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Постановка проблеми. Паремійні фонди дають змогу краще зрозуміти

когнітивні  процеси  розвитку  людства,  адже  у  них  відображено  сприйняття,

розуміння  і  пізнання  людиною  навколишнього  світу  на  різних  етапах  її

розвитку; збережено генетично-гендерну пам’ять поколінь, вироблено еталон та

стереотипи поведінки людини. Паремійний фонд актуалізує асоціативний ряд

концептів  маскулінності  та  фемінності  у  типових  побутових  та

різнофункціональних поведінково-психологічних станах.

Аналіз останніх джерел досліджень і публікацій. Сьогодні  українська

лінгвістика  репрезентована  культурологічними  розвідками  гендерного  змісту

(О. Горошко, О. Дубенко, А. Мартинюк, І. Морозова, Н. Христич) та ін.

Мета  статті  полягає  у  здійсненні  концептуального  аналізу  вербальних

способів відображення гендерних стереотипів в англійських пареміях.

Виклад  основного  матеріалу  дослідження.  У пареміях  чітко

простежується  тенденція  ставити  чоловіків на  перше  місце.  Н. Христич 

(Христич,  2011)  зазначає,  що,  «мова  про  чоловіків  йде  у  першій  частині



висловлювання, а жінок – у другій, як протиставлення»: A man can be short and

dumpy and getting bald but if he has fire,  women will like him.Man has will,  but

woman has her way. To be happy with a man you must understand him a lot and love

him a  little.  To be  happy with  a woman you must  love her  a lot  and not  try  to

understand her at all.You know, men and women are a lot alike in certain situations.

Like when they’re both on fire – they’re exactly alike.  Men marry women with the

hope they will never change. Women marry men with the hope they will change. And

they are both disappointed [2, с. 167]. 

У більшості випадків, коли суб’єктом дії є жінка, в таких реченнях часто

використовують умовний спосіб, що знецінює здобутки жінок. Проте, у деяких

випадках жінка може діяти рішучіше,  ніж чоловік,  як наприклад:  If  you want

something said, ask a man; if you want something done, ask a woman [5].

Стереотипне  ставлення  до  представників  різної  статі,  відображене  у

англійських  пареміях,  формує  образ  типового  чоловіка  (сильного,  владного,

практичного,  знаючого,  керуючого,  рішучого, емоційно  стриманого  тощо).

Наявні стереотипи забороняють чоловікам бути слабкими:  Man has will,  but

woman has her way [5].

Слід  звернути  увагу  на  імпліцитне чи експліцитне  порівняння  жінок з

неживими  предметами  або  тваринами.  Наприклад,  у  приказці  «When an ass

climbs a ladder,  we may find wisdom in a woman»[5] жінку  порівнюють  з

віслюком, вказуючи на відсутність у неї мудрості. Інакше кажучи, віслюка, що

міг би піднятися сходами, знайти так само важко, як мудру жінку.  Цікавим  є

вживання дієслова  may,  за допомогою якого вказується,  що навіть якщо буде

виконано першу частину висловлювання, немає гарантії реалізації другої дії. 

Навпаки, у тих пареміях, де  оспівується  сила, воля, мужність, розум та

інші позитивні якості людини, вживається лексична одиниця  man:  A wise man

changes his mind,  a fool never will.  A wise man may sometimes learn from a fool.

A wise man is never less alone than when alone. A man is known by the company he

keeps.  The tailor makes the man [5]. Проте, як зазначає Н. Христич  (Христич,

2017),  слід  пам’ятати,  що   «  …  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».

У приказці  «Women in state affairs are like monkeys in glass-houses»  [5]

мається на увазі, що жінка в політиці виглядає безглуздо й приносить стільки ж

шкоди, скільки мавпа в оранжереї. А у прислів’ї «Two women in a house, two cats

and a mouse,  two dogs and a bone will never accord in one»  [5] жінки

порівняються з  кішками й собаками,  таким чином,  підкреслюючи схильність

жінки до ревнощів та заздрощів. 

Прислів’я  імпліцитно  співвідносить  чоловіка  з  мишею  або  кісткою,

перетворюючи його  в  жертву  злісної  природи  жінки:  A woman,  a dog and a

walnut tree,  the more you beat them the better they be [5]. Зміст цього прислів’я

полягає  в  тому,  що,  чим  більше  бити  жінок,  собак  і  горіхове  дерево,  тим

кращими вони стануть для чоловіків, хазяїв і користувачів. 

Проте нешанобливе чи зневажливе ставлення до жінки може привести до

її втрати: Fortune is a woman; if you neglect her today do not expect to regain her

tomorrow [5].

Багато  прислів’їв  застерігають  чоловіків  від  усіляких  життєвих

негараздів,  пов’язаних  з  жінкою:  Many wives,  multiple penury.  Women are

necessary evils. Woman’s answer is never to seek. Наведені прислів’я принижують

і ображають жінку як особистість. До чоловіка ж народна думка звернена як до

сильного представника роду людського. 

На наше глибоке переконання, не можна недооцінювати роль жінки, адже,

«Behind every successful man is a woman»  – «За кожним успішним чоловіком

стоїть  жінка»  [5]. Опозиція  концептів  ЧОЛОВІК–ЖІНКА  детермінована

більш  стереотипними  уявленнями,  а  не  природними  фактами.  Кожне  мовна

спільнота  формує  свою  вербальну  структуру  гендерних  цінностей,  що

зумовлена певною історичною епохою. 



Висновки  та  перспективи  подальших  досліджень. З’ясовано,  що

найдієвішим  механізмом  утворення  і  відтворення  побутових  стереотипів  у

гендерній сфері паремій залишається яскраво виражена ієрархічність гендерних

класів:  жінці  приписується  менша вартість,  аніж чоловікові.  Протиставлення

концептів  ЧОЛОВІК–ЖІНКА  у  семантичному  полі  їх  словникового  складу

носить підлеглий характер з позиції жінки. У британській лінгвокультурі жінка,

як мовна особистість, є залежною від чоловіка, проте є яскравим виразником

культурних норм спільноти . 

Отримані результати є перспективними для використання у подальшому

вивченні  динаміки  розвитку  гендерних  стереотипів  британської

лінгвокультурної спільноти, зростання соціальної та політичної ролі жінки і, у

зв’язку  з  цим,  появою  нових  паремій  (прислів’їв,  приказок,  примовок,

афоризмів тощо) про сучасних чоловіків і жінок.
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