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Постановка  проблеми.  У  кожного  народу  існує  культурно-історична

світоглядна  парадигма,  що  фіксується  за  посередництвом  символів,  притч,

прислів’їв, приказок, примовок, закликів, догм, образів тощо. Саме з огляду на

ці характеристики, важливо відзначити,  що паремії  фіксують в мовній формі

типові  відношення  навколишньої  дійсності.  Символіка,  що  притаманна

пареміям,  утворюється  на  основі  характерних  ознак  тварин,  речей,  явищ

природи тощо, і допомагає розкрити особливості особи.

Аналіз  останніх  джерел  досліджень  і  публікацій Паремійні  фонди

активно досліджують як українські, так і зарубіжні вчені: О. Корень, З. Коцюба,

С. Олійник, Н. Христич, L. Berman, P. Skandera, J. Seid, J. Stone, F. Wilson та ін.

Мета статті полягає у дослідженні символів у системі англійських паремій.

Виклад  основного  матеріалу  дослідження.  Паремійний  фонд  –  це

величезний скарб, що постійно живить образні засоби літературної мови та надає

їй яскравих рис національного характеру,  створюючи неповторний колорит та

індивідуальність.  Водночас,  паремії  –  це  універсальне  мовне явище,  властиве

усім  мовам.  У  пареміях  у  стислій  формі  виявляється  зв’язок  мови  з



національно-культурними цінностями етносу. Культурні норми (традиції, звичаї,

ритуали,  обряди,  моральні  норми)  виступають  регулятивними  механізмами

поведінки людини й людського співіснування у складі етносу.

Услід  за  О. Левченко,  (Левченко,  2005)  ми   виділяємо  шість  груп

фразеологічних  символів  за  ідеографічним  принципом:  символи-етноніми,

символи-соматизми,  символи-зооніми,  символи-фітоніми,  символи  стихії  та

явища природи, символи-продукти харчування. 

I. Символи-етноніми.

На думку Н. Христич (Христич, 2017), « … особливістю фразеологічних

одиниць  із  компонентом  «людина»  є  те,  що  вони  виступають  знаками

непервинної номінації, тобто суб’єктивного сприймання. Поняття можуть бути

вербалізовані  лексичною  одиницею  man,  що  означає  «людина»  у  широкому

сенсі цього слова та «чоловік». Це можна проілюструвати такими прикладами,

у  яких  концепт  man втрачає  значення  «чоловік»  і  набуває  більш  ширшого

«людина», «особистість». Напр.:  A man can die but once. A man can do no more

than he can. Every man has his faults.  Every man to his taste. Man is a bundle of

habits.  Man proposes, God disposes. One body is nobody / One man, no man. What

man has done man can do» [4, с. 419].

Назви  людей вносять  певну  специфіку до  фразеологічної  картини  світу.

Напр.: Jack and Jill – хлопець і дівчина. Peeping Tom – людина, яка завжди суне

ніс у чужі справи. Jack among the maids – улюбленець жінок. Darby and Joan –

пара  закоханих  похилого  віку.  Miss Molly –  ніжинка.  John Tomson’s man –

підкаблучник.

Низка англійських фразеологізмів допомагає реконструювати прототипне

уявлення про майстра в англійській мовній картині  світу:  a good workman is

known by his chips – «по роботі пізнати майстра»;  as is the gardener,  so is the

garden – «який Сава, така й слава».

II. Символи-соматизми.

Соматизм найчастіше реалізує  своє значення – частина тіла людини або

тварини,  у  якій міститься мозок;  вмістилище розуму,  пам’яті,  уяви,  напр.,  to



break one’s head over something – «уважно розмірковувати». У цьому прислів’ї

лексема ‘head’ є взаємозамінюваним із іншим соматизмом ‘brain’,  утворюючи

рівносильні фразеологічні варіанти, де слово ‘brain’ – «орган у голові людини,

який відповідає за процес мислення». Напр.: Don’t look a gift horse in the mouth

–«Дарованому коневі в зуби не заглядають»);  Walls have ears – «І стіни мають

вуха». A close mouth catches no flies – «У рот, закритий глухо, не залітає муха». 

III. Символи-зооніми.

Життєдіяльність тварини у трансформованому вигляді стала основою для

створення еталону оцінювання діяльності людини. У зоолексиці яскравіше, ніж

в  будь-якій  іншій  області  мови,  відображаються  особливості  осмислення

позамовної  реальності,  коли  образи  тварин  в  різних  мовах  наділяються  (з

погляду  освоєння  дійсності  людиною  та  її  впливу  на  навколишній  світ),  на

перший погляд, абсолютно не мотивованими властивостями і іноді навіть тими,

що суперечать логіці речей. Ці образи і  фантазії  сходять до глибин людської

свідомості, його вірувань і міфології. Концептуалізація тваринного світу у мові

характеризується  значною  потужністю,  що  ґрунтується  на  засадах

співвіднесення  стереотипів  тваринного  світу  та  рис  людини.  Напр.:  Birds of

feather flock together  – «Рибак рибака бачить здалеку»; Barking dogs seldom bite

– «Не бійся собаку, яка гавкає»; Let sleeping dogs lie – «Не буди лихо, доки воно

спить»; Every dog has his day – «Буде і на нашій вулиці свято». 

IV. Символи-фітоніми.

Ця  група  символів  включає  паремії  символів-назв  рослин.  У складі

фразеологічних одиниць в англійській мові компонент  дерево вживають як у

символічному, так і в несимволічному значенні: tree calf – «сорт телячої шкіри

для  книжкових  оправ  (несимволічне  значення)»,  tree of knowledge,  tree of

knowledge of good and evil – «дерево пізнання, дерево пізнання добра і зла», tree

of life – «дерево життя», to tree the coon – «розв’язати проблему».

Ознака  «дерев’яний»  часто  має  негативну  атрибуцію:  wooden head –

«дерев’яна  голова»  –  символ  нерозумної  людини.  Мотивація  компонента

wooden в  даному  випадку  може  бути  пояснена  атрибутом  «твердий»,  який



закодовано  у  цьому  компоненті,  тобто  у  дурної  людини  голова  тверда,  як

дерево,  у  ній  немає  мізків.  Виразно  спостерігається  асоціація  «твердий  –

дурний».

Прототипом  концепту  «заборонений  плід»  є  релігійний  символ  –  плід

(fruit) яблука (зірваного першими людьми із забороненого дерева у раю). Даний

прототип вкоренився як у британській, так і в українській історико-культурній

свідомості  народу,  потрапивши  до  неї  через  поширення  духовного  досвіду

християнства. Відомий вислів – Forbidden fruit is sweetest – «Заборонений фрукт

– солодкий».

V. Символи стихії та явища природи.

Міфологічний образ світу ґрунтується на уявленнях про чотири стихії  –

вогонь, воду, повітря, землю – відповідні чотири макроконцепта,  що входять до

концептополя  «Стихія».  Виявлено  порівняльні  конструкції,  в  основу  яких

включені явища природи і які засвідчують симетричну актуалізацію термінів,

напр., night – day.  Напр.:  as different as night and day, as plain as day, as clear as

a day, as high as the sky. 

Символи природи відображають у мовній свідомості багатовіковий досвід

інтроспекції етносу у вигляді загально універсальних та культурно специфічних

уявлень про інші природні явища. Напр.: as old as the hills, to run like (the) wind,

as cold as ice,  as right as rain,  as white as snow,  as white as the driven snow, as

welcome as water in one's shoes, as old as the hills,  as pale as ashes.

VI. Символи-продукти харчування.

Найуживанішими символами-продуктами харчування є терміни salt, bread,

butter, milk. Символу salt нерідко приписують атрибут «цінний»: the salt of earth

– «сіль землі», the salt of youth – «запал юності, молодості» (вислів Шекспіра). 

Butter символізує  засоби  до  існування  у  багатьох  культурах,  частотні

фразеологічні одиниці з цим словом і в англійській мові: bread and butter –«хліб

насущний»,  bread-and-butter-letter –  «лист-подяка»,  bread and cheese –

«малопоживна їжа», bread-and-cheese-marriage – «одруження з бідняком», bread

line –  «черга  безробітних  за  безкоштовним  харчуванням.Milk асоціюється  з



простотою,  добротою:  milk for babes –  щось  легке  для  розуміння,  проста,

доступно  викладена  книга,  стаття;  milk of human kindness –  співчуття,

сердечність.  Цікавою є  символіка  дериватів  цього  поняття,  наприклад,  слово

«доїти»  (to milk):  to milk the bull –  товкти  воду  в  ступі,  займатися  марною

справою,  to milk the market,  to milk the street – «успішно спекулювати цінними

паперами, збагачуватися за рахунок дрібних конкурентів». 

Усі перелічені символи синтезуються у цілісну лінгвокультурну систему як

сукупності матеріальних і духовних цінностей, створених людством упродовж

його історії.

Висновки  та  перспективи  подальших  досліджень. У  результаті

здійснення  лінгвістичного  опису  процесу  символізації  у  межах  англійських

паремій  та  розглянувши  типову  презентацію  анімалістичної  символіки  на

позначення  основних  зовнішніх  та  внутрішніх  характеристик людини,  ми

з’ясували,  що  символи  є  своєрідними  міні-моделями  спостережливості  та

лінгвокреативної  діяльності  мовців.  Подальший  аналіз  культурних

особливостей паремій є перспективним з точки зору виявлення етнокультурної

специфіки нетипових стереотипів.
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