
—

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования ■ -

«Гомельский государственный университет
имени Франциска Скорины»

Международный комитет славистов ~~ "

Фразеологическая комиссия

ОЛЛЕЯНОКАЯ ФРАЗЄ0ДОГИЯ

& СИНХРОНИИ И ДИАХРОНИИ

Сборник научных статей
~ ~

Основан в 2011 году
—

Выпуск 2

Гомель
ГГУ нм. Ф. Скорины

2014

■— — -



Суколен А. Г, Кошютативный компонент семантической структуры зоонима собака в русских,
китайских и английских фразеологизмах и паремиях...............         84
Чайка О. І. Етимологія деяких юридичних ідіом в українській, англійській та португальській 
мовах............................................................................................................................................     87

СЛАВЯНСКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ 
В ЛИНГВОКОГНИТИВНОМ И ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКОМ АСПЕКТАХ

Белоконенко Л. А. О природе конфликтных паремий.................................................    90
Буракова М. У. Эталоны і стэрэатьшы у тзмпаральных фразеалагізмах беларускай мовы  93
Вдовиченко Н. В. Репрезентація концепту «сором» у фразеологічній картині світу українців .... 96
Волошкина И. А. Смыслогенерирующая роль этнолингвокультурного кода в моделировании
фразеологической семантики (на материале русского и французского языков).....................   99
Гутовская М. С. Номинативность и принадлежность общенародному языку как свойства,
задающие границы когнитивной фразеологии............ ....................................................................  102
Конюшкевич М. И. Фразеологизм шарая гадзіна в зтнокогнитивном аспекте  ..................  106
Ляшчынская В. А. Зааморфны код культуры ÿ беларускіх фразеалагічньїх найменнях чалавека. 109 
Новак В. С. Семантыка Устойлівьіх слоу і словазлучэнняу у радзікна-хрзсьбіннай абраднасці
беларусау (на матэрыяле фальклору Гомельшчыны).............................................    112
Палъчевсъка О. С. Народна мовна картина світу в дзеркалі фразеології.....................      115
Саппа H. Н. Фразеологизмы в структуре исторического сознания и ментальности  .................  119
Холявко Е. И. Фразеологизмы с компонентом угол: лингвокультурологический аспект..............  121
Шарманова H  М. Кліше новітніх медіа в когнітивному вимірі................    125
Шведава 3. У. Рэпрэзентацыя канцэшу «хітрасць» зааморфньхмі фразеалагізмамі беларускай 
мовы............................................................................................................    128

СЛАВЯНСКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ 
В ФУНІЩИОНАЛЬНО-СТИЛИСТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

Азарова И. Б., Евтухова И. Г. Функционирование ахроматических колоративов в составе
устойчивых словосочетаний с компоненгами-соматизмами в русских и белорусских, заговорах  131
Белая А. С. Структурно-семантическая модификация фразеологизмов в социокультурном
контексте............................ ....................................................................................................................  1 34
Головина Л. И. Фразеологизмы на уроках русского языка в начальных классах..........................  135
Денисюк В. В. Фразеологія педагогічного трактату «О воспитанїи чадъ» Іова Борецького   138
Жадейко Ж. Ф. Фразеологический материал на олимпиаде по русскому языку и литературе .... 141
Ковалевич И. О. Окказиональные слова, мотивированные фразеологизмами (на материале
русской разговорной речи).......................................................................................................... ......... 144
Курсам С. Б., Сергей В, H. «Cherchez la femme»: из наблюдений над жизнью фразеологического
галлицизма, в современной русской лингвокультуре (на материале интернет-ресурсов)............ . 147
Лапацін Г. І. Хто приказку гаворя, і словаумесці скажа з прьїказкай... (З народнай фразеалогіі
Веткаушчыны)................................................... ............................................................ ......................  152
Литвинникова О. И. «Игровая» фразеология русскоязычных газет современной Украины    155
Михальчук Т. Г. Фразеологизированные этикетные выражения ситуации «прощание» и их
функционирование в русской художественной литературе..............................................................  159
Музиченко Н. 1. Фраземний потенціал об'єктивації емоційних станів персонажів у творчості
Григора Тютюнника........................................... ....................................... ........................... .............  І 62
Начивайко М. Я. Фразеологізми на позначення характеристики людини (на матеріалі роману
Бориса Харчука „Межі і безмежжя”)     —  .........................       165
Пасік H  М. Розгорнута метафора як структурно-семантична модифікація фразеологізмів у
химерній прозі Володимира Дрозда................................................................. ................. ...............  167
Ревуцкий О. И. Русские поэтические тексты, основывающиеся на тропеическом употреблении
фразеологизмов............................................................................. ........................................... ........... 170
Рычкова Л. В. , Чепикова И. А. Русская фразеология в контексте «двойной культуры»
(на материале корпуса СМИ Гродненщины)  ..... .............................. .................................. .......... 173

221



ігчядзі, а на хвост павязем”. Бяруцъ барану, перакулъваюцъ тымл зубаміуніз, а бабу на барану 
садзяцъ, падсцтаюцъ ей, штоб мякка було, і вязуцъ тую бабу на баране мужьікі, бабы ідуць 
іззаду, спяваюць: “Ой, ты, баба, баба! //Д а  не жалей ты нам на хвасту, / / Д а  угасці ты нас 
дабрэнна, //Д а  пабачым, як ты, баба, жывеш, / / Я кіяу  хаце песні т е ш ’' [2, с. 14].

Прыведзеныя матэрыялы сведчаць а б мясцовай разнастайнасці радзінна-хрзсьбіиньїх 
збрадау і звычаяу, запісаньїх на тзрьіторьіі Гомельскай вобласці, аб семантычным багацці 
устойлівьіх слоу і словазлучэнняу, якія бьілі спрадвеку замацаваны за асобньїмі рьітуаламі, 
характзрньші для структурных момантау радзінна-хрзсьбіннай абраднасці.
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О. С. Пальчевська

НАРОДНА МОВНА КАРТИНА СВІТУ В ДЗЕРКАЛІ ФРАЗЕОЛОГІЇ

В статье рассматриваются вопросы которые относятся к опредилению термина 
народная языковая картина мира. На примере украинской и английской фразеологии автор 
разделяет народную, научную и концептуальную картины мира.

Інтерес до мовної картині світу виявляється ще в роботах В. Гумбольдта, який писав, 
що «різні мови є для нації органами їх оригінального мислення і сприйняття». До кінця XX 
з'явилося багато робіт, присвячених даній проблемі -  роботи Г.А. Брутяна, С.А. Васільева, 
Г.В. Колшанського, Н.І. Сукаленко, М. Блека, Д. Хаймса та ін. Зацікавленість цією 
проблемою пов'язана з когнітивними дослідженнями останніх років, в рамках яких робляться 
спроби пов'язати теорію мовних гештальтів з теорією фреймів як структур знання [5, с. 65]. У 
царині когнітивної лінгвістики основна увага приділяється концептам як основним 
складовим концептуальної картини світу (А. Белова, В. Сімонок, В. Жайворонок. В. Карасік, 
І. Стернін, Ю. Степанов та ін.). У рамках такого підходу у мовній картині світу 
виокремлюються певні сфери, які дослідники називають концептами. Слушним, у такому 
випадку, видається зауваження О.Д. Огуя, який піддає сумніву повне накладання 
концептуальної картини світу на мовну, адже це дозволяє поставити питання про статус 
лакунарної лексики та фразеології у тому ж числі і народної [7].

Отже, метою нашої розвідки є намагання виокремити народну мовну картину світу та 
окреслити місце, що в ній займає фразеологія.

Уявлення людини про світ складаються у певну картину світу, вербальне втілення 
останньої, зазвичай, називають мовною картиною світу. Ю. Апресян протиставляє наївну 
картину світу науковій, що виявляється в наступних твердженнях: “По-перше, наївна картина 
якогось фрагменту світу може разючим чином відрізнятися від логічної, наукової картини
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того ж фрагменту світу, яка є спільною для людей, що розмовляють різними мовами. Наївна 
психологія, наприклад, як про це свідчать значення сотень слів і виразів російської мови, 
виділяє серце, чи душу, як орган, де локалізуються різні емоції. По-друге, наївні картини 
світу, які добуваються шляхом аналізу із значень слів різних мов, можуть в деталях 
відрізнятися одна від одної, в той час як наукова картина світу не залежить від мови, якою 
вона описується” [1, с. 57-60]. У процесі історичного розвитку людства відбувається ріст 
наукової думки, який призводить до переходу деяких понять з сфери наукового до сфери 
наївного (уявлення про те, що земля плоска були повністю спростовані М. Коперником). У 
такому випадку, наукове значення слів повинно багато в чому відрізнятися від їх наївної 
інтерпретації. Народні ж бачення певної реалії, не дивлячись на свою різноплановість та 
суперечливість, лишаються відносно стабільними як в контексті плину часу, так і в розрізі 
певної мовної сім'ї. Тому лексико-еемантичні варіанти слова нерідко фіксують не тільки 
наукове та наївне бачення світу, а й репрезентують народні уявлення про останній. 
Формуючи народну картину світу, такі уявлення отримують своєрідну реалізацію -  
поєднують міфологічне, наївне, релігійне, фольклорне та, почасти, наукове мислення. Поряд 
з відображенням досвіду певного народу, в народній мовній картині світу коцептуалізується 
достатньо давній, історично-сформований погляд на світ, який має свої лінгвальні та 
екстралінгвальні вияви. При намаганні розмежувати наукову, наївну та народну картини 
світу, останні бачиться доцільним розглядати в діахронії з урахуванням культурно- 
історичного підґрунтя. Так, фразеологічні одиниці української мови Щоб тебе Чорний бог 
убив! Щоб на тебе Див прийшов! згадані в словнику Номиса є відображенням 
праслов’янських язичницьких градацій [6, с. 78.].

На думку В. Б. Касевича, картина світу закодована засобами мовної семантики, з 
часом може в тій чи іншій мірі ставати застарілою, реліктовою, лише традиційно відтворює 
колишні опозиції в силу природної недоступності іншого мовного інструментарію, за 
допомогою останнього створюються нові смисли, для яких старі слугують свого роду7 
будівельним матеріалом. Інакше кажучи, виникають розбіжності між архаїчною і 
семантичною системою мови і тієї актуальною ментальної моделлю, яка дійсна для даного 
мовного колективу та виявляється у породжуваних ним текстах, а також в закономірностях І 
його поведінки [5, с. 64].

Відомо, що мова неоднорідна в ній виокремлюють літературну мову та діалекти, 
просторіччя і арго (неповна, редукована -  скорочена до словникового складу мовна ] 
підсистема). М. І. Толстой розглядав і культуру також у чотирьох зрізах -  елітарному. І 
сільському, міському, професійному. Відповідно, в культурі слов'янських народів можна і 
виділити чотири схожих елементи, які добре корелюють з мовними: «культуру освіченого і 
прошарку, «книжкову», або елітарну культуру; культуру народну, селянську; культуру 1 
проміжну, відповідну просторіччю, яку зазвичай називають «культурою для народу», або І 
«третьої культурою», і ... традиційно-професійні субкультури». До останньої належать, і 
наприклад бджолярська, інженерна культури, культура «човників» і т.д. Це несамостійні 1 
фрагментарні культури, що ріднить їх з арго. Таким чином, ми отримали наступні паралелі. 1 
літературна мова -  елітарна культура; діалекти і говори -  народна культура; просторіччя -  ] 
«третя культура», тобто культура для народу; арго -  професійні субкультури [5, с.74]. В цьму І  
контексті слушним бачиться зауваження видатного українського лінгвокультуролога Віталії 1 
Кононенка, про те, що згадані культурні підсистеми з одного боку об’єднуються однією! 
мовою в її різновидах, а з другого одним ментально-орієнтованим світобаченням у вихлял: ] 
мовної картини світу. Згідно з цим поглядом діалектне розмежування суттєво не впливає н і  і  
в з а є м о р о з у м і н н я  носіїв певної мови, та не руйнує єдиного культурно-мовного просторе І  
перехід від одного типу мовлення до іншого здебільшого відбувається природно, х |  
соціально й ситуативно зумовлений [4, с. 19]. При такому переході від «народного» я  |  
літературного та навпаки не можна не помітити змін у семантичній структурі номіналі 1 
Відбувається з порушенням останньої, номінація набуває нових значень. Дуже часто цьом*| 
сприяє так звана народна етимологія. Показовою для демонстрації останнього я в и ц ]І
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зважаємо англійську номінацію Care (Careaway) Sunday. Обрядовий характер фразеологізму 
юмінує розвитком значення -  п’ята неділя Великого посту; Неділя перед де Страстною 
Пятницею (Good Friday). Страстна п'ятниця згідно з християнською традицією п’ятниця перед 
Великоднем -  день коли вшановується розп’яття Христа та є днем посту та покути, каяття. 
Семантика номінації пов’язана з походженням лексеми good, яка використовується у 
вторинному значенні «святий, свято»: ‘holy, observed as a holy day’. Відповідно, Care (Careaway) 
Sunday -  п ’ята неділя Великого посту, колись відмічалась напередодні Страсної П ’ятниці. 
Народна або наївна етимологія пов’язує обрядову назву з лексемою care у значенні «туга». Як 
наслідок, у вислові Carlin (Carling; Cari) Sunday концептуалізується народне бачення 
походження номінації: Я'Ъеп there was gt'eat scarcity in Northumbria in B th  cent., a ship 
unexpectedly arrived мпїк a cargo o f carlin peas, and removed the danger o f  starvation [10, c. 75]. Te 
ж саме явище спостерігаємо в українському' фразеологізмі Хто в Маї звїнчаєцця, буде вік 
маяцьця [6, с.75]. Звукова подібність лексем Май- маяцьця спричиняє ефект зміни семантичної 
структури яка в свою чергу призводить до особливої народної конотації фразеологічної одиниці.

Народна картина світу, як одне з втілень культурної картини світу, того чи іншого 
етносу поєднує в собі риси концептуальної та мовної картин світу. Картина світу давніх 
слов'ян включає в себе в якості елементів богів, міфологічних істот, фольклорних персонажів, 
а також людей, які існують у світі, предмети побуту народу, його ставлення до себе, свого 
оточення, своїх сусідів. Своєрідність народної картини світу обумовлюється особливим 
світобаченням етносу Вона створюється шляхом переплетінням міфологічних, фольклорних 
та етнографічних елементів через специфічну народну систему кодів за допомогою 
узагальнення, типізації та перекладу культурних смислів на мову символів.

У народній картині світу втілено в мовній формі народну свідомість. Вона ж виражається 
в мовних стереотипах, що лежать в основі сприйняття світу певним прошарком якоїсь нації. 
Ведучим способом представлення народної картини світу є вербалізація, до засобів якої 
відноситься: специфічна народна лексика та фразеологія, які виявляють здатність до 
варіативності; семантика номінативних одиниць; парадигматичні та синтагматичні відношення 
одиниць народного лексикону; їх етимологія; текстові фрагменти, а також фольклорні та 
етнографічні тексти. Отже, кожна конкретна мова являє собою самобутню систему, яка накладає 
свій відбиток на свідомість її носіїв і формує їх картину світу [5, с. 72].

Спробуємо розглянути деякі номінації втілені у народній мовній картині світу. Так, у 
журналі “Київській старині” знаходимо нарис М. Сумцова про вислів бабіте літо. За його 
свідченнями в Малоросії бабине літо буває 1-8 жовтня. З метою інтерпретації цього 
фразеологізму М. Сумцов приводить народне повір'я, за ж и м  колись дуже давно в ці дні 
настали сильні приморозки. Плоди з дерев не були зібрані та неминуче повинні були загинути. 
Баби зібравшись, почали молити Бога про тепло. Раптом стало тепло як літом, плоди були 
зібрані. І тоді то неділя після Покрови почала називатись бабиним літом. В Харківській 
губернії бабиним літом називають перші теплі сонячні дні після Покрови [9, С. 88 -  89].

Характерною ознакою бабиного літа є літаюча в повітрі павутина, що її виділяють 
павуки різних родин. За однією із версій саме від літаючої павутини («лето», «літо») та 
міфологічної Баби походить і назва Бабине літо.

Пояснення походження вислову знаходимо у праці Я. Головацького «Виклади 
давньослов'янських легенд, або міфологія»: Бабське літо або Бабине літо є однією з давніх 
українських назв місяця вересня: Зовут також сей місяць <вересень> «бабське літо» для 
того, що баби свої роботи порают, коноплі отіпают, полотна добілюют, дещо в городах 
порают і пр. [2].

Етнолінгвістичний словник “Славянские древности” словянські древності теж 
аналізує цю номінацію. За ним, Бабине літо -  хрононім, що означає кілька погожих днів 
осені. Автори приводять паралелі з македонської: Цигансько лето, гупско лето (циганське 
літо), болгарської: Циганське або сиромашко («злиденне») лято. Автори праці твердять, що 
на заході слов'янського ареалу( Луж., чеш., словац., Укр., Бел., охоплює з. -  рос. говори), а 
також у сербскохорватській мові Бабине літо зв'язується з літаючими по повітрю нитками
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осінньої павутини, і вираз має друге (іноді єдине) значення «павутина, літаюча в дні 
Бабиного літа. Це явище пояснюється діями міфологічних чеських персонажів. В одних 
текстах це гіряха. За переказами полабських слов'ян, її можна було бачити під час повного 
місяця: вона сидить на місяці і крутить колесо прядки (у ролі пряхи у західних слов'ян 
зазвичай виступає Богородиця -  «панна Марія»). Вона скидає свою пряжу на землю, щоб 
нагадати жінкам про наближенні зими, коли настане пора сісти за прядку (кашуб.). В інших 
текстах акцентовано мотив хміфічного одягу -  нитки савану Богородиці («панни Марії»), який 
розпався, коли вона вознеслася на небеса (пор. чеш. babivlek осіння) павутина. Нерідко 
Бабине літо тлумачиться як час сільськогосподарських робіт: збирання хлібів, прядіння 
льону і т. п. Звідси значення фразеологізму бабине літо в російських говорах -  «час , коли 
жінки прибирають льон», «час прибирання хліба, трав ( пінеж. ) і т. п.» [8, С. 126-127]

В словнику Грінченка знаходимо лише значення вислову: Бабине літо: Бабье л іго .
Теплые дни осенью, когда летаеть паутина, которую гоже називають Бабье л іто  [3, с. 5 -36.] 
Ще однією особливістю «народної картини світу» є локалізація ідей та смислів. Тобто, 
мається на увазі, широке використання місцевих прецедентних власних назв. Такі номінації, 
вжиті опосередковано чи увійшовши до складу фразеологічних зворотів, відображають 
значущі події для певної території, та є оказіональними у загшіьномовному контексті. 
Наприклад, Crooked as Crawley brook (буквально: Кривий як струмок Кроулі) де Crawley 
brook -  безіменний струмок, який бере початок в районі Вобурну та протікає повз Кроулі, 
впадаючи в річку Уз (місцевість Східної Англії) [11]. Схожий вислів вживається й на 
території Рівненського Полісся: Кривий як Кунинська дорога (Кунин -  село Здолбунівського 
району, Рівненської обл.) [Власні записи].

У зв’язку з вищенаведеним виникає думка, що «народна» мовна картина світу є 
вторинною у стосунку до концептуальної картини світу. В той же час, вона набуває самобутніх 
рис притаманних лише їй, є локально спрямованою, та значною мірою залежною від 
історично-культурних процесів на певній території. Також на її формування та вербалізацію 
істотно впливає стан світобачення певного національного прошарку у певний час.
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