

Існує чимало визначень культурного коду. За Р. Бартом, культурний 

код – це слід минулого [9, с. 39].  

Н.Ф. Алефіренко розуміє під ним «систему позначення, тобто 

сформовану стереотипами лінгвокультурну свідомості сукупності знаків і 

механізмом мов» [4, с. 61-62].  

Словник з культурології дає два тлумачення культурного коду:  

1) ключ до розуміння даного типу культури (дописемний, письмовий, 

екранний періоди), що дозволяє зрозуміти перетворення значення на сенс;  

2) сукупність знаків (символів), смислів (та їх комбінацій), які 

містяться в будь-якому предметі матеріальної та духовної діяльності людини 

[30].  

І.Г. Ольшанський під культурним кодом розуміє «сукупність 

окультурених уявлень про картину світу даного соціуму (природні об’єкти, 

артефакти, явища, дії, події)».  

Код культури в широкому трактуванні – «сукупність знаків (символів) і 

система певних правил, за допомогою якої інформація може бути надана 

(закодована у вигляді набору  таких символів) для передачі та обробки.  

Соматичний код є найстарішим і змістовним, оскільки розуміння 

навколишнього світу починається з пізнання людиною самого себе. Його 

виділяють і описують багато дослідників: В.В. Красних, В.Н. Телія, 

Е.А. Селіванова. Вчені Д. Б. Гудков і М. Л. Ковшова називають соматичний 

код терміном тілесний код [21, с. 9].  
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Г. А. Багаутдінова соматичний код вважає частиною антропоморфного 

коду [7, с. 21]. Т.В. Леонтьєва зазначає, що в лексичному полі «Інтелект» 

реалізується предметно-тематичний код, який позначається терміном  

фізіолого-соматичний код [36, с. 9-15].  

Як бачимо, в сучасній лінгвістиці немає і, ймовірно, не може бути 

єдиної класифікації кодів. Однак в основі кожної класифікації лежить одна 

система базового кодування, побудована на законах існування світу 

дійсності. 

Як зазначають сучасні науковці, фразеологічні одиниці часто носять 

антропоцентричний характер. Вони відображають ті моменти навколишньої 

дійсності, які пов’язані з існуванням та діяльністю людини, з його 

вираженням свого відношення до предметів, явищ, подій навколишнього 

світу. Фразеологічний аналіз дозволяє зробити висновки про образ людини у 

народній культурі, зрозуміти, як фразеологізми використовуються для опису 

різних життєвих ситуацій та дій, що робить людина. 

Тобто, при розгляді фразеологічних одиниці неможна оминати їхню 

спрямованість на опис оточення людини, більш того, можна сказати, що у 

центрі семантичного кола фразеологічної одинці стоїть людина, її риси 

характеру, зовнішність, стосунки тощо.  

Соматичні фразеологізми є універсальним засобом номінації різних 

об’єктів і явищ реального світу, і саме цим вони демонструють принцип 

антропоморфного світосприйняття, порівняння навколишньої дійсності з 

образом самої людини. Таким чином, соматичні фразеологізми 

репрезентують два основні принципи антропоцентризму: «людина в мові», де 

мова виступає як форма мислення і транслятор культурних знань, і як «мова 

в людині», де людина є проекцією всього навколишнього світу. 

Соматизми в складі фразеологічних одиниць посідають третє місце за 

кількістю після слів, що позначають дії та якості [6, с. 114].  

Широке використання соматизмів у фразеологізмах значною мірою 

зумовлено тим, що ці компоненти входять у ядро основного складу 
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словникового фонду мови. Однак при створенні фразем різні частини тіла є 

неоднаковою мірою продуктивними. Кількість, тематична багатогранність 

груп фразеологічних одиниць, що включають у себе відповідні соматизми, 

залежить від багатьох чинників: від семантичної структури слова і його 

семантичних зв’язків [39, с. 10], від ясності функцій частини тіла, що 

називають ці слова, легкості їхнього алегоричного осмислення, 

розгалуженості систем їх переносних значень [22, с. 17], від стилістичної 

належності соматизма. 

Викликає інтерес дослідження О.Л. Толстової щодо фразеотворності 

різних соматизмів із точки зору парадигматичних відношень [54, с. 6].  

Соматизми характеризуються парадигматичними відношеннями за 

типом частина - ціле (меронімія). Членування цілого на частини й позначення 

їх у мові - універсалія, однак кожна мова здійснює таке членування по-

різному, що зумовлене специфікою етнічного сприйняття світу [49, с. 62].  

На означення найменування предмета як цілого при наявності в мові 

його частин послуговуємося терміном «холонім». Для передачі поняття й 

імені частини - терміном «партонім». Меронімію слід відрізняти від 

гіпонімії, що відображає відношення «рід - вид» [54, с. 12].  

Відношення частини й цілого досліджені недостатньо для різних 

лексико-семантичних груп. Зокрема дискусійним залишається питання меж 

партитивної лексики в сфері номінації частин тіла людини. У вузькому 

розумінні до метонімії людини відносять лише органічні складові тіла, у 

широкому розумінні до цієї групи так само включають фізичні 

характеристики людини - зріст, вагу, зовнішність, а також національність, 

стать, вік, родинні стосунки, сферу психічної діяльності тощо [54, с. 17].  

Предметні відношення між частиною та цілим називають 

партитивними. Оскільки всі реальні зв’язки так чи інакше втілюються в 

семантичних структурах і одиницях мови, то можна припустити, що, по-

перше, предметним партитивним стосункам відповідають партитивні 

семантичні зв’язки між одиницями мови й, в першу чергу, між одиницями 
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лексико-семантичної системи; по-друге, партитивні семантичні зв’язки в 

мові займають таке ж важливе місце, як і відношення «частина - ціле» в 

реальності [48].  

Дійсно, лінгвісти відводять їм якщо що не провідне, то досить помітне 

місце у ряді інших парадигматичних стосунків. М.В. Нікітін констатує, що 

семантична структура лексики має два глобальні й універсальні виміри: 

гіпер-гіпонімічні (родо-видові) й партитивні відношення [41, с. 149].  

Роль та семасиологічну значимість цих відношень відзначає І. А. 

Стернін [52, с. 38].  

Тому, дослідження партитивних лексем у сфері номінацій різних явищ 

дійсності представляє лінгвістичний інтерес. Нас цікавитиме сфера номінацій 

людини. Можна констатувати, що, з одного боку, людина є малою частиною 

всесвіту, а з іншої - сама є складною сукупністю безлічі частин, деталей, 

сторін, якостей, властивостей, характеристик, функцій. 

Типовість семантики, існування образно-символічних значень у 

більшої частини партитивів говорить про їх культурну значущість, оскільки 

вони є надбанням національного менталітету [48].  

Проблематика описуваного мовного явища полягає в тому, що архаїчні 

одиниці «подвійного антропоцентризму» в рамках картини світу, що 

постійно розвивається, зберігають свій статус поліфункціональних одиниць і 

можуть використовуватися в репрезентації ключових концептів людської 

свідомості. Особливий науковий інтерес викликає вивчення процесів їх 

семантичної та формальної трансформації, а також використання 

традиційних або заново створених одиниць у відображенні нових, 

актуальних смислів. 

Проте, перш за все необхідно визначити поняття коду культури, на яке 

постійно посилається поняття соматичного коду. Код культури може бути 

визначений як сітка, яку культура накидає на навколишній світ, членує, 

категорізує, структурує і оцінює його. Коди культури співвідносяться з 
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найдавнішими архетипними уявленнями людини. Власне кажучи, коди 

культури ці уявлення і кодують. 

Коди культури як феномен є універсальними за своєю природою, вони 

властиві для людини як homo sapiens [31, с. 5].  

Однак їх прояви або вага кожного з них у певній культурі, а також 

метафори, в яких вони реалізуються, завжди національно детерміновані та 

зумовлюються конкретної культурою. Тут можна, хоча і дуже обережно, 

говорити про те, що універсальний характер носять також і деякі базові 

метафори. На увазі мається не конкретні метафори, а певний тип, наприклад, 

антропоморфні соматичні метафори, які використовуються для 

структуризації та опису навколишнього світу. Однак у даному випадку 

можна говорити тільки про гіпотетично можливі універсалії, оскільки для 

більш категоричного твердження необхідні широкі моно- і міжкультурні 

дослідження [31, с. 5].  

Ясна річ дослідник говорить про те, що важливу роль у соматичному 

коді відіграють базові антропоморфні метафори.  

Далі В. Красних зазначає [31, с. 5-6], що міркуючи про коди культури, 

ми повинні мати на увазі, що дослідники говорять про різні коди, такі, 

наприклад, як анатомічний, соматичний, зооморфний, рослинний, 

предметний, харчової, аксіональний тощо. У своїх розмірковуваннях автор 

зупиняється на базових та називає їх «архетипними» тобто,такими в яких 

зафіксовані наївні уявлення про світобудову. Таких кодів, на його погляд, не 

може бути багато. Він виділяє наступні коди культури: 

1) соматичний (тілесний); 

2) просторовий; 

3. тимчасовий; 

4) предметний; 

5) біоморфний; 

6) духовний [31, с. 5].  
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Дослідник дає пояснення, чому  соматичний код стоїть на першому 

місці в його класифікації. На його погляд, соматичний код є найбільш 

стародавнім з існуючих (хоча однозначно стверджувати або спростовувати це 

положення видається не зовсім можливим). Людина почала пізнавати 

навколишній світ з пізнання самої себе. З цього ж почалося і знайомство 

людини з навколишнім світом. В результаті, коли це герменевтичне коло 

завершилося, людина століття прийшла до необхідності знову пізнавати себе, 

але вже на іншому етапі, на новому витку. Таким чином, в освоєнні світу 

людина вдосконалює шлях від самого себе до самого себе ж. Інакше кажучи, 

через пізнання себе людина прийшла до опису світу, екстраполюючи свої 

знання про себе самого на навколишню дійсність (що і виявилося 

зафіксованим в соматичному коді культури).  

Через окультурення і усвідомлення навколишнього світу людина 

повернулася до опису самого себе, приміряла та наклала на себе знання про 

навколишній світ. Між кодами культури немає і не може бути жорстких 

кордонів. З точки зору філогенезу і процесу окультураціі людиною 

навколишнього світу соматичний код багато в чому визначив просторовий 

код, просторовий був покладений на часовий, який в значному ступені його 

зумовив. Соматичний код використовується, наприклад, для опису простору, 

а просторові відносини переносяться на часові. У свідомості простір і час 

нерозривно пов’язані, що знаходить своє відображення і в мові. Предметний 

код, до якого входять і такі поняття, як, наприклад, будинок, рід, сім’я, 

безпосередньо пов’язаний з соціальними ставленнями. Причому цей зв’язок 

представляє собою двосторонню залежність: предметний код проникає в 

соціальні відносини, з одного боку, він їх зумовлює і відбиває, з іншого, а 

соціальні відносини пронизують базові поняття предметного коду. Таким 

чином, предметний код у деякій мірі зумовлює код духовний, первинний по 

відношенню до нього [31, с. 6].  

В цілому можна сказати, що існують три основних об’єкта пізнання і 

опису, що належать світу: 
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 1) сам людина; 

 2) навколишній світ (простір і предмети, що заповнюють його – в 

найширшому сенсі); 

 3) час.  

По-перше, пізнаючи і усвідомлюючи себе, людина переходить до 

пізнання і усвідомлення себе в світі собі подібних і, таким чином, вступає в 

світ людей. По-друге, усвідомлення часу необхідно йому для того, щоб 

розмістити події на часовій осі відносно один одного. 

У межах нашого дослідження розглянемо більш детально соматичний 

код. У соматичному коді особливе місце займають символьні функції різних 

частин тіла. Наприклад, в ролі символу самої людини або його 

характеристик, ознак можуть виступати: голова (рахувати по головах; ну, ти 

й голова!), плечі (на її плечах лежала велика відповідальність), рука (не 

вистачає робочих рук; майстер – золоті руки; права рука; він залишився з 

маленькою дитиною на руках; віддам у добрі руки; через мої руки проходить 

вся пошта). Зазначу, що рука може виконувати функцію символу не тільки 

людини, а й символу влади (взяти регіон до своїх рук, тримати у руках все 

місто), володіння (мати у руках, отримати на руки), інструменту (ручна 

робота) [31, с. 6].  

Необхідно також торкнутися питання структури соматичного коду. 

Антропоцентрична парадигма в лінгвістиці визнає тіло тією моделлю, згідно 

з якою здійснюється концептуальне і мовне конструювання світу. При цьому 

параметри тіла стають параметрами пізнання і концептуалізації детально 

непізнаного світу і ключовими з точки зору культури. Концептуальні зміни 

дозволяють людському розуму спроектувати вже знайому тілесну область-

джерело – тіло людини і його частини як вертикально-горизонтальну і 

внутрішньо-зовнішню модель на новий досвід, а менш тілесну область-мету. 

Характеристикою тілесних схем, або моделей, є прихована семіотична 

структура: верх / низ, передня частина / задня частина, права сторона / ліва 

сторона, внутрішнє / зовнішнє, одиничність / множеність згідно з якими і 
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відбувається параметризація – концептуалізація Всесвіту по аналогії з 

людським тілом. Подібне представлення про тіло вважається особливо 

виправданим для архаїчної міфопоетичної свідомості. Тілесно-

функціональне і культурне домінування верху і передньої частини тіла 

обумовлено розташуванням в цій частині соматичної території найбільш 

важливих для життєдіяльності органів і частин тіла: голови, обличчя і рук 

[10, с. 213].  

Так представлено тілесну схему, яка розкриває сутність семіотичної 

структури. Цікавим є той факт, що ті частини тіла, які виконують головнішу 

функцію в роботі людського організму, стають центром соматичної 

структури.     

Таким чином, соматичним кодом культури вважають сукупність 

обумовлених культурою стереотипних уявлень про властивості, 

характеристики, дії, просторові та часові «виміри» тіла в цілому або його 

частин, він є джерелом осмислення людиною світу. Ці найменування мають 

значення, які є додатковими до природних властивостей названих предметів 

та функціонально значущі для культури. Соматичний код культури є 

сукупністю номінантів для позначення тіла та його частин, властивостей 

людського організму та його фізичного стану, в тому числі дій і видів 

діяльності. Соматичний код тісно пов’язаний з усіма кодами і не має чітких 

меж. Найважливіша базова метафора – це наше уявлення про власне тіло, 

саме воно визначає наше сприйняття світу та його мовну репрезентацію.  

Соматичні фразеологізми є особливим класом мовних одиниць, що 

відображають результат подвійного кодування інформації про людину і світ. 

На початковому етапі це – мовні створення, що репрезентують примарний 

досвід «самоінтерпретації» людини в процесі його динамічної взаємодії з 

матеріальними об’єктами (пізнання і диференціація функцій, виконуваних 

організмом, закріплення окремих функцій за різними органами системи: 

розумової, перцептивної, рухової, емоційної тощо). Вторинний етап 

кодування системи сприйняття на основі переосмислення, пов’язаний з 
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подальшим процесом ускладнення взаємодії людини з навколишнім 

середовищем, і, відповідно, ускладненням когнітивних операцій, зі здатністю 

людини до вищої міри абстракції.  
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                     Висновки до першого розділу 

 

Фразеологія – галузь лінгвістики, що займається вторинними мовними  

одиницями,  утвореними  на базі  дрібніших мовних  одиниць – лексем.  

Серед стійких словесних комплексів мови  можна виділити  наступні   класи: 

фразеологізми, поєднання фразеологізмів, лексична єдність. 

На сучасному етапі вивчення фразеологічних одиниць можна 

стверджувати, що в різних мовах ступінь вивченості цієї мовної площини є 

неоднаковою.  

Підходи до вивчення фразеології англійської мови мають різноманітні 

вектори. Серед них важливими є два. Сутність першого полягає в розкритті 

особливостей англійської фразеологічної системи, а другого – у відтворенні 

специфіки соматичного коду культури у фразеосистемі. 

Одиницями фразеологізмів є стійкі словесні комплекси мови різних 

структурних типів. Для них характерним є  одиничне зчеплення   

компонентів – лексем. Значення фразеологічних одиниць виникає в 

результаті  повного  або  часткового семантичного перетворення 

компонентів, за якого компонент-лексема або повністю, або частково втрачає 

наочну співвіднесеність. 

Фразеологічні одиниці систематизуються  за  різними  принципами. 

Найбільшого  поширення  набули  семантична,  функціональна  і структурно-

семантична класифікації.  

За походженням виділяють фразеологічні одиниці,  що виникли  та 

функціонують  у  мові, та фразеологічні одиниці, запозичені  з іноземних   

мов. У   багатьох фразеологізмах  відбиваються  факти  історії,  традиції,  

звичаї,  повір’я народу,  багато фразеологічних одиниць мають літературне 

походження. 

Фразеологічна система базується на засобах інших рівнів мови і 

будується з них.  Звідти  специфіка зіставного фразеологічного аналізу  –  
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необхідність урахування цих рівнів, а також  особливостей їх  прояву в 

фразеології. 

За міжмовного зіставлення фразеологічних одиниць необхідно  

враховувати  аспектну  і функціонально-смислову їх співвіднесеність, а до 

того ж кількісний ракурс. 

Дослідження соматичних одиниць в річище лінгвокультурології, 

когнітології та міжкультурної комунікації, що узагалі передбачає вивчення 

особливостей мовного кодування, зберігання та переробки інформації, 

переданої людським тілом, вважається вкрай перспективним. Фразеологічні 

одиниці є великим класом мовних одиниць, займають найважливіше місце в 

репрезентації базових культурних кодів: соматичного, тимчасового, 

просторового, предметного тощо. Вони співвідносяться як з архетипними 

вербалізованими уявленнями етнічних культур про світобудову, так і з 

невербальними аспектами мови культури. У цьому відношенні соматичні 

одиниці важливо досліджувати з точки зору їх функціональних можливостей 

в репрезентації кодів культури. Лінгвокультурологічний підхід до 

дослідження фразеологізмів обґрунтовується також необхідністю 

усвідомлення складної природи взаємодії знаків двох систем – природної 

мови і мови соматичного коду, породжувані єдиної культурою і взаємним 

функціонуванням в її межах. Такий ракурс дослідження припускає 

моделювання семіотичної ситуації «знака в знаку». 

Код культури – це семіотична система, в якій концентрується набір 

національної етнокультурної інформації. Ця інформація кодується в формі, 

яка здатна ідентифікувати культуру через сукупність вторинних знаків і 

символів, наділених такими сенсами, які присутні в будь-якому елементі 

культури, та які можуть проявлятися в предметах матеріальної та духовної 

діяльності людини на рівні семіотичного простору. 

 Соматичні фразеологічні одиниці набувають  підвищеної  міжмовної 

еквівалентності. Схожість  образності  функціонально-смислових 

еквівалентів   обумовлена  єдністю   функцій   частин   тіла, спільністю 
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основних  екстралінгвістичних  чинників  генезису,  визначеною спільністю 

асоціативно-образного мислення носіїв різних мов. 

Особливістю функціонально-смислових еквівалентів  є те, що 

компоненти фразеологізмів-соматизмів переважно представляють 

багатозначні слова. При  зіставленні  полісемантичних  функціонально-

смислових еквівалентів  у певні відносини вступає кожне значення. 

Серед соматичних фразеологізмів наявні приклади всіх семантичних 

типів: фразеологічних зрощень, фразеологічних єдностей, фразеологічних 

сполучень, фразеологічних виразів за однією класифікацією, змінних 

словосполучень, стійких метафоричних словосполучень та ідіом – за іншою, 

а також номінативних та комунікативних фразеологізмів.  

Таким чином, дослідницький огляд показав, що соматичні 

фразеологічні одиниці вже протягом довгого часу слугують одним із джерел 

поповнення фразеологічного складу англійської мови. 
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                                   Розділ 2 

 

СОМАТИЧНИЙ КОД КУЛЬТУРИ В АНГЛІЙСЬКИХ 

ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ, ЩО МІСТЯТЬ НОМІНАЦІЮ ЧАСТИН ТІЛА 

ЛЮДИНИ 

 

2.1. Соматичний код культури в англомовній картині світу 

 

Культурний код – це система знаків матеріального й духовного світу, 

які стали носіями культурних смислів; «у процесі освоєння людиною світу 

вони втілили в собі культурні смисли, які «прочитуються в цих знаках». 

Культурний код транслює основні світоглядні орієнтири того чи того народу 

[26, с. 30–33].  

В. В. Красних наводить трохи інше тлумачення терміна, уважаючи, що 

код культури може бути визначений як «сітка», яку культура «накидує» на 

навколишній світ, членує, категоризує, структурує та оцінює її [60].  

Дослідниця виділяє декілька кодів культури, але на перше місце 

виносить соматичний (тілесний) код, тому що вважає його найбільш 

стародавнім серед наявних: 

− соматичний (тілесний); 

− просторовий; 

− часовий; 

− предметний; 

− біоморфний; 

− духовний. 

З пізнання самого себе людина почала осягати навколишній світ. Але 

водночас В. В. Красних указує, що жорстких кордонів між культурами немає 

та бути не може: так, соматичний (тілесний) зумовив просторовий, 

просторовий-часовий, якоюсь мірою його зумовивши. Соматичний код 

використовують для опису просторів, просторові ж відносини, переносять на 
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часові. 

Предметний код зумовлює духовний і є первинним щодо нього, він 

пов’язаний предметами, що заповнюють простір і належать до 

навколишнього світу. Часовий код культури відображає рух людини за 

часовою віссю та проявляється в ставленні людини до часу. Від одиниці 

виміру (рік, місяць, тиждень, година секунда…) до поняття вічності. 

В. А. Яшманова слушно наголошує: частини тіла людини, безсумнівно, 

належать до так званої групи «первинних інструментів», оскільки очевидний 

їх тісний зв’язок із суб’єктом [61].  

Учені визнають, що проведення паралелей між реальним світом і 

відображенням його мовними засобами через соматизми не випадкове, 

оскільки семантична інформація, передана досліджуваними словами, є 

вказівкою на певні об’єкти навколишнього реального світу. За допомогою 

мови, слова людина не тільки відображає процеси реального світу та світу 

суб’єктивної оцінки, емоцій і почуттів, а й сама є однією з ланок цього світу 

[11].  

В. А. Власова пише: «До сих пір не виявлено народу, який не вмів би 

називати деяких частин тіла: голову, руку, ногу, око, вухо, рот... соматизми є 

колом необхідних у будь-якому людському суспільстві понять і відносин, без 

яких важко собі уявити людську мову», зазначаючи, що соматичну лексику 

відрізняє «висока частотність вживання і розвинена полісемія» [19].  

Антропоцентрично орієнтовані дослідження звернені до ролі 

людського фактора в мові, що дозволяє спиратися не на форму, а на зміст, на 

застосування мови. «Звернення до теми людського фактора в мові свідчить 

про важливу методологічну зміну, що намітилася в сучасній лінгвістиці, про 

зміну її базисної парадигми і перехід від лінгвістики «іманентної» з її 

установкою розглядати мову «саму в собі та для себе» до лінгвістики 

антропологічної, яка передбачає вивчати мову в тісному зв’язку з людиною, 

її свідомістю, мисленням, духовно практичною діяльністю» [10, с. 8].  
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Дослідники вивчають лінгвістичні особливості крізь призму впливу 

людини на них, й навпаки, відокремлюються мовні специфічні риси в 

поведінці, емоціях, зовнішності людини.   

Присутність антропоморфізмів у реаліях оточуючого середовища 

роблять проблему адекватності уявлень про світ більш актуальною для 

самого світу [51, с. 112].   

Домінуюча роль закріплюється за соматичним кодом культури. 

Універсальний характер соматичного коду культури детермінований 

універсальною особливістю свідомості людини, починаючи пізнання 

дійсності з самої себе, і екстраполюють отримані знання на навколишній 

світ. Дана специфіка когнітивної діяльності людини, а також результат такої 

діяльності носить назву «антропоморфізм», тобто наділення людськими 

властивостями явищ природи, тварин, предметів і подання їх в людській 

подобі. «Антропоморфізм спрощує організацію зовнішнього світу, який 

перестає бути чужим і страшним». У простоті, близькості людині криється 

основна причина глибокого проникнення антроморфізму в основні сфери 

людського буття: мову, свідомість, культуру. 

Людський фактор відіграє величезну роль в словотворенні. Людина 

звертається до власного тіла, використовуючи його для формування мовних 

одиниць, як форм відображення інформації про світ і про себе саму: 

«Оскільки в центрі уваги людини знаходиться вона сама, то звідси її постійне 

прагнення описувати навколишній світ за зразком і подобою своєю. Мовний 

антропоморфізм є не пережитком первісного мислення але загальним 

законом розвитку засобів номінації в мові» (Гак B. Г., 1976, цит. за 

Кунин А.В.) [33, с.7].  

Тіло людини та його частини розглядаються як носії інформації про 

особливості мови та мовлення людини, дають мовні характеристики 

особистості. 

Е.Ф. Тарасов зазначає, що мова включається у культуру, бо «тіло» 

знака (те, що позначає) є культурним предметом, в формі якого постає мовна 
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і комунікативна здатність людини, значення знака – це також культурне 

створення, яке виникає тільки в людській діяльності. Культура міститься в 

мові, оскільки вся вона змодельована в тексті. Між культурою, мовою та 

емоціями існують складні взаємозв’язки, опосередковувані цілим 

комплексом соціально успадкованих знань і відносин, відображених в 

семантиці слів і виразів. Емоції людини відображені насамперед у ідіомах, 

пареміях і конвенціональних метафорах. 

Соматичний код будь-якої мови пов’язаний із проблемою мовних 

універсалій, адже семантична, граматична, функціональна ідентичність і 

власне соматизмів, і тих одиниць, компонентами яких вони є, зумовлюється 

загальнолюдською однаковістю функцій частин тіла людини, ідентичністю 

емоцій, психічних переживань, відчуттів, кінетики, міміки тощо. 

Соматичний код культури – надзвичайно цікавий і самобутній мовний 

пласт, виявляє специфіку світосприйняття носіїв мови та культури. Існування 

цього коду універсальне. Однак соматичні коди різних лінгвокультур, 

прагнучи до збереження універсальних рис, відрізняються національною 

своєрідністю. Частини тіла, відіграючи символічну роль у міфопоетичній 

картині світу, є еталонними носіями тих чи тих якостей людини, 

відображають досвід народу, який говорить цією мовою. Наприклад, в 

англійській лінгвокультурі живіт символізує хоробрість і рішучість: have the 

stomach for something, a strong stomach, get enough guts to do smth. У 

слов’янській лінгвокультурі живіт – це, як засвідчує внутрішня форма слова, 

життя. Це уявлення про живіт відображене в образі фразеологізмів: покласти 

живіт за кого-небудь; класти душу та живіт; дарувати живіт; не на живіт, а на 

смерть; не шкодувати живота свого [16]. 16. Longman Dictionary of English 

Idioms. – Longman, 1996. – 388 p. 

В англійській культурі рот пов’язувався з говорінням та мовленням: 

відкрити рот «заговорити», keep one’s mouth shut “keep quiet”, передавати з 

вуст в уста «поширювати слух, вести», by word of mouth “orally”, золоті уста 

«про красномовному людину», big mouth “loquacious”. 
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Рот, особливо відкритий, асоціювався з плітками та балаканиною: 

великої треба хусти, щоб зав’язати людям усти. Тема «замикання» чужих 

злих ротів – одна з найпопулярніших у змовах, оберегах і прокльонах. 

Значною мірою вона заснована на метафоричному ототожненні рота із зам- 

ком, який можна замкнути та відімкнути: чужий рот не свої ворота, не 

зачиниш; рот не город, або не зачиниш воріт [2, с. 481].  

В англійських фразеологічних одиницях рот, як орган мови, пов’язаний 

із цілим спектром значень: пустою балаканиною (run off at the mouth, diarrhea 

of the mouth), хвастощами (be a loud mouth, shoot off one’s mouth), 

безтактністю (foot in one’s mouth), лайкою (to rail full mouth, foul- mouthed, 

(Do) you eat with that mouth?), нещирістю (talk out of both sides of your mouth, 

mealy-mouthed, butter would not melt in one’s mouth). 

В англійських ідіомах із компонентом back на перший план 

висувається ідея уразливості спини: watch one’s back, with one’s back up 

against the wall, stab one in the back. Але іноді спина може слугувати 

підтримкою та опорою: have somebody at one’s back. Спина в англійській 

лінгвокультурі також символ сили та важкої роботи: strong backs, put one’s 

back into it. 

В англійській мові місце впадіння річки (в іншу річку, озеро або море): 

асоціюється з ротом, «гирло» (від «горло»), у близькоспорідненій російській 

– «усть» (від «уста»), в англійській – «mouth» («рот»), в іспанській – «bоca» 

(«рот, уста; вхід у закрите приміщення»). Аналогічним прикладом може 

слугувати і спосіб номінування, скажімо, нижньої частини гори чи пагорба, 

який пов’язаний із лексемами нога, ступня, основа, опора, підґрунтя, «foot» – 

«нога», «стопа» of mountain. Соматичні стереотипи, символи, образи, еталони 

в англійській мові виступають стимулятором емоційної реакції та є основою 

експресивного значення мовної одиниці, що відображає особливості 

колективної свідомості народу, тобто є етноспецифічними. 

Використовуючи назви частин тіла в переносному значенні як 

порівняння, метафори, в ідіомах, прислів’ях, люди намагаються повніше 
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передати свої думки чи справити більше враження від сказаного. Носії мови 

за допомогою слів називають їх органи, для опису самих різних сфер 

дійсності, включаючи емоції. Із власним тілом людини порівнюють щось 

максимально знайоме, наприклад вислів – to have something at ones fingertips 

– знати, як свої п’ять пальців – говорить саме за себе. 

Як зазначали вище, семантика багатьох фразеологічних одиниць із 

компонентом-соматизмом hand пов’язана з діяльністю людини (праця, 

допомога, влада, власність, сила, насилля). Наприклад: hand: a cool hand – 

нахаба; a fresh hand – недосвідчена людина; a man of his hands – заст. 

хоробрий, мужній чоловік; a numb hand – незграбна людина, тюхтій; an old 

hand – досвідчена людина; a man of his hands – хоробрий, мужній чоловік. 

За визнанням багатьох дослідників, фразеологічний фонд мови 

найбільшою мірою відображає особливості світосприйняття її носіїв,  яке є 

зумовленим національною культурою. На думку В. А. Маслової, «культурна 

інформація зберігається у внутрішній формі фразеологічних одиниць, яка є 

образним уявленням про світ та надає фразеологізму культурно-

національного колориту» [37, с. 45].  

Для лінгвокультурологічного опису фразеологічних одиниць 

розроблені різні методики. У нашій роботі лінгвокультурологічний аналіз 

здійснюється через коди культури, які фіксуються та втілюються у 

фразеологічних одиницях. 

Важливим питанням є розгляд мотивованності образних висловів у 

науці про фразеологію. Вчені розглядають мотивованність таких висловів як 

«маркер певної культури» [53].  

До внутрішньої форми, до плану змісту фразеологічних одиниць 

належить культурній компонент. Саме поняття культурного та національного 

в цьому мовному пласті вивчаються багатьма дослідниками [53],  [38]. 

В.Н. Телия, вважає, що національним є сама мова та її етноніми, культурне 

представлено через мовні образи та їхнє співвідношення з характерними для 

даного етносу ситуаціями, історичними подіями [53, с. 243].  
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Предметний код зумовлює духовний і є первинним щодо нього, він 

пов’язаний предметами, що заповнюють простір і належать до 

навколишнього світу. Часовий код культури відображає рух людини за 

часовою віссю та проявляється в ставленні людини до часу. Від одиниці 

виміру (рік, місяць, тиждень, година секунда…) до поняття вічності. 

В. А. Яшманова слушно наголошує: частини тіла людини, безсумнівно, 

належать до так званої групи «первинних інструментів», оскільки очевидний 

їх тісний зв’язок із суб’єктом [61].  

Учені визнають, що проведення паралелей між реальним світом і 

відображенням його мовними засобами через соматизми не випадкове, 

оскільки семантична інформація, передана досліджуваними словами, є 

вказівкою на певні об’єкти навколишнього реального світу. За допомогою 

мови, слова людина не тільки відображає процеси реального світу та світу 

суб’єктивної оцінки, емоцій і почуттів, а й сама є однією з ланок цього світу 

[11]. В. А. Власова пише: «До сих пір не виявлено народу, який не вмів би 

називати деяких частин тіла: голову, руку, ногу, око, вухо, рот... соматизми є 

колом необхідних у будь-якому людському суспільстві понять і відносин, без 

яких важко собі уявити людську мову», зазначаючи, що соматичну лексику 

відрізняє «висока частотність вживання і розвинена полісемія» [19].  

Є декілька класифікацій соматизмів. Наприклад, А. Д. Райхштейн за 

семантичними ознаками виділяє десять лексико-семантичних груп 

соматизмів: характер, фізичний стан, відчуття-стан, відчуття-відношення, 

якісна характеристика людини, розумова діяльність, портрет, дії і вчинки 

людини, соціальне становище, ступінь віддаленості від об’єкта. Виділені 

лексико-семантичні групи дають змогу диференціювати і загальні риси, 

властиві всьому мовному колективу, і специфічні особливості 

фразеологізмів-соматизмів у різних мовах [45, с. 74–85].  

Ю. Д. Апресян та В. Ю. Апресян виділяють сім систем, 

функціонування яких відбувається за участі якого-небудь органу або органів: 

1) сприйняття (органи тіла «сприймати»); 
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2) фізіологія (тіло загалом, «відчувати»);  

3) моторика (частини тіла, «робити»); 

4) бажання (воля, «хотіти»); 

5) інтелект (розум, «думати про»); 

6) емоції (душа, «відчувати»); 

7) мова (мова, «говорити») [16].  

А Н. М. Шанський наводить як ядро соматичної лексики тільки три 

розряди назв: 

1) загальні позначення тіла / частин людського тіла й назви, 

пов’язані зі специфікою чоловічого й жіночого тіла; 

2) позначення внутрішніх органів, які забезпечують життєздатність 

і життєдіяльність людського організму; 

3) позначення матерії (субстанції) тіла людини та її органів [59, с. 

104].  

Відомо, що в соматичному або тілесному коді особливе місце займають 

символьні функції різних частин тіла. Наприклад, у ролі символу людини як 

такової або її ознакою можуть виступати: head, finger, foot та ін. 

Проаналізуємо такі фразеологізми, які в англійській мові включають у 

себе частини тіла, наприклад, head:  

1) head and shoulders above – very much better than (на голову вищий, 

набагато кращий у якому-небудь відношенні);  

2) to shout one’s head off – to shout repeatedly, for a long time, loudly (на 

все горло, дуже голосно);  

3) to talk one’s head off – to talk a great deal (молоти язиком, вести 

несерйозні, беззмістовні розмови, пусті балачки, базікати; говорити швидко, 

безупинно); 

 4) to give someone his or her head – to allow someone to proceed as he or 

she wishes, give someone freedom (дати волю комусь, не обмежувати кого-

небудь у діях, учинках, виявленні почуттів); 
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 5) to go over somebody’s head має значення “to be too difficult for 

someone to understand” та “to do something without discussing it with a particular 

person or organization first” [74].  

Тобто ми можемо зрозуміти, що head має і позитивне значення чогось 

набагато кращого, або голоснішого, і негативне – вести пусті балачки. 

А. Вежбицька тлумачить англійське слово head так: “head – a part of 

person’s body: this part is above all the other parts of body: when a person thinks, 

something happens in this part”, тобто вважає цю частину тіла найважливішою 

[14].  

Розглянемо фразеологізми, які в англійській мові включають у себе 

частину тіла finger (палець/ finger: butter – fingers – розм. тюхтій, недотепа; 

light-fingered gentry – жарт. кишенькові злодії), що найчастіше 

використовують на позначення ставлення до праці, цікавості, уважності та 

сміливості. Наприклад: not to lift a finger – not to help someone to do something, 

usually because you are lazy (паль- цем не ворухнути – зовсім нічого не 

зробити для здійснення чого-небудь); to wind somebody around your little 

finger – to be able to persuade someone to do anything you want (обвести круг 

пальця – спритно обдурити, перехитрити кого-небудь), тобто значення 

негативне. А в наступних прикладах як сигнал: to put a finger to one’s lips – to 

signal to a person to be quiet by putting one’s first finger upward on one’s lips 

(підносити палець до вуст – як знак, що потрібно перестати говорити чи 

зберігати тишу); to get/pull one’s finger out – to stop wasting time and start 

working, especially quick and eager (текти крізь пальці – швидко, марно, без 

усякої користі втрачатися, витрачатися). 

Компоненти-соматизми nose та ear найчастіше трапляються у 

фразеологічних одиницях, значення яких – отримання певної інформації 

(уважність, цікавість) [74].  

Ще один компонент-соматизм, який часто використовується в 

соматичних фразеологізмах – це foot (feet), наприклад: to stand on one’s own 

feet – to act or behave independently (звестися на власні ноги), підрости, 
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зробитися дужим, самостійним; одужати після хвороби; досягти певного 

рівня розвитку, зміцнитися; to start off the right foot – розпочинати дружні 

стосунки; to think on one’s feet – to react quickly, be mentally agile (думати на 

ходу, не відриваючись від якоїсь справи); позначає рухову діяльність людини 

(одужання, допомога, пригнічення); ступня / foot: black foot – діал. сват, 

сваха; pussy foot – розм. обережна людина. Тобто foot (feet) використовується 

для позначення міцної основи та швидкості, у тому числі навіть ментальної 

[74].  

Найбільш продуктивні соматизми, що позначають частини тіла, 

функції яких в організації людини найбільш ясні, з цим же пов’язана легкість 

їх переосмислення. Людина пізнає навколишній світ через відчуття за 

допомогою різних органів (вухо, око, язик, ніс), здійснює різноманітні дії за 

допо- могою рук, ніг, голови, плечей. Як указано вище, до соматичних 

фразеологізмів належать і ті, що позначають емоції. Соматичні фразеологічні 

одиниці, які виражають емоції людини та її ставлення до навколишнього 

середовища, відображають традиційну символіку, пов’язану із частинами 

тіла, часто виявляючись або описами характерних станів (радість, 

здивування), або продуктом повного переосмислення описів різних ситуацій 

[58, c. 98–106.]  

Соматичний код будь-якої мови пов’язаний із проблемою мовних 

універсалій, адже семантична, граматична, функціональна ідентичність і 

власне соматизмів, і тих одиниць, компонентами яких вони є, зумовлюється 

загальнолюдською однаковістю функцій частин тіла людини, ідентичністю 

емоцій, психічних переживань, відчуттів, кінетики, міміки тощо. 

Соматичний код культури – надзвичайно цікавий і самобутній мовний 

пласт, виявляє специфіку світосприйняття носіїв мови та культури. Існування 

цього коду універсальне. Однак соматичні коди різних лінгвокультур, 

прагнучи до збереження універсальних рис, відрізняються національною 

своє- рідністю. Частини тіла, відіграючи символічну роль у міфопоетичній 

картині світу, є еталонними носіями тих чи тих якостей людини, 
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відображають досвід народу, який говорить цією мовою. Наприклад, в 

англійській лінгвокультурі живіт символізує хоробрість і рішучість: have the 

stomach for something, a strong stomach, get enough guts to do smth. У 

слов’янській лінгвокультурі живіт – це, як засвідчує внутрішня форма слова, 

життя. Це уявлення про живіт відображене в образі фразеологізмів: покласти 

живіт за кого-небудь; класти душу та живіт; дарувати живіт; не на живіт, а на 

смерть; не шкодувати живота свого [72].  

В англійській культурі рот позв’язувався з говорінням та мовленням: 

відкрити рот «заговорити», keep one’s mouth shut “keep quiet”, передавати з 

вуст в уста «поширювати слух, вести», by word of mouth “orally”, золоті уста 

«про красномовному людину», big mouth “loquacious”. 

Рот, особливо відкритий, асоціювався з плітками та балаканиною: 

великої треба хусти, щоб зав’язати людям усти. Тема «замикання» чужих 

злих ротів – одна з найпопулярніших у змовах, оберегах і прокльонах. 

Значною мірою вона заснована на метафоричному ототожненні рота із зам- 

ком, який можна замкнути та відімкнути: чужий рот не свої ворота, не 

зачиниш; рот не город, або не зачиниш воріт [2, с. 481].  

В англійських фразеологічних одиницях рот, як орган мови, пов’язаний 

із цілим спектром значень: пустою балаканиною (run off at the mouth, diarrhea 

of the mouth), хвастощами (be a loud mouth, shoot off one’s mouth), 

безтактністю (foot in one’s mouth), лайкою (to rail full mouth, foul- mouthed, 

(Do) you eat with that mouth?), нещирістю (talk out of both sides of your mouth, 

mealy-mouthed, butter would not melt in one’s mouth). 

В англійських ідіомах із компонентом back на перший план 

висувається ідея уразливості спини: watch one’s back, with one’s back up 

against the wall, stab one in the back. Але іноді спина може слугувати 

підтримкою та опорою: have somebody at one’s back. Спина в англійській 

лінгвокультурі також символ сили та важкої роботи: strong backs, put one’s 

back into it. 
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В англійській мові місце впадіння річки (в іншу річку, озеро або море): 

асоціюється з ротом, гирло» (від «горло»), у близькоспорідненій російській – 

«усть» (від «уста»), в англійській – «mouth» («рот»), в іспанській – «bоca» 

(«рот, уста; вхід у закрите приміщення»). Аналогічним прикладом може 

слугувати і спосіб номінування, скажімо, нижньої частини гори чи пагорба, 

який пов’язаний із лексемами нога, ступня, основа, опора, підґрунтя, «foot» – 

«нога», «стопа» of mountain. Соматичні стереотипи, символи, образи, еталони 

в англійській мові виступають стимулятором емоційної реакції та є основою 

експресивного значення мовної одиниці, що відображає особливості 

колективної свідо- мості народу, тобто є етноспецифічними. 

Використовуючи назви частин тіла в переносному значенні як 

порівняння, метафори, в ідіомах, прислів’ях, люди намагаються повніше 

передати свої думки чи справити більше враження від ска- заного. Носії мови 

за допомогою слів називають їх органи, для опису самих різних сфер 

дійсності, включаючи емоції. Із власним тілом людини порівнюють щось 

максимально знайоме, наприклад вислів – to have something at ones fingertips 

– знати, як свої п’ять пальців – говорить саме за себе. 

Як зазначали вище, семантика багатьох фразеологічних одиниць із 

компонентом-соматизмом hand пов’язана з діяльністю людини (праця, 

допомога, влада, власність, сила, насилля). Наприклад: hand: a cool hand – 

нахаба; a fresh hand – недосвідчена людина; a man of his hands – заст. 

хоробрий, мужній чоловік; a numb hand – незграбна людина, тюхтій; an old 

hand – досвідчена людина; a man of his hands – хоробрий, мужній чоловік. 

Відповідно до даних Оксфордського словника ідіом (The Oxford 

Dictionary of Idioms) у мовах, яких порівнюють, на першому місці для 

утворення фразеологізмів виявляються слова, що означають руку, очі, голову 

[74].  

Фразеологізми з особливою культурно-специфічною семантикою 

відображають і передають спосіб життя та спосіб світобачення, характерні 

для лінгвокультурної спільності. Вони є, за словами А. Вежбицької, 
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понятійні знаряддя, що відображають минулий досвід суспільства відносно 

дій та роздумів про різні речі певними способами; і вони сприяють 

увічненню цих способів. Відповідно, як суспільство змінюється, указані 

знаряддя можуть також поступово видозмінюватися і відкидатися [14].  

Слушна думка про те, що культура кожного народу представлена 

різними сферами. Вона включає традиції, побут, одяг, економіку, науку, 

мистецтво, релігію тощо, які реалізуються у вигляді системи кодів культури. 

Код культури – це макросистема характеристик об’єктів картини світу, 

об’єднаних спільною категоріальною властивістю; це певна понятійна сітка, 

використовуючи яку, носій мови категорізує, структурує й оцінює 

навколишній і свій внутрішній світи [44, с. 125].  

У сучасній лінгвістиці набуло широкого поширення запропоноване 

В. В. Красних поняття культурного коду як “сітки”, яку культура “накидує” 

на навколишній світ, членує, категоризує, структурує та оцінює його [31, c. 

5–6].  

Використання культурних кодів у контрастивних дослідженнях 

зумовлюється їх універсальністю, оскільки, на думку В. В. Красних, коди 

культури універсальні за своєю природою та властиві людині як homo 

sapiens. 

Осмислення коду культури здійснюється за допомогою мови культури. 

Людське тіло вважають базовою концептосферою свідомості. Людина як 

духовна й тілесна істота – головний об’єкт національної культури. Здавна 

людина проектує будову й особливості власного тіла на світоустрій, 

«олюднюючи» його, що зумовлює код, який формує колективну свідомість. 

Соматичний код культури в мовній картині світу – достатньо складний 

феномен, який визначається специфічними ознаками: антропоцентричністю, 

фрагментарно-вибірковим характером, символічністю, метафоричністю. 

Фразеологізми із соматичним компонентом відображають поведінку, 

характер, риси, психічний або соціальний стан людини, фізичні якості 

індивіда, що накладає особливий акцент на код культури, який можна 
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вважати базовим, тому що споконвіку тіло людини було джерелом пізнання 

та осмислення світу. 

Узагальнивши викладене, наголосимо: широке вживання соматизмів у 

складі фразеологічних одиниць значною мірою зумовлено тим, що 

соматизми – один із найдавніших шарів у лексиці різних мов і входять в ядро 

основного складу словникового фонду мови. Тема людського фактору в мові 

останнім часом набуває все більшої актуальності, що засвідчує важливий 

методологічний зсув, який намітився в сучасному мовознавстві. 

Перспективним убачаємо дослідження соматичної ідіоматики, яка 

віддзеркалює специфічні, культурно-національні особливості різних 

лінгвокультурних кодів, мовних ареалів тієї чи тієї мови. 

 

2.2. Порівняльний аналіз соматизма “голова” в українській і 

англійській мовах 

 

Якщо ми зіставимо системи соматизмів двох різних мов, ми зможемо 

зрозуміти, в чому полягають схожість і відмінності між системами 

фразеологізмів англійської і української мов, як вони проявляються в 

основних аспектах мови і яка міра міжмовної еквівалентності соматичних 

фразеологізмів. Збіг плану вираження і плану змісту одиниць фразеологізмів 

мов, що зіставляються, призводить до утворення серій структурно-

семантичних еквівалентів. Оскільки збіг може бути повним і неповним, 

виділяються повні і неповні структурно-семантичне еквіваленти. Повні 

структурно-семантичні еквіваленти фразеологізмів – це такі одиниці 

фразеологізмів англійської і української мов, у яких при повній тотожності 

значення спостерігається тотожність компонентного складу при схожій 

синтаксичній організації, наприклад, to welcome someone/something with open 

arms – “зустрічати з розпростертими обіймами”, to do something behind 

someone’s back “робити за спиною у кого-небудь”.  
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Повні структурно-семантичні еквіваленти фразеологізмів з’являються 

унаслідок запозичення з якого-небудь третього джерела, наприклад, 

фразеологізми all skin and bones - “шкіра та кістки”, аn eye for a an eye, a tooth 

for a tooth – “око за око, зуб за зуб”. Ці одиниці фразеологізмів були 

запозичені англійською і українською мовами з третіх джерел: в основному 

Біблії і античній міфології Древньої Греції і Древнього Риму. Також появі 

повних структурно-семантичних еквівалентів фразеологізмів може служити 

загальна етимологія в англійській мові і подальше запозичення одиниці 

фразеологізму українською мовою, оскільки ці мови є близькоспорідненими. 

Проте А.Д. Рахштейн із цього приводу помічає, що в усіх мовах у сфері 

соматичних фразеологізмів діють схожі семантичні фразобразовательные 

моделі [45, с. 126].  

Отже, слід вважати збігом наявність повних структурно-семантичних 

еквівалентів в тих, що зіставляються нами мовах. 

Під неповними структурно-семантичними еквівалентами 

фразеологізмів маються на увазі такі одиниці фразеологізмів, у яких при 

повній тотожності семантики є певні відмінності компонентного складу (в 

межах досліджуваної групи фразеологізмів), наприклад, to curl the lip – 

“надути губи”, to take something to heart – “приймати що-небудь близько до 

серця”. У цих одиницях фразеологізмів варіюються або дієслівні компоненти 

(в межах однієї лексико-семантичної групи) або іменні компоненти зі 

значенням “Частини тіла”. Проте, ці розбіжності в лексичному складі не 

впливають на ні на загальне образне значення фразеологізму, ні на його 

функціональні особливості. Слід зазначити, що, з ряду причин, серія може 

бути неповною, тобто містити тільки два структурно-семантичні еквіваленти 

фразеологізмів з яких-небудь двох мов, що зіставляються, наприклад, to lose 

face – “втратити обличчя”, in the twinkling of an eye – “yмить”. Частенько у 

перелічених вище пар фразеологізмів структурно-семантичних еквівалентів є 

семантичні еквіваленти фразеологізмів.  
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Семантичні еквіваленти одиниць фразеологізмів є фразеологізмами, 

тотожними по сукупному образному значенню, але відмінні в плані вирази, 

як в лексичній, так і в синтаксичній організації. Слід зазначити, що у рамках 

цієї роботи під семантичними еквівалентами розуміються тільки одиниці 

фразеологізмів досліджуваного лексико-семантичного поля, тобто що мають 

у своєму складі соматизм, наприклад, to scream at the top of one’s lungs - 

“кричати в усе горло”, work one’s fingers to the bone – “не покладаючи рук”. 

О.А. Казанкова і М.Л. Ростова, проте, у своїй статті помічають, що від 

еквівалентних одиниць фразеологізмів англійської і української мов, що 

мають у своєму складі соматизм, слід відрізняти структурні 

псевдоеквіваленти, які при повному або майже повному збігу структури 

мають різні або протилежні значення [25].  

Звичайно це мовні пари, наприклад, with one’s nose in the air (дивитися 

звисока) - “ніс за вітром” (“бути на чеку, в курсі подій”), to a hair (у точності) 

– “на волосок від” (“трохи, трохи не”). Такі пари фразеологізмів з тими, що 

розходяться, а іноді і протилежними значеннями можуть підвести 

перекладача у сфері фразеології. Також вони є серйозною практичною 

трудністю для тих, що вивчають англійську і українську мови, вводячи в 

оману спільністю лексичної і синтаксичної організації, але повною 

відмінністю в семантиці усього словосполучення в цілому. Іншими словами, 

тут спостерігається ассиметрия структури і зміст одиниць фразеологізмів.  

Відмінності в сукупному значенні фразеологізму при структурній 

тотожності англійських і українських одиниць фразеологізмів, що 

зіставляються, можуть бути результатом різноспрямованого переосмислення 

однакових словесних комплексів в мовах, що зіставляються. Проте у 

більшості випадків якщо одиниці фразеологізмів мов, що зіставляються, 

однакові по структурі, то і по сенсу вони будуть однакові, оскільки в 

англійській і українській мовах мають місце схожі семантичні 

фразообразовательные моделі.  



 54 

Окрім співвіднесених комплексів фразеологізмів з компонентом 

“частина тіла”, зустрічаються і неспіввіднесені одиниці фразеологізмів, що 

мають у своєму складі соматичний компонент. Вони є групою зрощень 

фразеологізмів, що мають яку-небудь структурну особливість (наприклад, до 

складу може входити архаїзм або словосполучення має застарілу 

синтаксичну будову або словоформу) і аналогів, що не мають, ні в 

структурному, ні в смисловому планах. Також причиною відсутності 

еквіваленту може бути особлива унікальна для цієї одиниці фразеологізму 

модель, по якій сталося семантичне зрушення (наприклад, фразеологізм 

зобов’язаний своїм поява якому-небудь народному звичаю, характерному для 

однієї з двох досліджуваних націй). Як приклад можна привести наступні 

соматизмы: wise as Solomon – “семи п’ядей в лобі”, neck or nothing – “хотіти 

отримати все”, to old hand – “досвідчена людина”, а heart of oak – “відважна 

людина”, to show the white feather – “показати своє боягузтво”. Нарешті, від 

соматичної лексики слід відрізняти соматичну мову, якою називають мову 

жестів.  

Жести в їх реальному прояві відносяться до невербальних знаків. Г.Е. 

Крейдлин пише, що кінесика в широкому сенсі – це наука про мову тіла і 

його частин, а у вужчому - вчення про жести, передусім жестах рук. Їх 

вербальну номінацію учені називають соматичними реченнями, не 

співпадаючими з соматичними фразеологізмами [17, с. 203],  хоча 

матеріальний такий збіг і можливо. Соматичні речення можна умовно 

назвати “кинесизмами”, що мають прийняте тлумачення в тому або іншому 

мовному співтоваристві. Г.Е. Крейдлин пропонує називати їх жестовими 

фраземами [32, с. 172].  

Мову жестів багато учених вважають одним з прадавніх проявів 

комунікації.  

Найбільш універсальні з кинесизмов, будучи типовими, сприймаються 

і засвоюються підсвідомо і з точки зору дії найбільш зрозумілі. Вони 

інтернаціональні і тому є еквівалентними. У різних культурах, наприклад, 
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байдужість, подив, презирство, незнання передається кинемой потиск 

плечима, а негативне відчуття від поганого запаху відбивається в кинеме 

затиснути ніс [32, с. 209].  

 Але є неполноэквивалентные і навіть специфічні жести, характерні для 

різних культур. Неповно еквівалентні жести ділять на два типи:  

1) співпадаючі за формою, але що розрізняються по семантиці;  

2) співпадаючі по семантиці, але що розрізняються за формою. 

Соматична мова знаходиться в певному співвідношенні, і виявлення типів їх 

взаємозалежності в різних культурах і національно-культурної специфіки 

соматичної мови.  

А.С. Вежбицька тлумачить англійське слово “head” таким чином “head 

– a part of person’s body: this part is above all the other parts of body: when a 

person thinks, something happens in this part” [14, с. 118].  

Голова управляє мисленням і розумом. У українській мові голова 

представляється як основний орган мислення людини. У зв’язку з цим 

витікає основне коннотативное значення соматизма, воно означає 

розсудливість і розум або їх відсутність. Тому ця лексема є найбільш 

продуктивною при описі інтелекту людини з точки зору його зовнішності. 

Лексема “голова” у ряді випадків виступає синонімом лексеми “розум”, 

звідси і загальні симетричні мотиваційні моделі: наявність голови – наявність 

розуму, відсутність голови – відсутність розуму [45].  

Відповідно, по відношенню до людини можна виділити і симетрично 

протилежні моделі: “хороша голова” – “хороший розум”, “погана голова” – 

“поганий розум”, на що вказують лексеми a good head в англійській мові, і “є 

голова на плечах” – в українській. При цьому соматизм “голова” замінює 

лексему “розум” в значенні “Здатність мислити”. У свою чергу, лексема 

“безголовий” має значення “безглуздий”, “безрозсудний”, “безцільний” і 

використовується щодо людини: headless – “без мізків”, “безглуздий”. 

Відносно голови як соматизму також діє модель “матеріал голови” – 

“інтелектуальні здібності”. З одного боку, “твердість” голови свідчить про 
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недостатню проникливість і, як наслідок, вказує на погане навчаного 

суб’єкта, що служить негативною характеристикою інтелектуальних 

здібностей: hardhead – “твердолобий”. З іншого боку, “м’якість, або неповна 

твердість” голови також може сприйматися як ознака інтелектуально 

неповноцінної людини, наприклад, soft in the head – “розм’яклість у голові”. 

Зовнішній вигляд голови (наприклад, її форма, розмір) характеризує 

інтелект людини, що демонструє наступний приклад: cabbage head – 

“тупиця”, “телепень”, “голова садова”, head – the ball – “божевільний”, flat – 

headed – “пласкоголовий”, “без царя в голові”. Голова сприймається не лише 

як інструмент мислення, але і як свого роду контейнер розуму. Симетричні 

мотиваційні моделі можна виразити через формули “повна голова” – 

“розумна людина”, “порожня голова” – “безглузда людина”, що показують 

наступні приклади: headful – “розуму палата”, empty headed – 

“пустоголовий”, “бездумний”. У той же час певний матеріал, що образно 

заповнює голову як контейнер, також може вказувати на інтелектуальний 

рівень розвитку людини: a rush to the head – “сеча в голову вдарила”, muddle 

headed – “каша в голові”, addle headed – “мізки набакир”, a pumpkin headed 

oaf – “йолоп царя небесного”, have rocks in head – “в голові тирса”, shithead – 

“телепень”, pudding head – “дурень”, “йолоп”, banana head – “дубина 

стоєросова”. Протилежну негативній характеристиці інтелекту людини 

надають такі словосполучення: а clear head – “ясний розум”, “світла голова”, 

bright headed – “здібний”, “тямущий”, “повний бадьорісті”. У нейтральному 

контексті вони позитивно характеризують розумові здібності. 

Інтелектуальні здібності визначаються і особливими станами організму 

людини, які заважають ясно мислити і адекватно оцінювати конкретну 

ситуацію. Такими можуть бути, наприклад, алкогольне або наркотичне 

сп’яніння, стан афекту. У англійській мові простежується метафоричне 

перенесення алкогольного або наркотичного сп’яніння на розумові здібності 

людини, наприклад, wine flew to his head – “вино в голову ударило”, hophead 

– “пропаща людина”. Оскільки поняття безумства і дурості людини 
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змішуються, то не дивно, що дурість часто передається і через опис 

психічних відхилень людини, наприклад, weak headed –“придуркуватий”, 

“недоумкуватий”. У свою чергу, неадекватність в поведінці через спонтанні, 

несподівані дії вказують на безглузду людину, наприклад, go bald headed – 

“діяти безрозсудно”, “стрімголов”, head long – “стрімголов”. 

Нарешті, у низці одиниць фразеологізмів соматизм “голова” 

зустрічається в контексті опису травми, яку в наївному уявленні отримала 

безглузда людина, що виражає модель “здорова голова – здорове мислення”: 

hammerhead – “дурень”, “стукнутый по голові”. Образ падіння 

простежується, на наш погляд, і у розмовному виразі Did you fall out of your 

mother and land on your head? – “Ти в дитинстві головою не ударявся?” (про 

безглузду / божевільну людину). Для характеристики интеллектуально-

неповноцінної людини також використовується лексема, що вказує на 

цілісність черепної кістки чи відсутність органів мислення в голові: bone head 

– “тупиця”. Значення здатності зосередитися, вольові якості відбивається в 

таких одиницях фразеологізмів як to lose one’s head –“повісити голову”, 

“похнюпити голову”, to keep one’s head – “не втрачати голови”, to bury one’s 

head in the sand – “зарити голову в пісок”. 

Здебільшого “голова” набуває значення життя, оскільки є життєво 

важливим органом, наприклад to pay for smth. with one’s life – “поплатитися 

головою”. Додаткове значення вносить сема переваги, закладена в понятті 

“голова”, наприклад, to carry one’s head high – “високо тримати голову”, 

“тримати себе з гідністю”, to wash one’s head – “намилити голову кому-

небудь”, “вилаяти, тим самим, принизивши, кого-небудь”. Необхідно 

відмітити, що серед аналогів українських фразеологізмів про голову в 

англійському іноді їй відповідає саме голова, а іноді мізки, наприклад: to 

cudgel one’s brains over something – “сушити над чим-небудь голову”, use your 

brains – “подумай головою”. 

Соматичні фразеологізми широко представлені в різних мовах, проте, 

не завжди соматизми є ключовими термінами, іноді їх роль факультативна. 
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Типовою структурою фразеологізмів з ключовими соматизмами є 

компаративні (to keep one’s head – “зберігати спокій”, дослівно “зберегти 

голову”) і жестові фразеологізми, зобов’язані своїм походженням вільнoмy 

словосполученню (to shake one’s head – “хитати головою” = знак незгоди, to 

hang one’s head – “повісити (опустити) голову” = ознака смутку, печалі). Для 

соматизмів характерна складна система переносних значень і підвищена 

продуктивність у сфері словотворення і фразоутворення. Цьому процесу 

найчастіше піддаються соматизми назв зовнішніх частин людського тіла, 

тобто найбільш активних і функціонально очевидних для людини. Вони 

розподіляються на два класи:  

1) голова, її складові частини: очі, ніс, рот, вуха; 

 2) кінцівки тіла: руки, ноги.  

Завдяки свого функціонального призначення ядерним так само слід 

визнати назву такого внутрішнього органу людського організму, як серце, 

яке виражає внутрішній стан людини.   

Лексико-семантичне та фразеологічне поле ЧАСТИНА ТІЛА/PART OF 

THE BODY як сукупність мовних одиниць, що об’єднані загальністю змісту 

розглянемо як мікрополе соматизму з елементом “голова”. У мікрополі 

голова/head виділяємо наступні лексичні одиниці, які вербалізують 

аналізований термін: голова/head, вуха/ ear, волосся/haіr, ніс/nose, око/eye, 

губи/lips, рот/mouth, язик/tonguе, Стосунки в цьому мікрополі – складні, 

мінливі. Різні значення цього одного і того ж слова тут можуть знаходитись у 

різному видаленні від ядра. Прямі значення перетинаються з похідними і 

переносними: голова – “верхня частина тіла людини і тварин” і глава – 

керівник, head – “голова” і head – “глава”, “керівник”. Слід зазначити, що 

основою перенесення значень служить відоме зіставлення ознак. Наприклад, 

слово “голова” асоціюється:  

1) з передньою частиною, початком чогось, з верхом. B українській 

мові: узголів’я, заголовок, головашки (передки у саней); у англійській мові: 
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headspring – “джерело”, headsails – “передні вітрила”, headboard – “передня 

стінка ліжка”;  

2) з круглою, потовщеною або такою, що виступає, частиною, кінцем 

чогось. В українській мові: боєголовка, голівчатий (у вигляді голови); у 

англійській мові: nailhead – “головка цвяха”, warhead – “боєголовка”, bolthead 

– “голівка болта”. 

 3) з діяльністю мозку і рівнем розумових здібностей. В українській 

мові: тупоголовий; у англійській мові: cabbagehead – “тупиця” (капуста + 

голова), pumpkinhead – “йолоп”, “дурень” (гарбуз + голова).  

Виявлення національно-культурної специфіки стійких виразів при 

контрастному аналізі можливe шляхом розмежування різних типів одиниць, 

що зіставляються : 

1) за еквівалентності змісту та тих компонентів, що входять до їх 

структур (to bury one’s head in the sand – “зарити голову в пісок”);  

2) за аналогічного змісту і семантичної близькості компонентів (to 

cudgel one’s brains over something – “сушити голову над чимось” (дослівно 

“бити мізки палицею”); to be head over ears in – “бути по вуха у боргу” 

(дослівно “голова вище за вуха із-за чогось”); 

 3) за безеквівалентності компонентів у структурі фразеологізму або 

відсутності еквіваленту в одній з мов, що зіставляються, та вимагають 

пояснень, а не дослівного перекладу (a long head – “мати гострозоре око” 

(дослівно “довга голова”). 

Більшості культур, де опорним компонентом є соматизм head/голова, 

вона виступає як символ мисленнєвих здібностей, здатності чітко 

розмірковувати, а особливо кмітливості, та сприймається як провідна, 

найбільш життєво необхідна частина тіла. Як в англійських, так і в 

українських фразеологізмах з головою асоціюється уявлення про головний 

мозок, однією з функцій якого є мислення, що значною мірою обумовлює 

лексико-семантичний потенціал цього слова. Лексема “голова” входить до 

складу різних по своїй структурі і лексико-граматичним особливостям 
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поєднань. Одиниці фразеологізмів, які мають у своєму складі іменник 

“голова”, характеризуються багатою гаммою почуттів, душевним станом 

людини, її відношенням до навколишнього світу, позитивною або 

негативною оцінкою вчинків і дій. Усі ці значення переважно пов’язані з 

поняттям “Психічної діяльності”. Розглядаючи одиниці фразеологізмів з 

соматичним компонентом “голова” в досліджуваних мовах, виділено 

наступні мікрополя, чи мікросфери:  

1) одиниці фразеологізмів, що означають розумові здібності, зі 

значенням здорового розуму: англ. to keep one’s head, аналогічне “не 

втрачати голови”, а також to have an old head on young shoulders – “бути не по 

роках розумним”; to keep one’s head down – “сконцентруватися і напружено 

працювати над чимось”; to know smth. off the top of one’s head – “добре знати 

щось і легко відтворювати по пам’яті”; a clear head, a good head – “людина з 

головою”, “світла голова”, “ясний розум”, “здоровий розум”; 

 2) одиниці фразеологізмів, що виражають слухняність, покору: to give 

smb. their head – “дозволяти комусь робити що завгодно, на власний розсуд, 

не зупиняючи його і не даючи порад”; bow one’s head to smb. – “схилити 

голову перед ким-небудь”; 

 3) одиниці фразеологізмів, що мають любовно-ласкаве значення, 

виражають щастя, дружні стосунки: to turn smb’s head – “закрутити комусь 

голову”; to do smb’s head in – “зводити когось з розуму”, head over heels in 

love – “закоханий по вуха”; 

 4) одиниці фразеологізмів, що характеризують повагу, довіру, 

прихильність: to bow one’s head in deep respect – “схилити голову на знак 

глибокої поваги”; 

 5) одиниці фразеологізмів, що виражають клятву, обіцянки, побажання 

добра: to stake one’s head on smth., to give one’s head for smth. – “ручатися 

головою за що-небудь, давати голову на відсікання”; by my head – 

“присягаюся головою”; 
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 6) одиниці фразеологізмів, що характеризують звичаї, традиції, 

зокрема у англійській мові є вираз wet the baby’s head – “святкувати 

народження дитини”, яке посилається до ритуалу свята в Англії при 

народженні дитини і є наочним прикладом мовних культурних традицій. 

Головними джерелами утворення соматичних одиниць фразеологізмів 

вважаються різні експресивні вирази і міміка людини, її жести, почуття і 

реакції людського організму на фізичні подразники; поведінка тварин; 

сучасні ритуали, обряди, традиції, забобонні і релігійні настанови. 

Наприклад, реакцією людини на сильний подразник може стати страх, який 

виражається в соматизмі to feel one’s heart sink, – “серце впало”.  

Таким чином, семантика основної маси соматичних одиниць 

фразеологізмів англійської і української мови, у тому числі й соматизму з 

компонентом head/голова, а у ширшому контексті лексико-семантичного та 

фразеологічного поля PART OF THE BODY /ЧАСТИНА ТІЛА пов’язані з 

описом емоційно-психічного життя людини. Аналіз найбільш продуктивного 

соматичного компоненту “голова” у цьому полі свідчить про значну схожість 

одиниць фразеологізмів у мовах, що зіставляються. Зокрема, на прикладі 

порівняння повних і часткових еквівалентів в українській і англійській мовах 

серед міжмовних еквівалентів виділяються структурно-семантичні і 

семантичні еквіваленти. Структурно-семантичні еквіваленти мають 

структурну і смислову співвіднесеність, тобто є аналогами фразеологізмів. У 

випадку з семантичними еквівалентами має місце не лище значеннєва, а й 

смислова тотожність при відмінності лексичного складу одиниць 

фразеологізмів. Абсолютними еквівалентами фразеологізмів є досить мала 

частина структурно-семантичних еквівалентів. У більшості випадків 

еквівалентність неповна, тому ймовірні ті або інші синтаксичні чи лексичні 

розбіжності, які не впливають на загальне значення одиниць фразеологізмів. 

Наявність безеквівалентних одиниць фразеологізмів лексико-семантичного 

поля соматизмів у мовах, що зіставляються, пояснюється існуванням певних 

реалій в культурі однієї мови та їх відсутністю в культурі іншої мови.  



 62 

Узагалі в англійській і українській мовах є досить багато повних з 

деякими синтаксичними відмінностями та неповних структурно-семантичних 

еквівалентів одиниць фразеологізмів з елементом head/голова та PART OF 

THE BODY/ЧАСТИНА ТІЛА. Причиною цього вірогідно є спільність 

моделей, за яких відбувається переосмислення лексичного комплексу в 

одиницю фразеологізму в досліджуваних мовах. Більшість соматизмів в 

українській і англійській мовах співпадає по своїй логічній структурі, 

наприклад: a fish rots from the head – “риба гниє з голови”. Деякі соматизми 

співпадають по своїй логічній структурі, але розрізняються самими 

компонентами, наприклад: many men, many minds – “скільки людей, стільки і 

думок”.  

Таким чином, культурно-національна інтерпретація лексико- 

соматичного простору фразеологізмів дозволяє зрозуміти механізми, які 

реалізуються у пізнанні реального світу як людиною, так і етносом, їх 

світобаченні й світосприйнятті та самопізнанні, формуванні картини світу. 

Проаналізувавши літературу за темою дослідження, можно дійтти 

висновку, що найбільш продуктивним способом появи соматичних одиниць 

фразеологізмів є їх утворення на основі метафоричного або метонімичного 

перенесення, наприклад, to build/get up a head of steam – “йти повним ходом”; 

soft in head – “придуркуватий”). Частенько соматичні одиниці фразеологізмів 

є вербализированные жестами і мімічними рухами, які виконують в мові 

сигнальну функцію, наприклад, standing on one’s own head – “зробити однією 

лівою”; Heads up! – “Бережися!”). 

Ми можемо припустити, що внутрішня форма і образність соматизмів 

впливає на їх інтерпретацію людиною. Е.С. Грянкина розмежовує ці два 

поняття. За її словами, внутрішня форма – це мовне явище, під яким 

розуміється наявність в семантиці фразеологізму зафіксованого елементу 

уявлення, грунтованого на його буквальному прочитанні. Образність 

Е.С. Грянкина потрактовує як психологічне явище, оскільки воно 
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орієнтоване не на конкретні одиниці тієї або іншої мови, а на подібність 

уявлень різних мовних співтовариств [20].  

Англійські і українські одиниці фразеологізмів лексико-семантичного 

поля PART OF THE BODY/ЧАСТИНА ТІЛА є величезною групою 

фразеологізмів, що має специфічні особливості. Серед них зустрічаються 

фразеологізми усіх типів. Залежно від того, наскільки сильним є переносне 

значення компонентів фразеологізму (за класифікації В.В. Виноградова) є 

фразеологічне: зрощення, єдність, поєднання. Найбільшу кількість 

соматичних фразеологізмів мов, що зіставляються, вважають фразеологічну 

єдність. Це різні за своїм походженням слова: біблеїзми, міфологізми, 

фразеологічні одиниці, утворені шляхом переосмислення в одній з мов, що 

зіставляються. Фразеологічні одиниці англійської і української мов з 

компонентом “частина тіла” мають підвищену міжмовну еквівалентність 

фразеологізму. Це пояснюється тим, що ядра (тобто слова – назви частин 

тіла) входять у високочастотну і одвічну лексику кожної з мов. Згідно зі 

спостереженнями, вони складають близько 30 % усіх стійких словосполучень 

конкретної мови. Це зумовлено тим, що людині притаманно переносити 

знання про саму себе на навколишню дійсність, тому, зокрема, на думку 

В.В. Красних, через соматизми відбувається процес пізнання довколишнього 

світу [31]. Отже, фразеологізми англійської і української мови  схоже 

осмисляються в культурі обох країн і мають високу фразоутворюючу 

активність, що підвищує міру міжмовної еквівалентності. 

 

2.3. Аналіз соматичних фразеологізмів в англійській мові 

 

Частини людського тіла можна по-різному класифікувати за різними 

ознаками: наприклад, є органи, які приймають інформацію ззовні – це очі, 

вуха, нос. І навпаки, живіт, плечі та ноги не мають до цього відношення. 

Язик – частина тіла, яка теж відповідає за передачу інформації. Існують, 

наприклад, органи, які виконують рухи та задіяні в невербальній мові це 
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жести, які вагомі для спілкування. Усі органи тіла є необхідними для 

життєдіяльності людини. З точки зору семантики у спілкуванні можна 

виокремити два основних семантичних типа жестів: комунікативні та 

симптоматичні [34, с. 183].  

До першого типу належать жести, що передають інформацію, яку 

адресант усвідомлено передає адресату. Наприклад: 

- “Their host swept an arm across the luxurious salon” [63, с. 123]  

- Хозяїін широким жестом руки запросив у розкішну вітальню. 

- “Her green eyes sent a crystal-clear message. Don’t ask questions. Just do 

it” [63, с. 20].  

- Її зелені очі, здавалося чітко доносили: не задавай ніяких запитать. 

Роби те, що тобі говорять! 

До другого типу можна віднести жести, що свідчать про емоційний 

стан людини. Наприклад: 

- “The captain was mid-sentence when his jaw stopped moving and his eyes 

bulged” [63, с. 39].  

- Капітан не договорив, у нього відвисла щелепа й дивився він, 

витріщивши очі. 

- “Collet’s jaw dropped” [63, с. 27].  

- У агента Колле відвисла щелепа. 

- “Hanging his head in shame, he dialed” [63, с. 67].  

- І, понуривши голову від сорому, набрав номер. 

Доволі часто соматизми використовуються, щоб передати міміку 

героїв, тобто зміну виразу обличчя. Як відомо, міміка посідає значне місце в 

процесі комунікації як додатковий засіб вираження і сприймання емоційного 

стану людей, оскільки вона неподільна з складом думок, дій, почуттів 

людини і є органічним виявом її внутрішнього життя [63, с. 38]. При цьому 

мімічні рухи здійснюються, звичайно, мимовільно. 

У анатомічному сенсі частин тіла дуже багато. Проте, символічне 

значення мають тільки ті частини тіла, які в традиційно мовному розумінні 
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можна визначити як зовнішні органи тіла, за винятком слова «серце». 

Розглянемо конотативні відтінки значень деяких з них. Такий орган 

людського тіла, як head/голова (а також brain/мозок) управляє мисленням і 

розумом. У зв’язку з цим основне конотативне значення цього соматизму є 

розсудливість та розум або їх відсутність.      

“Use your head” [63, с. 267] 

 - Воруши мізками! 

“I was looking forward to picking his brain” [63, с. 38].  

- І дуже розраховував на його розумові здібності. 

Розглянемо наступні соматизми зі словом face/обличчя. Ця частина тіла 

через міміку дуже чітко виражає людські емоції й почуття, такі як біль, 

радість, розчарування, втому, спокій, злість та інші. Обличчя є найбільш 

особистісною частиною тіла людини, за якою вирізняють людину. У романі 

«Код да Вінчі» із використанням цього органу зустрічаються наступні 

приклади соматичних фразеологізмів: 

“Your poker face needs work, my friend” [63, с. 374].  

- Ти не вмієш приховувати емоції, мій друже. 

“Even in the face of death” [63, с. 374].  

- Навіть під загрозою смерті. 

 “A true knight learns humility in the face of the Grail” [63, с. 301].  

- Справжній лицар покірний перед лицем Святого Грааля. 

“Нога” в українській мові – основне слово для позначення нижньої 

кінцівки цілком, а в англійській мові нижню кінцівку ділять на дві зони і 

застосовують для їх позначення відповідно два слова: leg (верхня частина) і 

foot (нижня частина, стопа). 

Отже, в англійській та українській мовах існує чимала кількість 

фразеологізмів із соматичними компонентами: eye/око, head/голова, 

hand/рука, heart/серце, foot/leg/нога, finger/палець, shoulder/плече, blood/кров 

тощо. Від ваги функції частини тіла залежить і кількість, тематичне розмаїття 

груп фразеологізмів, які містять у собі відповідні соматизми. 
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                     Висновки до другого розділу  

 

Осмислення коду культури здійснюється за допомогою мови культури. 

Людське тіло вважають базовою концептосферою свідомості. Людина як 

духовна й тілесна істота – головний об’єкт національної культури. Здавна 

людина проектує будову й особливості власного тіла на світоустрій, 

«олюднюючи» його, що зумовлює код, який формує колективну свідомість. 

Соматичний код культури в мовній картині світу – достатньо складний 

феномен, який визначається специфічними ознаками: антропоцентричністю, 

фрагментарно-вибірковим характером, символічністю, метафоричністю. 

Фразеологізми із соматичним компонентом відображають поведінку, 

характер, риси, психічний або соціальний стан людини, фізичні якості 

індивіда, що накладає особливий акцент на код культури, який можна 

вважати базовим, тому що споконвіку тіло людини було джерелом пізнання 

та осмислення світу. Тіло людини  дає самопізнанню цілу низку змістовних 

характеристик, тобто тіло суміщає діяльнісні функції, поведінкові акти, 

раціональну та емоційну сфери, внутрішні переживання на перетині з 

зовнішніми органами. Людина звертається до власного тіла, використовуючи 

його для створення мовних одиниць як форм відображення інформації про 

світ і про себе саму. 

Семантичний простір мови є макроструктурою, в котрій виділяється 

загальна семантична категорія тілесності та міститься сукупність 

семантичних полів, які відображають цю категорію в лексико-фразеологічній 

системі мови. Соматичний код реалізується в структурі фразеологічних 

одиниць і є проявом знаку культури. Кодування культурного простору 

людина починає з самої себе, тому частини тіла перетворюються на засоби 

створення особливих компонентів соматичного коду. 

Фразеологічні сполучення створюють цілісний семантичний простір. В 

них зникає первісне значення головних слів-компонентів. Проте, вони 

впливають та передають своє значення цілому фразеологічному вислову, 
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завдяки цій передачі фразеологічна одиниця набуває свого сенсу. 

Фразеологічний фонд мови найбільшою мірою відображає особливості 

світосприйняття її носіїв,  яке зумовлене національною культурою. Окрему 

групу становлять соматичні фразеологізми, що описують контактне 

положення об’єктів, при цьому кожній з трьох площин: передній, боковій, 

задній, – відповідає свій орієнтир, тобто певна частина людського тіла. 

Cоматичний код культури утворює систему координат, яка містить і 

задає еталони культури. За допомогою наведених прикладів це було 

проілюстровано. Представлений код культури задає і зумовлюєгалузь понять 

та символів, які беруть участь в побудові структури і оцінці як матеріального 

світу, так основних показниках культури певного народу. 

Широке вживання соматизмів у складі фразеологічних одиниць 

значною мірою зумовлено тим, що соматизми – один із найдавніших шарів у 

лексиці різних мов і входять в ядро основного складу словникового фонду 

мови. Тема людського фактору в мові останнім часом набуває все більшої 

актуальності, що засвідчує важливий методологічний зсув, який намітився в 

сучасному мовознавстві. 

Перспективним убачаємо дослідження соматичної ідіоматики, яка 

віддзеркалює специфічні, культурно-національні особливості різних 

лінгвокультурних кодів, мовних ареалів тієї чи іншої мови. 
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ЗАГАЛЬНІ  ВИСНОВКИ 

 

Проаналізувавши лінгвокультурологічні особливості фразеологізмів із 

соматичним компонентом на базі англійської мови, висновуємо, що всі 

фразеологізми із соматичним компонентом відображають різні аспекти 

поняття «ЛЮДИНА», а також висвітлюють культурні процеси англійської 

нації. Отримані результати дають змогу стверджувати, що вжиток 

фразеологічних соматизмів має антропоцентричне спрямування, тобто 

описує людину за характером її діяльності, емоцій, почуттів, психологічними 

станами, соціальним статусом, розумовими якостями, стосунками, 

зовнішністю.  

Під час дослідження доведено, що існують різні підходи до вивчення 

фразеології англійської мови. Порівняльний підхід, за якого національно-

культурна своєрідність самої мови визначається в порівнянні з іншою мовою, 

доповнюється поширеним інтроспективним підходом, за якого національну 

специфіку мови тлумачать крізь призму її носіїв, тобто завдяки мовному 

самоаналізу, самоспостереженню. Лінгвокраєзнавчий підхід є таким, сутність 

якого полягає у змістовній історико-етимологічній інтерпретації елементів 

фразеологізмів, оцінки їх з позицій накопичувачів духовної культури народу; 

зрештою розроблено когнітивний підхід як спосіб дослідження менталітету 

нації. Національно-культурною своєрідністю фразеології в межах цього 

підходу є специфіка функціонування мовного мислення, особливості 

образної картини світу. Сукупність застосування лінгвокраєзнавчого, 

порівняльного та когнітивного підходів сприяє пізнанню повної картини 

національно-культурних особливостей фразеологічної системи мови.  

З огляду на зазначені підходи і завдяки дослідженню доведено, що 

фразеологізм складається з різних компонентів, які мають власне лексичне 

значення. У сукупності лексеми фразеологізму можуть мати різні значення, 

які іноді зовсім не належать жодному з компонентів фразеологізму як 
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окремому елементу.   Фразеологізми та фразеологічні одиниці 

систематизувалися  за  різними  принципами. Найбільшого  поширення  

набули  семантична,  функціональна, структурно-семантична класифікації. 

Водночас актуальним сьогодні є комплексний підхід до вивчення 

фразеологізмів і фразеологічних одиниць з позицій лінгвістичного та 

екстралінгвістичного вмісту, оскільки фразеологізми не тільки містять 

інформацію про світ, але й доповнюють, «інтелектуалізують» цей світ 

додатковими емоційно-асоціативними елементами. Англійські фразеологізми 

мають свої добре розроблені класифікації, які демонструють усі їхні ознаки, 

прикмети, функції, категорії. Особливістю англійської фразеологічної 

системи є те, що вона базується на  засобах  інших рівнів мови й будується  

на їх підставі.  Насамперед,  це  лексичні й граматичні засоби. Специфіка 

англійської фразеології в тому, що в ній  здебільшого  відбиваються  всі  

основні  особливості саме  лексичних  і граматичних  рівнів. Систематизація 

фразеологічного матеріалу представлена в англійському мовознавстві трьома 

різновидами: класифікація структурно-семантичної класифікації, 

структурним варіантом семантичної класифікації, класифікацією 

фразеологічних одиниць за  семантичної структури. За походженням 

виділяють фразеологічні одиниці,  що виникли  і  функціонують  у мові,  і  

фразеологічні одиниці, запозичені з іноземних мов. У багатьох 

фразеологізмах  відбиваються  факти  історії,  традиції,  звичаї,  повір’я 

народу,  багато фразеологічних одиниць мають літературне походження. 

Однією зі зримих особливостей англійських фразеологізмів-соматизмів 

є те, що вони характеризують людину в її інтеракції зі всесвітом (соціальна 

позиція, стосунки в колективі, форми поведінки, інтелектуальні здібності 

тощо). Фразеологізми соматичного коду англійської мови відповідно до 

дібраного методу випадкової вибірки засвідчують майже однакову кількість 

одиниць на позначення когнітивної сфери особистості (“голова”  у різних її 

значеннях) й соціальної репрезентації цього компонента тіла людини в 

суспільному просторі. Це підтверджує антропоцентричну орієнтацію 
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англійської фразеології. Однак поряд з позитивними (“людина з головою”, 

“світла голова”, “ясний розум”, “здоровий розум”) у певних контекстах 

превалюють негативні конотації (“тупиця” “йолоп”, “дурень”). В англійської 

мові «голова» – це, свого роду, умістище розуму, тому в багатьох 

фразеологізмах використовується цей компонент. Деякі соматичні 

фразеологізми англійської мови з ним виражають оцінку розумових 

здібностей людини. 

Стверджуємо, що антропоцентризм англійських фразеологізмів 

продукується й сприймається опосередковано також і через серце як царину 

«духовного в тілесному». Сомонім «серце» передає особливі почуття, 

розкриває центральну позицію певних предметів та явищ.   

Соматичні фразеологізми як носії соматичного коду передають 

соціально-побутову, історично-культурну інформацію про людину, 

використовують для цього номінацію частин людського тіла. У такий само 

спосіб передаються знання про її трудову, соціальну, емоційну, розумову 

діяльність. Номінації частин тіла, скажімо, «голова», «обличчя», «тіло», 

«рука», «нога» використовуються для передачі досвіду людини і в інших 

галузях, чим зумовлено актуалізацію соматичного коду культури.   

Щодо українських фразеологізмів, то в одній з найважливіших 

дихотомії верх – низ, лексема head/голова тут, як і в англійській мові 

асоціюється з полюсом верх, і втілює уявлення про розумові здібності 

людини, тобто панівним є позитивний антропоцентризм. Водночас в 

англійській та українській мовних культурах використовується не лише 

ізоморфні, однакові конотації соматичного коду, а й протиставлення – на 

позначення негативних психологічних станів (божевілля, утрата здатності 

чітко мислити тощо). Свобода, що високо цінується в англомовному соціумі, 

як підтверджує вислів, що утворюється за допомогою фразеологізму з 

компонентом “голова” (head), не має аналогу в українській мові. В 

українській фразеології найменш вивченим питанням у галузі всебічного 

дослідження фразеологізмів-соматизмів є  проблема розмежування 
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фразеологічних одиниць від стійких словосполучень. Визначення 

фразеологічного фонду сучасної української мови, уточнення принципів 

розмежування фразеологічних сполучень слів від стійких словосполучень 

нефразеологічного типу стало можливим лише в останні роки в результаті 

розвитку загальної теорії фразеології.  

Основний спосіб фразоутворення як в англійській, так і українській  

мовах –  семантичний, що представлений різними механізмами семантичного 

зрушення. Міжмовні  відмінності  визначаються як специфічно  питомою  

вагою   конкуруючих   форм   вислову, так і неоднаковою продуктивністю 

метафоричного переосмислення  в обох мовах. І структурний, і семантичний  

чинники  зумовлюють особливості  англійської фразеологічної системи 

порівняно з українською системою. Зв’язок між прямим і фразеологічним 

значенням словесного комплексу зумовлений частково екстралінгвістичним 

(загальнолюдським, ареальним або національно-специфічним характером 

змінних словосполучень), частково інтралінгвістичним (характером 

семантичного перетворення змінного словосполучення).  

 Фразеологічний висловів є «маркером» певної культури, мови та її 

етнонімів. До змісту фразеологічних одиниць належить культурний і 

національний компоненти, які мають культурне втілення через мовні образи 

та їх співвідношення з характерними для певного етносу ситуаціями, 

історичними подіями, що закладені на змістовному рівні фразеологізму.  

Соматичний код культури є єдністю стереотипних уявлень про 

довкілля, а саме про часові та просторові, людські стосунки, а звідти 

становить результат сприйняття людиною світу.  Особливістю соматичного 

коду культури є те, що він містить сукупність номінативів для позначення 

тіла та його частин, властивостей людського організму та фізичних станів, 

зокрема дій і різновидів діяльності. Соматичний код тісно пов’язаний з усіма 

кодами й не має чітких меж. Загалом найважливіша базова метафора – це 

уявлення про власне тіло, воно визначає сприйняття світу людиною та його 

мовну репрезентацію. Саме тому соматичний компонент фразеологізмів, 
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зокрема, в англійській та українській  мові виявляє їх семантичну 

варіативність, співмірну з динамікою мовної свідомості людини як носія 

лінгвокультурного коду, що міститься й у фразеологізмах. 

У межах картини світу, яка постійно розвивається, соматизми 

зберігають свій статус поліфункціональних одиниць. Широке використання 

соматичних фразеологізмів у репрезентації різних аспектів картини світу 

зумовлено доступністю, наочністю образу, що лежить в основі номінативів. 

Використовуючи «тілесну» мову, людина реконструює картину світу, 

сформовану в її свідомості. Аналіз соматики, вираженої в мовній формі, дає 

змогу розуміння того, як людина осмислює своє тіло і його функції. Людське 

тіло виступає носієм соматичного коду культури, який є найбільш давнім. 

Через сомоніми тіло людини стає особливою схемою виміру простору, де 

голова, шия, обличчя є верхом, руки, долоні, тулуб – серединою, ноги та 

ступні – низом, а серце – центром.  

Отже, фразеологізми соматичного коду реалізується в структурі 

фразеологічних одиниць та стосуються багатьох сфер життєдіяльності 

людини, мають різне походження, піддаються різного роду трансформаціям. 

Репрезентування соматичного компоненту в англійськомовній 

фразеологічній системі дає змогу її носіям поєднувати максимальний рівень 

інформативності з експресивно-емоційною наповненістю мови. 

Фразеологізми є одним із найбільш ефективних засобів мови, що надають 

англійським текстам образне звучання та стилістичне оформлення, а для 

носіїв мови частини тіла стають засобами культури та самопізнання.  

На нашу думку, перспективним напрямом дослідження надалі є аналіз 

лінгвокультурологічних особливостей фразеологізмів із соматичним 

компонентом, а також дослідження експресивно-стилістичного потенціалу 

фразеологізмів. 
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