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ВСТУП 

 

В данній науковій розвідці розглядаються структурно-семантичні 

особливості фразеологічних одиниць з гендерним компонентом у сучасній 

англiйськiй мовi. 

Фразеологія, як ретранслятор культурних і мовних змін, акумулює 

невичерпні дані для аналізу механізмів реалізації гендерного компоненту в 

мовній системі. Вагомий внесок у розвиток фразеологічної науки зроблено 

такими провідними лінгвистами, як Н. М. Амосова [2; 3], О. Ф. Арсент’єва 

[11; 310], В. Л. Архангельський [13; 14], В. В. Виноградов [47], В. М. Глухов 

[59; 60], В. В. Жайворонок [90], В. П. Жуков [92; 93], А. Кови [311], 

О. В. Кунін [145; 146; 147; 148], О. П. Левченко [152], А. М. Мелерович [163; 

164], В. М. Мокієнко [168], О. І. Молотков [169], Ю. Ф. Прадід [207], 

П. Скандера [309], Л. Г. Скрипник [225], В. М. Телія [235; 236; 237; 238], 

В. Д. Ужченко [244], Т. Фолдес [277; 278; 279], М. М. Шанський [262] та ін. 

[9; 10; 20; 21; 22; 25; 26; 30; 33; 34; 73; 83; 84; 85; 153; 166; 167; 174; 197; 200; 

202; 206; 209; 213; 227; 245; 246; 247; 248; 266; 267; 288; 311]. Як засвідчують 

наукові розвідки, фразеологічна система нерозривно пов’язана з 

лінгвокультурологічною складовою, оскільки мовні форми, до яких можна 

віднести й фразеологічні одиниці, є носіями культурних кодів про установки 

й специфічні риси народної ментальності. Фразеологія є фрагментом мовної 

картини світу. “Фразеологізми завжди звертаються до суб’єкта, тобто 

виникають вони не стільки для того, щоб описувати світ, скільки для того, 

щоб його інтерпретувати, оцінювати й виражати до нього суб’єктивне 

ставлення. Саме це відрізняє фразеологізми і метафори від інших 

номінативних одиниць” [160, с. 81]. Зв’язок лінгвокультурології і фразеології 

висвітлено в працях таких науковців, як С. Н. Денисенко [80], 

I. Ф. Заваринська [95], Г. Р. Захаріна [97], М. Л. Ковшова [128], В. А. Маслова 

[160; 161], Ю. Є. Прохоров [155], П. Скандера [309] та багатьох інших 

[49; 51; 84; 126; 130; 131; 132; 133; 137; 152; 175; 178; 260].  
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Сучасний етап розвитку мовознавства характеризується бурхливим 

зростанням і поширенням гендерних досліджень у різноманітних 

лінгвістичних галузях. Кардинальні зміни в цій дослідницькій парадигмі 

пов’язані з переглядом цілей і завдань шляхом розробки нових напрямків і 

методик вивчення гендеру в мовознавстві. Незважаючи на те, що гендерні 

дослідження є порівняно новим напрямом у науці, вже є багато напрацювань 

щодо функціонування гендерного чинника в різних мовах і мовних рівнях. 

Питання про обґрунтованість гендерного підходу до аналізу різних 

аспектів людської дійсності вже не ставиться під сумнів і вважається цілком 

очевидним і виправданим. Наразі з’являється все більше лінгвістичних 

розвідок, орієнтованих на виділення гендерних відмінностей у 

фразеологічних структурах різних мов. У центрі уваги гендерних студій 

знаходяться “культурні та соціальні, а також мовні чинники, що визначають 

ставлення суспільства до чоловіків і жінок, поведінку індивідів у зв’язку з 

приналежністю до тієї чи іншої статі, стереотипні уявлення щодо чоловічих і 

жіночих якостей – усе те, що переводить проблематику статі з галузі біології 

у сферу соціального життя і культури” [104, с. 133].  

Гендерна проблематика активно досліджується у мовознавстві: 

репрезентація гендерного аспекту в лексиці (О. Л. Бєссонова [33; 34], 

О. М. Калугіна [106], Ч. Кремере [139], В. В. Потапов [203; 204; 205], 

Т. М. Сукаленко [233], О. М. Токарева [240], А. Г. Шиліна [264]), фразеології 

(Н. Г. Ареф’єва [8]; О. Ф. Арсент’єва [11]; Г. В. Белікова [28], О. Л. Бєссонова 

[33; 34], О. В. Забуранна [94], Г. Р. Захаріна [97], І. В. Зикова [101; 102; 103; 

104], Д. Г. Гамулець [55], А. А. Григорян [70], А. Х. Гудієва [73], 

М. П. Лозицька [156], З. С. Мацюк [162], В. О. Нікольська [172; 173], 

Е. Піірайнен [312], З. М. Рамазанова [212], В. С. Самаріна [217], 

О. Б. Смірнова [228], В. М. Телія [235; 236; 237; 238], О. А. Васькова [42; 43; 

44], О. Ю Першай [194; 195; 196], О. Ю. Шишигіна [265]), граматиці 

(М. В. Ласкова [151], О. М. Холод [253; 254]), лексикографії (О. А. Васькова 

[42; 43; 44], Ю. В. Вишнякова [49], М. С. Колеснiкова [131; 132; 133], 
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І. Г. Ольшанський [176; 177], Я. В. Пузиренко [211], М. В. Сергеєва [222]), 

відображення гендерних стереотипів у мовній свідомості (О. М. Біла [27], 

О. С. Бондаренко [35], О. І. Горошко [64; 65; 66; 67], Ван Ердон [41], 

В. А. Єфремов [88], Дж. Коатс [125], А. О. Хвостов [252], О. М. Холод [293; 

294; 295]), у різних типах дискурсу (О. Л. Антинескул [6], О. О. Бабєнкова 

[17], I. С. Баженова [19], Н. Д. Борисенко [37], Т. В. Братусь [38; 39], 

О. В. Дудоладова [86], О. В. Калачева [105], В. І. Коваль [127], 

О. Л. Козачишина [129], Н. В. Паланчук [193], А. С. Птушка [210], 

М. П. Степанюк [232], К. Фуертес-Родрігез [283]). У сферу вивчення 

гендерних досліджень також потрапляють комунікативні стратегії (К. Діндіа 

[276], А. В. Кириліна [117]; А. П. Мартинюк [158; 159], А. Мулак [276], 

М. А. Фіцпатрік [276]), специфіка вербальної і невербальної комунікативної 

поведінки (Н. В. Буреніна [40], М. Д. Городнiкова [62], О. І. Горошко [63], 

Р. Дунбар [275], Н. Дункан [275], Д. Камерон [269; 270]; А. Маріотт [275], 

А. В. Кириліна [113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 123; 124], 

Г. Ю. Крейдлин [138], Х. Котхоф [295; 297], О. Ю. Побережна [198], І. Самел 

[314], А. В. Толстокорова [241], Д. Таннен [320], К. Тафел [319], О. М. Холод 

[255; 256; 258]) і мова засобів масової інформації (Д. Гонтлет [281], 

О. І. Горошко [68; 69], І. А. Гусейнова [78], М. Мамич [302], М. Муді-Рамірез 

[307], В. В. Слiнчук [226], М. В. Томская [242], О. М. Холод [257; 292; 295], 

Р. Фоулер [280], Г. Ю. Цапро [259]). 

Розвідки останніх років виходять на новий якісний рівень, що 

характеризується зосередженням на вивченні й застосуванні гендерного 

підходу в доволі великій кількості наукових дісциплін і напрямків 

(Е. Гаррі [91], Т. І. Гундорова [77], О. А. Здравомислова [99; 100], 

Н. Ю. Каменецька [107], Л. П. Репіна [214], О. В. Рябов [216], Л. А. Тимпко 

[239], M. Л. Шенлі [249]). Втім гендерний компонент як важлива складова 

англійськомовних фразеологізмів, ще не був об’єктом системного 

комплексного вивчення з позиції структури, семантики та 
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лінгвокультурології. Залишається не розкритою і лексикографічна природа 

гендерного компонента фразеологічних одиниць сучасної англійської мови. 

Актуальнiсть дисертаційного дослідження зумовлена 

лiнгвокультурологiчним підходом до вивчення механізмів реалізації  

гендерного компонента в структурі й семантиці англійськомовних 

фразеологiчних одиниць, що сприяє виявленню культурних констант, якi 

відображають результат соціалізації індивіда в суспільстві відповідно до 

статевої приналежності.  

Зв’язок роботи з науковими темами. Роботу виконано в межах 

комплексної наукової теми факультету іноземної філології Запорізького 

нацiонального унiверситету “Когнiтивно-комунікативні та 

лiнгвокультурологiчнi параметри дослідження мовних одиниць” (номер 

державної реєстрації 0113U000807). Тему дисертації затверджено (протокол 

№ 2 від 22 лютого 2013 року) вченою радою Донецького національного 

університету й уточнено на засіданні вченої ради Запорізького національного 

університету (протокол № 7 від 18 лютого 2016). 

Мета дослідження полягає у виявленні та висвітленні особливостей 

реалізації гендерного компонента в структурі та семантиці фразеологічних 

одиниць сучасної англійської мови. 

Поставлена мета передбачає вирішення таких завдань: 

– систематизувати й узагальнити теоретичні засади дослідження 

англійськомовних фразеологічних одиниць, які містять гендерний 

компонент;  

– з’ясувати роль гендерного компонента в структурі фразеологічного 

значення;  

– визначити критерії добору фразеологічних одиниць з гендерним 

компонентом та на їхній основі сформувати корпус мовного матерiалу; 

–розробити методику вивчення гендерного компонента  фразеологізмів 

сучасної англійської мови; 

– виявити й описати семантику та структуру досліджуваних одиниць;  
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–схарактеризувати особливості лексикографічного трактування 

гендерно маркованих фразеологізмів у словниках англійської мови; 

– розкрити лінгвокультурологічну природу досліджуваних одиниць, що 

пов’язана з їхнім походженням і зумовлює семантичні ознаки гендерно 

маркованих ідіом; 

– встановити моделі лексикографічної репрезентації гендерного 

компонента значення англійськомовних ідіом та простежити закономірності 

їхнього використання у фразеологічних словниках англійської мови. 

Об’єктом дослідження є англійськомовні фразеологічні одиниці з 

гендерним компонентом. 

Предметом постають структурні й семантичні особливості 

англійськомовних фразеологiчних одиниць з гендерним компонентом.  

Матеріал дослідження складає корпус з 2352 фразеологічних одиниць 

з гендерним компонентом, сформований методом суцільної вибірки з 

авторитетних фразеологічних словників і словників ідіом. Емпiричний 

матеріал визначався за Англо-росiйським словником О. В. Кунiна [325] та 

такими й одномовними словниками, як Dictionary of American Idioms [329], 

Cambridge International Dictionary of Idioms за редакцiєю I. Уолтера [330], 

Collins Cobuild Dictionary of English Idioms [331], Longman Dictionary of 

Language and Culture за редакцiєю Б. Дакетта [332], Longman Pocket Idioms 

Dictionary [333], Oxford Dictionary of English Idioms [334], The American 

Heritage Dictionary of Idioms за редакцiєю К. Эммер [335] і Thematic 

Dictionary of American Idioms [336]. Вибір гендерно маркованих одиниць як 

емпіричної бази дослідження можна пояснити тим, що гендерно марковані 

ідіоми є ключовим засобом вербалізації наслідків статевої диференціації 

англомовного суспільства. 

Теоретико-методологічною основою дисертації слугували теорія 

фразеологічної номінації та походження англійських фразеологічних 

одиниць О. В. Куніна [148], концепція фразеологічного значення В. М. Телії 

[238], підходи до вивчення гендерно маркованих одиниць А. П. Мартинюк 
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[159] та І. В. Зикової [104], у межах яких можливим є розширення структури 

фразеологічного значення ще на одну, гендерну, складову. 

Характер проблематики, яка пов’язана з вивченням англійських 

фразеологічних одиниць з гендерним компонентом, вимагає відповідних 

методів лінгвістичного аналізу, зокрема, методу спостереження – для 

системного вивчення гендерного компонента в структурі й семантиці 

фразеологічних одиниць; описовий метод – для визначення особливостей 

фразеологічних одиниць з гендерним компонентом; методу семантичного 

аналізу – для виявлення семантико-змістовних характеристик гендерно 

маркованих фразеологічних одиниць; методу структурно-граматичного 

аналізу – для опису структурних типів гендерно маркованих фразеологізмів 

та їхніх показників; методу фразеологічної ідентифікації та 

фразеологічного опису, завдяки якому можлива систематизація різних типів 

фразеологічних значень на підставі семантичних і структурних особливостей, 

а також взаємозалежності цих компонентів; методу компонентного аналізу, 

на основі якого виділено інтегральні й диференціальні семантичні ознаки в 

структурі фразеологічного значення; лінгвокультурологічного аналізу – для 

з’ясування культурних показників семантики фразеологічних одиниць з 

гендерним компонентом, які є кінцевим продуктом розвитку менталітету 

мовної спільноти, елементів кількісного аналізу, що уможливлює 

встановлення продуктивності семантичних і структурних показників 

досліджуваних одиниць. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що у ній на основі осяжного 

фактичного матеріалу вперше: 

– розроблено методику вивчення гендерно маркованих одиниць 

із фразеологічного фонду англійської мови;  

– з’ясовано семантичні особливості та лінгвокультурну природу 

англійськомовних фразеологізмів з гендерним компонентом;  

– визначено особливості номінації гендерно маркованих 

фразеологізмів;  



11 

– встановлено універсальні й специфічні соціокультурні константи, 

пов’язані з категоріями ‘чоловіче-жіноче’ в англомовній лінгвокультурній 

спільноті;  

– виокремлено моделі лексикографічного трактування фразеологізмів з 

гендерним компонентом.  

Новизну одержаних результатів узагальнено в положеннях, що 

виносяться на захист: 

1. Гендер як втілення різноманітних соціокультурних параметрів, 

які визначають індивіда залежно від статі, знаходить відображення в мовній 

картині світу і відтворюється за допомогою фразеологічних засобів 

англійської мови. Гендер може бути або суто семантичним компонентом,  

або вираженим формально  у структурі фразеологізму, або відображається як 

в плані його вираження, так і в плані змісту.   

2. Серед фразеологічних одиниць з гендерним компонентом значно 

переважають ті, що відносяться до референтів чоловічої статті. Семантика 

гендерно маркованих одиниць підтверджує андроцентричність англійської 

лінгвокультури, де чоловік знаходиться у центрі, а жінка – на периферії. 

3. Засадничим засобом селекції гендерно маркованих одиниць 

слугує структурно-семантичний критерій, оскільки більшість одиниць 

корпусу вибірки є фразеологічними одиницями з гендерним компонентом, 

що виражений експліцитно. Він базується на виборі одиниць, які мають у 

структурі й семантиці гендерні маркери чоловічої та жіночої статі, або ті, що 

позначають обидві статі. 

4. Лексикографічна фіксація гендерного компонента значення 

фразеологічних одиниць здійснюється у руслі традиції класичної 

англійськомовної лексикографії. Адекватно представлені випадки 

експліцитного вираження гендерного компонента, причому 

найпоширенішими моделями є його лексикографічна репрезентація, як-от: 

фразеологічна одиниця у комбінації з дефініцією та ілюстративним 

прикладом; фразеологічна одиниця + дефініція + глоса чи навпаки; 
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двокомпонентна модель, що складається лише з фразеологізму та дефініції. 

Гендерний компонент, що виражений імпліцитно, потребує більш ретельного 

декодування, позаяк не завжди складники словникової статті надають 

вичерпну інформацію щодо гендерної специфіки фразеологізму. 

5. Гендерно марковані фразеологізми в сучасній англійській мові 

сформувалися переважно шляхом немотивованого компонентно-зумовленого 

типу фразеологічної номінації. Мотивований компонентно-зумовлений, 

змішаний, одноелементний і непрямий вторинний є менш поширеними 

типами фразеологічної номінації. 

6. У фрагментах фразеологічної картини світу, які вербалізуються 

гендерно маркованими фразеологізмами, відображено відповідні гендерні 

стереотипи, як-от: у ключових аспектах буття чоловіка зображено сильним, 

владним стрижнем суспільства з властивими йому негативними рисами, що 

сприймаються суспільством як належне. Жінки, які мають риси притаманні 

чоловікам, жорстко засуджуються, оскільки, згідно із законами соціуму, 

ідеальна жінка повинна бути м’якою, домашньою, хранителькою сімейного 

вогнища, дослухатися до свого чоловіка і коритися йому.  

Теоретичне значення дослідження зумовлено інтеграцією гендерного 

і лінгвокультурологічного підходів до вивчення англійських фразеологізмів з 

гендерним компонентом у структурі й семантиці, що є внеском у розбудову 

гендерної лінгвістики та лінгвокультурології в цілому. Висвітлення 

принципів семантичної організації фразеологізмів з гендерним компонентом, 

виокремлення і системний опис відображених у фразеологічній картині світу 

стереотипних гендерних рис, притаманних чоловікам або жінкам в 

англійськомовному суспільстві, поглибить теоретичні надбання лексикології, 

фразеології, лексикографії та стилістики англійської мови. З’ясування 

семантичних і структурних особливостей досліджуваних одиниць та 

специфіки їхнього функціонування в англійській фразеології розширить 

уявлення про сучасний стан лексичної системи, її стилістичний потенціал, 



13 

можливості семантичних інтерпретацій, а також стане в нагоді для 

словникарського опрацювання. 

Практична цінність одержаних результатів полягає в тому, що вони 

можуть бути використані в курсах з лексикології англійської мови (розділи 

“Фразеологія”, “Лексикографія”, “Семасіологія”, “Стилістика тексту”), у 

спецкурсах з лінгвокультурології, фразеології, когнітивної, комунікативної і 

гендерної лінгвістики, у лексикографічній практиці, під час укладання 

фразеологічних словників, написанні навчальних посібників і наукових 

праць. 

Апробацiя результатiв дослiдження. Результати дослідження 

обговорено на засіданнях кафедри англійської філології Донецького 

національного університету (2013 – 2014) та кафедри англійської філології 

Запорізького національного університету (2016). Основні теоретичні 

положення і результати дослідження також виголошено на 6 міжнародних 

конференціях: на II міжнародній школі-семінарі імені професора 

І. В. Арнольд (Санкт-Петербург, 2013), на XIII мiжнароднiй науковiй 

конференції “Нові парадигми і нові рішення в когнітивній лінгвістиці” 

(Вiтебськ, 2014), на XIII мiжнароднiй науковiй конференції з розподіленою 

участю “Сучасна лінгвістика і дослідження ментальності в XXI столітті”, 

присвяченій 80-річному ювілею проф. В. В. Колесова (Донецьк, 2014), на 

міжнароднiй науковiй конференції “Мова  – література – мистецтво: 

когнітивно-семіотичний інтерфейс” (Київ, 2014), міжнароднiй науково-

практичній конференції “І Таврійські філологічні читання” (Херсон, 2015), 

українсько-російськiй школi-конференції молодих учених “Сучасні 

дослідження мови та літератури” (Донецьк, 2014), на Всеукраїнськiй 

науковiй конференції пам'яті Д. І. Квеселевича “Сучасний стан і перспективи 

лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу” (Житомир, 2014), на XI 

межвузiвськiй конференції молодих учених “Сучасні проблеми та 

перспективи дослідження романських та германських мов i літератур” 

(Донецьк, 2013), у виступах на лінгвістичному семінарі аспірантів 
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факультету іноземних мов Донецького національного університету (Донецьк 

2013, 2014; Вінниця 2015), факультету іноземної філології Запорізького 

національного університету (Запоріжжя 2016). 

Публікації. Основні теоретичні положення i результати дослідження 

викладено в 15 одноосібних публікаціях, із них 6 статей уміщено у фахових 

виданнях України, 3 – у зарубіжних виданнях (Велика Британія, Росія),  

6 – у збірниках матеріалів наукових конференцій. Загальний обсяг публікацій 

становить 4 друк. арк. 

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зi вступу, трьох 

розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків, списку 

використаної літератури (324 позиції) та переліку лексикографічних джерел 

(12 позицій). Загальний обсяг дисертації становить 210 сторінок, обсяг 

основного тексту 175 cторінок. Наукова праця містить 12 таблиць.  

У вступі обґрунтовано вибір та актуальність дисертаційної теми, 

сформульовано мету й завдання роботи, визначено застосовані методи 

дослідження, розкрито наукову новизну, теоретичне й практичне значення 

одержаних результатів, наведено відомості про їхню апробацію, структуру та 

обсяг дисертаційної праці.  

У першому розділі “Теоретичні засади дослідження англійськомовних 

ідіом з гендерним компонентом” простежено еволюцію гендерних 

досліджень в сучасній гендерології; описано основні проблеми гендерної 

фразеології; обґрунтовано концепцію фразеологічного значення; виділено 

основні риси, що відрізняють його від лексичного значення; визначено 

способи фіксації гендерного компонента у структурі фразеологічного 

значення; з’ясовано теоретичні аспекти лексикографічного опису гендерного 

компонента. 

У другому розділі “Методологічна база гендерного компонента в 

структурі та значенні англійськомовних фразеологічних одиниць”  

висвітлено методологічні аспекти дослідження; схарактеризовано доцільність 

застосування лінгвокогнітивного й лiнгвокультурологiчного підходів до 
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аналiзу гендерно маркованих фразеологізмів; схарактеризовано 

досліджуваний матеріал; наведено критерії відбору корпусу мовних одиниць; 

розроблено методику аналізу англійських фразеологізмів  з гендерним 

компонентом. 

У третьому розділі “Структура й семантика англійськомовних 

фразеологізмів з гендерним компонентом” описано структурно-семантичні 

особливості фразеологічних одиниць з гендерним компонентом; 

проаналізовано структурні й семантичні особливості досліджуваних одиниць 

у таких групах: Occupation, Character, Relationships, Abilities, Social position, 

Appearance, Age, Names of well-known people, Gender, Nationality та Other. 

З’ясовано етимологію гендерно маркованих ідіом та специфіку 

фразеологічної номінації; визначено основні моделі лексикографічної 

репрезентації гендерного компоненту фразеологічних одиниць в англійській 

мові. 

У висновках викладено основні теоретичні й практичні результати 

дослідження, окреслено перспективи подальших наукових пошуків з обраної 

проблематики. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ АНГЛІЙСЬКИХ ІДІОМ 

З ГЕНДЕРНИМ КОМПОНЕНТОМ 

 

Розділ присвячено розгляду теоретичних основ лінгвістичного аналізу 

структурно-семантичних особливостей англійськомовних фразеологічних 

одиниць з гендерним компонентом; визначено термінологічний апарат 

дослідження; уточнено терміни “гендер”, “фразеологічна одиниця”, 

“фразеологічне значення”; висвітлено теоретичні аспекти лексикографічного 

опису гендеру, які є високоінформативними ресурсами для вивчення 

національно-культурної специфіки гендерно маркованих фразеологізмів.  

 

1.1. Еволюція гендерних досліджень в лінгвістиці 

 

Завдяки постмодерністській філософії, яка вплинула на зміну наукових 

парадигм, поняття “гендер” в останній третині ХХ століття стало 

центральною категорією міждиcциплінарної наукової галузі під назвою  

“гендерні дослідження”. У лінгвістиці їх діяльність було спрямовано, у 

першу чергу, на виділення відмінностей та розбіжностей мовної 

репрезентації жіночого й чоловічого в культурі. 

Еволюція гендерних досліджень характеризується досить тривалим 

періодом становлення. Більшість дослідників [52; 113; 114; 115; 116; 136; 

287; 314; 319] схильні виділяти три основні етапи розвитку гендерних 

досліджень у лінгвістиці: 

– біологічний детермінізм (періодичні дослідження, які засновано 

здебільшого на спостереженні розрізнених фактів, ніж на систематичних 

дослідженнях);   

– проміжний етап на початку ХХ століття, який і заклав базу для 

сучасних гендерних досліджень;  
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– повномасштабні гендерні дослідження, що почалися з 60-х років 

ХХ століття. 

Період біологічного детермінізму започаткував виникнення біологічної 

статі в мові при переосмисленні категорії граматичного роду. Символіко-

семантична гіпотеза, що ґрунтується на співвідношенні біологічної категорії 

sexus з граматичною категорією genus, довгий час панувала в лінгвістичному 

описі, завдяки підтримці таких учених як І. Гердер [289], Я. Грімм [273], 

В. фон Гумбольдт [74; 75; 76] та ін. Проте, у ХVII столітті відкриття 

первісних мов, де відбулося розрізнення чоловічої й жіночої мов, у яких 

категорія роду була відсутньою, поклало край даній гіпотезі, що спричинило 

новий поштовх до дослідження гендерної варіативності. 

Втім дослідження вищезазначених мов не було планомірним. 

Загальним у нечисельних працях було “те, що чоловічий варіант розглядався 

як власне мова, а жіночий – як відхилення від неї” [115]. Цей період можна 

охарактеризувати описовою специфікою наукового дискурсу й чисельними 

дослідженнями в біологічному контексті, тобто вчені періоду біологічного 

детермінізму робили висновки про розумові здібності чоловіків і жінок, 

спираючись суто на біологічну складову. 

Наступний етап, що був охарактеризований А. В. Кириліною [115] як 

“проміжний”. Він датується початком ХХ століття. Саме в цей період було 

створено передумови для виникнення поняття гендер, що дає підстави 

стверджувати, що гендерні дослідження започатковані появою 

фундаментальних праць О. Єсперсена [291], Ф. Маутнера [306], E. Cепіра 

[315; 316; 317].  

У книзі “Beitrage zu einer Kritik der Sprache” (1912) Фріц Маутнер [306] 

визнавав гендерні відмінності, але пояснював їх історичними й соціальними 

ознаками. “Виникнення “жіночої” мови Маутнер пов’язує з історичними 

традиціями античного театру, де спочатку жіночі ролі виконували чоловіки. 

Лише з появою на сцені жінок у техніці драматургії відбулися зміни, що дали 

можливість “зазвучати” і жіночій варіації мови. Історичний підхід 
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підштовхнув автора до висновку про те, що суспільство сприйняло «жіночу» 

мову тоді, коли жінкам дозволено було виступати. Це свідчить про вплив 

нерівноправного положення статей на мовну соціалізацію” [115, с. 24]. 

Е. Сепір [315; 316; 317], дослідивши індіанські мови нутка і коасаті, 

сконцентрував свою увагу на соціальній ідентичності (person implications). 

Він розглянув також фонологічні відмінності в межах однієї морфеми, 

інтерпретуючи їх як індикатор статевої приналежності і дійшов висновку, що 

стать маркується індексально й облігаторно в морфології багатьох мов. Цей 

факт підтвержено “дослідженнями індіанських, а у подальшому завдяки 

вивченню матеріалу інших мов. Було встановлено, що цей тип відмінності є 

головним і найбільш частотним способом гендерної диференціації, що 

зафіксовано в лінгвістичній літературі” [115, с. 27]. 

Одним з перших дослідників, який розмежовував особливості чоловічої 

і жіночої комунікації у книзі “Мова: її суть, походження і розвиток” був 

О. Єсперсен. Порівняно з Е. Сепіром він надав більш розгорнутий огляд 

дистинктивних статевих ознак, що маніфестовано в мові. О. Єсперсен 

зазначав, що існуть значні розбіжності в чоловічій та жіночій комунікації. 

Він наголошував на тому, що примітивні жінки говорять інакше, ніж 

примітивні чоловіки, і хоча чоловіки розуміють мову жінок, але самі 

говорять інакше, тобто використовують інші мовні структури [291, с. 102]. 

Проте, висновки, зроблені О. Есперсеном у результаті його досліджень, не 

витримали наукової критики, оскільки ґрунтувалися лише на власних 

спостереженнях. 

А. В. Кириліна [115] відзначає найхарактерніші особливості того 

періоду: несистемність досліджень і висновків, поява концепції “збитковості” 

жіночої мови по відношенню до чоловічої (чоловіча мова розглядалася як 

норма, а жіноча як відхилення від неї). Але, саме в цей період з’явилася 

величезна кількість даних, що й посприяло подальшому розвитку гендерних 

досліджень як таких. 
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Наприкінці 60-х – початку 70-х років ХХ століття сталися радикальні 

зміни, пов’язані зі зміною наукових парадигм, що спричинило формування 

гендерних досліджень, які було започатковано у британській (М. Адлер [1]; 

Р. Макаулей [301]; С. Ромейн [313]) і американській (Д. Камерон [109]; 

Р. Лакофф [300]) лінгвістиці. Новий жіночій рух, що виник спочатку в США 

й Німеччині, послужив сильним поштовхом до виникнення нового наукового 

напрямку, який отримав назву “феміністська лінгвістика” [264; 281] (або 

“феміністська критика мови”), метою якої було викриття й подолання 

чоловічого домінування в суспільному й культурному житті. За 

Ю. П. Мельником, “у зарубіжній лінгвістиці сформувався гендерологічний 

напрям, що вивчає, з одного боку, зафіксовані в мові стереотипи фемінності 

й маскулінності, а також гендерні асиметрії, а з іншого – особливості мовної 

поведінки чоловіків і жінок” [165, с. 110]. 

Не можна недооцінювати внеску соціо- й феміністської лінгвістики в 

розвиток гендерного напрямку в мовознавстві. Завдяки соціолінгвістиці, було 

отримано величезну кількість даних про застосування мови групами людей, 

об’єднаних за різними соціальними, фізіологічними й іншими ознаками 

(стать, вік, спосіб життя тощо). У своїх дослідження В. Лабов [299] і 

П. Траджілл [321] дійшли висновку, що стать мовця певним чином впливає 

на мовні преференції. Модель гендерних відмінностей В. Лабова полягала 

в наступному:  

– об’єктом дослідження була фонологія;  

– дослідження проводилося на основі аналізу говоріння великої групи 

людей, а не одного або двох мовців;  

– допускався момент варіативності мови, коли варіант вимови одного і 

того ж слова змінюється мовцем у різних випадках його вживання; 

– збирання даних для дослідження за допомогою квантитативного 

методу залишається популярним і використовується багатьма дослідниками і 

сьогодні [299, с. 187]. 
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Специфічний спосіб інтерпретації взаємодії мови з гендером на основі 

мовной моделі поведінки, що приписана жінкам, або концепція дефіцитності 

жіночої мови була введена в лінгвістику завдяки праці Р. Лакофф “Мова і 

місце жінки”, в якій дослідниця розглядає інтеракцію мови й гендеру під 

соціальним кутом і говорить про андроцентричність мови. Вважається, що ця 

наукова розвідка створила всі передумови для започаткування 

лінгвогендерології як автономної сфери досліджень, адже саме після виходу 

цієї книги розпочалися ґрунтовні дослідження й лінгвістичні диспути. 

Дослідниця акцентувала увагу на тому, що її концепція виступала свого 

роду рестрикцією, яка мала гнітючий вплив на жінку й змушувала її 

дотримуватися певних мовних правил відповідно до своєї гендерної 

ідентичності. Саме “культурна” традиція регулює набір мовних засобів, 

якими користується жінка, адже вона повинна говорити ввічливо та “як леді” 

[300, с. 8 – 11, 53 – 81]. Навіть назва книги говорить сама за себе – 

жінці у комунікації відводиться певне місце та суворо прописана модель 

мовної поведінки.  

Згідно з концепцією фемінізму, “мова фіксує картину світу з чоловічої 

точки зору, тому він є не тільки антропоцентричним (орієнтованим на 

людину), але й андроцентричним (орієнтується на чоловіка): мова створює 

картину світу, засновану на чоловічий точці зору, від чоловічої особи, з 

погляду чоловічої перспективи, де жіноче постає головним чином у ролі 

об’єкта, в ролі “Іншого”, “Чужого”, або взагалі ігнорується, в чому і полягає 

феміністський  “докір”” [115, с. 29]. 

Своєю появою категорія gender, як альтернатива поняттям genus і 

sexus, зобов’язана саме феміністській лінгвістиці [115, c. 30]. Концепт gender, 

був покликаний підкреслити соціальну природу стосунків, а не соціальну 

роль, нав’язану людині у зв’язку з її біологічними властивостями. 

Попри глибокі дослідження в галузі гендерології, у науці й досі немає 

єдиного погляду на природу гендера. Його відносять до розумових 

конструктів або моделей, розроблених з метою чіткішого наукового опису 
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проблем статті в мові і розмежування його біологічних і соціокультурних 

функцій. З іншого боку, гендер розглядається як конструкт соціальний, що 

створюється суспільством, у тому числі і за допомогою мови. 

Наразі в науковій літературі широко застосовуються два терміни, які 

визначають стать людини – це “біологічна стать” і “соціальна стать”. 

Біологічна стать взагалі пояснюється як сукупність контрастуючих 

генеративних ознак представників одного виду, а соціальна, або гендер, – як 

комплекс соматичних, репродуктивних, соціокультурних і поведінкових 

характеристик, що забезпечують індивіду особистий, соціальний і правовий 

статус чоловіка та жінки [252, с. 194]. 

Так, Дж. Коатс розмежовує жінок і чоловіків за окремими соціальними 

групами: “Якщо ми хочемо досліджувати способи різного вживання мови 

чоловіками і жінками, то, безсумнівно, у нас повинні бути міркування з 

приводу того, яким чином жінки як група відрізняються від чоловіків як 

групи” [125, с. 35]. Вона відзначає гендерну специфічність соціальних груп: 

“чоловіки і жінки є специфічними соціальними групами, які 

характеризуються особливими рисами, оскільки в нашому суспільстві вони 

прагнуть парного союзу, який складається з одного чоловіка і однієї жінки, 

вони ніколи не живуть на окремих територіях, за винятком певних умов. 

Якщо в інших соціальних групах чітко усвідомлюються кордони між 

“своїми” і “чужими”, що часто призводить до конфліктів, то чоловіки і жінки 

схильні спілкуватися один з одним доброзичливо. В опозиції “чоловіче – 

жіноче” “чоловіче” є немаркованим членом, і тому для чоловіків соціальна 

група може виявитися більш значущою категорією, ніж стать” [125, с. 39]. 

Гендер як культурна похідна відображає жіночу й чоловічу свідомість 

народу, базуючись на фольклорі, традиціях, казках. Але основним джерелом 

аналізу реалізації гендерного компоненту виступають мова і комунікація. На 

думку А.В. Кириліної, у самому загальному плані дослідження гендеру в 

мовознавстві стосується двох груп проблем:  
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1. Мова і відображення в ній статі. Мета такого підходу полягає в описі 

і поясненні того, як маніфестується у мові наявність людей різної статі 

(досліджуються в першу чергу номінативна система, лексикон, синтаксис, 

категорія роду і т. п.), які оцінки приписуються чоловікам і жінкам, і в яких 

семантичних областях вони найбільш помітно / чітко виражені. 

2. Мовна і комунікативна поведінка чоловіків і жінок, де виділяються 

типові стратегії і тактики, гендерний специфічний вибір одиниць лексикону, 

способи досягнення успіху в комунікації, переваги у виборі лексики, 

синтаксичних конструкцій і так далі – тобто специфіка чоловічого і жіночого 

мовлення [115, с. 190]. 

Сьогодні у західній культурі гендерологія, яка пережила безліч 

трансформацій і етапів розвитку, є досить сталою дисципліною. Дані 

гендерних досліджень застосовуються в лінгвістиці, соціології, 

літературознавстві, політичних науках тощо. Д. Кемерон, яка є одним з 

провідних гендерологів, виділяє три основні концепції розвитку 

лінгвогендерології (“deficit, dominance and difference”) [269, с. 39 – 42].  

Концепція чоловічої переваги виникла завдяки книзі “Мова, що 

створена чоловіком” Д. Спендер, яка підкреслювала подвійність мовних 

стандартів: з одного боку, мова дарує свободу вираження, але з іншого – не 

дає вийти за “межі” та змушує функціонувати виключно в рамках цих меж 

[318, c. 96]. Згідно з цією концепцією мова у патріархальному суспільстві 

андроцентрична, тобто повністю орієнтована на чоловіка, у той час як жінка 

не має змоги використовувати власну мову, а повинна тільки задовольнятися 

чоловічими мовними засобами, що робить її мовно неповноцінною.  

“Чоловіча перевага” маніфестується завдякі мові, що репрезентує, у 

першу чергу, чоловічі інтереси, які є “нормою світового порядку”, усі 

чоловічі якості, номінації та ознаки оцінюються позитивно, у той час як 

жіночі – негативно [318, c. 2]. Усе “чоловіче” прирівнюється до 

загальнолюдського і в той же час “є одним з проявів системи відносин, що 

пригнічують жінок, а не чоловіків” [269, с. 100]. Іншими словами, дослідники 
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піднімають тему  відсутності жінки у мовній діяльності (тексті, дискурсі), а її 

вираження у мові характеризують культурні стереотипи фемінності.  

Наступна концепція різниці гендерних культур панувала на початку 

90 – х років ХХ століття завдяки дослідженню Д. Таннен “Ти мене не 

розумієш”. Авторка стверджувала, що чоловіки й жінки використовують 

різні гендерлекти у спілкуванні, тобто спілкуються “різними мовами” через 

соціальні відмінності. Вони також користуються різними мовними кодами в 

межах гендерної специфіки. Факт “непорозуміння” не тільки встановлює 

відмінності статей, але й виявляє специфічність “чоловічого” й “жіночого” 

світів [320]. Проте, зовсім швидко її концепцію було піддано критиці, адже 

дослідження було проведено на основі аналізу мовної поведінки жінок 

середнього класу англосаксонського протестантського походження. Інші 

вчені наполягали, що висновки, які базуються на вивченні лише однієї 

соціальної групи не можуть бути ґрунтовними щодо уявлень про гендерні 

відмінності чоловіків і жінок в американському суспільстві в цілому. 

На основі власних спостережень за дослідженнями в сфері 

лінгвогендерології О. Ю. Першай [196, c. 12] робить наступні висновки: 

“Можна виділити деякі відмінності західної гендерної лінгвістики від 

пострадянської. Західні дослідники ставлять питання про те, що радикальні 

теорії гендерної лінгвістики, які розкривають суть гендерної нерівності, 

насправді вельми традиційні й далекі від вирішення проблем мовного і 

соціального пригноблення. 

У пострадянській гендерній лінгвістиці подібних дискусій доки не 

відбувалося. Гендерна лінгвістика на Заході є сильним двигуном 

активістської, суспільної і науково-популярної думки. Її ідеї не лише бралися 

на озброєння академічною традіцією, але й популяризувалися виданнями 

типу «Cosmopolitan». На пострадянському просторі гендерна лінгвістика, як 

правило, носить академічний характер”.  



24 

На відміну від вітчизняної лінгвістики гендерну академічну 

пропозицію в західній лінгвістиці задовольняє активістський і “популярний” 

попит [269, с. 36 – 37] 

В українській академічній традиції стійкий інтерес до гендерних 

досліджень почав спостерігатись лише наприкінці 90-х років ХХ століття. 

Адже, вітчизняні мовознавці нещодавно захопилися дослідженнями 

гендерної ідентичності [24; 25; 96; 253; 254; 255; 256; 257; 258]. Результати 

гендерних досліджень у мові й комунікації подано в роботах 

таких українських дослідників, як О. Л. Бєссонова [33; 34], О. І. Горошко 

[63; 64; 65; 66; 67; 68; 69], Я. В. Пузиренко [211], М. М. Дмитрієва [81], 

Л. О. Ставицька [231], О. О. Тараненко [234], А. П. Мартинюк [158; 159; 303; 

304; 305], Т. М. Сукаленко [233], С. В. Форманова [250] та ін. [35; 37; 38; 39; 

96; 156; 253; 254; 255; 256; 257; 258]. На думку Л. О. Ставицької, “сучасна 

лінгвістика переживає своєрідний «гендерний бум», а тому можна і слід 

говорити про накопичені ідеї, напрями пошуків та експериментів, маючи на 

увазі становлення української лінгвістичної гендерології, оскільки гендер як 

ніяке інше соціолінгвістичне поняття, закорінений в умови життя, реалії, 

норми і традиції певної культури” [231, с. 30]. 

Диференціація понять «стать» і «гендер» означала вихід на новий 

теоретичний рівень осмислення соціальних процесів. Наприкінці 80-х років 

дослідники фемінізму як явища поступово переходять від критики 

патріархату та вивчення специфічного жіночого досвіду до аналізу гендерної 

системи. Дослідження жіночого мовлення поступово переростають в 

дослідження гендерні, де на перший план висуваються підходи, в яких всі 

аспекти людського суспільства, культури і взаємовідносин є гендерними. У 

сучасній науці гендерний підхід до аналізу соціальних і культурних процесів 

і явищ використовується дуже широко. У ході гендерних досліджень 

розглядається, які ролі, норми, цінності, риси характеру наказує суспільство 

жінкам і чоловікам через системи соціалізації, розподілу праці, культурні 
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цінності та символи, щоб вибудувати традиційну гендерну асиметрію та 

ієрархію влади [250]. 

Наукові здобутки останніх років, дозволяють говорити про те, що “від 

загальної теорії гендеру, проблем його онтологічного статусу, подолання 

деякої однобічності підходу і гіперболізації гендерного чинника в 

спілкуванні гендерні дослідження поступово переходять до стану, який перш 

за все характеризується більш глибокою, ніж раніше, зосередженістю на 

встановленні можливостей гендерного підходу в конкретних частнонаукових 

галузях” [121, с. 240]. 

Отже, слід зазначити що українська вітчизняна лінгвистика дещо не 

встигає за західною, проте, якщо західні гендерні дослідження вже досягли 

апогею, то в Україні ще спостерігається стійкий інтерес до розвідок 

гендерного аспекту в різних мовах і на різних лінгвістичних рівнях, з яких 

лексика й фразеологія є найбільш репрезентативними. 

 

1.2. Гендерна фразеологія: проблематика й основнi пiдходи 

 

Гендерні дослідження зосереджують у собі величезний пласт 

дисциплінарних знань, який дає підґрунтя для соціологічних, психологічних, 

культурологічних, антропологічних, лінгвістичних та інших досліджень. 

Серед лінгвістичних галузей дослідження гендерна фразеологія відіграє не 

останню роль тому, що спостерігається стійкий інтерес серед лінгвістів, які 

працюють з фразеологічним матеріалом, що перманентно оновлюється 

завдяки стрімкому розвитку суспільства. Адже, фразеологічні фонди різних 

мов відзначаються накопичувальним потенціалом, що відкриває перспективи 

для подальших досліджень гендерного чинника. 

При дослідженні особливостей фразеологічного потенціалу мови, у 

першу чергу необхідно звернути увагу на найбільш характерну й 

універсальну її особливість, а саме на довгостроковість зберігання культурно 

значущої інформації, з одного боку, на швидкий відгук на найактуальніші 
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тенденції, з іншого. Своєчасне та швидке реагування “фразеологічної сфери 

мови на найбільш релевантні проблеми сучасної культури виявляється у 

мовній об’єктивації або вербалізації нових концептів і концептуальних зон за 

допомогою фразеологічних засобів” [103, с. 17]. 

Перспектива досліджень гендерного чинника у фразеології набуває 

великого значення, адже “фразеологія поряд з лексикою є найбільш 

чутливими шарами мови, в яких найшвидше (навіть в межах мови одного і 

того ж покоління) може виявлятися результат соціально-економічних змін, 

що відбуваються в суспільстві” [200, с. 268]. Фразеологія дозволяє описати 

зміни, що відбуваються у динаміці, а також суспільні орієнтири, що 

змінюються з часом. Це можна пояснювати тим, що “в процесі 

фраземоутворення фразеологізуются лише ті вільні поєднання слів, які 

номінують актуальні для певного періоду реалії, події, що здатні створити 

яскравий образ, який мотивує фразеологічне утворення” [83, с. 37]. Іншими 

словами, фразеологія є втіленням суспільних явищ і трендів, які можуть 

змінюватися в процесі еволюції суспільства, але залишатися назавжди 

закарбованими в мовній системі. 

В. М. Телія [238] у монографії присвятила цілий розділ особливостям 

відображення концепту “жінка” в російській фразеології. Ученою розглянуто  

погляди на жіночу природу, які є сталими для російської ментальності. 

Більшість цих переконань пов’язана з фізіологічними й розумовими 

здібностями, адже в них закладено основи культурно-національної 

інтерпретації для інших параметрів концепту. Одним з основних етапів 

аналізу є ідеографічна параметризація концепту «жінка», що відображають 

усі аспекти її життя: від природньо-фізичних і психологічних до соціально-

статусних і рольових. Автор підкреслює, що для будування концептуального 

каркасу, необхідно виділити таксономічні сітки усередині кожного з 

параметрів. Наприклад, параметр “морально-етичні якості” може містити такі 

ознаки, як правдивість або брехливість, чесність або безчестя.  
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Згідно з думкою В. М. Телії [238, с. 263 – 267], така параметризація 

уможливлює створення “концептуальної анкети”, для введення даних про 

фразеологічне відображення концепту “жінка”, як-от: 1) у російській 

свідомості жінка не сприймається як слабка стать і не протиставляється 

чоловічій статі; 2) для характеризації жінки як сексуального партнера 

використовується базова метафора “жінка – ласий шматок”; 3) стереотип 

жінки-домувальниці є сталим у російській культурі; 4) російська фразеологія 

відображає традиційні установки менталітету, де тема моральності відіграє 

важливу роль, тому вільна сексуальна поведінка жінки – це цинічне 

нехтування етичними нормами, адже її роль полягає у долі чесної дівчини, а 

потім вірної жінки; 5) протиставлення концептів “жінка” й “чоловік” краще 

за все проявляється в культурно-національних конотаціях, які характерні для 

фразеологічних засобів інформації, що позначають інтелектуальні здібності 

жінки. Здебільшого жіночий розум знаходиться в опозиції до чоловічого як 

“недолюдський”. На жаль, у слов’янській дійсності, та слов’янських мовах 

зокрема, при відображенні жіночої сутності є досить небагато альтернатив – 

зазвичай, жінка зображується як сексуальний об’єкт або як жінка-

хранителька домашнього вогнища; жінки з “відхиленнями” від норми 

чоловічих уявлень суворо засуждуються. 

Один з висновків, зроблений В. М. Телією, підтверджує 

Д. Ч. Малішевська, яка також розглядає гендерний аспект у світлі російської 

фразеології. На основі зробленого аналізу матеріалу гендерної тематики, 

вона відмічає, що для жінок будь-яке порівняння з чоловіком несе позитивну 

оцінку (мужской ум, мужская хватка, свой парень), у той час як порівняння 

чоловіка з жінкою має очевидну негативну конотацію (баба, базарная баба) 

[157, с. 183].  

У монографії А. В. Кириліної “Гендер: лінгвістичні аспекти” [115] 

цілий розділ присвячено розгляду гендерних стереотипів у російській та 

німецькій фразеологічних системах. Вона відмічає загальні риси гендерних 

стереотипів у порівнюваних мовах: андроцентричність, тобто орієнтованість 
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мови на дефініції й оцінки, що продукуються під кутом зору чоловіків; 

низька оцінка жінки як в російській, так і німецькій мовах; споживче 

ставлення до жінок, тобто їхні позитивні характеристики присутні у тих 

сферах, де вони можуть бути корисними для чоловіків; на позначення 

негативних рис чоловіків використовуються номінації, що вказують жіночих 

референтів; в обох мовах одиниці, що репрезентують моральні норми, 

відносяться до жінок; спостерігається подібність в оцінці й визначенні 

типових жіночих властивостей, таких як слабкий інтелект, сварливість, 

балакучість. Але зіставлення гендерно значущих образів дає змогу виявити і 

деякі розбіжності у російській і німецькій мовних картинах світу, а саме: 

російський фразеологічний матеріал дає значно більше даних щодо трудової 

діяльності жінок; на відміну від німецької, в російській фразеології 

характеристику жіночого образу подано детальніше: загальна 

характеристика, типова діяльність, роль у сім’ї, поведінкові норми, заборони 

й обмеження. І, нарешті, автор робить  висновок про несуперечливе 

поєднання традиційно “чоловічих” і “жіночих” властивостей, тобто 

російській жіночності не притаманна слабкість і безпорадність [115, с. 110]. 

У своїх дослідженнях Д. В. Гамулець [55] розглядає особливості 

гендерної репрезентації на прикладі сербського фразеологічного матеріалу. У 

сербській фразеології, здебільшого чоловіки постають сильними й 

витривалими, а жінки – ніжними. Автор  наголошує, що характеристика 

повноцінної, гідної жінки, означає наявність поряд із нею чоловіка. Якщо 

жінка немолода і не одружена, це викликає негативну реакцію в суспільстві. 

Таких жінок називають уседелица або ж бабадевојка: уседелица – девојка која 

се шминка и кад иде на сахрану, зa случај дa сретне неког момка, чију 

ожалошћеност би могла дa искористи ‘дівчина, яка, йдучи на похорон, 

фарбується на випадок того, що зустріне молодого чоловіка, жалістю якого 

могла б скористатися’. Також про уседелицу кажуть, що це дівчина, яка 

завжди залишається до самого кінця посиденьок, але так і не «обкрутить» 

жодного хлопця (девојка која увек остане до самог краја седељке, а никада 
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не смува ниједног дечка). Це своєрідні жарти із негативною конотацією, які 

відображають ставлення суспільства до цих жінок.  

Навіть, матері-одиначки (самохрана мајка) та їхні діти (копиле 

‘безбатченко’) сприймаються досить негативно. У давні часи така жінка 

кидала тінь ганьби на всю свою родину. Проте, якщо неодруженим є чоловік 

– це сприймається нейтрально, і навіть, деколи вітається: нежења – паметан 

момак који не пристаје да ожени неког толико глупог да би пристао да се 

уда за њега ‘розумний юнак, який не погодиться одружитися з настільки 

нерозумною дівчиною, яка погодиться вийти за нього заміж’; нежења – 

мушкарац који је пропустио прилику да унесрећи неку жену ‘чоловік, який 

втратив нагоду унещасливити якусь жінку’. Дивно те, що навіть факт права 

підняти руку на жінку, у сербському фольклорі оцінюється схвально.  

Д. В. Гамулець стверджує, що за соціологічними опитуваннями, 

сербські чоловіки до сьогодні продовжують “піднімати руку” на жінок, що 

сприймається в суспільстві як належне. Звичайно, що образ чоловіка більш 

ідеалізується, ніж образ жінки. “Фразеологія, як і лексика, приписує кожній 

статі певні стереотипи, які створювалися протягом розвитку мови. 

Поширеними стереотипами є зображення чоловіків активними, серйозними, 

жінок – пасивними, імпульсивними, нераціональними. Хоча це індивідуальні 

риси, а не ознаки конкретної статі, такі стереотипи застосовуються в багатьох 

мовленнєвих ситуаціях стосовно чоловіків і жінок. Таким чином, на підставі 

дослідженого матеріалу можемо зробити висновок про переважання 

позитивної характеристики маскулінного над фемінінним у сербській мові” 

[55, с. 204].  

Висновки про домінування чоловічого аспекту над жіночим 

спостерігається всюди у багатоаспектних дослідженнях, проведених 

фразеологами на базі багатьох мов, що свідчить про те, що кроки щодо 

рівності статей є досить повільними й небажаними з боку сильної половини 

людства.  
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Дослідженню гендерного аспекту в межах фразеології присвячено 

роботу З. С. Мацюк [162]. Вона аналізує концептуалізацію “чоловіка” й 

“жінки” у фразеології Західного Полісся, простежуючи спільність і 

відмінність у поведінці чоловіків і жінок у досліджуваному регіоні. 

Дослідниця підкреслює, що концепт “чоловік” є домінантним у 

західнополіській фразеології, у той час як репрезентація ідеографічних 

параметрів концепту “жінка” формує уявлення про жінку як виконавицю 

прототипної соціально-психологічної ролі, берегині домашнього вогнища. 

Провідна роль жінки пов’язана передусім із суто практичними 

особливостями – “умінням виховувати дітей, готувати їжу, підтримувати 

чистоту в домі, доглядати свійських тварин та служити чоловікові” 

[162, с. 84]. 

В. С. Самаріна [217, с. 7] розглядає лінгвокогнітивну специфіку 

гендеру у фразеологічному й пареміологічному фонді російської і англійської 

мов. Проведений аналіз дає змогу авторці дійти наступних висновків: 

1) ідеали російської і англійської культур є різноспрямованими: ідеалом 

російської культури є жіноча сутність, у той час як в англійській – чоловіча 

іпостась; 2) найчастотнішим протиставленням в російській фразеології є 

“сімейні” пари мати – батько, брат – сестра, в англійській – “чисте” 

гендерне протиставлення man – woman, що не є характерним для російських 

фразеологізмів; 3) ціла низка ідіом в обох мовах проектує народне бачення 

еталону фізичних характеристик і ментальних властивостей людини, крім 

того в англійській мові можна виділити ідіоми, що втілюють бачення 

еталонів нетривалості, тимчасового і несправжнього. 

Хотілося б відзначити монографію І. В. Зикової [104], в якій вона 

детально вивчає способи конструювання гендеру на матеріалі англійських 

фразеологічних одиниць. Уперше фразеологічна семантика розглядається с 

точки зору гендерних асиметрій, що пов’язані з розподілом рольових 

функцій чоловіків і жінок в англомовному суспільстві. Вона першою виділяє 

в семантиці фразеологізму гендерний компонент, що, на її думку, відіграє 



31 

дуже важливу роль: структурує образ і формує внутрішню форму 

фразеологізму, а також робить спробу встановити роль гендерного аспекту в 

процесі фразеологізації завдяки когнітивному моделюванню.  

Дослідниця наголошує, що фразеологізми англійської мови можуть 

мати різнорівневу маркованість, тобто гендерно маркованими можуть бути 

як план вираження, так і план змісту ідіоми. Гендерна маркованість може 

бути повною, тобто маркери є присутніми в структурі і семантиці 

фразеологізму, так і частковою – вони ідентифікуються в плані змісту 

фразеологізму та відсутні в плані вираження, або навпаки. Також, дуже 

вагомим результатом дослідження авторка вважає встановлення певного 

зв’язку між структурними параметрами фразеологізму та гендерною 

віднесеністю його семантики, інакше кажучи, гендерна референція ідіоми 

встановлюється або за допомогою прямої вказівки на особу, або ж вона є 

результатом аналізу глибинної структурної семантики фразеологізму.  

Одним з найважливіших досліджень, пов’язаних з гендерним 

складником фразеологічних одиниць, є наукова розвідка О. В. Першая [194]. 

Автор проводить аналіз гендерно маркованих фразеологізмів на матеріалі 

білоруської, російської, польської і англійської мов. Усупереч думці 

більшості дослідників він відзначив квантитативне домінування “жіночих” 

ідіом над “чоловічими” в усіх чотирьох мовах. Це він пояснює тим фактом, 

що семантика фразеологізмів передбачає для жінок більше характеристик, у 

тому числі й негативних, та більше імпліцитних стереотипних правил 

поведінки. “Чоловік як норма патріархального соціуму є нейтральним, 

немаркованим членом опозиції, жінка – маркованим. Маркованому членові – 

жінці – мовою приділяється більше уваги: вона активніше номінується 

кількісно і визначається чіткіше, у той час як надмірне нормування 

немаркованого члена – чоловіка – не потрібно, хоча його категоріальні 

дефініції також задаються культурною традицією” [194, с. 14]. 

Ідіоми біблійного походження, як елементи релігійного й культурного 

надбання, представляють окремий пласт досліджень у фразеології. Саме 
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аналізу біблійної фразеології на матеріалі сучасної французької і російської 

мов присвячено розвідку Г. В. Белікової. Автор слушно зауважує, що 

більшість біблійних ідіом є спільними для обох мов. Але серед 

досліджуваних одиниць мов, що зіставляються, майже немає ідентичних 

фразеологізмів, що відображають чоловіка й жінку. Г. В. Бєлікова наголошує 

на важливості врахування даних аналізу біблійних фразеологізмів стосовно 

вивчення концептів “чоловіче / жіноче” у французькій і російській мовах, 

оскільки вони сприяють виявленню базових константних установок 

національної культури [29, с. 20]. 

У межах лексикографічного підходу до опису гендерно маркованих 

фразеологізмів, як одного з найбільш репрезентативних, заслуговує на увагу 

наукова праця Е. Піірайнен [312, с. 98], що містить дослідження, проведене 

на матеріалі фразеологічних словників німецької мови. Вона однією з 

перших поставила питання про необхідність вивчення гендерно маркованих 

фразеологізмів у різних мовах та їхнього лексикографічного опису. 

Е. Піірайнен розмежовує два типи гендерної специфіки – на підставі 

актуального значення фразеологічної одиниці  або на підставі її образності, 

кожен з яких включає чинники, що обумовлені біологічними, фізіологічними 

або соціокультурними особливостями. Проведене дослідження дає авторці 

змогу дійти висновку, що гендерна специфіка в основному проявляється в 

ідіомах, що стосуються анатомічних або біологічних особливостей чоловіків 

і жінок, а обмеження у вживанні цих фразеологізмів відносно статі є 

природними. Щодо соціокультурних факторів – ці обмеження можуть бути 

непостійними і мінливими. 

Огляд всіх вищезазначених наукових праць засвідчує, що дослідження 

гендерно маркованих одиниць різних мов надає дані для вивчення чоловічого 

й жіночого аспектів культури, а також особливостей їхнього портретування в 

мовній картині світу. Таким чином, дослідження фразеологічного фонду 

будь-якої мови за допомогою гендерного підходу забезпечує новими 

можливостями вивчення фразеологічної семантики завдяки опрацюванню 
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інформації, що може бути отримана при розгляді маскулінного й фемінінного 

концептів культури. 

Як слушно зауважує Д. В. Гамулець, на сучасному етапі гендерний 

аналіз передбачає не лише виокремлення й підтвердження усталених 

соціальних стереотипів маскулінного чи фемінінного, але й дослідження 

відмінностей у концептуалізації стереотипу чоловіка та жінки. Ми 

тлумачимо вербальний стереотип як чужий досвід, за допомогою якого 

мовець досягає розуміння фрагменту колективної мовної картини. “Досвід 

мовця входить до склада колективної мовної картини разом із 

індивідуальними прототипними концептами, які базуються на семантичній та 

енциклопедичній інформації” [55, с. 204]. 

Отже, фразеологічні одиниці як елемент культурної спадщини кожної 

мови закарбовують у собі усталені гендерні стереотипи і соціальні ролі, що є 

сприятливим фактором для аналізу специфічних гендерних маніфестацій. 

Огляд літератури за темою дослідження підтверджує, що більшість учених-

фразеологів дотримується думки про домінування чоловічого аспекту у 

фразеології англійської мови, що, мабуть, можна пояснити сталою 

історичною традицією зростання чоловічого начала над жіночім. Ось чому 

матеріал розглянутих наукових праць дає поштовх для розвідок гендерно 

маркованих фразеологізмів на матеріалі сучасної англійської мови. 

 

1.3. Гендерний компонент у структурі фразеологічного значення 

 

1.3.1. Теоретичний аспект вивчення гендерного компонента  

 

Складність і різноманітність гендерно маркованих ідіом англійської 

мови не викликають сумнівів, адже англійські ідіоми є дуже цінним 

зосередженням інформації щодо концептуалізації гендерного аспекту в 

свідомості мовної спільноти. Проблема виділення гендерного компоненту в 

семантиці англійських ідіом тісно пов’язана з особливостями 
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фразеологічного значення. Фразеологічне значення є фундаментальною 

складовою дослідження фразеологічних одиниць, тому тільки детальне 

вивчення його специфіки допоможе повною мірою розкрити й описати 

особливості фразеологізмів з гендерним компонентом. Тому, для розгляду 

специфіки вираження й реалізації гендерної інформації, важливо визначити 

ключові питання, пов’язані з теорією гендерного аспекту й фразеологічного 

значення. 

Дослідники гендерного чинника у мові мають різні погляди на природу 

гендеру, але більшість з них інтерпретує його як екстралінгвістичну 

категорію. Проте, також існує точка зору, згідно з якою питання референції 

деяких іменників на позначення особи можна розглядати в гендерному 

аспекті тільки, якщо вважати гендер суто семантичною категорією, тобто як 

інтралінгвістичний феномен. Але на думку видатного гендеролога 

А. В. Кириліної [115, с. 21], це доволі радикальний підхід, який закликає 

замінити слово “стать” терміном “гендер” і зрівняти змістовний обсяг цих 

понять. Попри те, що гендер не є мовною категорією, його зміст можна 

розкрити шляхом аналізу структур мови, що пояснює затребуваність 

лінгвістичної компетенції для вивчення культурної репрезентації.  

Як зазначає О. Л. Бєссонова: “На відміну від терміну “біологічна 

стать”, поняття “гендер” підкреслює соціальне й культурне визначення 

феномена статі” [33, с. 181]. 

Н. Д. Борисенко [37, с. 1] визначає гендер як комплекс соціальних, 

культурних і психологічних явищ, які співвідносяться зі статтю індивіда.   

М. Рюткенен розуміє під гендером соціокультурну конструкцію і 

розрізняє поняття “гендер” і “стать”. Дослідниця стверджує, що гендер 

створюється у відношенні до соціокультурної ситуації в суспільстві, що 

визначає одні межі як фемінні, а інші як маскулінні: “ми соціалізуємося в 

жінок і чоловіків. Це дуже складний процес розвитку людини як члена 

суспільства, де важливу роль відіграє засвоєння дитиною мови” [215].  
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І, нарешті, І. В. Зикова [104, с. 9] трактує гендер, як сукупність норм 

поведінки й позицій, які, зазвичай, асоціюються з особами чоловічої та 

жіночої статі у певному суспільстві.  

Таким чином, стає очевидним, що серед гендерологів не існує єдиного 

визначення цього терміну. Відтак, способи розуміння гендеру різні, але слід 

зазначити, що гендер представляє мовну дійсність, відображає національну 

культуру тієї або іншої мови. 

Виходячи з безлічі трактувань цього терміна, у роботі запропоновано 

робоче визначення цього понняття: гендер – це комбінація різноманітних 

соціокультурних параметрів, які визначають індивіда  залежно від статті. 

 

1.3.2. Природа фразеологічного значення 

 

Фразеологічне значаення має складну природу. Воно може бути 

співвіднесеним з лексичною семантикою, адже ці типи значень є дуже 

подібними за своєю природою. Але сьогодні багато лінгвістів 

(В. Л. Архангельський [13], В. М. Глухов [60], О. В. Кунін [148], 

Ю. П. Солодуб [230],  В.М. Телiя [238]) постулюють думку про про те, що 

фразеологічна семантика – це набагато складніший феномен, тому вважають 

за потрібне розглядати його як окрему лінгвістичну  категорію. 

На перший погляд, може видатися, що фразеологічне значення схоже 

на лексичне, оскільки має три аспекти: (денотативний, сигніфікативний і 

конотативний); відображає реальні явища завдяки їх узагальненню; легко 

піддається розкладанню на найдрібніші компоненти значення – семи 

(інтегральні, диференційні, архісеми, потенційні). Але, все ж таки 

фразеологічне значення значно складніше, ніж лексичне, оскільки містить 

додаткові відтінки денотативного, сингіфікативного, конотативного, 

образного, національно-культурного й прагматичного плану. Так, наприклад, 

власна назва Вільям Шекспір є позначенням відомого культурного діяча 

XVI–XVII століть, видатного англійського письменника і драматурга. Це ім’я 



36 

є стилістично й семантично нейтральним. Воно позначає конкретну особу, не 

характеризуючи її додатково, а тільки  надаючи мінімальні дані щодо країни 

походження й статі. Іншим прикладом є ідіома  the Bard of Avon ‘букв. бард 

Ейвона’, де спостерігаємо номінацію відповідної особи завдяки комбінації 

оцінних (лексема ‘бард’ характеризує в цілому позитивне ставлення до діяча) 

й навіть історичних ознак (Шекспір народився та був похований у 

Стретфорді-он-Ейвон). Основна відмінність фразеологічного значення від 

лексичного виходить з особливостей структури фразеологічної одиниці, яка 

характеризується багатокомпонентним складом, що має певну синтаксичну 

організацію. Компоненти фразеологізму в більшості випадків можуть 

потенційно співвідноситися з відповідними самостійними лексемами і 

“мають формально-синтаксичну схему, що, як правило, відповідає певним 

синтаксичним моделям змінних словесних комплексів, з притаманними їм 

морфологічними засобами, граматичними категоріями, які у фраземах мають 

суттєві обмеження” [30, с. 175].  

Використовуючи матеріал різних мов, Ю. П. Солодуб [230] акцентує 

увагу на тому, що основна відмінність між смисловими структурами 

фразеологічної і лексичної одиниці полягає не в складниках  значень, 

оскільки вони абсолютно ідентичні, а в їхній ролі у складі цих значень. Він, 

зокрема, наголошує на тому, що велика експлікованість фразеологічного 

образу, складність внутрішніх відносин між його лексичними компонентами 

частіше розширює не лише конотативні, але й номінативні можливості 

фразеологізму, робить його значення еврісемічним [230, с. 51]. 

Проблема фразеологічного значення завжди викликала зацікавленість у 

мовознавців. Існує багато різних думок вчених з приводу концепції 

фразеологічного значення. Науковцями [13; 14; 62; 145; 146; 147; 148; 227; 

230; 235; 236; 237; 238] запропоновано різні підходи до цієї концепції. 

Заслуговує на увагу той факт, що термін “фразеологічне значення” уперше 

було запропоновано багато років тому видатними вченими О. В. Куніним і 

В. Л. Архангельським незалежно один від одного.  
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О. В. Кунін розглядає фразеологічне значення як інваріант інформації, 

яка виражається семантично ускладненими, окремо оформленими одиницями 

мови, що не утворюються за породжувальними структурно-семантичними 

моделями змінних словосполучень [148, с. 84]. Дослідник вирізняє усього 

три компоненти у фразеологічному значенні: сигніфікативний, денотативний 

і конотативний. Сигніфікативний аспект фразеологічного значення – це зміст 

поняття, реалізованого в цьому значенні. Денотативний компонент 

репрезентує об’єм поняття, який ідентифікується за допомогою виділення 

мінімальної кількості основних ознак, які узагальнюють денотат. Конотація 

доповнює значення мовної одиниці за допомогою емотивного, 

експресивного, оцінного й стилістичного компонентів, які вона містить. 

“Таким чином, конотація – це “прихована” інформація про прагматичну 

інтенцію мовця, що не виражається формально й пов’зана з наміром 

вплинути певним чином на адресата, у тому числі – емоційно” [238, c. 109].   

В. Л. Архангельський [13, с. 202] запропонував виокремити 

фразеологічне значення в особливу лінгвістичну категорію і висунув тезу про 

те, що фразеологічне значення має особливу властивість і відрізняється від 

лексичного, що і послужило стимулом для інших вчених до подальшого 

дослідження цієї проблеми. 

Окрім цього, вагомий внесок у вивчення фразеологічного значення 

було зроблено В. М. Глуховим [60] і А. М. Мелерович [164]. На думку 

В. М. Глухова [60, с.28], фразеологічне значення – це своєрідний спосіб і 

особлива властивість відображення світу нашою свідомістю, це така мовна 

семантична категорія, яка використовується для образної характеристики й 

посилення об’єктивної оцінки осіб і фактів, для передачі експресії і 

емоційного стану мовця.  

А. М. Мелерович вважає, що фразеологічне значення є мовним 

значенням, що закріплене за стійким поєднанням слів, яке абстраговане від 

семантики мовних елементів, що створюють форму його вираження, і не 
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розподіляється між словами, які входять до складу певного стійкого звороту 

[163, с. 46; 164, с. 19]. 

Як зазначалося вище, обґрунтування такого лінгвістичного явища, як 

фразеологічне значення, ускладнюється різним розумінням самої 

фразеологічної одиниці та обсягу фразеології [248, с. 109]. Однозначно 

можна стверджувати, що трактування фразеологічного значення 

безпосередньо пов’язане з розумінням походження і компонентного складу 

фразеологізму. 

Для того, щоб повною мірою розкрити й описати особливості 

фразеологічних одиниць з гендерним компонентом, необхідно детально 

вивчити специфіку фразеологічного значення і встановити, яку роль у цьому 

значенні відіграє гендерний компонент. Тому, беручи до уваги думки вчених 

стосовно цього питання, було вирішено взяти за основу для дослідження 

концепцію фразеологічного значення, розроблену В. М. Телією [238, с. 107], 

згідно з якою вона пропонує розглядати значення ідіом як ієрархічно 

впорядковану модель, яка виступає у вигляді макрокомпонентів, що 

утворюються семантичними «примітивами» – семантичними складовими. На 

її думку, основними макрокомпонентами, що складають семантичну 

структуру ідіоми є:  

1) дескриптивний макрокомпонент, який відповідає за логіко-

понятійний аспект дійсності і відображає обсяг лексичного поняття, 

або зміст, що відображено в семантиці фразеологізму,  та співвіднесення його 

з дійсністю;  

2) оцінний макрокомпонент, який підкреслює цінність поняття, що 

відображається ідіомою. Береться усереднена модель оцінки, що 

визначається відповідно до певних культурних норм, які характерні для тієї 

або іншої національної ментальності. “… процедура оцінювання – це 

операція раціональна, хоча в основу оцінки і покладено емоцію: інтерес – це 

те, що нас хвилює. Однак, у самій оцінці виражається не емоція, а операція 

«шкалювання» норм буття. Емоція, а точніше почуття, може увійти до змісту 
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оцінної рамки, якщо оцінюване – це саме почуття, або предмет бажання, 

задоволення” [238, с. 110]; 

3) мотиваційний макрокомпонент, що позначає образ, який відповідає 

дійсності або не відповідає та належить до її нереального уявлення;  

4) емотивний макрокомпонент, що об’єднує відомості про емотивне 

забарвлення ідіоми і, як стверджує В. М. Телія, емотивність значно посилює 

суб’єктивний фактор та прикріплюється до денотату у вигляді оцінного й 

емотивного аспектів. “Ідіоми – це свого роду мікротексти, в яких, окрім 

образного опису фрагменту дійсності, що власне позначається, присутні й 

супутні значення (у мовознавстві їх прийнято називати конотаціями), що 

виражають оцінне й емоційне ставлення мовця до того, що позначається. 

Складання цих смислів створює ефект виразності, або експресивності ідіом” 

[237, с. 10]; 

5) стилістичний макрокомпонент, який відповідає за доцільність 

використання того чи іншого словосполучення. Проте, В. М. Телія 

наголошує, що процедура стилістичної маркованості сама по собі потребує 

знань про мову та її стилістичні особливості; 

6) граматичний макрокомпонент, що дає відомості про фонетичні, 

морфологічні, синтаксичні особливості фразеологізмів і їхній зміст. 

Як стверджує В. М. Телія, між усіма вищезазначеними компонентами 

фразеологічного значення існує тема-рематичний зв’язок. Дескриптивний 

макрокомпонент виступає у ролі “теми” по відношенню до інших 

макрокомпонентів значення фразеологічної одиниці: “Здається, що зміст 

цього макрокомпоненту можна уподібнити фундаменту: він ніби прихований 

від безпосереднього сприйняття, проте несе в собі всю граматичну 

конструкцію фразеологічної одиниці разом з її  

“архітектурним” оформленням – макрокомпонентами, що доповнюють 

дескріпцію вичленованого елементу дійсності” [238, с. 21]. Виходячи з цього, 

інші макрокомпоненти значення можна розглядати як “рему”, тобто 

поступове розкриття цільнооформленого значення фразеологізму може 
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визначатися напрямом від відомого до невідомого, від загального до 

часткового і від об’єктивного до суб’єктивного. 

Услід за В. М. Телією, І. В. Зикова висуває гіпотезу про існування ще 

одного – гендерного – макрокомпоненту в семантиці фразеологізмів, який 

взаємодіє з усіма вищезазначеними. Цей макрокомпонент, нашаровуючись на 

опис ідіоми, допомагає адекватно відобразити культурні поняття ‘чоловіче-

жіноче”. Однак, “складність його аналізу полягає в тому, що він може 

“розсіюватися” по всіх інших макрокомпонентах фразеологічного значення у 

разі відсутності в дескрипції експліцитної семи, що вказує на денотата 

чоловічої або жіночої статі” [104, c. 29]. У цьому випадку слід 

проаналізувати всі механізми імпліцитного вираження гендерного 

компоненту в значенні фразеологізму, тобто задіяти в дослідженні всі 

макрокомпоненти фразеологічного значення. 

Слід зазначити, що О. В. Кунін [148, с.102] був серед перших 

дослідників, хто зробив спробу зафіксувати гендерний компонент в 

англійських фразеологізмах. Він відзначав, що в семантичній структурі 

фразеологізму можуть бути виділені граматичні семи: макроелементи і 

мікроелементи граматичного значення. До макроелементів відносяться 

категоріальні семи найбільш узагальненого граматичного значення, 

наприклад семи, що позначають дію, предметність, стан. До мікроелементів 

належать, наприклад, семи, що позначають число, рід і відмінок, дійсний і 

пасивний стан. З точки зору аналізу гендерного компоненту в семантиці 

англійських ідіом, найбільший інтерес становлять семи, що репрезентують 

гендерну ознаку. 

У свою чергу, семантика фразеологічних одиниць може повною мірою 

розкривати “соціальну вагу і значущість позицій статі” [195, с. 442], а також 

вказує на шляхи досягнення соціальних позицій, які диктуються статтю. Яка 

б не була ця позиція, вона завжди чітко позначена семантикою 

фразеологізму. Кожен фразеологізм є свого роду правилом, вказівкою на те, 

до чого треба прагнути, і навпаки, чого слід уникати. Значення фразеологізму 
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служить покажчиком “правильності” або “неправильності” певної соціальної 

позиції, що відбивається в семантиці фразеологізму. Використання, 

привласнення якогось “образу статті”, або, навпаки, його відкидання веде до 

отримання “соціальної позиції статті” і маркує “гендерну повноцінність” 

індивіда. 

        

1.3.3. Експліцитне та імпліцитне вираження гендерного компонента 

 

Експліцитне вираження гендерної ознаки у складі ідіоми 

характеризується наявністю певних маркерів, що вказують на денотата 

чоловічої або жіночої статі (he, she, man. boy, girl, woman, lady і т.ін.) або 

людину взагалі без урахування статевої приналежності (somebody, everyone, 

person і т.ін.). У випадку експліцитної маркованості фразеологізму гендерно 

маркованими є план вираження і план змісту, тобто гендерний маркер-

покажчик статі, що наявний як у структурі, так і в значенні фразеологічної 

одиниці: man of the moment ‘букв. чоловік моменту’ – a man of importance at a 

particular time ‘чоловік, який відіграє важливу роль у певний момент’; a lady-

killer ‘букв. бабій’ – a man who has sexual relationships with a lot of women 

‘чоловік, що має стосунки з великою кількістю жінок’; a fallen woman 

‘грішна жінка’ – a woman who is not respected any more because she had sex 

without being married ‘жінка, яку більше не поважають, тому що вона мала 

секс до заміжжя’ [328; 334]. 

Двопланова маркованість англійських фразеологічних одиниць дає 

змогу застосувати два критерії добору одиниць: семантичний принцип, або 

селекція матеріалу завдяки гендерним маркерам семантики, тобто лексемам, 

що вказують на особу чоловічої або жіночої статі; структурний принцип, або 

відбір фразеологізмів на підставі опорних компонентів-вказівок на стать 

референта в структурі [103, с. 23]. 

Фразеологічні засоби мови мають значний інформаційний потенціал, 

для реалізації якого необхідний ретельний аналіз прихованих смислів, 
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закладених у фразеологічній семантиці. Адже, «будь-який актуалізований в 

мові вислів може нести в собі додаткові елементи плану змісту, що не завжди 

безпосередньо пов’язані з лінгвістичним компонентом (планом вираження)» 

[12, c. 3]. Дослідження психологів і лінгвістів з гендерної стереотипізації 

свідчать про те, що гендерно значущими можуть бути й одиниці, що не 

містять експліцитно гендерних маркерів, але викликають стереотипні 

асоціації гендерної природи, які є частиною конотації мовної одиниці. Інакше 

кажучи, мовні одиниці, які денотативно не пов’язані з гендером, можуть 

автоматично активізувати в свідомості гендерні уявлення й асоціації через 

риси і характеристики, що пов’язані з об’єктом дійсності – слабкість, краса 

асоціюються з жіночністю; сила, спокій приписуються мужності [173, c. 7]. 

O. В. Кунін стверджує, що імпліцитність – важливий засіб 

економічного використання мовних засобів в разі їх функціонування  

[148, c. 99]. Коли гендерний компонент виражено імпліцитно, це означає, що 

він наявний в плані вираження, але відсутній в плані змісту, а саме – 

гендерна ознака ідентифікується у значенні, але не в структурі ідіоми, 

наприклад: bit of fluff (or skirt or stuff) ‘букв. баба’ – a woman regarded in 

sexual terms ‘фізично приваблива жінка’; the light of your life ‘букв. світло 

життя’ a much-loved person ‘дуже кохана людина’; night owl ‘букв. нічна 

сова’ – a person who likes staying out at night ‘опівнічник, нічний гуляка’ 

[328; 334]. 

Дослідник зазначає, що семантична структура фразеологізму 

складається з граматичних макро- і мікроелементів. До макроелементів 

відносяться категоріальні семи найбільш узагальненого граматичного 

значення, або, семи, що позначають дію, предметність, стан. До 

мікроелементів належать, наприклад, семи, що позначають число, рід і 

відмінок, дійсний і пасивний стан. Семи позначаються як мікроелементи 

значення, що підкреслюють реальні або уявні ознаки денотата.  З точки зору 

аналізу гендерного компоненту в семантиці англійських ідіом найбільший 

інтерес представляють семи, що актуалізують гендерну ознаку. Для 
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з’ясування імпліцитних механізмів реалізації гендерного компонента в 

семантиці англійських фразеологічних одиниць автор вважає доцільним 

провести семний аналіз ідіом з гендерно маркованим планом змісту.  

У свою чергу, В. Г. Гак [53, с. 14] класифікує їх таким чином: архісеми 

(загальні семи родового значення), диференційні семи видового значення і 

потенційні семи, що відображають побічні характеристики об’єкту, що 

позначається. Архісема (або інтегральна сема) є ядерною в семантиці 

фразеологізму і відображає ознаки цілого класу. Диференціальні семи є 

вказівками на ознаки об’єктів, що позначаються, і підкреслюють їх 

індивідуальність, за допомогою чого об’єкти можуть розмежовуватися в 

межах одного класу. Потенційні семи, як правило, є неістотними і можуть 

бути реалізовані в образних значеннях, або залишатися як змістовна 

вірогідність. 

Імпліцитне вираження гендерного компоненту засвідчує, що він може 

бути визначений у ході аналізу інших “рематичних макрокомпонентів 

фразеологічної семантики, серед яких основну роль відіграє оцінно-

емотивний компонент” [103, с. 31]. Таким чином, для визначення прихованих 

імпліцитних механізмів реалізації гендерного компоненту потрібно провести 

ретельний аналіз усіх макрокомпонентів фразеологічного значення: оцінного, 

емотивного, мотиваційного, стилістичного і граматичного.  

 

1.4. Лексикографічне трактування гендерного компонента 

фразеологічних одиниць 

 

До кінця ХХ століття в лінгвістиці зросла потреба в дослідженні 

фразеологічного фонду мови як найбільш інформативного джерела про 

суспільство й культуру. Розвиток гендерної фразеології, як самостійної 

лінгвістичної дисципліни, спричинив формування низки напрямків у 

дослідженні фразеологічних одиниць з гендерним компонентом. 
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Одним із пріоритетних напрямків вивчення гендерного аспекту у 

фразеології є лексикографія, а саме, її складова частина – фразеографія. 

Основним завданням фразеографії, як самостійної галузі прикладної 

лінгвістики, є розробка теоретичних і практичних проблем словникового 

опису фразеологічних одиниць. Її розвиток, як самостійної дисципліни, був 

викликаний необхідністю адекватності передачі всіх аспектів 

фразеологічного значення засобами лексикографічної трактування.  

Як слушно зауважує А. М. Бабкін, “прийшов час перестати розглядати 

фразеологічну частину лише в ролі придатка до словникової статті, що 

присвячена слову, і зробити її самостійним об’єктом дослідження, не тільки 

лексикографії, але й фразеографії” [18, с. 37]. 

Отже, з виникненням гендерних досліджень в мовознавстві і у 

фразеології, зокрема, релевантним стало питання про репрезентацію 

гендерного компоненту у фразеографічних виданнях та зв’язку 

фразеологічної гендерології та лексикографії. Лексикографічний дискурс є 

одним з найважливіших ресурсів конструювання гендера і розуміється як 

когнітивна діяльність імплікативного характеру, в основі якої лежить 

співвідношення мовних форм з гендерними уявленнями, що є частиною 

універсуму загальних смислів представників даної культури [71, с. 172]. 

Як справедливо зазначає М. В. Сергєєва, “лексикографічні видання є 

репрезентативним емпіричним матеріалом для дослідження національно-

культурної специфіки гендеру; з іншого боку, результати вивчення 

гендерного аспекту мови і комунікації надають нові дані для теорії і 

практики складання словників” [222, с. 4]. Таким чином, вивчення 

лексикографічного матеріалу під кутом зору гендерного аспекту сприяє 

виявленню специфічних рис, притаманних тій чи іншій спільноті, та даних, 

які закодовані в гендерно маркованих фразеологічних засобах мови. 
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1.4.1. Структура словникової статті фразеологічної одиниці 

 

Для створення моделей лексикографічної репрезентації фразеологiчних 

одиниць з гендерним компонентом необхідно визначити ставлення до таких 

ключових питань фразеографії, як структура словникової статті, що дозволяє 

детальніше розглядати теоретичні й практичні завдання, якi пов’язані зі 

складанням словників.  

Словники ідіом мають чіткі макро- і мікроструктуру. Макроструктура 

словника складається з корпусу мовного матеріалу, або словника, передмови, 

вступу, правил користування словником, переліку застосовуваних скорочень, 

основних і допоміжних покажчиків, а також різних додатків. У межах 

дослідження гендерного компоненту англійських фразеологічних одиниць 

особливий інтерес представляє мікроструктура словника, а саме, її основний 

компонент – словникова стаття. 

Т. В. Лиховідова вважає, що “трактування словникової статті, як 

самостійного типу тексту, дозволяє розглядати його інформативність, як в 

аспекті цілісності, так і в аспекті розчленованості. Це дає можливість в 

дослідницьких цілях аналізувати кожну частину словникової статті окремо і 

в той же час враховувати її взаємодію з іншими частинами цілого” 

[154, с. 60]. 

При розгляді словникової статті, на думку О. В. Куніна, на особливу 

увагу заслуговує вокабула, як константний компонент фразеологізму. Під 

константним він розуміє той компонент фразеологічної одиниці, що “не 

підміняється або не підлягає еліптичному опущенню” [325, с. 8]. Іншими 

словами, вокабула – це опорне слово, яке є ключовим для групи 

фразеологізмів, що підлягають тлумаченню. У свою чергу, аналіз 

особливостей лексикографічного тлумачення не є можливим без дослідження 

структури словникової статті. 

Для гендерних досліджень найбільш доцільним підходом до структури 

словникової статті є її трактування як специфічного типу мовної комунікації, 
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що дає змогу отримати розуміння інформації, яка міститься у фразеологізмі. 

У фразеологічних виданнях англійської мови розрізняються два типи 

словникової статті: повна і скорочена. Повна структура словникової статті 

поділяється на чотири частини: одиниця, що підлягає тлумаченню; дефініція; 

глоса; ілюстративний приклад. Наприклад: a mummy's / mother's boy ‘букв. 

мамин синочок’– a boy or man who allows his mother to have too much influence 

on him. British & Australian. Derek's a bit of a mummy's boy. He finished with his 

last girlfriend because his mother disapproved [325; 328; 330]. Як стає 

зрозумілим з прикладу, цей тип словникової статті містить фразеологізм, 

глосу, що свідчить про територіальну приналежність ідіоми, тлумачення й 

уживання даної ідіоми в контексті. 

У свою чергу, скорочена структура складається з одиниці, що підлягає 

тлумаченню; дефініції; глоси або ілюстративної частини. Її прикладом може 

слугувати репрезентація наступної ідіоми у словнику: the men in grey suits 

‘букв. чоловіки в сірих костюмах’ – men in business or politics who have a lot of 

power and influence although the public does not see them or know about them. As 

usual, it is the men in grey suits who will decide the future of the industry 

[325; 334]. На відміну від попереднього типу, ця словникова стаття 

обмежується лише фразеологічною одиницею, тлумаченням і контекстним 

використанням даної ідіоми (або прикладом з її участю). Отже, це вказує на 

те, що одиниця, яка тлумачиться, і дефініція є фіксованими розділами 

словникової статті, а глоса й ілюстративна частина – взаємозамінні.  

 

1.4.2. Типологія словникових дефініцій фразеологічних одиниць 

 

Найбільш ілюстративною з точки зору лексикографічного дослідження 

гендерного компоненту фразеологізму є його дефініція, яка “складає частину 

тлумачення, але при цьому найбільш істотну й важливу частину, що містить 

основну семантичну характеристику фразеологічної  одиниці” [201, c. 15]. 

Адже дефініція є опорним компонентом словникової статті, а саме, стрижнем 
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для глоси й ілюстративної частини, які істотно доповнюють її, створюючи 

тим самим більше можливостей для аналізу фіксації гендерного компонента.  

Теоретично можна представити словникову статтю, яка складається 

з фразеологізму, що тлумачиться і його дефініції, але практика свідчить про 

те, що, зазвичай, фразеологічні словники не мають двокомпонентної 

структури словникової статті. Це можна пояснити тим, що дефініція 

тлумачить тільки денотативно-сигніфікативний аспект значення та не може 

давати вичерпних характеристик щодо трактування фразеологічної одиниці. 

I. В. Арнольд визначає лексичні трансформації (тобто словникові дефініції) 

як заміну ряду, який пояснюється  іншим, тотожним першому за 

денотативним значенням [9, c. 60].  

Заслуговує на увагу думка М. Ф. Виноградова, який вважає, що 

словникова дефініція – це частина словникової статті, яка безпосередньо 

розкриває предметно-логічне (денотативне) значення певного слова 

[48, с. 17]. Підтверджує цей факт і точка зору Г. П. Помігуєва, який 

наголошує, що словникова дефініція є найважливішим компонентом 

словникової статті або складає найістотнішу частину тлумачення, яка містить 

основну семантичну характеристику ідіоматичного виразу [201, с.15].  

Сьогодні однією з важливих лексикографічних проблем, пов’язаних зі 

словниковими визначеннями, є питання уніфікації словникових дефініцій. 

Воно може бути вирішене за допомогою опрацювання типології словникових 

статей, що є водночас і теоретичним обґрунтуванням практики, i практичним 

завданням теорії лексикографії [218, с. 151]. Отже, для розв’язання цієї 

проблеми потрібно розглянути всі можливі класифікації, запропоновані 

лексикографами. 

У практиці укладання фразеологічних словників знаходять 

застосування найрізноманітніші типи дефініцій, від однослівної до досить 

об’ємної, розгорнутої. Тому для достовірного тлумачення значення гендерно 

маркованих фразеологiзмiв необхiдно досить чітко їх розрізняти. Одним iз 

варiантiв класифiкацiї є типологія словникових дефiнiцiй Х. Касареса 
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[112, с. 174 – 176]: 1) реальнi визначення, якi розкривають суть предмету та 

можуть бути: генетичними, описовими або телеологiчними (тими, що 

вказують на мету); 2) номiнальнi визначення (логiчнi), якi вказують на 

найближче родове поняття або на суттєву вiдмiнну ознаку; 3) використання 

синонiмiчного або антонiмiчного еквiвалента. 

Наступним, найпоширенішим способом, є класифікація, запропонована 

Д. I. Арбатським [7, с. 81], яка дозволяє виділити такі типи словникових 

дефініцій: описовi, якi будуються за родо-видовим принципом; релятивнi, у 

значеннi яких подаються синонiми; та деривацiйнi, або визначення значення 

за допомогою похiдного слова. 

Р. А. Аюпова, яка займається безпосередньо описом фразеологічних 

одиниць, виділяє п’ять найхарактерніших типів словникових дефініцій:  

1) опис за допомогою вільного словосполучення або речення;  

2) комбінований тип дефініції;  

3) опис за допомогою розгорнутої структури;  

4) дефініція, яка складається з однієї лексеми;  

5) дефініція-еквівалент фразеологізму або синоніму [15, с. 14]. 

Описова дефініція є найбiльш повноцiнним з усіх вищезазначених 

способів тлумачення фразеологізму, тому що розгорнуто тлумачить одиницю 

за допомогою розкриття її суттевих і відмінних ознак. Описові дефініції 

відзначаються вільним порядком слів, використанням слів і виразів 

загальновживаної мови, а також відсутністю термінологічних позначень: a 

Dear John letter ‘букв. лист дорогому Джону’ – a letter that you send to a man 

telling him you want to end a romantic relationship with him 'лист, в якому ти 

повідомляєш чоловіка про закінчення любовних стосунків' [325; 328; 331]. За 

структурою ці дефініції можуть виступати як речення (lounge lizard – a man 

who spends a lot of time trying to meet rich people, especially women, in bars and 

at social occasions ‘нероба, дозвільний гуляка; частий відвідувач дансингів, що 

шукає знайомства з багатими жінками’), або як словосполучення (dogs of 

war ‘букв. військові пси’ – mercenary soldiers 'солдати-найманці’ [325; 328]). 
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Однолексемна дефiнiцiя є вельми непродуктивним типом, оскільки 

використовується тiльки у тих випадках, коли завдяки одному слову 

можливо надати вичерпне тлумачення фразеологiчнoї одиницi, наприклад: 

softer sex ‘букв. слабка стать’– womankind 'жiнки' [328; 330].  

Вищезазначене не викликає заперечень, оскільки описова дефініція є 

найпоширенішим є найпоширенішим типом тлумачення фразеологізму, тому 

що, як вiдомо, при дефiнуваннi практично неможливо виділити змicт 

фразеологізму з лексем, що входять до його складу. 

 

1.4.3. Глоса як допоміжний компонент у межах трактування 

фразеографічної репрезентації гендерного компонента 

 

У лексикографії неодноразово наголошувалося, що тлумачення 

значення в словниковій статті не може здійснюватися без допомоги 

додаткової інформації про одиницю, що досліджується. Глоса, як частина 

словникової статті, включає різноманітну інформацію, направлену на 

виділення додаткових семантичних характеристик фразеологізму і часто 

використовується при укладанні словників різного типу. Слід зазначити, що 

обсяг глоси в різних словниках фразеологізмів рідко збігається. Глоса одного 

і того ж типу може широко репрезентуватися в одному словнику й бути 

повністю відсутньою в іншому. Як правило, наявність або відсутність глоси, 

а також обсяг інформації, який вона охоплює, безпосередньо регулюється і 

залежить від укладачів словника. 

Саме поняття «глоса» трактується як система позначок. Позначка, у 

свою чергу, визначається як експлікований у вступній частині словника 

лексикографічний засіб (зазвичай, у формі скороченого слова або 

словосполучення), за допомогою якого читачеві повідомляється, що 

відповідна мовна одиниця (або мовне явище) відноситься до певної 

сукупності однорідних в якомусь відношенні одиниць або явищ [170, с. 110].  
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Серед позначок, що використовуються в лексикографічній практиці 

двомовних словників О. В. Кунін [325, с. 5 ] пропонує виділити такі: 

– стилістичні, до яких також відносяться позначки оцінного характеру 

(лайливий, вульгарний, грубий, іронічний, пестливий, несхвальний, 

презирливий, жартівливий, евфемізм); 

– функціонально-стилістичні маркери, що визначають приналежність 

фразеологізму до того або іншого функціонального стилю англійської мови 

(книжний, розмовний); 

– термінологічні, тобто ті позначки, що обмежені термінологічною 

сферою вживання (військовий, комерційний, медичний, морський, 

мисливський, парламентський, політичний, спортивний, театральний, 

юридичний); 

– граматичні – такі маркери, що співвідносять одиницю фразеологізму 

з різними частинами мови, наприклад: adj phr (ад’єктивні), adv phr 

(адвербіальні), n phr (субстантивні), v phr (дієслівні); 

– етимологічні позначки, тобто ті, які вказують на походження 

фразеологізму: етим. міф. (міфічне походження), етим. бібл. (біблейське 

походження) етим. лат., фр. або нім. (вказують на мову походження одиниці);  

– локативні позначки: австрал., амер., ірл., шотл. та інші. 

Що стосується одномовних словників (Cambridge International Dictionary 

of Idioms, Collins Cobuild Dictionary of Idioms, Dictionary of American Idioms, 

Longman Dictionary of Language and Culture, Longman Pocket Idioms 

Dictionary, Oxford Dictionary of English Idioms, The American Heritage 

Dictionary of Idioms та Thematic Dictionary of American Idioms), то типів 

позначок в них значно менше. Серед них зафіксовано такі: 

– стилістичні (informal, formal, very informal, old-fashioned, taboo, 

humorous, literary); 

– етимологічні позначки (The phrase is taken from Luke 16:22: 'And it 

came to pass, that the beggar died, and was I carried by the angels into Abraham's 
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bosom', In the Bible, Abraham was the Hebrew patriarch from whom all Jews 

traced their descent); 

– територіальні позначки (British, American, Australian, mainly British, 

mainly American). 

О. В. Кунін [325, с. 5] вважає, що система фразеологічних позначок, як 

правило, є умовною, оскільки словниковий дискурс не завжди відповідає 

процесами, що відбуваються в мові, проте все ж сприяє коректному 

розумінню значення фразеологізму і його контекстного вживання. 

У процесі дослідження фразеологічних одиниць з гендерним 

компонентом було виявлено, що найчастотнішими в структурі словникової 

статті фразеологізму є територіальні, етимологічні й стилістичні позначки. 

Найбільшу цінність с точки зору розкриття механізмів реалізації гендерного 

компоненту в англійських фразеологічних одиницях репрезентують 

етимологічні й стилістичні позначки, адже саме вони допомагають зрозуміти 

та певною мірою проаналізувати природу міжстатевих стосунків і принципи 

стратифікації в англомовному соціумі. 

 

1.4.4. Особливості лексикографічного трактування значення гендерного 

компонента фразеологічної одиниці 

 

Cловниковий дискурс висуває свої умови фразеографічного аналізу 

гендерно маркованих фразеологізмів. Тож, у процесі його дослідження, 

англійські фразеологізми з гендерним компонентом було розподілено на 

декілька груп відповідно до специфіки лексикографічного відображення 

гендерного компонента: 

– фразеологізми з маскулінною референцією, або ті, що 

характеризують чоловіка (Prince of the (Holy Roman) Church ‘букв. Принц 

Церкви’ – Catholic cardinal ‘католицький кардинал’ [325; 330]); 

– фразеологізми з фемінінною референцією, або ті, що денотують 

жінку (the angel in the house ‘букв. янгол в оселі’ – a woman who is completely 
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devoted to her husband and family ‘жінка, яка повністю присвячує себе 

чоловікові і родині’ [325; 328; 331]); 

– фразеологізми з метагендерною референцією, тобто ідіоми, які 

можуть характеризувати як чоловіка, так і жінку (наприклад: а young hopeful 

‘букв. молоде, юне обдарування’– a young person who is likely to succeed, 

especially in performing arts ‘хлопець, що подає надії, багатообіцяюча дівчина’ 

[325; 334]); 

– фразеологічні дублети – фразеологічні одиниці, що містять лексеми, 

які відповідають референтам як чоловічої, так і жіночої статті (а slip of а boy 

(или girl) 'букв. худишка, тростиночка (про хлопчика або дівчинку)' – a young 

small  and slim person ‘молода низькоросла і худа людина’ [325; 334]). 

Аналіз маскулінних ідіом засвідчив, що гендерний компонент 

найчастіше може бути зафіксований у структурі фразеологізму або його 

дефініції за допомогою лексем-вказівок на особу чоловічої статі: man, 

husband, son, father, actor, boy, prince та ін.: Dutch uncle ‘букв. голландський 

дядько’ – a man who gives frank and direct advice to someone ‘чоловік, який дає 

поради на правах родича’, the rougher (sterner или stronger) sex шутл. ‘букв. 

сильна стать' – men ‘чоловіки’ [325; 334], Fleet parson ‘букв. священик з 

Фліт’ – а clergyman of low character, in, or in the vicinity of, the Fleet prison, 

who was ready to unite persons in marriage at any hour, without public notice, 

witnesses, or consent of parents ‘священик, який готовий за винагороду вінчати 

кого завгодно’, Prince Consort ‘букв. принц чоловік’ – а special title sometimes 

given to а husband of а ruling queen, especially to Prince Albert, the husband of 

Queen Victoria of Britain ‘чоловік царюючої королеви, що не є королем’. На 

присутність гендерного компоненту вказують і описи дій, що містяться в 

тлумаченні, зовнішніх особливостей, які властиві чоловічій статі: make an 

honest woman of sb ‘букв. зробити когось чесною жінкою’ – if a man makes an 

honest woman of someone that he is having a relationship with, he marries her 

‘узаконити свої стосунки з жінкою’ [325; 332; 334]. Також на наявність 

гендерного компонента можуть вказувати і позначки, що визначають 
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референта чоловічої статі: keep bach ‘букв. вести холостяцький спосіб життя’ 

– (of a man) to cook, keep house etc. without the help or presence of a woman 

‘(про чоловіка) готувати, утримувати будинок без жіночої допомоги’ 

[325; 334].  

Аналіз фемінінних ідіом свідчить, що для фіксації гендерного 

компонента в значенні ідіоми найчастіше використовуються лексеми, що 

вказують на особу жіночої статі girl, woman, wife та ін.: one's old Dutch (или 

woman) ‘букв. стара’ – wife ‘жінка’, a wet nurse ‘букв. годувальниця’ – a 

woman who breast feeds and cares fоr another's child 'жінка, которая годує 

груддю чужу дитину'. Часто дефініція даних ідіом супроводжується 

позначкою, що вказує на рефрента-жінку: fallen angel  ‘букв. грішний ангел 

(про жінку)’ – sexually immoral woman 'жінка, яка не має будь-яких 

моральних принципів’, hot stuff ‘букв. гаряча штучка’ – sexually exciting 

(woman) ‘темпераментна, велелюбна людина; секс-бомба (про жінку)’ [328; 

334]; або описом дій, станів, зовнішніх особливостей, що характеризують 

лише певну стать: age of consent ‘букв. дозволений вік’ – legally defined age at 

which a woman is no longer required to obtain parental consent to get married 

‘шлюбний вік жінки’, a peroxide blonde 'букв. пероксидна блондинка' – a 

woman who has made her naturally dark hair very light yellow by using peroxide 

‘жінка, яка освітлила своє натуральне темне волосся за допомогою перекису 

водню’ [325; 334]. 

Фіксація гендерного компонента в дефініціях метагендерних 

фразеологізмів, які не обмежуються рамками єдиної статі, здійснюється 

завдяки лексемам, які можна віднести як до референтів жіночої, так і 

чоловічої статі: sb's better/other half ‘букв. чиясь краща половинка’ – 

someone's  husband or wife or the person with whom they have a romantic 

relationship ‘чоловік або дружина, до яких збереглося ніжне ставлення’. 

Гендерний компонент також може визначатися завдяки опису в тлумаченнях 

дій, що притаманні обом статям: marry money ‘букв. одружитися з грошима’ 
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– to marry a rich person ‘одружитися з багатою жінкою; одружитися з 

багатієм’ [325; 328; 331]. 

У структурі й значенні фразеологічних дублетів гендерний компонент 

може бути зафіксовано завдяки парним позначенням осіб чоловічої і жіночої 

статі: a Teddy boy (или girl) ‘букв. стиляга’ – stylish person ‘стильно вдягнута 

людина’, а girl/man/person Friday ‘букв. П’ятница’ – a  person who does many 

different types of usually not very interesting work in an office ‘“права рука”, 

надійний помічник, робітник’ [325; 328; 331]. 

Результати дослідження засвідчують, що деякі фразеологізми мають 

обмежене використання, що зумовлене статтю референта. Так, наприклад, 

маскулінна складова man у структурі деяких ідіом (а leading man 'букв. 

видатна людина', а made man ‘букв. людина, якій забезпечено майбутнє, 

міцне положення в суспільстві’, а man of the world '1) людина, навчена 

досвідом; 2) світська людина' [325]) ставить під сумнів той факт, що вони 

можуть використовуватися стосовно як чоловіка, так і жінки.  

Дослідниця О. А. Васькова вважає, що в цьому випадку лексема 

«людина» в тлумаченні використовується як синонім лексеми «чоловік» 

[44, с. 116]. Отже, на наш погляд, не зовсім корректним є використання 

маскулінних мовних засобів стосовно обох статей. 

Таким чином, незважаючи, на політкоректні зміни в словниковому 

дискурсі за останній час, у мові продовжують функціонувати ідіоми зі 

структурною складовою man у значенні «людина», що мабуть є не зовсім 

правильним с точки зору трактування гендерного компоненту значення 

фразеологічної одиниці. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Гендерні дослідження пройшли довгий шлях розвитку і становлення, 

де одну з ключових ролей зіграла феміністська критика мови, як складова 

постмодерністської філософії. Гендерний аспект дає змогу по-новому 

http://dictionary.cambridge.org/?q=marry
http://dictionary.cambridge.org/?q=rich
http://dictionary.cambridge.org/?q=person
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розглядати процеси, що відбуваються у мовній системі, адже містить 

глибокий лінгвокультурологічний і етноспецифічний підтекст, що 

реалізується завдяки мовним субстандартам і комунікації. 

Лінгвогендерологія, як міждисциплінарна галузь досліджень, допомагає 

проаналізувати реляцію ’чоловік – жінка’ на всіх мовних рівнях і усвідомити 

всі специфічні риси цієї гендерно маркованої інтеракції. Незважаючи на те, 

що в зарубіжній академічній традиції гендерні дослідження є сформованою 

дисципліною, та навіть частиною гуманітарної освіти, в Україні вони все ще 

знаходяться у стадії розвитку. 

2. Сутність гендеру полягає у тому, що як ідеологічний об’єкт він має 

накопичувальний резерв для даних о рольових функціях чоловіків та жінок, 

які встановлюються соціумом. Розгляд гендерного компоненту, як 

соціокультурного конструкту на фразеологічному матеріалі, є вельми 

перспективним напрямком досліджень, адже фразеологія англійської мови 

завдяки своїй складній номінативній природі є дуже репрезентативним 

матеріалом для глибинного аналізу чоловічих і жіночих опозицій, а у зв’язку 

зі стрімким розвитком англомовного суспільства фразеографічний склад 

постійно оновлюється і  поповнюється новими даними. Огляд літератури за 

темою дослідження, дозволяє дійти висновку, що світове суспільство є 

історично патріархальним, на що вказують гендерні асиметрії, виявлені в 

ході досліджень фразеологічних фондів різних мов. 

3. Для подальшого аналізу гендерного компоненту в структурі 

фразеологічного значення було з’ясовано сутність термінів «гендер» і 

«фразеологічне значення». Узагальнивши наявні дефініції, у роботі 

характеризуємо гендер, як складну комбінацію різноманітних 

соціокультурних параметрів, які визначають індивіда  залежно від статті. 

Фразеологічне значення розглядалося у порівнянні з лексичним. На 

відміну від лексичного значення у змістовій структурі фразеологічного 

значення вирішальну роль відіграє конотація, або навіть комбінація оцінного, 

образного й емоційного змістів. Лексичне значення фіксує буденне 
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відображення дійсності в свідомості людини, фразеологічне – вторинно 

номінує дійсність, але його основна місія полягає у виділенні, підкресленні й 

образному осмисленні певної ознаки предмета. 

Вивчення гендерної специфіки ідіом англійської мови ставить питання 

про те, яким чином і за допомогою яких засобів може бути вироблена 

фіксація гендерного компонента. У дослідженні особливостей 

фразеологічних одиниць з гендерним компонентом провідну роль відіграє 

макрокомпонентна модель значення фразеологізму, в семантиці якої 

виділяють дескриптивний, емотівний, оцінний, стилістичний, мотиваційний 

та граматичний макрокомпоненти. Поряд з усіма зазначеними, виділяється 

гендерний компонент, що знаходиться в тісній інтеракції з усіма 

компонентами значення фразеологізму. 

Експліцитне вираження гендерного компонента можна визначити 

завдяки наявності в структурі або в структурі і в значенні фразеологізму 

лексем-вказівок на особу чоловічої, жіночої статті (he, she, woman, man, girl 

тощо). У випадку імпліцитної маркованості гендерно маркованим є план 

вираження фразеологічної одиниці, тобто маркери статі ідентифікуються 

тільки в семантиці ідіоми.  

4. Повноцінне лексикографічне тлумачення гендерного компонента 

значення фразеологізмів не представляється можливим без дослідження 

структури словникової статті. Різностороння лінгвістична характеристика, 

яку має словникова стаття, дозволяє розглядати її як організований текст, що, 

у свою чергу, забезпечує однозначне розуміння  гендерної інформації, яку він 

охоплює. За допомогою аналізу лексикографічного дискурсу було 

встановлено, що словникова стаття може бути повного або скороченого типу. 

Повна стаття складається з одинці, що підлягає тлумаченню, дефініції, глоси 

та ілюстративного прикладу; у той час як скорочений тип може містити 

одиницю, що тлумачиться, дефініцію, глосу або ілюстративний приклад.  

Аналіз лексикографічних дефініцій фразеологізмів різних словників 

сучасної англійської мови дозволяє об’єктивно визначити обсяг інформації 
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про фразеологізм, а також виявити нові тенденції в лексикографічній 

практиці. У словниках знаходять застосування найрізноманітніші типи 

позначок (глос): етимологічні, граматичні, стилістичні, локативні, 

термінологічні, функціонально-стилістичні та інші. Вибір позначок як і 

наповненість словникової статті регулюється суто укладачами словників, що 

не завжди сприяє адекватному тлумаченню фразеологічної одиниці через 

відсутність вкрай необхідних засобів для декодування значення гендерного 

компонента фразеологізму. 

Дослідження способів фіксації гендерного складника дозволило дійти 

висновку, що гендерна специфіка досліджуваних ідіом виявляється завдяки 

наявності певних характеристик в дефініціях. Це можуть бути лексеми, що 

вказують на стать індивіда, або певні особливості, притаманні тій чи іншій 

статі. Трактування фразеологізмів зі структурним складником man вимагає 

додаткової деталізації, оскільки часто імпліцитно вказує на особу чоловічої 

статі. Також, переважне використання маскулінних лексем (man, he) в 

структурі ідіом свідчить про історично сформований вплив статей на 

конструювання мовного простору. 

Основні результати, отримані в першому розділі, висвітлено в таких 

публікаціях [182, 185, 186,188]. 
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РОЗДIЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЧНА БАЗА ГЕНДЕРНОГО КОМПОНЕНТА 

В СТРУКТУРI Й ЗНАЧЕННI АНГЛІЙСЬКОМОВНИХ 

ФРАЗЕОЛОГIЧНИХ ОДИНИЦЬ 

 

У цьому розділі представлено методологічні засади подальшого 

лінгвістичного аналізу структурно-семантичних особливостей англійських 

ідіом з гендерним компонентом. У зв’язку з цим розглянуто методи, що є 

релевантними для дослідження гендерно маркованих фразеологізмів; 

схарактеризовано матеріал наукової розвідки й наведено критерії його 

добору. Запропоновано аналіз фразеологічних одиниць з гендерним 

компонентом у світлі лінгвокультурологічної парадигми.  

 

2.1. Лінгвокогнітивний підхід до дослідження гендерно маркованих 

фразеологізмів 

 

Когнітивна лінгвістика пройшла довгий шлях розвитку і становлення, і 

сьогодні лінгвісти можуть окреслити певні напрямки, які розглядають 

когнітивні феномени крізь призму різних мов. Когнітивні студії проводяться 

на різних мовних рівнях: лексичному (О. Г. Бєляєвська [31], Г. Г. Бондарчук 

[36], К. Є. Голубкова [61], Н. В. Єлісеєва [87], О. С. Кубрякова [141; 142; 143; 

144], О. М. Позднякова [199] та інші [20; 22; 23]); синтаксичному 

(Л. Л. Баранова [23], І. Ю. Кремер [139]); вивченння текстів у когнітивному 

аспекті (О. А. Бабелюк [16], Дж. Лакофф [150], О. О. Шибанова [263] та ін. 

[129; 171; 210]); і нарешті – фразеологічному (І. В. Зикова [101; 102; 103; 

104], М. Л. Ковшова [128], М. В. Шаманова [261] та багато іншіх [83; 126; 

145; 146; 147; 148; 277; 278; 279]). 

Проблема людського чинника в мові вже тривалий час знаходиться в 

центрі уваги лінгвістичної науки. Вчені-когнітологи підкреслюють той факт, 

що за своєю суттю англійська мова антропоцентрична, тобто відображає 



59 

дійсність через людське світосприйняття, а також дає величезну кількість 

можливостей для характеризації самої людини. Адже, когнітивістика 

звертається “до тем, які завжди турбували вітчизняне мовознавство: мови і 

мислення, головних функцій мови, ролі людини в мові і ролі мови для 

людини” [144, с. 11]. 

Можна погодитися з О. Л. Бєссоновою, яка зазначає, що когнітивний 

підхід до дослідження мовних явищ орієнтований на розуміння і уживання 

мови. Використання мовного матеріалу як емпіричної основи для 

реконструкції когнітивних процесів є актуальним і ставить перед 

дослідниками завдання реконструювати “образ людини” за допомогою 

мовних даних [33, с. 21]. 

Дослідження англійських ідіом “висуває на перший план необхідність 

аналізу їх етнокультурної специфіки і універсальних, міжмовних стосунків 

на основі культурологічно релевантних ознак. Не випадково більшість крос-

культурних досліджень в царині фразеології зорієнтоване не на механічне 

виявлення паралельних конструкцій фразеологічних одиниць в різних мовах, 

а на розкриття внутрішніх зав’язків і взаємозумовленості досліджуваних 

мовних явищ” [142, с. 13]. 

Лінгвокогнітивний підхід до вивчення семантики фразеологічних 

одиниць з гендерним компонентом має на увазі розуміння фразеологізму як 

знака, що співвідноситься за структурою із розгорнутим текстом, і який має у 

своєму змісті декілька блоків інформації (макрокомпонентів), що охоплюють 

об’єктивний та суб’єктивний зміст (сигніфікат) – денотацію, оцінку, 

мотивацію, емотивність і стилістичну маркованість. Ці типи інформації, які 

подані у смисловій структурі фразеологізму, “інтерпретуються суб’єктом 

мовлення за допомогою знань, що активуються під час використання 

фразеологічної одиниці, і така інтерпретація пов’язана з вираженням у 

фразеологізмі як мовному знакові відношення до позначуваного і 

відображенням цього відношення у всіх макрокомпонентах значення 

фразеологічної одиниці” [128, c. 3]. 
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Все більш актуальними стають розвідки, присвячені дослідженню мови 

за допомогою різних механізмів пізнавальної діяльності. В ході достатньо 

складної інтеракції мови і людського мислення формується мовна картина 

світу, яку В. І. Карасик характеризує як систему образів, що відображають 

дійсність в когнітивній свідомості. Складниками мовної картини, на його 

думку, є образи і поняття, де образи – це картини, сформовані в свідомості, 

які можуть бути як чіткими, так і нечіткими, а поняття – логічно 

оформленими загальними думками про класи предметів і явищ. Він вважає, 

що особливу роль у вивченні мови виконують фразеологічні одиниці, паремії 

і прецендентні тексти [111, с. 102].  

Фразеологічна одиниця є вищою порівняно із засобами первинної 

номінації завдяки наявності у складі фразеологізму образного компонента, 

що фіксує культурний, соціальний, духовний досвід носіїв мови [260, с. 69]. 

Є. М. Бєла зазначає, що фразеологізми здатні прямо відображати когнітивну 

діяльність членів мовного суспільства, яка ґрунтується на їхніх уявленнях 

про світ, взаєминах, ставленні до різних подій [27, с. 10]. Це світосприйняття 

втілюється у мовних засобах, які, у свою чергу, можуть декодуватися завдяки 

спеціальним когнітивним процедурам. 

Застосування когнітивного підходу до розгляду внутрішньої форми 

ідіом як образної гештальт-структури може, на наш погляд, розкрити 

глибинні механізми розуміння “стереотипних образів “мужність” і 

“жіночність” у гендерно маркованих фразеологізмах, що сприяє розкриттю 

змісту культурних смислів категорій гендерної парадигми” [103, с. 39]. 

Слушною є думка І. В. Зикової стосовно того, що звернення до 

когнітивного аналізу генедерно маркованих фразеологічних одиниць 

англійської мови багато в чому збагачує вивчення їхньої семантики, і в 

першу чергу тим, що основоположною є антропоцентрічна сутність 

фразеологізмів, тобто “весь культурний “багаж” гендерно маркованих ідіом, 

який відтворено у вигляді інформаційних матриць, що містять і 

представляють фонові знання, розкривають сприйняття і розуміння гендеру 
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як соціокультурного концепту картини світу, якій відображає уявлення про 

роль та місце чоловіків і жінок в тому чи іншому соціумі” [104, с. 41]. 

Отже, когнітівний складник досліджень гендерно маркованих ідіом 

дозволяє розкрити сутність концептів «чоловіче» й «жіноче», а також 

зрозуміти й описати набір ознак, які відображають їхні значення. Ось чому в 

наступному підрозділі ми розглядатимемо гендерно марковані фразеологізми 

у межах лінгвокультурологічної парадигми. 

 

2.2. Гендерно марковані фразеологізми у межах  

лiнгвокультурологiчної парадигми 

 

Культурно-історичні трансформації, зазвичай, віддзеркалюються в 

мовному просторі i, найчастіше, мовними реаліями, що відображають 

специфіку певних змін в динаміці, збагачують та постійно поповнюють 

мовну систему, а саме такими і є фразеологічні одиниці. У свою чергу, 

гендерно марковані ідіоматичні вирази сприяють осягненню картини 

еволюції уявлень щодо ролі чоловіків і жінок у сучасному соціумі за 

допомогою постійного оновлення лексикографічного складу мови. Відомо, 

що “абсолютний прогрес мови … насамперед виражається в розвитку 

словникового складу, саме тому лінгвістичні та соціолінгвістичні питання, 

пов’язані з розвитком, збагаченням словникового складу, завжди були в 

центрі уваги мовознавців. Дослідження цих питань дає змогу зрозуміти 

тенденції розвитку мови взагалі, заглянути в її майбутнє, висвітлити 

проблему «мова та її середовище», яка має важливість не тільки для 

соціальної, але й для “внутрішньої” лінгвістики” [98, с. 1]. Отже, можна 

говорити про те, що розвиток словникового складу якраз і відбиває процес 

пристосування мовної системи до нових потреб комунікації у зв’язку з 

ускладненням середовища 

На думку О. В. Костіна [135, с. 18], лінгвокультурологічний підхід до 

дослідження мовних реалій спирається на ідею про кумулятивну 
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(накопичувальну) функцію мови, завдяки який в ній відбивається, 

зберігається і передається досвід народу, його світобачення і світовідчуття. 

Згідно з цим твердженням, мова – це універсальна форма первинної 

концептуалізації світу і раціоналізації людського досвіду, виразник і 

охоронець несвідомого стихійного знання про світ, історична пам’ять про 

соціально значущі події в людському житті. 

В. М. Огольцев звертає увагу на те, що фразеологізми володіють 

культурним компонентом значення, який є контрастивним описом 

семантичної структури двох чи більше фразеологічних одиниць, що 

зіставляються за семантикою і граматичною формою [175, c. 130]. На його 

думку, національна самобутність мови отримує найбільш яскраве і 

безпосереднє вираження у фразеології. 

У мові краще за все закріплюються і фразеологізуються ті ділянки 

інформації, які антропонімічно обумовлені, оскільки взаємодія людини з 

навколишнім світом і є двигуном розвитку мови. У свою чергу гендер, як 

соціокультурний конструкт, виводить вивчення фразеологічних одиниць на 

новий рівень усвідомлення маскулінності й фемінінності, що закріплено в 

системі англійської мови. Фразеологізми виникають в національних мовах на 

основі такого образного уявлення дійсності, яке відображує, «повсякденно-

емпіричний, історичний або духовний досвід мовного колективу, який 

безумовно пов’язаний з його культурними традиціями, бо суб’єкт номінації і 

мовної діяльності – це завжди суб’єкт національної культури” [237, с. 13]. 

Культурні особливості фразеологізмів завжди привертали увагу вчених 

А. Н. Баранова [22], В. В. Воробйова [49], В. Вотьяк [324], Г. Гречиано [286], 

Д. О. Добровольського [82], О. І. Домашнєва [84], М. А. Ковалевської [126], 

Р. Ладо [149], Л. А. Логінової [155], Ю. Є. Прохорова [155], О. Д. Рахштейн 

[213], В. М. Телії [236; 237; 238], С. Фолдес [277; 278; 279].  

Для вирішення завдань, що пов’язані з лінгвокультурологічною 

специфікою англійських фразеологічних одиниць з гендерним компонентом 

необхідно звернутися до такої складової семантики ідіом, яка не лише є 
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відображенням національної ідентичності, а й стає зрозумілою носіям 

конкретної мови. Ця складова розглядається в лінгвістиці під різними 

назвами: внутрішня форма (В. фон Гумбольдт) [74], специфічна 

категоризація світу засобами певної мови (за гіпотезою відносності 

Е. Сепіра і Б. Уорфа) [221; 323], частина концептосфери мови (згідно з 

точкою зору Д. С. Лихачова) [153], або концентроване вираження 

культурного контексту (за Є. М. Верещагіним і В. Г. Костомаровим) [46]. 

Незважаючи на безліч формулювань назви, що характеризує компонент 

семантики, який відбиває культурно-специфічну інформацію, закладену в 

ідіомі, термін “внутрішня форма” є найбільш релевантним.   

Внутрішня форма ідіом – це складний багатогранний конструкт, 

редукований образ, що лежить в основі породження фразеологізму; 

внутрішня форма забезпечує образно-асоціативне сприйняття реального 

світу, віддзеркаленого у фразеологізмах, з нею встановлюються кореляції 

всіх інших компонентів семантичної структури ідіом – мотивації, емотивно-

оцінної характеристики, також функціонально-стилістичного забарвлення. 

“Механізми породження, розвитку і функціонування внутрішньої форми 

фразеологізмів є багато в чому універсальними, властивими самим різним 

мовам, в той же час внутрішня форма фразеологізмів є національно-

самобутньою в кожній мові” [125, с. 4]. 

Деякі лінгвісти (А. А. Потебня [206], В. П. Жуков [92], А. В. Кунин 

[147]) пов’язують внутрішню форму з терміном “образність”, тому 

внутрішня форма і є такою, що символізує образ. Т. З. Черданцева [260, с. 81] 

зауважує, що внутрішня форма базується на алегоричному переосмисленні 

ситуації, що викликає певні асоціації, завдяки яким у адресата й адресанта 

виникає певний образ, який вони пов’язують із прагматикою мови. Це, у 

свою чергу, створює умови для здійснення комунікації, тобто значення 

внутрішньої форми несе в собі інформацію про образне підґрунтя ідіом. 

Внутрішня форма ідіом є носієм культурної інформації і завдяки її 

аналізу можна відновити всі аспекти національної культури англомовного 
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соціуму: духовну сутність людини, її судження про світ і природу, людське 

буття і стосунки. В. А. Маслова зазначає: “Культурну інформацію можна 

отримати з внутрішньої форми фразеологізму, бо в ній наявні відбитки 

культури – міфи, архетипи, звичаї і традиції, відображені історичні події та 

елементи матеріальної культури. Таким чином, в самому формуванні 

фразеологізмів, тобто у відборі образів, прослідковується їхній зв’язок з 

культурно-національними стереотипами і еталонами. Ця інформація потім 

відновлюється в конотаціях, які відображують зв’язок асоціативно-образної 

основи з культурою (еталонами, символами, стереотипами)” [160, с. 83]. 

Цілком зрозуміло, що найцікавішими для нас в плані виявлення культурно-

національної специфіки є саме такі фразеологізми, оскільки вони є 

культурно-обумовленими або мають культурно-значущі наслідки. 

В. М. Телія називає цю інформацію культурною конотацією, яку вона 

дефінує, як “інтерпретацію денотативного або образно мотивованого, 

квазіденотативного аспектів значення в категоріях культури” [238, c. 214]. 

В. В. Воробйов [49, с. 43] характеризує фразеологізм з національно-

культурним компонентом, як лінгвокультурему, або одиницю, що поєднує 

лінгвальний і екстралінгвальний зміст. 

Поняття культурної конотації є базовим для лінгвокультурології, 

наукової дисципліни, яка досліджує втілені “в живій національній мові 

матеріальну культуру і менталітет, що проявляються в мовних процесах в їх 

дієвій спадкоємності з мовою та культурою етносу” [238, c. 216]. Іншими 

словами, у дослідницькому плані конотація як уособлення семантичної сутті 

є з’єднувальною ланкою між культурними й мовними складовими. 

Конотативний компонент значення поряд з іншими категоріями 

лінгвокультурологічного моделювання може бути використаний як основа 

культурної інтерпретації мовної суті. Коннотация, як фрагмент семантичного 

значення, створюється неістотними, але стійкими ознаками, має відсилання 

до лінгвокультурної спільності, існує у вигляді асоціативно-образного 

уявлення про дійсність, на мовному й мовленнєвому рівнях набуває різних 
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форм, виражає емотивно-оцінне ставлення до об’єкту, пов’язане з еталонами, 

правилами, нормами поведінки, що поширені й прийняті в лінгвокультурній 

спільності. “Культурна інтерпретація як мовних сутностей в співвідношенні 

із знаками культури, так і явищ запозичення конотаций, дозволяє говорити 

про національно-культурні явища і їхні особливості в житті мовного 

колективу” [208, с. 93]. 

Для коректного тлумачення культурної інформації, що міститься у 

фразеологізмі, необхідно звернутися до етимології мовної одиниці, оскільки 

джерела походження фразеологізмів у сучасній англійській мові 

дуже різноманітні. О. В. Кунін виділяє такі групи фразеологізмів згідно з 

їхнім походженням: 

1. Фразеологізми, що відображають традиції та звичаї: baker's dozen 

‘букв. чортова дюжина’ – thirteen ‘тринадцять’ (за старовинним англійським 

звичаєм, торговці хлібом отримували від булочників тринадцять хлібів 

замість дванадцяти, причому тринадцятий зараховувався, як дохід торговців). 

2. Фразеологізми, що відбивають англійські реалії: blue stocking ‘букв. 

синя панчоха’ – an educated, intellectual woman ‘освічена та розумна жінка’ 

(під час свого перебування в Англії голландський адмірал Босковен назвав 

«зборами синіх панчох» один з літературних салонів середини XVIII ст. в 

Лондоні, оскільки вчений Бенджамин Спеллінгфліт з’явився в цьому салоні в 

синіх панчохах). 

3. Фразеологізми, що пов’язані з іменами англійських письменників, 

вчених, королів тощо: the Admirable Crichton [Kraitn] ‘букв. незрівняний 

Крайтон’ – a scholar, an educated person ‘учений, освічена людина, вчений 

муж’ (по імені Джеймса Крайтона, відомого шотландського вченого XVI ст.). 

4. Фразеологізми, що базуються на повір’ях: а black sheep ‘букв. 

паршива вівця’ – person who has done something bad that brings embarrassment 

or shame to his or her family ‘людина, що зробила щось погане, ганьба в сім'ї’ 

(за старим повір’ям, чорна вівця відмічена печаткою диявола). 
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5. Фразеологізми, пов’язані з астрологією: be born under а lucky star 

‘букв. народитися під щасливою зіркою’ – favored by or having extremely good 

fortune or luck ‘бути неймовірно везучим’. 

6. Фразеологізми, що мають відношення до історичних фактів та подій: 

as well be hanged (або hung) for а sheep as а lamb ‘букв. якщо призначено бути 

повішеним за вівцю, то чом би не вкрасти заразом і ягняти’ – something that 

you say when you are going to be punished for something so you decide to do 

something worse because your punishment will not be any more severe ‘щось, що 

людина говорить, коли її має бути покарано, та вона вирішує зробити щось 

гірше, тому що кара вже не буде суворішою’ (відголос старого англійського 

закону, за яким крадіжка вівці каралася стратою через повішення). 

7. Фразеологізми, що мають відношення до казок і байок: Fortunatus's 

purse ‘букв. гаманець Фортуната’ – inexhaustible purse ‘невичерпний 

гаманець’ (Fortunatus – казковий персонаж). 

8. Шекспіризми: a Daniel come to judgement ‘букв. чесний, праведний, 

безсторонній суддя’ – a person who is or has been able to wisely resolve a 

particularly difficult problem or dispute ‘людина, що має змогу мудро й 

неупереджено вирішити особливо складну проблему або суперечку’. 

9. Біблеїзми: а wolf in sheep's clothing ‘букв. вовк в овечій шкурі’ – a 

dangerous person pretending to be harmless ‘небезпечна людина, що 

прикидається нешкідливою’; the land of Nod ‘букв. царство сну’ – a state of 

sleep ‘в стані сну’ (Nod – назва біблейської землі Нод, куди був засланий Каїн 

після вбивства Авеля). 

10. Фразеологізми, що походять від античної міфології: Homeric 

laughter ‘букв. гомеричний регіт’ – loud unrestrained laughter ‘гучний і 

нестримний сміх’ (зворот пов’язаний з описом Гомером сміху богів) [148, 

с. 110 – 119]. 

Більшість ідіом, які наведені в класифікації О. В. Куніна мають 

гендерну ознаку, тому, можна стверджувати, що гендерно марковані 

фразеологізми є найпродуктивнішими мовними одиницями для виявлення 
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культурних особливостей сучасної англійської мови, адже вони мають 

різне походження. 

Отже, лінгвокультурологічний аналіз внутрішньої форми 

фразеологізмів з гендерним компонентом покликаний розкрити всі культурні 

знаки та етимологічні особливості, закладені в них, оскільки саме вони 

сприяють розкриттю антропоцентризму як ядерної ознаки англійської мови. 

 

2.3. Критерiї добору й характеристика матеріалу дослідження 

 

Розгляд ідіом, як продукту вторинної номінації, може представляти 

певні труднощі через відсутність чітких критеріїв аналізу гендерного 

компоненту в складі англійських фразеологічних одиниць. Як вже 

зазначалось, матеріалом дослідження є 2352 фразеологiчні одиниці з 

гендерним компонентом (1839 в британському варіанті й 513 в 

американському), отримані методом суцільної вибірки з сучасних 

фразеологічних словників (Англо-російський словник за редакцією 

О. В. Куніна [325], Dictionary of American Idioms [329], Cambridge 

International Dictionary of Idioms за редакцiєю I. Уолтера [330], Collins Cobuild 

Dictionary of English Idioms [331], Longman Dictionary of Language and Culture 

за редакцiєю Б. Дакетта [332], Longman Pocket Idioms Dictionary [333], Oxford 

Dictionary of English Idioms [334], The American Heritage Dictionary of Idioms 

за редакцiєю К. Эммер [335] та Thematic Dictionary of American Idioms [336]). 

У процесі дослідження було визначено критерії, на основі яких добиралися 

гендерно марковані фразеологізми, що склали загальний корпус вибірки: 

1. Структурний критерій слугував добору фразеологізмів, до складу 

яких увійшли лексичні одиниці-іменники, що вказують на індивіда жіночої 

або чоловічої статі (man, woman, girl, boy, mother, father, daughter тощо), 

займенники (he, she, his і т.п.) або інші антропометричні лексеми, 

семантичною домінантою яких є ознака статі, наприклад: King's (or Queen's) 

bounty ‘допомога матері, яка народила трійню або більше’; a mother’s boy 
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(mamma’s boy)‘мамин синок” – a boy, a man, who allows his mother to protect 

him too much and is therefore considered weak ‘чоловік або хлопчик, який 

дозволяє своїй матері надмірно опікати себе’; one's old Dutch (або woman) 

‘букв. стара’ – wife ‘дружина’, Fleet parson ‘букв. священик з Фліт’ – а 

clergyman of low character, in, or in the vicinity of, the Fleet prison, who was 

ready to unite persons in marriage at any hour, without public notice, witnesses, or 

consent of parents ‘священик, який готовий за винагороду вінчати кого 

завгодно’ [325; 324].  

2. Завдяки семантичному критерію було відібрано: 

а) ідіоми, образна складова яких відсилає до референтів – чоловіків або 

жінок, тобто такі ідіоми, в семантиці яких є експліцитні або імпліцитні 

маркери, що вказують на гендерну специфіку. Наприклад: Mother Superior 

‘букв. мати-настоятелька’ – an abbess, prioress or other nun in charge of a 

Christian religious order or congregation ‘ігуменя’; big girl's blouse ‘букв. 

велика дівоча блуза’ – a weak, cowardly, or oversensitive man ‘слабкий, 

боязкий і дуже чутливий чоловік’; mutton dressed as lamb ‘букв. вівця, що 

одягнена, як ягня’– a middle-aged or old woman dressed in a style suitable for a 

much younger woman ‘жінка середнього віку або літня жінка, що одягнена не 

за віком’; sb's better/other half ‘букв. чиясь краща половинка’ – someone's  

husband or wife or the person with whom they have а romantic relationship 

'чоловік або дружина, до яких зберіглося ніжне ставлення' [325; 331; 334];  

б) ідіоми, що характеризують людину взагалі, без урахування статевої 

приналежності. Вони, зазвичай, містять у значенні лексеми person, everyone, 

someone, you, person тощо: a drawing card ‘букв. окраса програми’ – a famous 

person who attracts a lot of people to a public event ‘відома людина, що 

привертає увагу багатьох людей до публічної події’; a meal ticket ‘букв. 

продуктовий квиток’ – someone that you use as a way of getting regular amounts 

of money for the rest of your life ‘хтось, кого ти використовуєш, отримуючи 

регулярні гроші усе своє життя’; marry money ‘букв. одружуватися з 
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грошима’ – to marry а rich person ‘одружуватися з багатою; вийти заміж за 

багатого’ [325; 331; 334]. 

3. Структурно-семантичний аналіз, який уможливив застосування 

структурного та семантичного критеріїв з метою відбору фразеологічних 

одиниць, які мають у своєму складі гендерні маркери чоловічої або жіночої 

статі: knight of the road ‘букв. лицар дороги’ – a man who frequents the roads, 

for example a travelling sales representative, lorry or taxi driver, or tramp 

‘чоловік, який постійно у дорозі, наприклад, торговий представник, водій 

таксі або водій вантажівки’ [325; 331]. 

4. Аналіз словникових дефініцій на предмет наявності позначок-

вказівок на особу чоловічої чи жіночої статі, або на обидві статі: keep bach 

‘вести парубоцький спосіб життя’ – (of a man) to cook, keep house etc without 

the help or presence of a woman ‘(про чоловіка) готувати, утримувати будинок 

без допомоги жінки’; hot stuff  ‘гаряча штучка’ – sexually exciting (woman) 

‘темпераментна, велелюбна людина; секс-бомба (про жінку)’; а slip of а boy 

(или girl) ‘хирлява, очеретинка (про хлопчика або дівчинку)' – a young  small  

and slim person ‘молода низькоросла і худорлява людина’; up the spout ‘по 

вінця' – (of а woman) pregnant ‘(про жінку) вагітна’ [325; 334]. 

Наведена нижче таблиця демонструє кількісну характерістику ідіом, 

що були відібрані з урахуванням вищезазначених критеріїв: 

 

Таблиця 2.1. 

Критерії добору емпіричного матеріалу 

 

Критерій 
Кіль-

кість 

% Приклади ідіом, відібраних за 

зазначеними критеріями 

Структурно-

семантичний 

1526 64,9 A son of Muses ‘букв. син Муз’ – a poet 

‘поет’ 

Семантичний 795 33,8 a couch potato ‘букв. картопля на дивані’ – 

a person who does not like physical activity 
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and prefers to sit down, usually to watch 

television ‘людина, якій не подобається 

фізична діяльність та вона любить увесь 

час сидіти вдома та дивитися телевізор’ 

Структурний 31 1,3 tin Lizzie ‘букв. маленька Ліззі’ – a 

nickname for the Ford T model automobile, 

perhaps from Lizzie, name commonly given 

to horses ‘прізвище автомобіля Форд 

моделі Т, мабуть має походження від імені 

Ліззі, яким, зазвичай, називали коней’ 

Усього 2352 100  

 

Результати фактичного матеріалу засвідчують, що гендерний 

компонент може бути зафiксовано в рiзний спосіб: формально – гендерний 

компонент може бути реалiзованим в структурi ідіоми й жодним чином не 

впливати на семантичнi характеристики одиницi (an Aladdin's cave ‘букв. 

печера Аладина’ – a place full of valuable objects ‘мiсце, де багато цiнних 

речей’); або навпаки – структура фразеологiзму не сигналізує про наявність 

будь-яких гендерних маркерiв, але її тлумачення мicтить найменування статi 

або її метафоричне переосмислення (a big fish in a small pond ‘букв. велика 

риба у маленькому ставку’ – a person seen as important and influential only 

within a limited scope of a small organization or group ‘людина, що має вплив 

тільки в межах маленької організації або групи’ [325; 334]). Гендернi 

характериcтики, якi вказують на стать, можуть бути експлiкованi як в 

структурi фразеологічної одиницi, так i в дефініції, а можуть навiть 

спiвпадати: angry young man ‘букв. сердитий молодий чоловiк’ – a young man 

who feels and expresses anger at the conventional values of society around him 

‘молода людина, яка вiдчуває i виражає гнів з приводу консервативних 

цiнностей cуспiльства навколо неї’ [325; 334].  
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Таким чином, вищезазначені критерії дозволяють розглянути всі 

особливості функціонування гендерного компонента в структурі й семантиці 

фразеологічних одиниць і розкрити основний зміст понять “чоловіче – 

жіноче”, які релевантні для англомовної спільноти. 

 

2.4. Методика аналізу фразеологічних одиниць  

з гендерним компонентом 

 

Своєрідність англійськомовних ідіом з гендерним компонентом у 

національно-культурному аспекті не викликає сумнівів. Все це закладено в 

неповторності екстралінгвальних чинників, як-от: національна культура, 

специфіка мовної поведінки й національний склад характеру, що 

відображається у фразеологізмах. Адже, у фразеології яскраво виявляється 

самобутність мови, її специфічне забарвлення, особливості образного 

народного мислення. Фразеологічні одиниці вносять “у художнє мовлення 

струмінь свіжості, надають йому більшої колоритності й естетичної краси, 

посилюють його пізнавальну вартість, сприяють стислості, потужності 

опису. У словесній тканині художнього твору фразеологізми завжди 

сприймаються як органічні, невід’ємні елементи тексту, стилетворчі 

одиниці” [328, с. 305]. 

Щодо гендерно маркованих фразеологічних одиниць як засобів 

передачі соціокультурних особливостей мовного співтовариства, то вони 

завжди привертали увагу дослідників [55; 102; 103; 159; 194]. Вже 

розроблено й надалі розробляються методи опрацьовування фразеологічних 

фондiв різних мов, тому що фразеологія, завдяки розвитку культури й 

цивілізації є невичерпним джерелом, яке акумулює данi про звичаї, традиції 

народу, його історію і фольклор тощо.  

Метод – це певний підхід до явища, що вивчається, певний комплекс 

положень, «наукових і чисто технічних прийомів, вживання яких дає 

можливість вивчити дане явище. Тому метод завжди є системою» 
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[174, с. 258]. Уперше метод дослідження фразеологічних одиниць був 

запропонований Н. М. Амосовою [2, с. 71], яка розробила контекстологiчний 

метод вивчення фразеологiзмiв. Цей метод мав за принципи максимальну 

об’єктивність в розгляді явищ, що досліджуються, необхідність урахування 

специфіки досліджуваної мови, вивчення фразеологічних одиниць в умовах 

їхнього мовного вживання, з’ясування характеру участі лексичних значень 

слів в здійсненні даним словосполученням номінації, вивчення 

контекстуальної взаємодії слів в їх сполученнях, встановлення ступеня 

фіксації складу й структури даного словосполучення. 

Протягом дослідження було виявлено, що характер проблематики, яка 

пов’язана з вивченням англійських фразеологічних одиниць з гендерним 

компонентом, вимагає певних методів лінгвістичного аналізу. Тому, 

методику вивчення досліджуваних одиниць можна представити у вигляді 

таких етапів: 

1. Формування корпусу емпіричного матеріалу за допомогою методу 

суцільної вибірки з авторитетних одномовних і двомовних фразеологічних 

словників і словників ідіом, таких як Англо-російський фразеологічний 

словник за редакцією О. В. Куніна [325], Dictionary of American Idioms [329], 

Cambridge International Dictionary of Idioms за редакцiєю I. Уолтера [330], 

Collins Cobuild Dictionary of English Idioms [331], Longman Dictionary of 

Language and Culture за редакцiєю Б. Дакетта [332], Longman Pocket Idioms 

Dictionary [333], Oxford Dictionary of English Idioms [334], The American 

Heritage Dictionary of Idioms за редакцiєю К. Эммер [335] та Thematic 

Dictionary of American Idioms [336]. 

2. Селекція й опис різних типів фразеологічних значень на підставі 

семантичних і структурних показників; розроблення семантичної 

класифікації досліджуваних одиниць завдяки методу фразеологічної 

ідентифікації і фразеологічного опису. Метод фразеологічного аналiзу, який 

дозволяє повною мірою дослідити фразеологічний фонд англійської мови був 

запропонований лiнгвicтом О. В. Кунiним [148, с.21]. Він поділяє його на два 
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різновиди: метод фразеологічної ідентифікації i фразеологічного опису. 

Метод фразеологічної ідентифікації сприяє визначенню фразеологічності 

того чи іншого словосполучення і допомагає з’ясувати приналежність до 

ідіоматизмiв, ідіофразеоматизмiв тощо.  

Основними показниками будь-якого фразеологізму є стійкість, 

неподільність і образність. Ідіоми – це частково або повністю переосмислені 

мовні одиниці. Семантична стійкість даних зворотів встановлюється шляхом 

накладення значення фразеологізму на буквальне значення його компонентів, 

наприклад, top banana ‘букв. головний банан’– the most important person in an 

organization or activity ‘дуже важлива людина в організації' [325; 334]. Аналіз 

дефініції свідчить про те, що жодне з слів, якi містяться в структурі 

фразеологізму, відсутні в семантиці, що вказує на повне переосмислення 

звороту. На часткове переосмислення значення може вказувати приклад as 

bald as a coot – completely bald ‘букв. абсолютно лисий’ [325; 334], де сема з 

буквальним значенням bald входить до складу дефініції. 

Метод фразеологічного опису складається з низки процедур, якi дають 

змогу врахувати всi особливостi багатогранної фразеологічної системи і 

“асиметрії, що їй властива” [148, c. 23]. По-перше, це визначення 

структурних типів фразеологічних одиниць: ад'єктивні, адвербіальні, 

дієслівні, вигукові, модальні й службові, а також цільнопредикативні 

фразеологізми (прислів’я та приказки).  

У нашому дослідженні домінуюча кількість ідіом відноситься до 

субстантивного класу, що, очевидно зумовлено функцією, яку вони 

виконують, а саме номінують людину за якою-небудь ознакою: favourite son 

‘букв. улюблений син’ – a famous man who is particularly popular and praised 

for his achievements in his native area ‘відомий чоловік, який особливо 

популярний за свої досягнення у ріднім краї’; a fairy godmother ‘букв. казкова 

хрещена’ – someone who helps you solve your problems, usually by giving you 

money ‘хтось, хто допомогає вирішити проблеми, зазвичай, даючи тобі 

грошей’[325; 332; 334].  
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По-друге, визначення граматичної структури ідіоми, встановлення її 

морфологічної і синтаксичної специфіки. Застосування системного підходу, 

на думку О. В. Куніна, уможливлює встановлення фразеосемантичних груп, в 

яких вживаються ті чи інші фразеологічні одиниці.  

3. Для визначення семантико-змістовних характеристик гендерно 

маркованих ідіом та їх семантичної класифікації було використано описовий 

метод аналізу. Описовий метод дослідження фразеологічних одиниць з 

гендерним компонентом застосовується для їх інвентаризації та опису 

особливостей будови та функціонування в синхронії, тобто в певний період. 

Основними процедурами даного методу є: спостереження, узагальнення, 

інтерпретація і класифікація. Спостереження має на меті виділення 

досліджуваних мовних одиниць, їх ознак, властивостей тощо, оскільки 

«просте спостереження – це найдивовижніший і доступний з усіх методів, і 

від нього залежить більшість інших ... “Велика перевага спостереження 

полягає в тому, що воно на відміну від хімічних або фізичних методів впливу 

виявляє в об’єкті його незліченні властивості і взаємозв’язки. Спостереження 

дає цілісний і природний образ, а не набір окремих деталей” [220, c. 230].  

Процедура узагальнення полягає в аналізі та об’єднанні досліджуваних 

одиниць до більш універсальної категорії на основі тих чи інших ознак. 

Інтерпретація застосовується для тлумачення фактів та явищ. І, нарешті, 

класифікація – прийом, що дозволяє згрупувати досліджувані факти або 

одиниці за певними ознаками. Класифікація є одним з найдавніших і 

найпростіших наукових методів. Вона служить «передумовою для всіх типів 

теоретичних конструкцій, що включають складну процедуру встановлення 

причинно-наслідкових стосунків, які зв’язують об’єкти, що класифікуються» 

[220, c. 276]. Усі ці процедури дають змогу не лише узагальнювати й 

інтерпретувати факти і явища, але й розглянути структурно-системний устрій 

мови, до якої вони належать [134, с. 566]. 

4. Виокремлення інтегральних і диференційних семантичних ознак в 

структурі фразеологічного значення на основі методу компонентного 
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аналізу. Компонентний аналіз є одним з найефективніших методів 

дослідження фразеологічних одиниць з гендерним компонентом, позаяк він 

широко застосовується на практиці та є доволі зручним способом 

систематизувати словесні значення фразеологічних одиниць. Цей метод 

репрезентує систему прийомів лінгвістичного вивчення значень, суть якої 

полягає в розкладанні значення фразеологізму на складові компоненти, які 

ще можуть називатися семами, семантичними позначками, або маркерами. 

Фразеологічні одиниці можуть різнитися або об’єднуватися між собою за 

цими ознаками.  

Шляхом зіставлення фразеологічної одиниці з іншими одиницями, що 

об’єднані c нею семантично, здійснюється виділення складових компонентів 

(сем). Серед них розрізняються класема, архісема, диференційна, 

інтегральна, ймовірнісна (потенційна), градуальна семи. Класема – це сема, 

що вказує на категоріальну приналежність та може відповідати значенню 

частин мови (предметність, ознака, дія тощо).  

Архicема – тематичний маркер, який вказує на сферу реальної дійсності 

та є спільною для всіх одиниць певного класу і відображає їхні загальні 

категоріальні властивості й ознаки (час, погода, переміщення, почуття тощо). 

Інтегральна сема репрезентує смисловий компонент семантики, властивий 

значенням всіх мовних одиниць.  

Диференційні, менш загальні семи, конкретизують, визначають 

індивідуальність значень. Також, у значеннях окремих слів можуть бути 

присутніми ознаки, що мають характер, так званих, «потенційних сем», які 

можуть проявлятися лише в певних ситуаціях [53, с. 14]. Градуальнi семи, у 

свою чергу не репрезентують нової ознаки, а регулюють ступінь, 

iнтенсивнicть тієї ж самої ознаки, що присутня в інших, близьких за 

значенням, мовних одиницях.  

Для дослідження гендерно маркованих фразеологізмів найбільший 

інтерес становлять інтегральні та диференційні семи. Продемонструємо це на 

конкретних прикладах: a knight in shining armour ‘лицар у сяючих 
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обладунках’ – an idealized or heroic person, especially a man who comes to the 

rescue of a woman in distress or in a difficult situation ‘ідеалізований чоловік, 

який виступає рятівником жінки в складній ситуації’; a lady-killer ‘бабій’ old-

fashioned – a man who has sexual relationships with a lot of women ‘чоловік, що 

має стосунки з великою кількістю жінок’ [325; 334].  

У даному випадку спільними для цих ідіом інтегральними ознаками є 

гендерний компонент, що відноситься до чоловіка й диференційна сема 

“ставлення до жінки”. 

5. Визначення культурних особливостей семантики фразеологічних 

одиниць з гендерним компонентом, які є кінцевим продуктом розвитку 

менталітету мовної спільноти, відбувається за допомогою 

лінгвокультурологiчного аналізу. Фразеологічний склад мови – це “дзеркало, 

в якому лінгвокультурологічна спільність ідентифікує свою національну 

самосвідомість” [238, c. 37]. Тому досить часто, саме завдяки фразеологізмам 

тієї чи іншої мови, формується судження про звичаї, моральні норми, 

традиції народу. На думку В. М. Теліі, основною метою 

лінгвокультурологічного аналізу фразеологічних одиниць є виявлення і опис 

за допомогою когнітивних процедур культурно-національних конотацій, 

узуально супроводжуючих значення в формі образних асоціацій, які 

співвідносяться з еталонами, стереотипами та іншими культурними знаками, 

що надають цим конотаціям відповідного осмислення [236, с. 308]. 

Наприклад, ідіома maid of all works ‘служниця, що виконує всю роботу 

в будинку’ [325] своєю появою зобов’язана епосі вікторіанства. Тоді кожна 

сім’я, яка себе поважала, повинна була мати хоча б одну служницю. Деякі 

ідіоми мають літературне походження, як наприклад, Johnny Canuck 

‘прізвисько типового канадця’ [325]. Джоні Канук був супергероєм 

однойменних політичних мультфільмів і коміксів і виступав як уособлення 

канадської народної професії лісоруба і як образ, що протиставляється 

Джону Булю (Англія) і Дядькові Сему (США). 
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6. Опис специфіки декодування значення гендерного компоненту 

фразеологічних одиниць у лексикографічних виданнях, що базується на 

детальному аналізові словникових дефініцій. Значення фразеологічної 

одиниці в лексикографічних виданнях, зазвичай, розглядається як єдине ціле 

без чіткого виділення окремих аспектів, але вказівки на різні аспекти 

мовного значення імпліцитно містяться як в прийомах опису значень, так і у 

змісті й ілюстраціях словникових статей.  

Метод аналізу словникових дефініцій полягає у встановленні й розгляді 

особливостей лексикографiчного відображення гендерно маркованих 

фразеологічних одиниць, оскільки повноцінне тлумачення гендерного 

компонента значення фразеологізмів деколи не є можливим без детального 

вивчення структури словникової статті. У процесі дослідження емпіричного 

матеріалу за допомогою цього методу було детально проаналізовано способи 

фіксації гендерного компоненту в англійських словниках ідіом та виділено 

найбільш продуктивні типи моделей лексикографічної репрезентації 

гендерного компоненту. 

Отже, наведені методи лінгвістичного аналізу, а саме, описовий, 

лінгвокультурологічний, компонентний аналіз, метод фразеологічної 

ідентифікації та фразеологічного опису, аналіз словникових дефініцій 

фразеологізмів, дають підстави для ефективного дослідження специфіки 

реалізації гендерного компонента в англійських фразеологічних одиницях. Ці 

методи в сукупності дозволяють детально проаналізувати й розкрити 

етнокультурні особливості концептів “чоловіче/жіноче” через їх 

відображення у фразеологічній системі англійської мови. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Лінгвокогнітивний підхід до аналізу семантики фразеологізмів з 

гендерним компонентом дає змогу співвіднесення ідіоми, що 

інтерпретується, с культурним знаком, для трактування якої суб’єкт 
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мовленнєвої діяльності використовує соціокультурні знання та історичний 

досвід, набутий в процесі соціалізації. Ця співвіднесенність допомагає 

задіяти усі системи людського сприймання для того, щоб узагальнити й 

систематизувати гендерну інформацію, закладену в англійських ідіомах. 

2. Культурний аспект англійських фразеологізмів тісно пов’язаний з 

мовною картиною світу, тож аналіз внутрішньої форми ідіом може давати 

вичерпну інформацію щодо культурної інформації, яку закодовано в ідіомі, 

оскільки фразеологізми англійської мови, як носії лінгвокультурного знання, 

втілюють у собі наївну картину світу її носіїв, тобто комплекс уявлень щодо 

стереотипів, культурних настанов та еталонів. Лінгвокультурологічний 

аналіз гендерно маркованих фразеологізмів може давати вичерпну 

інформацію про історичні й сучасні тенденції розподілу гендерних ролей в 

англомовному суспільстві. 

3. У процесі дослідження гендернo марковані фразеологізми 

відбиралися на основі низки критеріїв. За допомогою структурного критерію 

було виокремлено одиниці, що містять у своїй структурі лексеми-індикатори 

чоловічої або жіночої статі (man, boy,girl, lady, he, she тощо). Семантичний 

критерій застосовувався до фразеологізмів, які мають у своєму значенні 

експліцитнi або імпліцитні гендерні характерiстики, або навіть іменники, що 

позначають людину взагалі, не вказуючи на стать (somebody, person, someone, 

people). Лексикографічний аналіз застосовувався для виявлення позначок, що 

мають конкретну гендерну референцію (of a woman, of a man). 

4. Труднощі, що пов’язані з аналізом гендерно маркованих 

фразеологізмів англійської мови, потребують чітких методичних процедур 

аналізу, які допоможуть вирішити проблеми, що виникають протягом 

дослідження гендерного компоненту в структурі й семантиці фразеологічних 

одиниць.  

Процедура аналізу складається з різноманітних етапів, на яких було 

застосовано наступні методи: метод фразеологічної ідентифікації та 

фразеологічного опису; метод компонентного аналізу, що дає змогу 
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розкласти фразеологічне значення на компоненти-семи та систематизувати 

їх; лінгвокультурологiчного аналізу, що дозволяє виявити й описати 

культурні особливості семантики фразеологізмів з гендерним компонентом; 

описовий метод для виявлення й інтерпретації особливостей формування і 

функціонування фразеологічних одиниць в синхронії, метод аналізу 

словникових дефініцій для відображення специфіки репрезентації гендерного 

компоненту значення англійських фразеологізмів в ідіоматичних словниках. 

 

Основні положення розділу відбито у наукових публікаціях [183; 192]. 
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РОЗДIЛ 3 

СТРУКТУРА Й СЕМАНТИКА АНГЛІЙСЬКОМОВНИХ 

ФРАЗЕОЛОГIЗМIВ З ГЕНДЕРНИМ КОМПОНЕНТОМ 

 

3.1. Загальна характеристика англійських фразеологічних одиниць 

з гендерним компонентом 

 

Фразеологічні одиниці є наслідком взаємодії складних еволюційних 

процесів у суспільстві й подальшому відображенні цих зв’язків у мові, як 

найважливішому засобі людської інтеракції. Вони присутні на всіх рівнях 

людського існування та нібито “вплітаються” у лексикон тієї чи іншої сфери 

життя: від взаємовідносин та стосунків у родині до професійного бізнес-

вокабуляру й мови на формальному рівні. Гендерний компонент, як 

соціокультурний складник, надає англійським ідіомам підстави щодо 

диференціації чоловічих і жіночих функцій в англомовному суспільстві. 

Іншими словами, “гендерно марковані фразеологічні одиниці 

імплікують / експлікують семи маскулінності чи фемінінності крізь призму 

ядра або периферії лексико-семантичного поля” [156, c. 277]. 

У нашому дослідженні весь емпіричний матеріал на позначення 

особливостей людини було класифіковано за ономасіологічними ознаками: 

рід діяльності, характер, міжособистісні відносини, зовнішність, соціальний 

статус, здібності, вік, назви відомих людей, стать, національність. Кількісна 

характеристика й дані щодо продуктивності фразеотематичних груп 

представлено в таблиці 3.1.: 
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Таблиця 3.1.  

Семантична класифікація англійськомовних фразеологічних одиниць 

з гендерним компонентом 

Назва 

фразеотематичної 

групи 

Кіль-

кість 
% Приклади 

1. Occupation 585 24,9 yesterday's man ‘букв. учорашній чоловік’ 

– a man, especially a politician, whose 

career is finished or past its peak ‘чоловік, 

особливо політик, чия кар’єра 

закінчилася в минулому’ 

2. Character  564 24 the salt of the earth ‘букв. сіль землі’ – – а 

person you admire because he/she is 

ordinary, good and honest ‘людина, якою 

захоплюються тому, що вона добра й 

чесна’ ‘людина, якою захоплюються 

тому, що вона добра й чесна’ 

3. Relationships 437 18,6 an earth mother ‘букв. мати від природи’ –  

a woman who has children and who has a 

natural ability as a mother ‘жінка, яка має 

дітей та є дуже хорошою матір’ю’ 

4. Abilities 225 9,6 big stiff ‘букв. повний дурень’ – a large, 

rough man, esp. One who is somewhat 

stupid as well ‘великий та дурний чоловік’ 

5. Social status  163 6,9 a big noise ‘букв. великий шум’ – an 

important or powerful person in a group or 

organization ‘важлива персона у групі або 

організації’ 

6. Appearance 149 6,3 a fuddy-duddy ‘букв. консерватор’ – 

someone who has old-fashioned ideas and 
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dresses in an old-fashioned way ‘хтось, хто 

має консервативні ідеї та немодно 

вдягається’ 

7. Age  62 2,6 from a boy ‘букв. з хлоп'яцтва’ – from 

childhood (of a man) ‘з малих років, з 

раннього дитинства’ 

8. Well-known 

people 

46 2 the Bard of Avon 'букв. бард Эйвона’ – the 

nickname of Shakespeare who was born in 

Stratford-on-Avon ‘прізвисько Шекспіра, 

що народився і був похований в місті 

Стретфорд-он-Ейвон’  

9. Gender 43 1,8 the softer sex ‘букв. слабка стать’ – women 

‘жінки’  

10.  Nationality 27 1,1 cousin Jack‘ букв. кузен Джек’ – a 

nickname of citizen of Cornwall 

‘прізвисько жителя Корнуола’  

11.  Other 51 2,2 Punch and Judy ‘букв. Панч та Джуді’ – 

traditional, popular, and usually very violent 

puppets ‘персонажі вуличної лялькової 

вистави’  

Total 2352 100  

 

Дані кількісного аналізу засвідчують, що найчастотнішими з погляду 

переосмислення є феномени сфери життя, пов’язані з родом діяльності 

людини та взаємостосунками, які очевидно є найважливішими аспектами 

соціокультурного існування будь-якої людини. Це не залежить від мови 

спілкування, оскільки ці ознаки є ядерними у фразеосемантичному просторі, 

у той час, як такі характеристики, як здібності, соціальний статус людини, 

зовнішність, вік, національність знаходяться на периферії. 
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3.2. Cтруктурно-семантичні й лінгвокультурологічні особливості 

англійських фразеологізмів з гендерним компонентом 

 

3.2.1 Фразеотематична група OCCUPATION 

 

Найчисельнішу фразеотематичну групу фразеологічних одиниць з 

гендерним компонентом складають одиниці на позначення роду діяльності – 

585 одиниць, що відповідає 24,9 % від загальної кількості одиниць вибірки. У 

цій групі представлено фразеологізми, що позначають професії, найбільш 

властиві чоловікам і жінкам, або навіть обом статям в англомовному соціумі. 

Іншими словами, будь-яка діяльність, що здійснюється з метою задоволення 

матеріальних потреб, як наприклад: knight of the pen ‘букв. лицар пера’ – a 

writer; a journalist ‘письменник, журналіст’, або та роль, яку приписано 

конкретній людині у житті, наприклад princess of the blood ‘букв. принцеса по 

крові’ – woman who is а princess by right of their royal descent ‘жінка, яка є 

принцесою по праву королівського походження’ [325; 331; 334].  

Одиниці даної групи було відібрано завдяки таким критеріям:  

– лексеми-позначення назви професій, притаманних чоловікам чи 

жінкам, або ті, що позначають індивідів чоловічої / жіночої статі в структурі 

фразеологізму: Tom Tailor ‘букв. Том Кравець’ – one that makes, repairs, and 

alters garments such as suits, coats, and dresses ‘кравець’ [325; 332];  

– наявність у семантиці фразеологізму іменників, що вказують на стать, 

або характеризують людину взагалі, незалежно від статевої приналежності 

(man, woman, person, people та т.п.): cannon fodder ‘букв. гарматне м’ясо’ – 

military men who are not believed to be important and who are sent to fight in the 

most dangerous places where they are likely to die ‘військові, яких вважають 

неважливими для керівництва й відсилають туди, де скоріше за все вони 

загинуть’ [325; 332]. 

Словниковий склад мови змінюється з плином часу в результаті певних 

історичних і мовних трансформацій, що «затемнює» первісну форму слова й 



84 

робить її нечіткою. Етимологія фразеологізму полягає в тому, 

що спираючись на матеріал, отриманий в процесі розвитку мови, 

потрібно встановити цю форму і пояснити, яким чином вона набула 

сучасного вигляду. 

У процесі дослідження було зясовано, що ідіоми групи OCCUPATION 

визначаються різноманітною етимологією: 

– ідіоми, що мають історичне походження: a Grub-street hack ‘букв. 

писака з Граб стріт’ – impoverished writer and literary hack ‘найманий писака, 

літературний поденник, борзописець’ (Grub-street – вулиця в Лондоні, де 

жила злиденна літературна богема у XVII ст.); John Doe (Richard Roe) ‘Джон 

Доу’ – used as a name in legal proceedings to designate an unknown man or boy 

or to protect the identity of a known man or boy ‘уявний позивач (і відповідач) в 

судовому процесі’ (імена фіктивних юридичних осіб, що фігурують в 

позовах про вилучення власності в англійських судочинствах першої 

половини XIX ст.) [325; 330; 332]; 

– ідіоми, що походять від стародавніх традицій або звичаїв: the ninth 

part of a man ‘букв. дев’ята частина чоловіка’ – a tailor ‘портяжка’ (tailors 

створений від tellers (удари дзвону при похованні). За старою англійською 

традицією, коли ховають дитину, б’ють у дзвони 3 рази, жінку – 6 і чоловіка 

– 9 разів) [325; 332]; 

– ідіоми-шекспіризми: dogs of war ‘букв. пси війни’ – mercenary soldiers 

‘найманці’ (від вислову В. Шекспіра let slip the dogs of war) [325; 332];  

– ідіоми-біблеїзми: spiritual father ‘букв. духовний батько’ – a religious 

teacher or guide, esp. one instrumental in leading a soul to God ‘релігійний 

наставник, що приводить душу до Бога’ [етим. бібл. I Corinthians IV, 15]; 

a fisher of men (souls) ‘ловець ’ – a preacher, missionary, prophet ‘проповідник, 

місіонер’ [Matthew IV, 19] [325; 332]; 

– ідіоми, що пов’язані з античною міфологією: a son of Neptune ‘букв. 

син Нептуна’ – a sailor ‘моряк’; a son of Mars ‘букв. син Марса’ – a military 

man ‘військовий’ [325; 331]; 
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– фразеологізми, що походять з інших літературних джерел: a 

gentleman’s gentleman ‘букв. джентльмен на службі джентльмена’ – a butler 

‘камердинер, дворецький, лакей, слуга’ (уперше зустрічається у Д. Дефо в 

творі «Everybody’s business»); (an) Uncle Tom ‘дядько Том’ – a black servant 

who is too eager to please white people ‘покірний, багатостраждальний негр-

слуга’ (за ім’ям дійової особи в романі Г. Б. Стоу «Хатина дядька Тома»); 

– ідіоми, що є запозиченнями з різних мов: a knight of industry ‘букв. 

лицар наживи’ – one who lives by persevering fraud ‘пройдисвіт, шахрай’ 

(з французської chevalier d'industrie); a man of one book ‘букв. чоловік однієї 

книги’ – an author who wrote only one book ‘автор однієї книги’ (етим. лат.) 

[325; 332]; 

– ідіоми, що з’явилися завдяки політиці: Black Rod ‘букв. Чорний жезл’ 

– the Queen's representative on a daily basis in Parliament ‘герольдмейстер; 

постійна посадова особа, що відповідає за порядок в палаті лордів, 

призначається монархом’ (під час церемоній несе чорний жезл); The watchdog 

of the Treasury ‘букв. сторожовий пес міністерства фінансів’ – a senator who is 

in charge of controlling financial activities in this or that sphere ‘сенатор або член 

палати представників, що прагне економії засобів в тій або іншій галузі’ 

[330; 332]. 

Структурний аналіз фразеологізмів групи OCCUPATION засвідчив, що 

переважаюча кількість ідіом є зворотами субстантивованого типу 

(570 одиниць, що становить 97,4 %), найпродуктивнішими з яких є наступні 

моделі: Adj + N (a private eye ‘букв. власне око’– a private detective 

‘приватний сищик, детектив з приватного розшукового агентства’ [325; 332]) 

та N + N (an ambulance chaser ‘букв. переслідувач швидких’ – a lawyer who 

finds work by persuading people who have been hurt in accidents to ask for money 

from the person who injured them ‘адвокат, який заробляє на життя тим, що 

переконує людей, які постраждали від нещасного випадку, вимагати грошей 

від людини, що завдала їм шкоди’ [325; 331]).  
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Друге місце посідають дієслівні звороти фразеологічних одиниць 

V + N, які налічують 6 одиниць (1% відповідно): earn one’s keep ‘букв. 

заробляти на своє утримання’ – to help out with chores in return for food and a 

place to live; to earn one’s pay by doing what is expected ‘допомагати з роботою 

по господарству в обмін на їжу та житло; заробляти гроші, роблячи те, чого 

очікують’ [325; 332].  

Усього 3 одиниці (0,5%) представлено адвербіальними 

фразеологізмами Prep + N: before the mast ‘букв. перед щоглою’ – as a 

common sailor 'рядовий матрос". На всю фразеотематичну групу ідіом, що 

номінують людину за родом діяльності, припадає лише 1 ад’єктивна 

фразеологічна одиниця (0,2%) – pink-collar ‘букв. розовий комірець’ – pink-

collar jobs are jobs that women usually do, often in offices and for little money 

'работа, що виконується жінкою в офісі за невелику плату' [325; 332]; та 

3 ад’єктивні звороти компаративного типу (разом 0,5% відповідно) зі 

структурною формулою as + Adj +as + N: as brisk as a bee ‘букв. клопітлива, 

як бджілка’ – very hard-working person ‘дуже працьовита людина’ [325; 332].  

Комунікативні фразеологізми налічують усього 2 одиниці (0,4%). 

О. В. Кунін до комунікативних одиниць відносить фразеологізми-речення, до 

яких і належать прислів’я, виокремлені із загальної кількості одиниць 

вибірки в межах даного дослідження. Дослідник визначає прислів’я, як 

афористично стислі вислови з повчальним смислом в ритмічно організованій 

формі, які переслідують дидактичну мету (повчати, застерігати і т.ін.)  

[148, с. 176].  

Наведемо приклад прислів’я зі структурою складного речення: he who 

would eat the nut must first crack the shell ‘букв. не розгризеш горіха – не з’їси і 

ядра’ – you have to work hard if you want to get anything good ‘тобі потрібно 

важко працювати, щоб отримати те, чого бажаєш’; he who would search for 

pearls must dive below ‘букв. тому, хто шукає перли, потрібно глибше 

занурюватись’ – ‘you have to work hard if you want to get anything good ‘тобі 

потрібно важко працювати, щоб отримати те, чого бажаєш’ [325; 328].  
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Більшість комунікативних ідіом вчать людину працьовитості й 

сумлінності: he that will not work shall not eat ‘букв. хто не працює, той не 

їсть’ – those who don’t make sacrifices and work hard, should not be able to enjoy 

the little enjoyments of life either ‘ті, що не присвячують себе та не працюють 

важко, не зможуть насолоджуватися життям повною мірою’; the workman is 

known by his work ‘букв. майстра видно по його роботі’ – people judge a person 

be the work he does  ‘люди судять людину по роботі, яку вона виконує’  

[325; 332]. 

Наразі розглянемо семантичні особливості фразеологізмів-номінацій 

людини за родом діяльності. Переважну кількість одиниць групи 

репрезентують ідіоми-номінації чоловічих професій (400 одиниць або 68,4% 

від загальної кількості одиниць групи): prince of the blood ‘букв. принц по 

крові’ – a man who is a prince by right of their royal descent ‘чоловік, який є 

принцом по праву королівського походження’. Далі за кількісними 

показниками йдуть фемінінні (102 одиниці та 19,1% відповідно) та 

метагендерні фразеологізми (73 одиниці, що становить 12,5%): Page three girl 

‘букв. дівчина на третій сторінці’ – a model whose nude or semi-nude 

photograph appears as part of a regular series in a tabloid newspaper ‘модель, чиї 

оголені або напівоголені фото з’являються у таблоїді регулярно’ [325; 333]. 

У цілому, семантичну формулу компонентного складу значення 

фразеологізмів, що номінують людину за родом діяльності, можна 

представити таким чином: облігаторні семи гендерної ознаки та роду 

діяльності + диференціальна сема “специфіка роду діяльності”. Але, цікавим 

є той факт, що деякі ідіоми мають більш складне компонентне значення, 

коли, наприклад, до основних компонентів значення, зазначених вище, 

додаються додаткові диференційні семи “вік” і “національна ознака”. 

Наприклад: the Father of the Senate ‘букв. батько Сенату’ – the oldest Senator 

‘найстарший сенатор (за роками безперервного перебування в 

сенаті)’(зазначена посада має американське коріння); або за аналогією ідіома 

The Father of the House ‘букв. батько Дому’ – the oldest member of the House of 
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Lords or the House of Commons ‘найстарший член палати громад або палати 

лордів (за роками безперервного перебування у палаті)’ [325; 333], де сема 

“національна ознака” позначає англійське походження ідіоми. Також інтерес 

становлять випадки з іншою комбінаторикою сем, наприклад: Jack in office 

(jack-in-office) ‘букв. Джек у офісі’ – a self-important petty official 

‘самовпевнений чиновник, чинуша, що возвеличується; бюрократ’ [325; 331]. 

У цьому прикладі комбінуються наступні семи: інтегральна сема гендер + 

інтегральна сема род діяльності + диференціальна сема “специфіка роду 

діяльності” + характер та інтегральна сема негативної оцінки. 

Більшість ідіом групи (539 одиниць та 92,1% відповідно) – гендерно 

марковані фразеологізми з експліцитно вираженим гендерним компонентом 

(cheap Jack ‘букв. дешевий Джек’ – a person who sells cheap and shoddy goods 

‘бродячий рознощик (хто торгує дешевими товарами), коробейник’  

[325; 334]) і тільки 7,9% (36 одиниць) представлено ідіомами з гендерним 

компонентом, що виражений імпліцитно: a bean counter ‘букв. той, хто рахує 

боби’ – an impolite way of describing someone who is responsible for the 

financial decisions within a company ‘хтось, хто відповідає за фінансові 

рішення у компанії’. Зазначимо той факт, що більшість ідіом з гендерно 

маркованим планом змісту є метагендерними, тобто можуть позначати і 

чоловіка, і жінку: young blood ‘букв. молода кров’ – young people in an 

organization who will provide new ideas and energy ‘енергічні молоді люди в 

організації, що генерують нові ідеї’ [325; 334]. 

Звернімося до маскулінних фразеологізмів. У процесі детального 

семантичного аналізу маскулінні ідіоми було розподілено за такими 

підгрупами: “військово-морська справа”, “духовні професії”, “творчі 

професії”, “юридичні професії”, “політичні професії”, “злочинна діяльність”,  

“професії сфери обслуговування”, а також “інші професії’ (що не мають 

загальної диференціальної ознаки).  

За історично сформованою традицією такі сфери діяльності, як 

юриспруденція, служіння в церкві, військово-морська справа були доступні 
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тільки чоловікам, що підтверджується результатами досліджень гендерно 

маркованих фразеологізмів. Цей факт також є наслідком відсутності 

фразеологічних одиниць такого типу в складі фемінінних фразеологічних 

одиниць. В силу нечисельності класів ідіом з жіночим гендерним 

компонентом та метагендерних фразеологізмів, останні формують значно 

менше тематичних підгруп.  

Підгрупа «політичні професії». Підгрупа ідіом, що номінує осіб 

чоловічої статі за політичним видом діяльності, є однією з найчисленніших 

(142 одиниці, або 35,3% відповідно), що свідчить про те, що політика і до 

сьогодення вважається суто чоловічою справою. Більшість ідіом цієї 

підгрупи характеризуються таким набором сем: гендерна ознака + 

інтегральна сема “рід діяльності” + диференціальна сема “специфіка роду 

діяльності” (в даному випадку політична діяльність). Наявність таких лексем 

як knight, father в цілому свідчить про позитивну оцінку англійців щодо своєї 

політичної системи: The Father of the House ‘букв. Батько Дома’ – the longest-

serving member of the House of Commons ‘найстарший член палати громад або 

палати лордів (за роками безперервного перебування в палаті)’; knight of the 

shire ‘букв. лицари свого графства’ – a parliamentary representative from a shire 

or county as distinguished from a representative of a city or a borough  ‘член 

парламенту від графства (на відміну від citizens і burgesses, які представляли 

міста або університети)’ [325; 326; 334]. 

Підгрупа «Військово-морська справа». В історії Англії на XIX століття 

припала велика кількість воєнних дій і, як наслідок цього, розвиток 

кораблебудування, що безпосередньо вплинуло на фразеологічний фонд 

англійської мови. Підгрупа професій, що пов’язані з воєнно-морською 

справою, є доволі численною і налічує 83 одиниці, що становить 20,6% від 

загальної кількості одиниць групи. Частина фразеологічних одиниць даної 

підгрупи утворюється за допомогою метонімічного переносу. В цьому 

випадку використовується стилістичний прийом синекдоха (від грецького 

Sinekdoche — співвідношення), який називає частину замість цілого і 
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навпаки: old moustache ‘букв. старі вуса’ – an old soldier ‘ветеран, бувалий 

солдат’; a blue coat ‘букв. синій мундир’ – a soldier or officer during the 

American Civil War ‘солдат, моряк’ (ідіома походить від назви одягу, який 

носили офіцери або солдати під час Американської громадянської війни); 

a red coat ‘червоний мундир’ – a soldier in the British Army ‘англійський 

солдат’ (iдіома має історичне походження, з середини XVII століття до XIX 

століття червоний мундир був елементом обов’язкової уніформи англійських 

солдат). В основному, комбінаторика сем в значенні ідіом групи може бути 

репрезентована таким чином: облигаторна сема гендерної ознаки + 

інтегральна сема “рід діяльності” + диференційна сема “військова / морська 

справа” + диференційна сема “особливості зовнішнього вигляду, що 

пов’язані в родом діяльності”: a boiled lobster ‘букв. варений омар’ – an 

English soldier ‘прізвисько англійських солдатів’ (червоний колір їхніх 

мундирів схожий з кольором вареного омара) [325; 331; 334]. 

Підгрупа «Духовні професії» містить 66 одиниць (16,5%) і 

характеризується таким набором сем: інтегральні семи “гендер” і “духовна 

діяльність” + диференціальна “специфіка роду діяльності”. У процесі аналізу 

мовного матеріалу було встановлено, що серед чоловічих професій однією з 

найбільш частотних є професія священика, що вочевидь, вказує на особливе 

ставлення до релігії і, відповідно, до роду діяльності, яка з цим пов’язана. Ця 

гіпотеза підтверджується історичними фактами, адже Англійська церква 

завжди відігравала велику роль в житті англомовної спільноти. Тільки у 2000 

році в законодавчому органі країни було задіяно 27 єпископів. Значна 

кількість одиниць групи містить лексему father (отець, батько), що 

символізує найвищу повагу до цієї професії: the Holy Father ‘букв. Його 

Святість’ – a title of the pope ‘титул римського папи’; father confessor (ghosly 

father) ‘букв. духовний отець’ – a religious teacher or guide ‘духівник, 

сповідальник’, spiritual father ‘букв. духовний отець’ – a religious teacher or 

guide, esp. one instrumental in leading a soul to God ‘релігійний наставник, що 

приводить душу до Бога’ [етим. библ. I Corinthians IV, 15] [325; 331; 334]. 

../../One-PC/AppData/Local/Temp/spiritual%20father%20духовный%20отец%20%5bэтим.%20библ.%20I%20Corinthians%20IV,%2015%5d
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Підгрупа «Творчі професії». Театр і діяльність, що з ним пов’язана, 

посідають не останнє місце в житті англійців, що значною мірою відбилося у 

фразеології англійської мови. Ця підгрупа налічує 30 одиниць (7,5%). Творчі 

професії були у великій пошані, що доводить наявність таких слів, як 

gentleman (джентльмен), master (майстер, господар), knight (лицар) та ін. у 

складі англійських ідіом: knight of the pen ‘букв. лицар пера’ – a writer or 

journalist ‘письменник, журналіст’; a matinee idol ‘улюбленець публіки’ – an 

actor popular as a romantic figure among women ‘актор, який користується 

великою популярністю у жінок’. Семантична формула групи представлена 

таким чином: чоловіча гендерна ознака + інтегральна сема “рід діяльності” + 

інтегральна сема позитивної оцінки + диференційна сема “творча діяльність”: 

a walking gentleman ‘букв. статист’ – an actor who usually fills subordinate parts 

which require a gentlemanly appearance but few words ‘актор, що, зазвичай, 

виконує другорядні ролі, які потребують незначної кількості слів’ 

[325; 331; 334].  

Підгрупа «Злочинна діяльність». Не зважаючи на те, що переважна 

більшість ідіом фразеотематичної групи OCCUPATION мають позитивну 

конотацію, нами було виділено підгрупу фразеологізмів (25 одиниць і 6,2% 

відповідно), що мають негативне емотивне забарвлення. Як правило, це 

фразеологізми, що позначають злочинні види діяльності, наприклад, a bad 

man ‘букв. поганий чоловік’ – the word is used to describe a gangster ‘лиходій, 

головоріз, закоренілий злочинець’, a bad actor ‘букв. поганий актор’ – the 

word is used to describe a criminal ‘закоренілий злочинець, темна особа, 

пропащий головоріз’. У наведених прикладах можна помітити, що семи 

значення фразеологізму комбінуються таким чином: інтегральна сема 

чоловічої гендерної ознаки +  інтегральні семи “злочинна діяльність” і 

“негативна оцінка” + диференційна сема способу життя, що викликана даним 

видом діяльності. Наприклад: a wide boy ‘букв. спритник’ – a man or boy who 

tries to make a lot of money in ways that are not honest ‘чоловік або хлопчина, 

який намагається заробити багато грошей шляхом обдурювання’; knight of the 
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road ‘букв. лицар з великої дороги’ – a highwayman ‘розбійник з великої 

дороги’ [325; 335]. 

Підгрупа «Професії сфери обслуговування». В епоху вікторіанської 

Англії більше мільйона англійців працювало в сфері обслуговування, а вже 

наприкінці вікторіанства їх було близько 1,5 мільйонів. Навіть небагаті сім’ї 

прагнули найняти хоч би одну служницю – так звану maid of all works, якій 

доводилося б і куховарити, і займатися прибиранням. За аналогією з maid of 

all works було утворено ідіоматичне висловлення man of all works ‘букв. 

чоловік, що робить усю роботу’ – a servant who does all the work in a house 

'слуга, що робить усю роботу в будинку один’. Чим вищий соціальний статус 

був у сім’ї, тим більшу кількість прислужників вони мали, а в 

аристократичних будинках слуги рахувалися сотнями. Наприклад, в кінці 

XIX століття у деяких герцогів штат прислужників налічував понад 300 осіб. 

Це явище не могло не знайти відображення в мовному фонді (22 одиниці, що 

складає 5,5%): а gentleman’s gentleman ‘букв. джентльмен на службі 

джентльмена’ – male servant who serves as personal attendants to their employer 

‘служник чоловічої статі, що працює дворецьким або камердинером’ (вираз 

уперше зустрічається у Д. Дефо в творі «Everybody’s business») [325; 335]. 

 Підгрупа «Юридичні професії». Юридична система Великобританії 

має історично впорядковану структуру, що чітко відтворюють ідіоми цієї 

підгрупи (19 одиниць і 4,7% відповідно): а King’s (або Queen’s) counsel ‘букв. 

королівський радник’ – an eminent lawyer (mostly barristers) who is appointed 

by the Queen on the nomination of the Lord Chancellor ‘королівський адвокат, 

що призначається урядом’; the father of the Bar ‘букв. батько адвокатів’ – the 

oldest barrister ‘старий член колегії захисників, старий баррістер’; gentlemen 

of the (long) robe ‘букв. джентльмени в мантіях’ – lawyers ‘юристи’. 

Стандартна комбінація сем в даному семантичному класі представлена таким 

чином: чоловіча гендерна ознака + інтегральна сема “рід діяльності” + 

інтегральна сема позитивної оцінки + диференційна сема “юридична 
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діяльність”, наприклад, twelve good men and true ‘букв. дванадцять хороших 

чоловіків і правда’ – а jury ‘присяжні’ [325; 334]. 

Підгрупа «Інші професії». До цієї підгрупи, яка налічує 15 

фразеологізмів (3,7% від загальної кількості одиниць групи) потрапили 

професії, які не можуть бути згруповані за якоюсь певною ознакою, оскільки 

відносяться до різних сфер діяльності. Це можуть бути професії, пов’язані з 

медициною: men in white coats ‘букв. чоловіки в білих халатах’ – psychiatrists 

or psychiatric workers (used to imply that someone is mad or mentally 

unbalanced); або корпоративною діяльністю: а white-collar slave ‘букв. раб в 

білому комірці’ – a college-educated graduate that has an unpaid internship and is 

working for free ‘випускник коледжу, що має неоплачувану інтернатуру і 

працює безкоштовно’; наукою: а back-room boy ‘букв. хлопчик із задньої 

кімнати’ – a scientist who does a lot of work in the type of job where they are not 

often seen by the public – науковий співробітник секретної лабораторії, вчений 

або конструктор, що працює над новим різновидом зброї; або навіть з родом 

занять, який був притаманний певним верствам населення в середні віки: а 

son of the soil ‘букв. син землі’ – someone who works on the land, like a farmer 

‘місцевий уродженець, селянин, син землі’; Jack Ketch ‘букв. Джек Кетч’ – a 

public executioner ‘кат’ (за ім’ям знаменитого англійського ката ірландського 

походження, що стратив деяких відомих особистостей у XVII ст.)  

[325; 334; 335]. 

Тепер розглянемо фразеологізми, що номінують жінку за родом 

діяльності. Ці гендерно марковані фразеологічні одиниці не є чисельною 

групою і складають 102 одиниці, що дорівнює 17,4% від загальної кількості 

одиниць фразеотематичної групи OCCUPATION. Очевидно це можна 

пояснити історичною традицією патріархального суспільства, де жінка 

присвячувала себе вихованню дітей і була хранителькою родинного вогнища, 

а чоловік утримував родину. Цікавим є той факт, що 81% фемінінних 

фразеологізмів, а це 83 одиниці, мають відношення саме до сфери 

обслуговування, що знову ж таки пояснюється споживчим ставленням до 
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жінки, яка в чоловічій уяві не здатна ні на що більше, аніж прибирати або 

доглядати за кимось: an angel of mercy ‘букв. ангел милосердя’ – one who is 

caring, compassionate, full of kindness, gives hope to others, love radiates from 

them ‘співчутлива людина, що піклується про інших, дає хворим надію, та 

випромінює любов (зазвичай, про сестру милосердя)’; a maid of honour ‘букв. 

благородна дівчина’ – a term for the junior attendants of a queen in royal 

households ‘фрейлина’ [328; 335]. Проте, у зв’язку з еволюцією суспільства, 

поступово з’являються ідіоми, що відбивають зміну настроїв щодо суто 

чоловічої, або суто жіночої роботи, адже межа між цими поняттями стає все 

менш тривкою. Наприклад: G.I. Jane ‘букв. Джейн військового зразка, або 

солдат Джейн’ – a female member of the U.S. Armed Forces ‘жінка-

військовослужбовець рядового складу у США’. Взагалі ставлення до жіночої 

роботи є позитивним, адже в більшості випадків жіноча діяльність пов’язана 

з благодійною та корисною місією (a Hallelujah girl (or lass) ‘дівчина з армії 

порятунку’; a sister of mercy ‘букв. сестра милосердя’ – a woman who belonged 

to the religious order and had to attend lying-in hospitals, to visit prisoners and the 

sick, and attend persons condemned to death ‘жінка з релігійного ордену, що 

відвідувала лежачих хворих у лікарнях, в’язнів у тюрмах, людей, яких 

засуджено до страти’), або професією, що взагалі-то схвалюється 

суспільством (the first lady ‘букв. перша леді’ – the hostess of the White House, 

usually the wife of the President of the United States of America ‘дружина 

президента США, дружина губернатора (сенату)’ [325; 330]); але у 

поодиноких випадках є і негативно забарвлені одиниці, ті що безпосередньо 

номінують жінок, які займаються аморальною діяльністю, як наприклад: a 

woman of the streets ‘букв. жінка вулиць’ – a woman who engages in sexual 

intercourse for money ‘вулична дівка, повія’ [325; 332; 336]. 

Наступними за чисельністю є метагендерні фразеологізми. 

Характерною рисою цих гендерно маркованих фразеологізмів є те, що вони 

можуть описувати і жінку, і чоловіка під кутом зору їхньої трудової 

діяльності. Група складається з 73 одиниць, що становить 12,5% від загальної 
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кількості одиниць-номінацій на позначення роду діяльності. В межах цієї 

групи не є доцільним розділення на певні різновиди професій, тому 

семантичну формулу значення більшості ідіом цієї групи (50 одиниць) можна 

визначити таким чином: гендерна ознака + інтегральна сема “рід діяльності” 

+ інтегральна сема позитивної оцінки + диференційна сема “ставлення до 

роботи”. Наприклад: chief cook and bottle-washer ‘букв. головний кухар і 

мийник пляшок’ – a person who performs a variety of important but routine tasks 

‘людина, що виконує багато важливих, але рутинних справ’; be the brains 

behind sth ‘букв. бути розумом, що стоїть за чимось’– to be the person who 

plans and organizes something, especially something successful ‘бути людиною, 

що планує та організовує щось, особливо щось успішне’ [332; 336].  

Метагендерним ідіомам, що характеризують чоловіків і жінок за родом 

діяльності притаманне метафоричне переосмислення, що базується на різних 

видах суміжності: young blood ‘букв. молода кров’ – young people in an 

organization who will provide new ideas and energy ‘молоді люди в організації, 

що повні нових ідей та ентузіазму’; the moving spirit ‘букв. дух руху’ – 

someone who starts an important organization or course of action ‘хтось, хто 

започатковує важливу організацію або напрямок руху’ [325; 334]. 

Більшість одиниць даного класу є ідіомами з експліцитно вираженим 

гендерним компонентом, тобто гендерні маркери вже експліковано в 

структурі фразеологізму, але, щоб проаналізувати ідіоми з імпліцитно 

вираженим гендерним компонентом, необхідно звернутися до всіх 

компонентів словникової статті, зокрема, до дефініції, глоси та прикладу, як 

найбільш ілюстративним лексикографічним засобам з погляду маніфестації 

гендерного компонента.  

Аналіз лексикографічних джерел в межах фразеотематичної групи 

OCCUPATION дав змогу виділити такі моделі лексикографічної 

репрезентації гендерного компоненту: 

1) ФО + глоса+ дефiнiцiя + ілюстративний приклад (I + G + D + E):  
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an ambulance chaser ‘букв. переслідувач швидких’ – informal. a lawyer who 

finds work by persuading people who have been hurt in accidents to ask for money 

from the person who injured them ‘адвокат, що знаходить собі роботу, 

вмовляючи людей, які постраждали у нещасних випадках, вимагати гроші від 

людей, що завдали їм шкоду’ [325; 328; 334]. He was a notorious ambulance 

chaser. He made millions out of other people's misfortunes. У цьому типі 

словникової статті гендерний компонент може бути зафіксовано завдяки 

дефініції та ілюстративному прикладу, адже сама фразеологічна одиниця 

лише позначає людину, без вказівок на стать. Якщо детально проаналізувати 

дефініцію, стає очевидним, що не зважаючи на те, що лексему lawyer може 

бути застосовано, відносно і чоловіка, і жінки, досить негуманний спосіб 

ведення бізнесу, який наводиться у дефініції, притаманний більше чоловікам, 

аніж жінкам, що ще раз підтверджується в ілюстративній частині завдяки 

лексемі he. Глоса в даному випадку не відіграє вирішальної ролі у визначенні 

гендерної інформації ідіоми, оскільки лише містить додаткову інформацію; 

2) ФО + дефiнiцiя +  ілюстративний приклад (I + D + E): 

a hitman ‘букв. килер’ – criminal who is paid to kill people ‘злочинець, якому 

платять за вбивства людей’ [325; 328; 334]. A professional hit man can be hired 

for around 10,000. Ця словникова стаття свідчить про те, що гендерний 

компонент, не потребує додаткових засобів фіксації, адже чітко маркується 

завдяки лексемі man у складі фразеологізму, а решта компонентів 

словникової статті лише виконують функцію уточнення; 

3) ФО + дефiнiцiя + глоса або навпаки (I + G + D):  

top banana ‘букв. головний банан’ – the most important person in an 

organization or activity ‘найважливіша людина в організації’, informal, chiefly 

North [325; 328; 331]. У цьому прикладі фіксація гендерного компоненту 

здійснюється суто завдяки дефініції, яка має у складі лексему person, що 

вказує на метагендерну природу фразеологізму. Глоса в даному випадку не 

відіграє жодної ролі через те, що не повідомляє про релевантні 

характеристики щодо гендерно значущої інформації, а тільки вказує на сферу 
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застосування фразеологізму та локативність, хоча могла б і надавати 

додаткову інформацію, адже ця ідіома сягає сфери бурлеску, коли головному 

коміку за дуже смішний жарт давали банан; 

4) ФО + дефiнiцiя (I + D): 

an armchair critic ‘кабінетний критик’ – a person who knows about a subject 

only by reading or hearing about it and criticizes without active experience or first-

hand knowledge ‘людина, що знає щось тільки з книжок або з чуток та не має 

практичного досвіду, але активно критикує щось’ [325; 328; 334]. Вочевидь, у 

даному випадку укладачі словника вважають дефініцію досить вичерпною в 

межах надання достатньої інформації щодо значення ідіоми. Ми, у свою 

чергу, вважаємо цю дефініцію достатньою підставою для визначення 

гендерної інформації, яка міститься у фразеологізмі, адже іменник person 

вказує на метагендерну природу фразеологічної одиниці.  

Результати кількісного аналізу моделей лексикографічної репрезентації 

гендерного компоненту значення фразеологізму у фразеотематичній групі 

Occupation наведено у таблиці 3.2.: 

 

Таблиця 3.2. 

Продуктивність лексикографічних моделей у фразеотематичній групі 

на позначення роду діяльності 

Лексикографічна модель Кількість % 

I + D + E 347 59,3 

I + D 99 16,9 

I + G + D  83 14,2 

I + G + D + E 56 9,6 

Усього 585 100 
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У процесі детального лексикографічного аналізу було виявлено 

незначну кількість ідіом (5 одиниць), що визначаються фразеографами, як 

фразеологічні дублети. У дефініціях цих ідіом гендерний компонент може 

бути зафіксований завдяки парним позначенням осіб як чоловічої, так і 

жіночої статі: а girl/man/person Friday ‘букв. П’ятниця’ – а person who does 

many different types of usually not very interesting work in an office 'правиця, 

надійний помічник, працівник’; a man / woman of letters ‘букв. чоловік / жінка 

букв’ – a scholar or writer ‘вчений або письменник’; G. I. Joe / G. I. Jane ‘букв. 

Джо / Джейн військового зразка’ – general nickname for all American soldiers 

‘загальне прізвище всіх американських солдатів’; a son / daughter of the soil 

‘букв.син / донька землі’ – a peasant, country person who lives and works on the 

land he or she was born ‘людина, яка живе та працює на тій землі, на якій 

народилася’ [325; 331; 334]. 

Усі ідіоми англійської мови є складними одиницями, що виникли у 

результаті переосмислення завдяки різним типам номінацій. В. Г. Гак 

визначає номінацію як процес і результат найменування, при якому мовні 

елементи співвідносяться з об’єктами, що позначаються ними [54, с. 237]. 

Отже, англійські фразеологізми є складними номінативними елементами 

мовної системи, а “коли в суспільстві виникає необхідність іменування нових 

явищ і процесів, у колективній свідомості носіїв мови відбувається 

наростання “психічної занепокоєності”, причиною якої є суперечність між 

потребою в комунікації та відсутністю вербальних засобів для задоволення 

цієї потреби. Енергетичне напруження ззовні передається словотвору, 

трансформуючись у напружений пошук тих механізмів і засобів, за 

допомогою яких можна було б утворити лексему, яка найбільш адекватно й 

точно, на думку комунікантів, відбивала би сутність явища, що потребує 

номінації. Перед словотвором постає “надзавдання” – на базі існуючого в 

мові арсеналу словотворчих засобів і механізмів створити номінативну 

одиницю” [89, c. 17].  
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Аналіз фактичного матеріалу дозволив виявити наступні типи 

фразеологічної номінації: вторинна (мотивована компонентно-зумовлена й 

немотивована компонентно-зумовлена, непряма), третинна, змішана та 

одноелементна.  

Услід за Г. А. Уфімцевою, вторинна номінація розуміється як 

використання номінативних засобів, що наявні у мові, у новій для них 

функції називання [246, с. 129]. Одним з найбільш поширених різновидів 

вторинної номінації є невмотивована компонентно-зумовлена вторинна 

номінація, адже незважаючи на те, що багато англійських фразеологізмів 

мають чітку етимологічну складову, у більшості з них порушено 

деріваційний з’вязок зі змінним прототипом. І навпаки, в межах мотивованої 

компонентно-зумовленої вторинної номінації спостерігається 

“вмотивованість вторинних найменувань, наявності в них “внутрішньої 

форми”, що виступає як посередник між новим смислом і його віднесеністю 

до дійсності” та фактом, що “у номінативному завданні переважає інтенція 

суб’єкта, який іменує” [266, с. 140]. Ще одним різновидом вторинної 

номінації, характерним для багатозначних фразеологізмів, є непряма 

номінація, що має на меті непряме відображення позамовного об’єкта, який 

передається за допомогою “попереднього” значення слова, ті або інші ознаки 

якого виступають як внутрішня форма, переходячи в нове смислове 

наповнення” [266, с. 129].  

Третинна номінація зумовлена повторним переосмисленням 

фразеологічного звороту, сформованого в результаті вторинної номінації. 

О. В. Кунін наголошує, що третинна номінація притаманна великій кількості 

фразеологічних зворотів англійської мови та є “своєрідним способом 

непрямого віддзеркалення дійсності” [148, с. 79]. Він стверджує, що сутність 

третинної номінації полягає в наступному: 

– семантика попереднього варіанту обумовлює семантику 

фразеосемантичного звороту, при цьому наступний варіант втілює 

переосмислення попереднього; 
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– від фразеологізмів – продуктів вторинної номінації формуються 

ідіоми-деривати, чиї значення виникають в результаті переосмислення 

значень їхніх прототипів або необразного перетворення, що полягає у 

перегрупуванні імпліцитних або експліцитних сем; 

– переосмислення авторських зворотів, що є зворотами вторинної 

номінації, і, як наслідок – утворення фразеологічних одиниць у результаті 

вторинного переосмислення [148, с. 81].  

Прикладом третинної номінації гендерно маркованих фразеологізмів на 

позначення роду діяльності є ідіома dogs of war ‘букв. пси війни’ – mercenary 

soldiers ‘солдати-найманці’ (одиниця походить від шекспірівського вислову 

let slip the dogs of war ‘букв. спустити псів війни’ – start a war ‘розв’язати 

війну’ [325].  

Змішаний тип фразеологічної номінації виникає в результаті взаємодії 

первинного і вторинного типів номінації. Цей тип фразеологічної номінації 

притаманний для однозначних частково переосмислених ідіом, в яких 

компоненти з буквальним значенням безпосередньо спрямовані на об’єкт, а з 

образним – опосередковано. Прикладом гендерно маркованих ідіом, що 

виникли завдяки змішаній фразеологічній номінації в групі OCCUPATION 

можуть слугувати такі одиниці: a girl Friday ‘букв. П’ятниця’ – a person who 

does many different types of usually not very interesting work in an office 

‘помічниця, надійний працівник, правиця (особ. про дівчину-секретаря)’ 

[325; 334] утворена за аналогією з а man Friday. 

Одноелементна фразеологічна номінація полягає, зазвичай, у 

можливості встановлення внутрішньої форми за одним чи усіма 

компонентам фразеологічної одиниці: a son of Mars ‘букв. син Марса’ – a 

military man ‘військовий’; a son of Neptune ‘букв. син Нептуна’ – а sailor 

‘моряк’ [325; 328]. 

Отже, аналіз словникових позначок (глос) у фразеотематичній групі 

OCCUPATION засвідчив, що більшість словникових статей англійських 

гендерно маркованих ідіом, що позначають рід діяльності, не маркуються 
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позначками, окрім поодиноких випадків, коли вказується походження та 

характер ідіоми: literary, British, chiefly North American, етим. лат., етим. 

бібл. або informal. 

Відзначимо, що аналіз одиниць групи на позначення роду діяльності 

доводить, що історична традиція дискримінації по відношенню до жінок 

сформувала гендерну асиметрію в сфері професійної діяльності, адже вони 

не могли проявити себе в інших професіях окрім соціальної та сфери 

обслуговування. Наразі поступові зміни в суспільстві щодо розподілу 

жіночих або чоловічих ролей тривають, але знаходять відображення в мовній 

системі сучасної англійської мови дуже повільно, оскільки трансформації у 

лексикографічному дискурсі займають багато часу. 

 

3.2.2. Фразеотематична група CHARACTER 

 

Ця группа ідіом, представлена 467 одиницями, що дорівнює 23,9% від 

загальної кількості одиниць вибірки. Групу складають фразеологізми, що 

номінують людину за характером: a peeping Tom 'букв. Том-підгляда' – a man 

who is too curious about other people business or a man who likes secretly 

watching women while they are taking off their clothes ‘занадто цікавий чоловік, 

який усюди суне носа та відрізняється нездоровою цікавістю, або чоловік, 

який любить таємно дивитися за жінками у той час, як вони знімають 

одяг’ [325; 335].  

Характер можна визначити як структуру стійких, порівняно постійних 

психічних властивостей, що визначають особливості стосунків і поведінку 

особистості. Більшість ідіом групи (420 одиниць, що складає 90% від 

загальної кількості одиниць групи) мають негативне емоційне забарвлення, 

що дає можливість припустити, що в англійській мовній картині світу 

негативні риси характеру піддаються критиці, а позитивні – сприймаються як 

належні та гідні. Позаяк риси характеру створюють ті суттєві властивості 

людини, які визначають той чи інший образ поведінки, спосіб життя, було 
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вирішено поодинокі ідіоми на позначення способу життя та поведінки, такі 

як, наприклад, a hell-raiser ‘букв. повсталий з пекла’ – someone who behaves 

in a noisy or wild way that upsets other people ‘хтось, хто поводиться дуже 

шумно або навіть як дикун, чим засмучує інших’; a man about town ‘букв. 

світська людина’ – a fashionable man who leads a sophisticated life ‘чоловік, що 

веде розгульний спосіб життя’ [325; 328; 336], включити до загальної групи 

фразеологізмів CHARACTER. 

Фразеологічні одиниці цієї групи було відібрано за такими критеріями: 

– наявність в структурі ідіоми лексем, які позначають чоловіка або 

жінку, надають інформацію щодо рис характеру або поведінкових 

особливостей, притаманних тій чи іншій статі: a broth of a boy ‘букв. 

молодець’ – a lively boy ‘славний хлопчина’ [325]; 

– можливість ідентифікувати гендерну інформацію в семантиці 

фразеологізму за допомогою маркерів, що вказують на стать: big girl's blouse 

‘букв. велика дівоча блуза’ – a weak, cowardly, or oversensitive man ‘слабкий, 

лякливий та занадто чутливий чоловік’ [325; 334]. 

Розглянемо етимологію ідіом-номінацій людини, що позначають 

характер людини. 

Цим фразеологізмам властиве різне походження: 

– ідіоми, що мають історичну складову або відношення до історичних 

особистостей, наприклад: (as) game as Ned Kelly ‘букв. сміливий як Нед 

Келлі’ – person who is too brave ‘сміливий до безрозсуддя’ (Едуард Келлі – 

відомий австралійський розбійник, що жив в другій половині ХІХ століття і 

відрізнявся надзвичайною хоробрістю); the vicar of Bray ‘букв. вікарій з 

Брей’– a person who changes his views in accordance with what is suitable at the 

time ‘безпринципна людина, ренегат, пристосуванець’ (за ім’ям 

напівлегендарного вікарія ХVI сторіччя, який чотири рази міняв свою 

релігію (2 рази був католиком і 2 рази протестантом) [325; 331]; 

– ідіоми літературного походження: a Peter Pan ‘букв. Пітер Пен’ – 

youthful, boyish or immature man ‘інфантильний чоловік’ (головний персонаж 
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повісті Дж. Баррі, хлопчик, який не хоче дорослішати та вічно залишається 

юним); lady Bountiful ‘букв. Леді Достаток’ – ostentatiously charitable woman 

‘благодійниця, пані-патронеса’ (за ім’ям дійової особи з п’єси Дж. Фарлера 

“Beaux stratagem”) [325; 331; 334]; 

– біблеїзми: Job’s post ‘букв. листоноша Іова’ – person who always tells 

bad news ‘людина, що приносить погані звістки’ (етимологія біблійська Job I, 

13-19); scarlet whore (or woman) ‘букв. блудниця’ – any sexually promiscuous 

woman esp. a prostitute ‘сексуально розкута жінка, повія’ (Scarlet Whore – 

жіноча фігура та місце гріха, що згадується у книзі Revelation XVII, 1-6)  

[325; 332; 334]; 

– запозичення з різних мов: a pukka(h)sahib ‘букв. пукка сахіб’ – a real 

gentleman ‘справжній джентльмен’ (етимологія індійська) [325]; fling 

(or throw) one’s bonnet over the mill (or windmill) ‘букв. кидати свій чіпець за 

млини’ – to act in a crazed manner (about woman) ‘поступати безрозсудливо, 

переходити межі дозволеного (про жінку)' (історично використовується на 

позначення жінок, що пустилися у всі тяжкі; простоволосих жінок, що 

нехтують громадською думкою; має походження від французького вислову 

Jeter son bonnet par-dessus les moulins [325; 328; 334]); he who says what he 

likes, shall hear what he does not like ‘букв. хто говорить, те, що думає, почує 

те, що не сподобається’ – а man who claims that he always speaks his mind does 

not expect others to do the same, and is annoyed when they give him a dose of his 

own medicine – that is, treat him as he treats them ‘людина, що говорить те, що в 

неї на думці, не очікує, що інші зроблять так само’ (від латинського вислову 

qui pergit ea quae vult dicere, eaquae non vult audiet) [325; 332; 334]; 

– фразеологічні одиниці, що пов’язані с театром: the villain of the piece 

‘букв. головний злодій п’єси’ – someone that has caused a bad situation ‘хтось, 

хто спровокував неприємну ситуацію’ (вираз було введено в обіг у ХІХ 

сторіччі, де роль мелодраматичного злодія була однією з головних)  

[325; 328; 332]; 

https://en.wiktionary.org/wiki/crazed
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– шекспіризми: a sad dog ‘букв. похмурий пес’ – gloomy and sad person 

‘похмура людина’ (W.Shakespeare, ‘King Richard II’, act V, sc. 5) [325; 332]. 

Звернення до структурного аналізу ідіом-позначень людини за рисами 

характеру показало, що серед фразеологічних зворотів групи СHARACTER 

переважають звороти субстантивного типу (375 одиниць або 66,5% від 

загальної кількості одиниць групи), що складаються з прикметника та 

іменника (Adj + N): a gay bird ‘букв. весела пташка’ – ‘merry person’ веселун 

[325]. Також спостерігаються приклади зворотів ад’єктивного (98 одиниць 

або 17,4% відповідно) (chicken-hearted ‘букв. с курячим серцем’ – not brave 

‘боязкий’ [325]) та дієслівного типу V + as + Adj + as + N (58 одиниць або 

10,3%): (be as gentle as a lamb ‘букв. покірливий як ягня’ – to be very calm and 

kind ‘бути дуже покірливим та добрим’ [325; 334]). Причому серед 

ад’єктивних ідіом більша кількість – компаративні звороти as + Adj + as + N: 

(96 одиниць, що складає 98% від загальної кількості ад’єктивних ідіом): 

(as) jolly as a sandboy ‘букв. щасливий як дитина, що ліпить фігурки з піску’ – 

absolutely happy, high-spirited ‘абсолютно щасливий, життєрадісний’ [325]. 

Також, можна виділити невелику кількість гендерно маркованих 

фразеологізмів зі структурою речення, які  відображено 33 одиницями, що  є 

5,8% від загальної кількості одиниць групи: he lives long that lives well ‘букв. 

хто правильне життя веде, той довго живе’ – if you live virtuously, you will 

have a long life; if a person does not live virtuously is wasting their life ‘якщо ти 

живеш доброчесно, в тебе буде довге життя; якщо людина не живе 

доброчесно, вона витрачає життя даремно’; he that is full of himself is very 

empty ‘букв. той порожній, хто повний сам собою’ – concerns the person who 

thinks only of himself and wants everyone else to know how great he is 

‘стосується людини, що думає тільки про себе та хоче, щоб усі знали про її 

велич’ [325; 332; 334]. 

Тепер звернімося до семантичних особливостей фразеологізмів-

номінацій людини за родом діяльності. У цій групі спостерігається 

переважання маскулінних ідіом (220 одиниць, або 47,2% від загальної 
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кількості одиниць групи), наступними є метагендерні (187 одиниць та 40% 

відповідно) та фемінінні ідіоми (60 одиниць або 12,8%). Загалом 

комбінаторика сем значення фразеологічних одиниць групи виражається 

таким чином: облігаторні семи гендерної ознаки та характеру + диференційна 

сема “специфічні риси характеру”: an open book ‘букв. відкрита книга’ – a 

person who is open and honest ‘відкрита та щира людина’ [325; 331]. 

Отже, характер має прямий взаємозв’язок зі способом життя та 

поведінкою, тобто має безпосередній вплив на ці складні аспекти 

особистості. Таким чином, окрім вищезазначених сем у комбінацію значення 

фразеологічної одиниці можуть включатися семи “поведінка” (an enfant 

terrible ‘букв. плохіш’ – a famous or successful person who likes to shock people 

by behaving badly ‘відома або успішна людина, яка любить шокувати людей 

поганою поведінкою’ [325; 332] або “спосіб життя” (lounge lizard ‘букв. 

альфонс’– a well-dressed man who frequents the establishments in which the rich 

gather with the intention of seducing a rich woman with his flattery and deceptive 

charm ‘нероба, дозвільний гультіпака, частий відвідувач дансингів, 

який шукає знайомства з багатими жінками’ [325; 334]), що є наслідком 

характеру як такого.  

В межах групи СHARACTER зафіксовано переважання ідіом з 

гендерним компонентом, що виражений імпліцитно (338 одиниць, що 

складає 72,4% від загальної кількості одиниць групи), адже більшість ідіом 

групи утворені завдяки метафоричному і метонімімічному переносам: a thorn 

in one side ‘букв. колючка в боці’ someone that keeps causing problems ‘хтось, 

хто завдає багато клопоту’ [325; 334]; a ball of fire ‘букв. вогняний шар’ – 

a person who is full of energy and enthusiasm ‘людина, повна енергії та 

ентузіазму’. Одиниці з гендерним компонентом, що виражений експліцитно 

складають третину групи: a man of few words ‘букв. чоловік декількох слів’ – 

a taciturn person ‘небагатослівний чоловік’ [325; 332; 334]. 

Як зазначалося вище, більшості ідіом цієї групи (420 одиниць або 90% 

від загальної кількості одиниць групи) властива негативна конотація і лише 
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10% (47 одиниць) є позитивно конотованими. Таким чином, можна зробити 

ранжування найпоширеніших негативних рис характеру, притаманних як 

чоловікам, так і жінкам. Найбільше засуджуються такі вади, як:  

– жадібність (a cheap skate ‘букв. дешевий скат (тип)' – a stingy person 

‘скупердяй, скнара, той, що любить поживитися за чужий рахунок’  

[325; 334]); 

– задирливість (a fighting cock ‘букв. бійцівський півень’ – a combative 

person ‘шибеник’ [325; 331]);  

– нахабство (a cool beggar ‘букв. нахабний тип’ – impudent person 

‘нахаба’ [325; 331]);  

– пихатість (as vain as a peacock ‘букв. пихатий, поважний, як павич’ – 

a self-centred person ‘пихата, гордовита людина’ [325; 331]);  

– боязкість (an old woman ‘букв. стара баба’ – a timid, fussy, or cautious 

person ‘боязка або метушлива людина (про чоловіка)’ [325; 331]);  

– лицемірство (no man can serve two masters ‘букв. не можна служити 

двом панам відразу’ – a person cannot work for two different people, 

organizations or purposes in good faith, because they will end up favouring one 

over the other ‘людина не може працювати на двох різних людей, або 

організації, або слугувати двом цілям сумлінно’ (етим. бібл. Mathew VI, 24) 

[325; 332; 334];  

– гордовитість (Lady Muck ‘букв. Леді Мерзота’ – a haughty or socially 

pretentious woman ‘гордовита та зверхня жінка’ [325; 332]), пихатість 

((as) proud as a peacock ‘букв. пихатий, поважний, як павич’ – a vain or self-

centred person ‘пихата, гордовита людина’; a man may love his house well 

without riding on the ridge ‘можна любити свою домівку, але не обов’язково її 

усюди розхвалювати’ [325; 332; 334]); лінь (weary Willie ‘букв. Віллі, що 

нудьгує’ – one who avoids or dislikes work ‘нероба; людина, що уникає 

роботи’ [325; 334]);  

        – адюльтер (a light o’love ‘бук. світло кохання’ – а light or wanton woman; 

a woman inconstant in love ‘кокетка, легковажна у коханні жінка’ [325; 334]);  
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– неуцтво (a flannelled fool ‘букв. бовдур у фланелевому костюмі’ – 

a nickname of rich bone-idle sportsman ‘глузливе прізвисько лобуря-

спортсмена’ [325; 330]).  

Зауважимо, що для деяких негативних чоловічих ознак застосовуються 

ідіоми с жіночим гендерним компонентом у структурі, що не раз 

відзначалося лінгвістами, як дискримінативний факт відносно жінки. 

Щодо ідіом, які підкреслюють поведінку або спосіб життя, що є 

наслідком певних рис характеру, то більшість з них є негативно 

забарвленими. Наприклад, фразеологізми, що описують негативну поведінку, 

яка може бути зухвалою або навіть агресивною: a lager lout ‘букв. п’яний 

бешкетник’ – a young man who drinks too much alcohol and is then noisy; rude, 

or violent (often plural) ‘молодий чоловік, який споживає багато алкоголю та 

поводиться грубо і жорстоко’; a rough customer ‘букв. грубий тип’ – villain, 

scoundrel, nasty person ‘грубіян, неотесана людина’; або зарозуміла поведінка: 

a (little) tin god ‘букв. маленький божок’– someone who behaves as if they are 

more important or powerful than they really are ‘хтось, хто поводить себе так, 

нібито він важливіший і могутніший за інших’ [325; 329].  

У свою чергу, фразеологізми на позначення способу життя людини 

можна розподілити за такими підгрупами:  

– дозвільний спосіб життя (ladies who lunch ‘букв. леді, що ходять на 

ланч’ – women with the money and free time to meet for social lunches ‘жінки, 

що мають гроші і багато вільного часу, щоб регулярно зустрічатися за 

ланчами’ [325; 330]);  

– розгульний (night owl ‘букв. нічна сова’ – a person who stays up late at 

night ‘опівнічник, нічний гуляка’; a high roller ‘букв. гульвіса’ – someone who 

spends a lot of money in a careless way, especially risking money in games ‘хтось, 

хто витрачає багато грошей даремно, особливо граючи в азартні ігри’  

[325; 332; 334]);  

– аскетичний (a pillar of society ‘букв. стрижень суспільства’ – a person 

regarded as a particularly responsible citizen ‘людина, яку вважають 
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відповідальою в соціумі’; а woman of her word ‘букв. жінка свого слова’ – 

a person who keeps the promises that they make ‘людина, яка завжди 

дотримується своїх обіцянок’ [325; 330; 332]). 

У фразеотематичній групі ідіом на позначення характеру людини є усі 

можливі види моделей лексикографічної репрезентації гендерного 

компонента значення фразеологічних одиниць: 

1. ФО + глоса+ дефiнiцiя + ілюстративний приклад (I + G + D + E):  

la-di-da ‘букв. ладіда’– old-fashioned. a woman who is lah-di-dah thinks 

she is better than other people and tries to speak as if she is from a high social class 

‘жінка, яка вважає себе кращою за інших та намагається спілкуватися так, 

нібито вона з вищого соціального класу’. No one really liked her in the village. 

They all thought she was a bit lah-di-dah [325; 332; 334]. Ця модель є прикладом 

розгорнутої словникової статті. В межах гендерно значущої інформації глоса 

в даному випадку не відіграє ніякої ролі, оскільки вказує на застарілість 

вживання даного фразеологізму, і лише дефініція, завдяки лексемі woman, 

дає змогу адекватно трактувати ступінь репрезентації гендерного компонента 

значення даної фразеологічної одиниці. 

2. ФО + дефiнiцiя +  ілюстративний приклад (I + D + E):  

a yes man ‘букв.так-чоловік’ – someone who agrees with everything their 

boss or leader says in order to please them ‘хтось, хто погоджується з усім, що 

каже його босс’. He denies that he's simply a yes man, and insists he'll be making 

major changes to the way the club is run [325; 328; 335]. У цьому випадку не 

дефініція, як, зазвичай, а структура фразеологізму та приклад засвідчують 

маскулінну гендерну маркованність завдяки іменнику man в структурі 

фразеологізму та займеннику he в ілюстративному прикладі. Дефініція, у 

свою чергу, тільки вказує на те, що ідіома стосується людини, але не уточнює 

стать, тобто не виконує своєї функції в повній мірі, що змушує нас залучати 

інші компоненти словникової статті для аналізу гендерного компонента 

значення фразеологізму.  

3. ФО + дефiнiцiя + глоса або навпаки (I + G + D):  
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Monday morning quarterback ‘букв. той,хто нападає вранці в понеділок’ – 

North American. a person who is wise after the event ‘людина, яка знає, 

як правильно поступити після події’ [325; 334]. У цій моделі 

використовується глоса, що вказує на локативність, тобто на територіальне 

походження й ужиток даної ідіоми. Дефініція, як стрижень словникової 

статті, бере на себе вирішальну функцію з погляду трактування значення 

гендерного компонента фразеологічної одиниці, адже містить у своєму складі 

метагендерний маркер person. 

4. ФО + дефініція (I + D):  

be as slippery as an eel ‘букв. бути слизьким, як вуж’ – someone who is as 

slippery as an eel cannot be trusted ‘бути тим, кому не можна довіряти’  

[325; 330]. Дана лексикографічна модель є прикладом метагендерного 

фразеологізму, тобто може характеризувати і чоловічі, і жіночі ознаки 

характеру, на що вказує лексема someone у дефініції, яка є опорним 

компонентом словникової статті в межах ідентифікації гендерної інформації, 

що міститься в значенні фразеологізму. 

Результати аналізу продуктивності моделей лексикографічної 

репрезентації гендерного компонента значення фразеологізму у 

фразеотематичній групі CHARACTER наведено у таблиці 3.3.:  

Таблиця 3.3. 

Продуктивність лексикографічних моделей у  фразеотематичній групі 

на позначення рис характеру  

Лексикографічна модель Кількість % 

I + G + D  209 37 

I + D  176 31,3 

I + D+ E 99 17,5 

I + G + D + E 80 14,2 

Усього 564 100 
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Серед загальної кількості одиниць групи зустрічаються фразеологічні 

дублети: man / woman of leisure ‘букв. чоловік / дозвілля’ – a person who does 

not need to earn a living or whose time is free from obligations to others ‘людина, 

якої не потрібно заробляти на життя, та чий час, зазвичай, вільний від 

зобов’язань іншим’; а man / woman of  his / her word ‘букв. людина свого 

слова’ – a person who keeps the promises that they make ‘людина, що завжди 

тримає обіцянки’; gentleman / lady of leisure ‘букв. джентльмен / леді вільного 

часу’ – a person who does not need to earn a living or whose time is free from 

obligations to others ‘людина, що не має потреби заробляти на життя та є 

вільною від зобов’язань’ [325; 330].  

Структура словникових статей ідіом групи відзначається великою 

кількістю різноманітних позначок, від локативних до етимологічних: Irish, 

American, old-fashioned, British & Australian, informal, humorous, ірон., шутл.,  

почат.. амер., розм., заст., презир., рідк., етим. фр., етим. лат., етим. інд.,  

етім. бібл., що вказує на те, що одиниці цієї групи мають різне походження. 

Фразеологічні одиниці-номінації людини на позначення рис характеру 

в своїй більшості є негативно оцінними (420 одиниць або 90% від загальної 

кількості одиниць групи),) що свідчить про те, що процес номінації базується 

на ознаках негативної подібності характеру, поведінки тощо. У межах даної 

групи відзначається перевага немотивованої компонентно-зумовленої 

фразеологічної номінації, в основі якої міститься затемнений нереальний 

образ, з яким майже неможливо встановити зв’язок: an open book ‘букв. 

відкрита книга’ – a person who is open and honest ‘відкрита і чесна людина’; a 

straw man ‘букв. солом’яний чоловік’– a person that is weak and easy to defeat 

‘чоловік, якого легко зламати, перемогти’ [325; 334]. 

Інші типи фразеологічної номінації також беруть участь у формуванні 

ідіом фразеотематичної групи CHARACTER: 

– мотивована компонентно-зумовлена фразеологічна номінація 

(Dr.) Jekyll and (Mr.) Hyde ‘букв. доктор Джекіл і містер Хайд’ – a person with 

two distinct personalities, one good and one evil ‘людина-перевертень, в якому 
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переважає то добрий початок, то злий’ (за ім’ям героя повісті 

Р. Л. Стівенсона, де добродійний герой доктор Джекіл періодично 

перетворювався на ганебного містера Хайда) [325; 332]; 

– непряма вторинна номінація, коли процесс найменування не 

відзначається змінним прототипом: an old wife ‘букв. стара баба’ – person who 

likes gossiping ‘кума, пліткарка’; a nasty piece of work  ‘букв. огидна робота’ – 

a very unpleasant person ‘дуже неприємна людина [325; 330]; 

– змішана: a straw man ‘букв. солом’яний чоловік’ – a person that is 

weak and easy to defeat ‘чоловік, якого легко побороти’ [325]; 

– третинна, або повторне переосмислення вже переосмислених зворотів 

шляхом дерівації вислову: a gentleman of the three outs ‘букв. джентльмен без 

грошей, без пристойного плаття і чесного імені’ – unreliable man ‘сумнівна 

особистість’ (від вислову three outs, out of pocket, out of elbows, out of credit); 

every man has his faults ‘букв. кожна людина має свої недоліки’ – no one is 

perfect ‘ніхто не ідеальний’ (від вислову every man has his faults, аnd honesty is 

his) [325; 328]. 

Отже, аналіз фразеологізмів групи СHARACTER засвідчив, що 

незважаючи на так звану “ідеалізацію” чоловіка у англійськомовній картині 

світу, усі вади характеру, такі як пихатість, адюльтер, неосвіченість тощо 

засуджуються однаково, не враховуючи стать референту, зокрема агресивна 

поведінка, яка притаманна чоловікам. 

 

3.2.3. Фразеотематична група RELATIONSHIPS 

 

Ця група репрезентується 437 ідіомами, що дорівнює 18,6% від 

загальної кількості одиниць вибірки. У цілому, значення назви групи можна 

сформулювати як взаємовідносини людей, які спрямовані на їхню взаємодію 

та спілкування і спричинюють об’єктивне або суб’єктивне бачення своєї 

позиції і стану інших індивідів, що, у свою чергу, завдає певний характер 

міжособистісних стосунків, перш за все, в межах спільної діяльності, як 
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наприклад: old boy ‘букв. старина’– a male ex-pupil of a school ‘старий 

шкільний або університетський товариш’; own flesh and blood ‘букв. чиясь 

кров і плоть’ – someone's relative ‘чийсь родич’ [325; 334]. 

Критеріями відбору фразеологічних одиниць цієї групи слугували:  

– наявність у структурі гендерно маркованого фразеологізму лексем-

позначень чоловіків або жінок за характерем взаємостосунків, як-от: the girl 

next door ‘букв. дівчина з сусіднього двору’ – an archetype of a kind, 

unassuming, and honest girl or woman who lives near by, often in a romantic story 

‘любляча, вірна, миловидна, але «земна» і простовата дівчина або молода 

жінка’ [325; 329];  

– гендерні або метагендерні маркери в семантиці ідіом (a man, a 

woman, person): bit on the side ‘букв. щось на стороні’ – a person with whom 

you are unfaithful to your partner ‘людина, з котрою ти зраджуєш свого 

партнера’; a clinging vine ‘оповита лоза’ – a woman, whose relationship with 

someone or others is characterized by emotional overdependence or helplessness 

‘слабка, безпорадна жінка, що повністю залежіть від чоловіка’ [325]. 

За своєю етимологією фразеологічні одиниці, що номінують людину за 

характером взаємовідносин, розподілено за такими групами: 

– ідіоми-історизми, як наприклад: rough trade ‘букв. торгівля 

чоловіками’ – men who have sex with other men for money and who look as if 

they come from a low social class ‘чоловіки з низького соціального класу, що 

мають секс с іншими чоловіками за гроші’. Ідіома почала вживатися в 

англійській мові в 30 роках ХХ сторіччя, коли в Лондоні і чоловіки з нижчих 

верств суспільства (солдати, матроси, робітники, безробітні тощо) ставали 

сексуальними партнерами (як правило, активними) гомосексуальних 

чоловіків з привілейованих класів. У сучасному жаргоні – мазохістське 

прагнення частини гомосексуалістів знайти собі партнера, який може 

виявитися грубим і навіть небезпечним [325; 332]; 

– ідіоми, що пов’язані зі старовинними звичаями або повір’ями: a left-

handed wife ‘букв. лівобічна жінка’ – а morganatic wife ‘морганістична жінка’ 
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(ідіома походить від давньогерманського звичаю, відповідно до якого 

чоловік, що одружувався зі своєю співмешканкою або жінкою, значно 

нижчою за його  статусом, подавав їй ліву руку); lead apes in hell ‘букв. вести 

мавп у пекло’ – (of a woman) to die without having copulated ‘вмерти старою 

дівою’ (згідно зі старим англійським повір’ям, старим дівам призначено після 

смерті няньчити мавп у пеклі) [325; 332]; 

– ідіоми літературного походження, що були введені в обіг 

літературними діячами, як наприклад: the not impossible she ‘букв. неможлива 

вона’ – а future favored one ‘можлива, майбутня обраниця’ (вираз, узятий з 

вірша англійського поета З. Крето); Darby and Joan ‘букв. Дарбі і Джоан’ – a 

contented old married couple ‘старе любляче подружжя’ (за іменами героїв 

балади Р. Вудфола, що була опублікована у 1735 році); sister Anne ‘букв. 

сестра Ганна’ – a loyal and devoted friend ‘вірна, віддана подруга’ (персонаж з 

казки французького письменника XVII сторіччя Ш. Перро «Синя борода». 

Ганна очікувала на башті на братів, щоб врятувати сестру, дружину синьої 

бороди [325; 332; 334]; 

– ідіоми-шекспіризми: single blessedness ‘букв. обітниця безшлюбності’ 

– a state of being unmarried, for people who want to remain single, and dedicate 

themselves for the greater glory of God ‘стан людей, які вирішують залишатися 

неодруженими та присвятити своє життя служінню Богу’ [325; 334]; 

– біблеїзми: David and Jonathan ‘букв. Давід и Іонафан’ – very close 

friends ‘нерозлучні друзі’ (Стосунки Давида й Іонафана були прикладом 

ідеальної дружби в Біблії як в іудейській, так і в християнській традиції. 

Вони стають близькими друзями практично після першої зустрічі. Коли Саул 

хотів убити Давида, Іонафан двічі рятував його від смерті, навіть з 

небезпекою для свого власного життя); an angel of light ‘букв. янгол світла’ – 

much beloved person ‘дорога кохана людина’ (етим. бібл. 2 Corinthians XI, 14) 

[325; 330; 334]; 
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– ідіоми, що є запозиченнями з різних мов: the three musketeers ‘букв. 

три мушкетери’ – three close, inseparable friends ‘вірна трійця, нерозлучні 

друзі’ (етимологія французька) [325; 332]; 

– ідіоми, що пов’язані з античною міфологією та казками: Damon and 

Pythias ‘букв. Дамон і Піфіас’ – close, inseparable friends ‘нерозлучні друзі’ 

(імена двох знаменитих вірних друзів, які жили в Сіракузах. Коли Піфіас був 

засуджений тираном Діонісієм на смерть, Дамон хотів померти замість нього, 

і на місці страти вони оскаржували право на смерть. Діонісій так був 

зворушений цією дружбою, що пробачив засудженого і побажав бути 

прийнятим третім в коло цих двох друзів.); beauty and beast ‘букв. красуня і 

чудовисько’ – a beautiful woman and an ugly man ‘цікава жінка і 

непривабливий чоловік’ (однойменна європейська чарівна казка, відома в 

декількох варіантах, за сюжетом якої красуня на ім’я Бель закохується у 

чудовисько, який насправді є зачарованим принцем) [325; 332; 334]. 

Тепер перейдемо до розгляду структури ідіом на позначення людини за 

характером взаємостосунків. За структурою група RELATIONSHIPS 

характеризується переважанням субстантивних ідіом (397 одиниць, що 

становить 90,8%), з яких продуктивними типами є Adj + N (one’s best girl 

‘букв. найкраща дівчина’ – one’s beloved girl ‘кохана дівчина’ [325]) та N + N 

(a man of your own heart ‘букв. чоловік твого серця’ – a person you like because 

the you the same kind of things you do ‘чоловік, якому подобаються ті ж самі 

речі, що й тобі’ [325; 331]). Це може пояснюватись ключовою роллю людини 

у формуванні міжособистісних стосунків.  

Зазначимо, що лише 35 одиниць групи (8,1% відповідно) 

репрезентовано зворотами дієслівного типу V + N: be sb's main squeeze ‘букв. 

бути чиєюсь пасією’ – to be the person that someone has a romantic or sexual 

relationship with ‘бути людиною, з якою хтось має романтичні або сексуальні 

зв’язки [325; 334]; ад’єктивного Adj + Adj (2 одиниці або 0,45%): anyone's 

‘букв. чий завгодно’ – (of a person) open to sexual advances from anyone 

‘людина, відкрита для сексуальних стосунків з ким завгодно [325; 334]’; 
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адвербіального зі структурою Prep + N + N (1 одиниця, що також становить 

0,2%): between man and man (man to man) ‘букв. як чоловік з чоловіком’ – 

when men talk honestly about subjects which may be difficult or embarrassing 

‘коли чоловіки розмовляють відкрито на теми, що можуть бути складними та 

неприємними’ [325; 330]; та комунікативного типу (2 одиниці, шо є 0,45 %), 

які повчають, що потрібно уважно ставитися до свого оточення: he that lies 

down with dogs must rise up with fleas ‘з собакою ляжеш, з блохами встанеш’ – 

you should be cautious of the company you keep, because you turn into the people 

around you and gain their bad habits ‘тобі потрібно уважно обирати друзів, 

тому що люди з часом перетворюються на тих, хто поряд з ними, та 

засвоюють їхні погані звички’; а man is known by the company he keeps ‘букв. 

скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти’ – our character is reflected in our 

choice of friends ‘наш характер проявляється в тому, яких друзів ми 

обираємо’ [325; 331]. 

Розглянемо семантичні особливості фразеологізмів-номінацій людини 

на позначення характеру взаємостосунків. Завдяки семантичному аналізу 

було виявлено, що в цій групі переважають ідіоми з маскулінним гендерним 

компонентом – 255 одиниць, що дорівнює 58,3%, як наприклад: prodigal son 

‘букв. блудний син’ – a person who leaves home to lead a spendthrift and 

extravagant way of life but later makes a repentant return ‘людина, яка кидає свій 

будинок, для того, щоб вести розгульний спосіб життя, але пізніше 

повертається назад з покаянням’ [325; 332]; фемінінні фразеологізми 

налічують 107 одиниць (що становить 24,5%): the old lady ‘букв. стара леді’ – 

mother ‘мати, стара” [325]; метагендерні – 75 одиниць (17,2% відповідно): 

the light of your life ‘букв. світло життя’ – a much-loved person ‘дуже кохана 

людина’ [325; 334].  

За характером стосунків в цій групі можна виділити ідіоми, що 

позначають любовні, дружні та сімейні взаємовідносини. Наприклад: a 

mummy’s boy ‘букв. матусин синочок’ – a boy or man who is considered to be 

very close to his mother and often timid or overprotected ‘сором’язливий 
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хлопець або чоловік, що має дуже близькі стосунки з матір’ю та знаходиться 

під її надмірною опікою’ [325; 332; 334]; a golf widow ‘букв. гольф удова’ – a 

wife who is left alone much of the time because her husband is playing golf 

‘жінка, чоловік якої захоплюється гольфом’ [325; 328; 330].  

Семантична комбінація групи репрезентована таким чином: інтегральні 

семи «гендер», «відносини» та диференційна сема «характер відносин». 

Наприклад: the old boy network ‘букв. мережа старих друзів’ – men from the 

same school, club, etc who give each other jobs or other advantages ‘чоловіки з 

однієї школи, клубу тощо, які допомагають один одному з роботою або 

завдяки дружбі мають інші привілеї’ [325; 332].  

У деяких випадках, у значенні ідіом комбінується більша кількість 

різноманітних сем. Так, наприклад, у значенні ідіоми the answer to maiden’s 

prayer ‘букв. відповідь на дівочі молитви’ – a handsome bachelor who seems to 

be ideal ‘мрія будь-якої дівчини, красивий холостяк, завидний наречений, 

красень чоловік’, де окрім вищезазначених можна виділити сему 

“зовнішність”, а в ідіомі May and December (or January) ‘букв. Травень і 

Грудень (Січень)’ – two parties between whom there is a considerable age 

difference often because one individual has an ulterior motive such as money, 

status, etc. ‘дві людини, які мають значну різницю у віці, дуже часто тому, що 

одна з сторін має прихований мотив, такий, як гроші, статус тощо’ [325; 330], 

окрім стосунків та їхньої специфіки робиться акцент і на вік. 

Серед гендерно маркованих ідіом цієї групи домінують ті, семантика 

яких містить експліцитно виражений гендерний компонент – 321 одиниця 

(73,4%): a New Man ‘букв. новий чоловік’ – a man who shows his belief in the 

equality of the sexes by helping his partner with the care of the children and by 

sharing the work that needs to be done in the house ‘чоловік, який визнає статеву 

рівноправність, допомагаючи своїй партнерці доглядати за дітьми або ділить 

з нею нарівно хатні обов’язки’ [325; 332; 334]; проте й одиниці з гендерним 

компонентом, що виражені імпліцитно, становлять досить значну частину 

цієї групи – 116 одиниць та 26,6% відповідно: an inappropriate blessing ‘букв. 
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незатребуваний скарб’ – an unmarried woman or old maid ‘незаміжня жінка, 

стара діва’ [325; 334]. 

Семантичний аналіз гендерно маркованих фразеологізмів аналізованої 

групи засвідчив, що в більшості випадків фразеологічні одиниці-номінації 

людини за характером взаємовідносин, розкривають любовні, сімейні та 

дружні стосунки. 

Переважаюча кількість ідіом характеризує любовні стосунки, адже для 

англомовного суспільства це невід’ємна складова сучасної реальності. Якщо 

чоловік в цих взаємостосунках зображується як лицар та галантний кавалер 

(a knight in shining armour ‘букв. лицар у сяючих обладунках’ – an idealized or 

heroic person, especially a man who comes to the rescue of a woman in distress or 

in a difficult situation ‘ідеалізований або героїчний чоловік, що з’являється для 

того, щоб врятувати жінку у складній ситуації’ [325; 330]), то характеристика 

жінки є більш іронічною, а в деяких випадках і цинічною: a ball-breaker 

‘букв. розбивач яєць’ – a woman who does not like men and is unpleasant 

towards them ‘жінка, якій не подобаються чоловіки та вона не чемна з ними’ 

[325; 332].  

Необхідно зазначити, що навіть заздалегідь негативні поняття 

застосовуються зовсім по-різному відносно чоловіків і жінок, що свідчить 

про андроценричність англійської культури й подвійні стандарти. Для 

порівняння можна навести два приклади маскуліного й фемініного 

фразеологізмів: a boy toy ‘букв. хлопчик-іграшка’ – a young man who is having 

a sexual relationship with a woman who is much older than him ‘молодий 

чоловік, шо має стосунки з жінкою, яка набагато старша за нього’ та a fallen 

woman ‘букв. пропаща жінка’ – a woman who is not respected any more because 

she had sex without being married ‘жінка, яку не поважають за те, що вона мала 

сексуальні стосунки с чоловіками до заміжжя’ [325; 332; 334]. Дефініції 

свідчать про абсолютно діаметральне ставлення до поведінки чоловіків і 

жінок (у першому прикладі поведінка чоловіка не осуджується, а в другому – 

поведінка жінки вважається аморальною).  
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Слід зазначити, що в корпусі вибірки є поодинокі приклади, які 

вказують на той факт, що в деяких випадках засуджується порочна поведінка 

чоловіків, як наприклад: an ass with two panniers ‘букв. віслюк з двома 

корзинами’ – a man walking the streets with a lady on each arm ‘чоловік, що йде 

попід руку з двома жінками’ [325; 331].  

Репрезентативним матеріалом з погляду культурної інформації є 

фразеологічні одиниці, що позначають сімейний статус, тобто стосунки 

“чоловік-жінка» та розкривають ставлення англійців до інституту сім’ї, а 

також ієрархію, характерну для родин англійського суспільства. Наприклад: 

lord and master ‘букв. хазяїн і глава’ – а husband obey because he has power 

over you ‘чоловік і повелитель’ [325; 334]. Тут підкреслюється головна та 

позитивна роль чоловіка в родині, що засвідчує факт патріархальності 

англійських сімей, де на чолі сім’ї стоїть чоловік. 

Розглянемо ще один приклад: one's worst half ‘букв. найгірша половина’ – 

a husband ‘чоловік’ та  one’s (or the) better half ‘краща половина’ – a wife 

‘дружина’ [325; 328; 330]. У наведеному фразеологізмі маскулінні ідоми є 

більш негативно конотовані, ніж фемінінні в тому ж самому контексті. Така 

опозиція не є характерною для англійского фразеологічного фонду в цілому.  

Щодо кровної спорідненості, то необхідно зауважити, що лише 

незначна кількість маскулінних та фемінних ідіом вживаються на позначення 

родинних зв’язків: half brother ‘букв. зведений брат’ – а brother to whom one is 

biologically related through a one parent only ‘брат, який має біологічну 

спорідненість тільки за одним із батьків’; a full sister ‘букв. рідна сестра’ – а 

sister born of the same mother and father ‘сестра, що має рідних по крові 

батьків’ [325; 330]. 

Серед ідіом, що вербалізують дружні відносини, домінують маскулінні 

фразеологізми: a man's man ‘букв. мужик’ – a man whose personality is such 

that he is more popular and at ease with other men than with women ‘чоловік, 

який більш популярний серед чоловіків і краще знаходить спільну мову з 

ними, ніж з жінками’; big boy ‘букв. великий хлопчина’ – a form of addressing 
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to a friend between males, sometimes sarcastically ‘старина, друже, стариган, 

голубчику’ [325; 328; 330]. На відміну від фразеологізмів з маскулінним 

гендерним компонентом, фемінінних фразеологізмів у підгрупі всього лише 

декілька: sister Anne ‘сестра Анна’ – very good and loyal friend ‘вірна, віддана 

подруга’ [325; 329]. Це можна пояснити тим, що чоловіки більше часу 

віддають соціальному життю поза родиною і проводять його з друзями, а 

жінки, навпаки, більш віддані сім’ї і дітям. 

Щодо метагендерних ідіом, то вони є  негативно конотованими, як-от: 

a cradle-snatcher ‘букв. розкрадач колисок’ – someone who has a romantic or 

sexual relationship with a much younger partner ‘хтось, хто має романтичні або 

сексуальні відносини з партнером, який/яка значно за нього 

молодший/молодша’; the apple of sb's eye ‘букв. зіниця ока’ – the person who 

someone loves most and is very proud of ‘людина, яку хтось дуже кохає та 

пишається нею’; the love of your life ‘букв. кохання всього життя’ – the person 

that you love most in all your life ‘людина, яку ти кохаєш більш за все на світі’ 

[332; 334]; a mouth to feed ‘букв. зайвий рот’ – someone in your family, 

especially a new-born baby for whom you must provide food ‘хтось у родині, 

особливо немовля, для кого потрібно діставати їжу’; a fair-weather friend 

‘букв. друг у добру погоду’ – someone who only wants to be your friend when 

you are successful and leaves you when you have problems or need friend ‘хтось, 

хто хоче бути твоїм другом лише коли ти успішний, та кидає тебе, коли в 

тебе проблеми або ти потребуєш його’ [325; 330].  

Лексикографічний аналіз засвідчив, що всі моделі лексикографічної 

репрезентації гендерного компоненту англійськомовних ідіом є у 

фразеотематичній групі на позначення взаємовідносин: 

1. ФО + глоса+ дефiнiцiя + ілюстративний приклад (I + G + D + E):  

not be the marrying kind ‘букв. не годитися для одруження’ – humorous. 

if a man is not the marrying kind, he does not want to be married ‘чоловік, що не 

бажає одружуватися’. People sometimes use this phrase to mean that the man is 

homosexual (= sexually attracted to other men). George has had several girlfriends, 
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but he's not the marrying kind [325; 328; 334]. Дефініція у наведеній моделі є 

ключовим компонентом, оскільки має у своєму складі лексему man, що 

безпосередньо вказує на приналежність даної ідіоми до визначення певних 

чоловічих ознак. Інтерес становить той факт, що в даному випадку можно 

виділити дві глоси, одна з яких не несе релевантної інформації щодо 

гендерних характеристик фразеологізму, а лише визначає характер його 

використання у мовній практиці, тобто що він вживається суто в 

гумористичному контексті. Друга позначка є більш важливою, оскільки 

вказує на коректність застосовування ідіоми по відношенню до чоловіків 

нетрадиційної орієнтації.  

2. ФО + дефiнiцiя + ілюстративний приклад (I + D + E):  

A Don Juan ‘букв. Дон Жуан’ – a man who has had sex with a lot of 

women ‘чоловік, який мав секс с великою кількістю жінок’. At 47 he detests 

his image as a Don Juan [328; 334]. Дана модель є репрезентативною з погляду 

всіх її складових, тому що гендерні маркери наявні як в дефініції – це man та 

ідіомі – лексеми Don та власна назва Juan, так і в ілюстративному прикладі – 

уточнююча лексема he. Але, щоб виділити необхідну гендерну інформацію в 

структурі цього фразеологізму, необхідно мати інформацію щодо 

походження слова Don (шанобливе звернення до чоловіка в деяких країнах 

Європи), адже своєчасне виявлення гендерних маркерів у структурі 

фразеологізму значно спрощує ідентифікацію та селекцію гендерно 

маркованих ідіом. 

3. ФО + дефiнiцiя + глоса або навпаки (I + G + D):  

be anyone's ‘бути чиїм завгодно’ – (of a person) be open to sexual 

advances from anyone ‘(о людині) бути відкритим для сексуальних відносин з 

будь-ким’. (informal) [328; 336]. Це один з випадків, коли використовується 

подвійна глоса: of a person у складі дефініції, що вказує на те, що ідіома 

використовується по відношенню до обох статей та informal, що визначає 

сферу використання фразеологізму. 

4. ФО + дефініція (I + D):  



121 

an earth mother ‘букв. мати від природи’ – a woman who has children and 

who has a natural ability as a mother ‘жінка, яка природжена бути матір’ю’ 

[325; 335]. Ця лексикографічна модель не потребує додаткових складових, 

таких як ілюстративне речення або глоса, позаяк гендерна інформація 

певною мірою розкривається завдяки фразеологізму, який має у складі 

лексему mother та дефініцію, яка починається словом woman. 

Результати аналізу продуктивності моделей лексикографічної 

репрезентації гендерного компоненту значення фразеологізму у 

фразеотематичній групі RELATIONSHIPS наведено у таблиці 3.4.:  

 

Таблиця 3.4. 

Продуктивність лексикографічних моделей у  фразеотематичній групі 

на позначення взаємостосунків 

Лексикографічна модель Кількість % 

I + D  332 76 

I + D+ E 60 13,2 

I + G + D + E 31 7 

I + G + D 14 3,8 

Усього 437 100 

 

Кількісні дані свідчать про те, що переважає лексикографічна модель 

I + D, тобто в рамках трактування значення гендерного компонента 

фразеологічної одиниці на позначення людських взаємостосунків, складові 

цієї моделі дають найбільш вичерпну інформацію, яка не потребує уточнення 

з боку інших компонентів словникової статті.  

У групі RELATIONSHIPS також є фразеологічні дублети: a grass widow/ 

widower ‘солом’яний удівець / солом’яна удова’ – a person whose partner is 

temporarily absent or lives far away ‘людина, чий партнер тимчасово відсутній 

або живе далеко’; a man / woman after your own heart ‘букв. чоловік або жінка 

за покликанням твого серця’ – if someone is a man or woman after your own 
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heart, you admire them because they do or believe the same things as you ‘якщо 

хтось є чоловіком або жінкою за покликанням твого серця, ви захоплюєтеся 

ними, тому що вони роблять або вірять у ті ж самі речі, що й ви’ [332; 334]. 

Необхідно зауважити, що і прислів’їя теж можуть бути виражені в формі 

фразеологічних дублетів, як наприклад: like mother, like daughter ‘букв. яка 

мати, така і донька’ / like father, like son ‘букв. який батько, такий і син’ – 

children usually take after their parents ‘діти, зазвичай, схожі на своїх батьків’ 

[325; 332]. 

Щодо словникових позначок, то вони є локативними: British & 

Australian, American, почат. амер; стилістичними: humorous, informal, old-

fashioned розм; етимологічними:  етим. фр., етим. лат., етим. бібл. 

Фразеологічні звороти групи RELATIONSHIPS є продуктом 

мотивованої компонентно-зумовленої фразеологічної номінації (hostages to 

fortune ‘букв. заручники долі’ – children, wife and children ‘діти, дружина та 

діти’; Darby and Joan ‘букв. Дарбі і Джоан’ – an old couple who are still in love 

with each other ‘старе любляче подружжя’ [325; 330]). 

Також широко представлені й інші типи фразеологічної номінації, а 

саме: 

– немотивована компонентно-зумовлена фразеологічна номінація 

(a man-eater ‘букв. пожирач чоловіків’ – a woman who attracts men very easily 

and has many relationships ‘жінка, яка дуже легко приваблює багато чоловіків 

і має багато відносин’ [332; 334]); 

– непряма вторинна номінація: a blind date ‘букв. побачення наосліп’ – 

a person who you go to a date organized by mutual friends ‘незнайомець або 

незнайомка, з якими ти йдеш на влаштоване друзями побачення’; the old lady 

‘букв. леді похилого віку’ – one’s wife ‘жінка, дружина’ [330; 332]; 

– змішана або номінація з частковим переосмислення фразеологічного 

вислову: a fancy man ‘букв. гарний чоловік’ – a woman’s lover ‘коханий, 

коханець’ [325; 334]; 
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– третинна, на основі повторного переосмислення вже 

переосмисленого звороту: the gray (or grey) mare ‘букв. сіра кобила’ – wife 

who rules, or is more competent than, the husband ‘жінка, що тримає свого 

чоловіка під каблуком’ від вислову the gray (or grey) mare is the better horse 

[325; 332; 334]; keep bach ‘букв. вести холостяцький спосіб життя’ – to cook, 

keep house etc. without the help or presence of a woman ‘готувати, утримувати 

будинок без жіночої допомоги’ (від вислову keep bachelor’s hall); Jack and Jill 

(Gill) ’букв. Джек і Джил’ – a man and a woman ‘чоловік та жінка’, що є 

похідним від прислів’я every Jack has his Gill (Jill) ‘букв. для усякого 

Джека знайдеться своя Джил’ – every man will eventually find a woman to be 

his romantic partner ‘кожен чоловік врешті-решт знайде кохану жінку’ 

[325; 332; 334]. 

Отже, переважання компонентно-зумовленої фразеологічної номінації 

в межах фразеотематичної группи ідіом на позначення міжособистісних 

стосунків, вказує на те, що більшсть фразеологічних одиниць не втратила 

зв’язок зі змінним прототипом. 

 

3.2.4. Фразеотематична група ABILITIES 

 

Групу ідіом на позначення здібностей репрезентовано 225 одиницями, 

що складає 9,6% від загальної кількості одиниць вибірки. До тематичного 

складу групи можна віднести ідіоми, які стосуються фізичних можливостей 

та розумових здібностей, або іншмим словами, індівідуально-психологічних 

особливостей, що є суб’єктивними умовами успішного або навіть 

неуспішного здійснення певного роду діяльності, як-от: Tom fool (or Fool) 

‘Том дурень’ – a foolish person ‘дурень, бовдур’ [325; 334]. 

Отже, добір матеріалу в процесі формування групи фразеологічних 

одиниць на позначення розумових здібностей та фізичних можливостей 

людини здійснювався за такими критеріями: 
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– наявність антропонімічних лексем на позначення ментальних і 

фізичних здібностей людини в структурі ідіом (wise man, he, man тощо): the 

wise man is born to rule the fool ‘букв. мудрий завжди править дурнями’ – 

people who are intelligent always manage the people who are not ‘розумні люди 

завжди керують тими, хто не дуже кмітливі’ [325; 332]; 

– виокремлення слова-ідентифікатора гендерного компонента і в 

структурі, і в значенні фразеологічних одиниць групи (someone, people, 

person  и тощо): a proper Charley ‘букв. правильний Чарлі’ – a fool or stupid 

person ‘повний, набитий дурень’ [325; 333]. 

За етимологією фразеологічні одиниці на позначення здібностей 

людини можуть бути розподілені за такими групами: 

– ідіоми-історизми: Tom O’Bedlam ‘букв. Том із Бедламу’ – a wandering 

mendicant either mad or feigning to be so  ‘божевільний, безумний’ (прізвисько 

божевільних, яких відпускали з Бедламу, лондонського будинку 

божевільних, просити милостиню); the Admirable Crichton ‘незрівняний 

Крайтон’ – a learned person (especially in humanities); someone who by long 

study gained mastery in one or more disciplines ‘вчений, освічена людина, 

вчений муж’ (за ім’ям відомого шотландського вченого XVI ст. 

Дж. Крайтона, що отримав ступінь магістра в чотирнадцять років; Крайтон 

відрізнявся дуже привабливою зовнішністю) [325; 332]; 

– біблеїзми: a prophet is not without honour, save in his own country ‘букв. 

не славний пророк у вітчизні своїй, немає пророка в своїй вітчизні’ – a 

person's gifts and talents are rarely appreciated by those close to them ‘люди не 

вірять в талант, геніальність або істинність слів людини, яка знаходиться 

поряд з ними’ (Mathew XIII, 57) [325; 332]. Вперше цей вираз зустрічається у 

євангельському вірші: “...Ісус же сказав їм: не буває пророк без честі, то хіба 

лише у вітчизні своїй і в будинку своєму”. Інколи вислів цитується 

старослов’янською мовою: “Несть пророку у вітчизні своїй”. Очікується, що 

все достеменно мудре, правильне може народитися не тут, а в іншому місці. 

Ще одним прикладом біблеїзму є ідіома the fool hath said in his heart, there is 
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no God ‘букв. і сказав дурень, Бога не існує’ – unintelligent people do not 

believe in God ‘дурні люди не вірять у Бога’ (У Psalms 14:1 наголошується, 

що ті, хто відкидають існування Бога, надають перевагу нечестивому життю) 

[325; 332]; 

– шекспіризми: the fool doth think that he is wise, but the wise man knows 

himself to be a fool ‘букв. дурень вважає себе мудрим, мудрий знає, що він 

дурень’ – the fool is ignorant and thinks he knows everything, the wise man 

continues to search for knowledge ‘дурень ігнорує знання і вважає, що він все 

знає, мудра людина завжди знаходиться у пошуку знань’ [325]; 

– запозичення, як-от: the wise do at the beginning what fools do at the end 

‘букв. мудрі роблять на початку те, що дурні роблять наприкінці’ – clever 

people do a lot of preliminary preparation before doing something in contrast to 

people who are not intelligent ‘розумні люди готуються до усього заздалегідь, 

чого не роблять нерозумні люди’ (етимологія німецька) [325; 332]. Наявність 

запозичених з інших мов прислів’їв вказує на те, що не тільки англійців 

завжди дратувала дурість; 

– ідіоми, що пов’язані з природою або природними явищами: as barmy 

as a bandicoot ‘букв. пришелепкуватий, як сумчастий щур’ – crazy, mad or 

mentally unstable person ‘божевільна людина, що не сповна розуму’ 

(австралійці не люблять сумчастих щурів, які завдають великої шкоди їхнім 

садам і городам. Слово bandicoot зустрічається в багатьох порівняннях, які 

мають негативне забарвлення [325; 330]. 

Структурний аналіз ідіом групи ABILITIES засвідчив, що більшість з 

них є зворотами субстантивного типу зі структурою Adj + N кількістю 

78 одиниць та N + N, що складають 28 одиниць (загальною кількістю 106, що 

є 47,1% від загальної кількості одиниць групи): a wise guy ‘букв. розумник’ – 

someone who is always trying to seem more clever than everyone else in a way 

that is annoying ‘хтось, хто хоче здаватися розумнішим, ніж є насправді’. 

Зустрічаються й дієслівні зі структурною формулою V + N phr (N + N), які 

налічують 79 одиниць, або 35,1%: be no/nobody's fool ‘букв. не бути дурнем’ – 
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to be intelligent ‘бути розумним’ [325; 334], ад’єктивні, які складають усього 

одну лексему: half-wit ‘букв. недоумкуватий’ – a stupid person ‘дурна людина’ 

[328; 330]; або ад’єктивні компаративного типу as + Adj +as +N (15 одиниць, 

що складає 6,7%): (as) silly as a goose ‘букв. дурний, як гусак’ – very foolish, 

very silly ‘дуже дурний’ [325; 332]; та адвербіальні звороти Prep + N phr 

(Adj + N) (13 одиниць та 5,8% відповідно): in the delicate state of health ‘букв. 

в делікатному положенні’ – pregnant ‘вагітна’ [325].  

У групі є також і звороти комунікативного типу (12 одиниць та 5,3% 

відповідно): hе knows much who knows how to hold his tongue ‘букв. розумний 

той, хто уміє тримати язика за зубами’ – а wise person does not talk too much 

‘мудра людина багато не говорить’; hе who is born a fool is never cured ‘букв. 

дурнем народився, дурнем помреш’ – stupid people never change ‘дурні люди 

ніколи не змінюються’ [325; 332], що робить цю групу навіть більш 

репрезентативною, ніж попередні чисельні групи під кутом зору 

представленості різноманітних прикладів структури англійських 

фразеологічних одиниць.  

Наразі перейдемо до розгляду семантичних особливостей 

фразеологізмів-номінацій людини за її можливостями. Серед загальної 

кількості ідіом групи 139 одиниць (або 61,8%) представляють маскулінні, 

метагендерні одиниці налічують 70 одиниць (31,1%) та фемінінні – усього 

16 (8,1% відповідно).  

Більшість ідіом групи є позитивно забарвленими і характеризуються 

таким набором сем: інтегральні семи “людина” та “здібності” + диференційна 

сема “розумові або фізичні можливості”. Що стосується маскулінних 

фразеологізмів, то найчастіше вони вказують на визначні здібності та вміння 

референтів чоловічої статті: a man of his hands ‘букв. чоловік «золоті руки»’ – 

very skillful person ‘майстерний чоловік, майстер на всі руки’; та в деяких 

випадках на їх відсутність: he is no conjurer ‘букв. він пороху не вигадає, він 

зірок з неба не хапає’ – he is not a person of great abilities ‘він не має 

особливих здібностей’ [325; 334]. Домінування фразеологічних одиниць, що 
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підкреслюють здібності чоловіків, цілком прогнозовано: воно пояснюється 

андроцентричностю англійської мови.  

Варто звернути увагу на той факт, що зустрічається багато ідіом на 

позначення чоловічих здібностей, які мають у структурі власну назву Jack. 

Можна припустити, що в англомовній культурі це – одне з найпоширеніших 

імен, адже сфера його застосування торкається не тільки ідіом на позначення  

маскулінних здібностей, але й особистісних характеристик та роду 

діяльності: Jack the Lad ‘букв. дружбан Джек’ – a young man who behaves in 

too confident way ‘самовпевнений, грубуватий і розв’язний молодий чоловік’; 

Jack-in-office ‘букв. Джек у офісі’ – a petty, self-important, low-ranking official 

‘дрібний чиновник, що возвеличується, чинуша, бюрократ’ [325; 333].  

На відміну від маскулінних ідіом, серед одиниць на позначення 

жіночих здібностей не зустрічається тих, що вказують на наявність інтелекту. 

Втім існує незначна кількість фразеологізмів, що характеризує жінок, або 

позначає іхню здібність народжувати дітей: up the duff  ‘букв. по вінця’ – 

pregnant ‘вагiтна’, або вказує на повну відсутність розуму: dumb Dora ‘букв. 

тупа Дора’ – a stupid and often naive woman ‘недоумкувата, дурепа’ [325; 330]. 

Необхідно зазначити, що у цій групі спостерігається найвища 

порівняно з іншими фразеотематичними групами концентрація прислів’їв 

(85 одиниць, що складає майже 38% від загальної кількості одиниць групи). 

Більшість цих ідіом (80 одиниць) виражають протиставлення “мудра людина 

– дурна недалека людина”: a fool may give a wise man counsel ‘букв. інший 

дурень може і розумному порадити’ – simple people are often able to give good 

advice to those who are considered intellectually superior ‘прості люди можуть 

дати добру пораду тим, що вважаються більш інтелектуально розвиненими’; 

a fool may ask more questions in an hour than a wise man can answer in seven 

years ‘букв. розумний сім років не відповість на запитання, які дурень 

поставить за одну годину’ – it is better not go into discussion with a stupid 

person ‘краще не зв’язуватися з дурною людиною’ [325; 332; 334]. Це 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/young
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/behave
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/confident
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свідчить про те, що аспект, пов’язаний з розумовими здібностями людини, 

посідає не останнє місце в англійськомовному соціумі. 

У більшісті випадків фразеологізми групи містять гендерний 

компонент, що виражений експліцитно: cousin Betty ‘букв. кузина Бетті’ – 

a stupid and often naive woman ‘недоумкувата жінка, дурепа’ [325; 329]; ідіоми 

з гендерним компонентом, що виражений імпліцитно становлять близько 

10% усіх одиниць фразеотематичної групи: a wise head on young shoulders 

‘букв. мудра голова на молодих плечах’ – a child or young person who thinks 

and talks like an older person who has more experience of life ‘дитина або 

молода людина, яка думає й говорить, як старша людина, що має більше 

досвіду у житті’ [325; 334]. 

Лексикографічний аналіз фразеологічних одиниць на позначення 

розумових та фізичних здібностей людини уможливив ідентифікування таких 

моделей репрезентації гендерного компонента значення англійськомовних 

фразеологізмів групи: 

1. ФО + глоса+ дефініція + ілюстративний приклад (I + G + D + E): 

a wise-ass ‘букв. розумник’ – American, very informal. someone who is 

always trying to seem more clever than everyone else in a way that is annoying 

‘хтось, хто хоче здаватися більш розумним, ніж є насправді’. He's just some 

wise-ass thinks he knows all the answers [328; 334]. Хоча цей приклад є 

суперечливим з погляду застосування гендерної віднесенності фразеологічної 

одиниці, адже дефініція вказує, що фразеологізм може вживатися як по 

відношенню до чоловіків, так і жінок, про що свідчить лексема someone. Але, 

зазвичай, лексема ass використовується для характеристики чоловіків, що і 

підтверджується ілюстративною частиною. 

2. ФО + дефініція + ілюстративний приклад (I + D + E): 

be no/nobody's fool ‘букв. не бути дурнем’ – to be intelligent. John's no 

fool. He's never going to believe that excuse [328; 334]. Дана модель є 

неоднозначною, тому що ані фразеологічна одиниця, ані дефініція не містять 

чітких маркерів-вказівок щодо статі індивіда. Незважаючи на те, що для 
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ілюстрації наведено приклад з чоловічою власною назвою, дещо сумнівим 

видається, що ця ідіома характеризує тільки чоловіків, адже визначення 

занадто загальне. На наш погляд, модель не є наочною щодо коректного 

трактування гендерного компонента значення фразеологічної одиниці та 

потребує уточнення за допомогою додаткових джерел інформації. 

3. ФО + дефініція (I + D):  

a man of (many) parts ‘букв. багатоверстатник’ – a man showing great 

ability in many different areas ‘чоловік, який має здібності в багатьох сферах’ 

[325; 334]. Ця лексикографічна модель є прикладом маскулінного 

фразеологізму, про що свідчить дефініція. яка містить лексему man. 

Результати аналізу продуктивності моделей лексикографічної 

репрезентації гендерного компонента значення фразеологізму у 

фразеотематичній групі  наведено у таблиці 3.5.:  

 

Таблиця 3.5. 

Продуктивність лексикографічних моделей у фразеотематичній групі 

на позначення здібностей людини 

Лексикографічна модель Кількість % 

I + D  170 67,2 

I + D+ E 30 18,2 

I + G + D + E 25 14,6 

Усього 225 100 

 

Лексикографічна модель, що складається з фразеологізму дефініції та 

глоси, відсутня в цій групі. Незважаючи на те, що група є досить чисельною, 

вибір глос є обмеженим, а позначки присутні лише такого типу: локативні 

(American) етимологічні (етим. нім.), стилістичні (very informal). 

Фразеотематична група ABILITIES відрізняється домінуванням 

немотивованої компонентно-зумовленої фразеологічної номінації: a past 
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master ‘букв. майстер’ – a person who has done something many times 

before and has become very skilled at doing it ‘знавець своєї справи, 

неперевершений майстер’ [332; 334], але є й інши приклади процесу 

найменування одиниць групи: 

– мотивована компонентно-зумовлена: a wise man of Gotham ‘букв. 

розумний чоловік з Готаму’ – a foolish person ‘нерозумна людина’ [325; 330];  

– непряма вторинна номінація або непряме відображення позамовного 

об’єкта: have a bun in the oven ‘букв. мати булочку в духовці’ – to be pregnant 

'бути вагітною' [328; 330]; 

– змішана, що є результатом кореляції: первинної і вторинної типів 

номінації one-man band  ‘букв. людина-оркестр’ – someone who does every 

part of the activity themselves ‘хтось, хто робить усе сам’ [325; 334];  

– третинна, що формує ідіоми-дерівати, чиї значення виникають в 

результаті переосмислення значень їхніх прототипів: Jack (jack) of all trades 

‘букв. Джек усіх професій’ – a person who has many skills ‘майстер на всі 

руки’ (від вислову Jack (jack) of all trades and master of none) [325; 332]. 

Таким чином, переважання позитивно конотованих фразеологізмів на 

позначення чоловічих здібностей цілком виправдано андроцентрічною 

спрямованістю сучасної англійської мови, у той час як визначення фізичних 

або ментальних здібностей жінки здебільшого обмежено сферою її обов’язків 

– це родина та турботи, що з нею пов’язані. 

 

3.2.5. Фразеотематична група SOCIAL STATUS 

 

Цю групу репрезентовано 163 фразеологічними одиницями, що складає 

6,9% від загальної кількості одиниць вибірки. До цієї групи увійшли ідіоми, 

що показують соціальний статус, який має людина в суспільстві або в певній 

соціальній підсистемі суспільства. Специфічними для конкретного 

суспільства ознаками можуть виступати економічні, національні, вікові й 

інші атрибути. Соціальний статус характеризується владними і 
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матеріальними можливостями, рідше специфічними вміннями або 

навичками, харизмою, освітою: Mr Big ‘букв. Містер Великий’ – the most 

important man in a group of people, especially a group involved in criminal 

activities ‘найважливіший чоловік у групі людей, особливо в кримінальних 

колах’ [332; 334]. 

Фразеологічні одиниці цієї групи було відібрано за такими критеріями: 

– визначення гендерної інформації у структурі фразеологічної одиниці 

завдяки словам-позначкам, що вказують на статус людини, її місце в 

соціальному щабелі: favourite son ‘букв. улюблений син’ – a famous man who is 

particularly popular and praised for his achievements in his native area ‘відомий 

чоловік, що особливо популярний за свої досягнення на Батьківщині’ [330; 332]; 

– ідентифікація гендерного компонента в значенні ідіоми завдяки 

іменникам або займенникам, що вказують на стать людини: men in (grey) suits 

‘букв. чоловіки у сірих костюмах’ – powerful men within an organization who 

exercise their influence or authority anonymously ‘могутні чоловіки в 

організації, що впливають на її роботу анонімно’ [330; 332]. 

Тепер звернімось до етимології ідіом на позначення соціального 

статусу людини. Їх можна розподілити за такими групами: 

– історизми: blue blood ‘букв. блакитна кров’ – someone who has blue 

blood is from a family of the highest social class ‘хтось із родини, яка походить з 

найвищого соціального класу’ (ця ідіома відноситься до європейської 

королівської знаті і є метафорою, яка описує синій колір вен і шкіри) [330; 

332]; big shot ‘букв. великий постріл’ – a very influential and important person 

‘дуже впливова та важлива людина’ (ідіома з’явилася у Америці у 1929 році в 

епоху гангстерів і тісно пов’язана зі словом gunshot) [332; 334]; poverty makes 

strange bedfellows ‘букв. у злиднях доводиться спати з дивними людьми в 

одному ліжку’ – difficult circumstances will bring together very different people 

‘складні обставини зводять різних людей разом; у злиднях з ким не 

поведешся’ (в середньовічній Англії окремі ліжка були рідкістю) [325; 332]; 

– ідіоми, що пов’язані з античностю: (as) rich as Croesus ‘букв. багатий, 
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як Kрез’ – very rich ‘дуже багатий’ [325; 332] (Крез – останній цар Лідії з 

роду Мермнадів, що правив в 560-546 рр. до н. е. Вважається, що Крез одним 

з перших почав карбувати монету, встановивши стандарт чистоти металу 

(98% золота або срібла) і гербову царську печатку на лицьовій стороні 

(голова лева і бика). З цієї причини він мав славу нечуваного багатія в 

античному світі); 

– ідіоми-запозичення: the beau monde ‘букв. бомонд’ – rich and 

fashionable people ‘багаті та модні люди’ (етимологія французька) [325; 332]; 

money makes the man ‘букв. гроші роблять чоловіка’ – money gives one the 

power to get or do what he or she wants ‘гроші дають владу або можливість 

отримати, що він або вона хоче’ (етимологія латинська) [325; 330]; 

– ідіоми, що мають відношення до історії інших держав: an eminence 

grise ‘сірий кардинал’ – someone who has a lot of power and influence but no 

official position ‘хтось, хто має великий вплив і владу, але не має офіційного 

статусу’ [325; 332] (за часів формального правління монарха Людовіка XIII 

Францією фактично керував Ришельє, за яким стояв отець Жозеф, що не 

обіймав формального жодної посади, і якого називали «сірим кардиналом», 

тому що він був ченцем Ордену капуцинів, що носили рясу сірого кольору). 

Структурно фразеологічні одиниці групи SOCIAL STATUS 

розподіляються на субстантивні зі структурною моделлю Adj + N, які 

традиційно переважають (89 одиниць та 54,6% відповідно): a big shot 

‘великий стрілець’ – an important or powerful person in a group or organization 

‘важлива або впливова людина в групі або організації’ [325; 331]; a visiting 

fireman ‘букв. заїжджий пожежник’ – very important and famous person 

‘іменитий, важливий гість, заїжджаюча знаменитість’ [325; 330]; дієслівні зі 

структурною формулою V + N, що представлені 29 одиницями або 17,8% від 

загальної кількості одиниць групи: be in the saddle ‘букв. бути на коні’ – to be 

in control of the situation ‘бути господарем положення, перебувати при владі’ 

[325; 334]; та ад’єктивні звороти – однолексемні, або звороти типу Adj + Adj, 

що налічують 13 одиниць (9% від загальної кількості одиниць групи), як 
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наприклад: the high and mighty ‘букв. всемогутній’ – important people ‘важливі 

люди’ [330; 332].  

Комунікативні ідіоми становлять майже 20% від усієї кількості 

одиниць групи (32 одиниці): а poor man pays for all ‘букв. бідним людям 

доводиться розплачуватися за всіх’ – poor people suffer the most of all ‘бідні 

люди страждають більше за всіх’ [325; 332]. 

Тепер розглянемо семантичні особливості фразеологізмів-номінацій 

людини за соціальним статусом. Завдяки вищезазначеним критеріям було 

з’ясовано, що на відміну від попередніх груп у цій групі домінантними є 

метагендерні ідіоми, що складають 107 одиниць (65,7%); маскулінні йдуть 

другими по кількості, та налічують 56 одиниць (34,3%) та повністю відсутні 

фемінінні ідіоми.  

Навіть, незважаючи на те, що велика кількість групи – це метагендерні 

ідіоми, вони, як засвідчуютьть приклади, скоріше скеровані на 

характеристику осіб чоловічої статті, ніж жіночої: a big toad in a little (small) 

puddle ‘букв. велика жаба в маленькій калюжі’ – the most important person 

within some small or unimportant group ‘місцевий ватажок, місцевий туз’  

[325; 334].  

Аналіз словникових статей уможливлює виділити маскулінну 

спрямованість фразеологізмів, як-от: the head honcho ‘букв. бос’ – the most 

important person in an organization ‘найважливіша людина в організації’ 

[325; 333]. You'll have to ask Alan, he's the head honcho in our department. Це 

знову ж доводить той факт, що чоловіки панували й продовжують панувати в 

соціальній сфері над жінками.  

Необхідно зазначити, що є небагато прикладів метагендерних 

фразеологізмів, які можуть стосуватися і жінок: a big fish ‘букв. велика риба’ 

– an important or powerful person in a group or organization ‘важлива та 

впливова людина в групі або організації’. Mrs Coughlin is one of the directors – 

a big fish [328; 332]. Це може бути ілюстрацією того, що гендерна 

непропорційність в соціальній сфері вирівнюється. 
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Звертає нашу увагу той факт, що однією з особливостей ідіом є 

наявність у структурі фразеологізмів лексеми big, що знову ж таки вказує на 

непрозору статусніть індівіда, на який вона вказує: a big cheese ‘букв. 

великий сир’ – an important or powerful person in a group or organization 

‘важлива або впливова людина у групі або в організації’ [325; 334].  

Значення ідіом цієї групи можна представити наступним набором сем: 

інтегральна сема людина + інтегральна сема соціальний статус + інтегральна 

оцінна сема позитивна / негативна, як наприклад: so poor he’s licking paint of 

the fence ‘букв. він такий бідний, що злизує фарбу із забору’ – he is very poor 

‘він зубожів; він дійшов до ручки’ [325; 331]. 

Комунікативні фразеологізми, які наявні у цій групі, підкреслюють, що 

багатіям усе сходить з рук, у той час, як бідні люди повинні спокутувати 

провину за найменші помилки або навіть відповідати за те, чого вони не 

робили: The rich man makes mistakes and the poor men get the blame ‘Багаті люди 

роблять помилки, бідні спокутують їх’; When a rich man falls they say it was an 

accident; when a poor man falls they say that he was drunk ‘коли багатий падає, 

люди говорять – це нещасний випадок, коли бідний, що він п’яний’ [325; 332]. 

Одиниці-номінації соціального статусу людини, більше репрезентовані 

ідіомами з гендерним компонентом, що виражений імпліцитно: a drawing 

card ‘букв. окраса заходу’ – a famous person who attracts a lot of people to a 

public event ‘популярна людина, шо залучає багато людей до публічного 

заходу’ [328; 330]. Фразеологізми з гендерним компонентом, що виражений 

експліцитно, складають усього 40% від загальної кількості одиниць групи: 

big boy  ‘букв. великий хлопчина’ – an important or powerful person ‘важлива 

та впливова людина’ [328; 332]. 

Зауважимо, що фразеологізми цієї групи у більшості випадків є 

позитивно забарвленими й номінують чоловіків, які знаходяться на вершині 

соціальних сходів: the big daddy ‘букв. великий татко’ – an influential man 

‘важлива персона’; а man of mark ‘букв. видний чоловік’ – very famous person 

‘видна, відома людина, людина з положенням’ [325; 334]; cock of the roast 



135 

‘букв. півень на сідалі’ – very important person in an organization or community 

‘важлива персона, місцевий ватажок’ [328; 332]. В останньому прикладі 

використовується прийом метафоричного перенесення, де чоловік 

порівнюється з півнем (з самцем пташок сімейства курячих), який є 

головною і єдиною особою чоловічої статі в курятнику. Ідіоми, пов’язані з 

неавторитетним статусом чоловіків, складають незначну частину групи: 

the low man on the totem pole ‘букв. чоловік у самому низу тотемного стовпу’ 

– someone who has the least important position in an organization ‘людина, що 

має найнижчу посаду в організації’ [330; 332]. Це можна пояснити тим, що 

чоловіки, як переможці за своєю природою, рідко говорять про свої невдачі і 

важко їх переживають. 

У фразеотематичній групі ідіом на позначення соціального статусу 

людини можна виділити такі моделі лексикографічної репрезентації 

гендерного компонента значення фразеологічних одиниць: 

1. ФО + глоса+ дефiнiцiя + ілюстративний приклад (I + G + D + E):  

a down-and-outer ‘букв. втрачений для суспільства’ – American. someone 

who has no home, no job and no money ‘хтось, хто не має домівки, роботи та 

грошей’. I just assumed he was a down and but, begging on the street corner. She was 

one of the many down-and-outers waiting for the soup kitchen to open [330; 332]. В 

даному випадку лексема someone у складі дефініції вказує на те, що цей 

фразеологізм може характеризувати як чоловіків, так і жінок, тобто має 

метагендерний характер. Це демонструє й ілюстрація ідіоми, яка доводить, що 

не завжди лексема someone може стосуватися лише маскулінності. 

2. ФО + дефiнiцiя + ілюстративний приклад (I + D + E):  

a high-flyer ‘букв. птиця високого польоту’ – someone who is very 

successful at their job and soon becomes powerful or rich ‘хтось, хто успішний у 

своєй роботі та незабаром стає впливовим та багатим’. A high-flier in the 

eighties, he was earning over 200000 a year [332; 334]. 

Як і у наведеній вище словниковій статті, головну уточнюючу роль з 

погляду гендерної ідентифікації відіграє дефініція, яка містить лексему 
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someone, що може вказувати  на обидві статі. 

3. ФО + дефiнiцiя + глоса або навпаки (I + G + D):  

the hot ticket ‘букв. гарячий квиток’ – American. someone that is very 

popular at the present time ‘хтось, хто дуже популярний сьогодні’ [325; 332]. В 

цій моделі використовується глоса, що вказує на локативність, а саме на її 

застосування та походження. Дефініція також сигналізує про метагендерну 

природу фразеологічної одиниці завдяки слову someone. 

4. ФО + дефініція (I + D):  

a lost cause ‘букв. програна справа’ – someone that has no chance of 

success ‘хтось, хто не має шансу на успіх’ [328; 334]. У цьому випадку 

наявність лексеми someone у дефініції є достатньою для того, щоб 

підкреслити метагендерну характеристику фразеологізму. Структура 

фразеологізму не бере участі в ідентифікації гендерної інформації, адже 

більшість метагендерних фразеологізмів є одиницями з імпліцитно 

вираженим гендерним компонентом. 

Результати аналізу продуктивності моделей лексикографічної 

репрезентації гендерного компонента значення фразеологізму у 

фразеотематичній групі  SOCIAL STATUS наведено у таблиці 3.6.:  

 

Таблиця 3.6. 

Продуктивність лексикографічних моделей у фразеотематичній групі 

на позначення соціального статусу  

Лексикографічна модель Кількість % 

I + G + D + E 80 49 

I + D  72 44,2 

I + D+ E 8 4,9 

I + G + D 3 1,9 

Усього 163 100 

 



137 

Метафоричність і неформальність фразеологічних зворотів, що 

підкреслюють соціальний статус, обумовлює тип позначок, що переважають 

у структурі словникових статей цієї групи: humorous та informal. Можна 

навести невеликий перелік інших глос, що зустрічаються в структурі 

словникових статей фразеологізмів на позначення статусу людини: амер. 

разг., mainly American, British, American &Australian. 

Фразеологічні звороти групи SOCIAL STATUS є наслідком 

немотивованої компонентно-зумовленої фразеологічної номінації: a down-

and-outer ‘букв. втрачений для суспільства’ – someone who has no home, no 

job and no money ‘хтось, хто не має дому, роботи та грошей’ [330; 332]. 

Але, як і у попередніх групах, тут також є приклади й інших типів 

фразеологічної номінації: 

– мотивована компонентно-зумовлена фразеологічна номінація: the 

upper crust ‘букв. верхня корочка’ – people who have the highest social position 

and who are usually rich ‘багаті люди, що мають високий соціальний статус’ 

(На середньовічних кухнях у садибах верхню частину хліба подавали тільки 

привілейованим особам, панам) [325; 332]; 

– непряма вторинна номінація: yesterday's news ‘букв. учорашні 

новини’ – a person or thing that is no longer of interest ‘людина, яка вже не 

представляє інтересу для інших унаслідок втрати свого положення’  

[330; 332]; 

– змішана фразеологічна номінація, що властива для однозначних 

частково-переосмислених ідіом: bear the bell ‘букв. нести бубонець’ – to lead 

‘бути ватажком, головувати’ (спочатку про барана ватажка, що ходить з 

бубонцем в стаді) [325; 334]. 

Отже, вивчення специфіки фразеологізмів групи SOCIAL STATUS дає 

змогу дійти висновку, що домінування метагендерних одиниць жодним 

чином не вказує на те, що одиниці можуть застосовуватися однаково як до 

жіночої, так і до чоловічої статі, адже лексикографічний аналіз 

ілюстративних прикладів словникових статей метагендерних ідіом свідчить 
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про однозначне використання цих фразеологізмів по відношенню 

до чоловіків. 

 

3.2.6. Фразеотематична група APPEARANCE 

 

Фразеотематична група ідіом на позначення зовнішності людини 

представлена 149 одиницями, що дорівнюється 6,3% від загальної кількості 

одиниць вибірки. Ідіоми цієї групи виражають усі аспекти, шо стосуються 

зовнішніх особливостей, таких як зріст, вага, привабливість або інші 

фізіологічні особливості, як наприклад: a platinum blonde ‘букв. платинова 

блондинка’ – a woman whose hair is a pale, silvery, artificially coloured blond 

‘блондинка з фарбованим волоссям кольору платини’ [330; 334]. 

Окрім традиційного семантичного критерію, що ідентефікує гендерну 

віднесенність фразеологізму за допомогою маркеру, який вказує на стать в 

семантиці ідіоми, одиниці цієї групи відбиралися за фактом наявності в 

структурі фразеологізму лексем, що пов’язані з зовнішніми ознаками 

людини: a glamor girl ‘букв. гламурна дівчина’ – a sexually attractive woman 

who is very interested in her clothes and appearance ‘приваблива жінка, яка 

зацікавлена у своєму зовнішньому вигляді’; a gut-bucket ‘букв. нічний 

горщик’– someone who is very fat ‘хтось, дуже товстий’ [328; 335]. 

Ідіоми, що позначають зовнішні ознаки людини, мають досить 

цікаву історію походження. Етимологічно їх можна розподілити за такими 

підгрупами: 

– ідіоми-історизми: Teddy boy ‘букв. хлопчик Теді’ – very stylish man 

‘стиляга’ (за ім’ям англійського короля Едуарда VII, який вирізнявся 

своєрідною манерою одягатися) [325; 332];  

– ідіоми літературного походження: Billy Bunter ‘букв. Біллі Бантер’ – a 

boy in a series of British children’s books who is known for being fat and for 

eating a lot ‘ненажерливий, товстий, незграбний підліток’ (за ім’ям школяра з 

розповідей Фр. Річарда); a bag of bones (skin and bone or bones) ‘букв. мішок з 

http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/boy_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/series
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/british
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/children
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/book_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/known_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/fat_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/eat
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/lot_1
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кістками’ – a person that is emaciated to the point where one can see bones 

protruding from skin ‘виснажена людина, в якої через шкіру видно кістки’ 

(вираз a bag of bones створений Ч. Діккенсом) [330; 332; 334]; 

– ідіоми-міфологізми: rose between two thorns ‘троянда між двома 

шипами’ – a beautiful woman who is situated between two men ‘красива жінка, 

що сидить між двома чоловіками’ (за римською легендою жила на світі 

красива дівчина на ім’я Роданта. У неї була безліч залицяльників, але їй вони 

не подобалися,  але ці молоді люди були настільки сповнені любові й 

бажання, що одного дня це дійшло до того, що вони зламали двері її будинку 

й увірвалися всередину. Ця історія дуже розгнівала богиню Діану, яка 

перетворила дівчину на квітку, а її залицяльників – на колючі шипи, щоб 

провчити їх) [325; 328; 332]; 

– фразеологізми, що пов’язані з кінематографом: flash Harry ‘Гарі, 

позбавлений смаку’ – a man who likes to dress and behave ostentatiously ‘без 

смаку одягнений, хвалько’ (персонаж із серії фільмів The Belles of St Trinian's, 

які уперше з’явилися у прокаті у 1954 році [325; 332]. 

Cтруктурний аналіз ідіом на позначення зовнішніх ознак людини 

свідчить про те, що кількість субстантивних ідіом групи (60 одиниць та 

40,3% відповідно) майже дорівнює кількості ад’єктивних фразеологічних 

зворотів (57 одиниць або 38,2% від загальної кількості одиниць групи), які 

представлені компаративними одиницями за моделлю as + Adj + as + N: 

(as) pretty as a picture (or as paint) ‘букв. гарна, як картинка’ – very pretty 

‘дуже гарна, чарівна’ [325; 334]. У більшості випадків субстантивні ідіоми 

репрезентовано моделями N + N кількістю 27 одиниць  (bushfire blonde ‘букв. 

вогняна блондинка’ – a woman with red hair ‘жінка з вогненно-рудим 

волоссям’ [325; 334]) та Adj + N (33 одиниці): a dolly bird ‘букв. лялечка’ – a 

beautiful girl ‘красива дівчина’ [325; 331]. Також, серед ідіом групи 

зустрічаються дієслівні звороти зі структурною формулою V + as + Adj + 

as + N та V + Nphr (Adj + N), що репрезентовані 21 одиницею (або 14,1% від 

загальної кількості одиниць групи): be as bald as a coot ‘букв. бути лисим, як 
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лисуха’ – to be completely bald (= having no hair on your head) ‘бути абсолютно 

лисим (не мати волосся на голові’ [325; 330]); комунікативні, що налічують 

11 одиниць (7,4%): сlothes make the man ‘букв. одяг прикрашає людину’ – 

people judge you according to the way you dress ‘люди сприймають тебе за 

манерою одягатися’; beauty is in the beholder’s eye ‘букв. краса в очах того, 

хто дивиться’ – that which one person finds beautiful or admirable may not 

appeal to another ‘те, що одна людина вважає красивим або захоплюється, 

може не подобатися іншій’ [325; 332]. У цій групі повністю відсутні 

адвербіальні фразеологічні одиниці. 

Тепер перейдемо до розгляду семантичних особливостей 

фразеологізмів-номінацій людини за зовнішніми характеристиками. Як 

показав аналіз, в цій фразеотематичній групі, на відміну від інших, за 

кількістю переважають фемінінні ідіоми (72 одиниці та 48,3% від загальної 

кількості одиниць групи): slick chic ‘красуня’ [325]. Очевидно, це 

пояснюється тим, що традиційно жінки набагато більше уваги приділяють 

своїй зовнішності, ніж чоловіки, що не могло не відбитися в ідіоматичній 

площині англійської мови. Далі за кількістю йдуть метагендерні ідіоми 

(46 одиниць та 30,1% відповідно), що можуть позначати зовнішні ознаки як 

чоловіків, так і жінок: (as) brown as a berry ‘коричневий, як ягода’ – very 

suntanned ‘дуже темний, засмаглий, шоколадного кольору’ [328; 334]. 

Останнє місце посідають маскулінні фразеологізми кількістю 31 одиниця, що 

складає 21,6% від загальної кількості одиниць групи: (as) fat as alderman 

‘букв. товстий, як олдермен’ – overweight, with a big stomach ‘огрядний, 

повний, з черевцем’ [325; 334]. 

Семантична формула ідіом на позначення зовнішніх ознак людини має 

такий вигляд: облігаторні семи гендерної ознаки й зовнішності та 

диференційна сема ‘відмінні риси зовнішності’, наприклад: a slip of a boy 

(or a girl) ‘букв. худорлява’ – very  thin young person ‘дуже худа молода 

людина’ [332; 334]. Зазаначимо, що маскулінні ідіоми в більшості випадків 

позначають певні недоліки зовнішності чоловіків: as bald as a billiard ball 



141 

‘букв. лисий, як більярдний шар’ – absolutely bald ‘абсолютно лисий’  

[325; 335], а фемінінні вказують на  найкращі сторони жіночої зовнішності, і 

навіть, деякі недоліки, завдяки метафоричному порівнянню, не здаються 

занадто непривабливими: (as) plump as a partridge ‘товстенька, як пишка’– 

overweight ‘з зайвою вагою’ [325; 334]. 

У групі переважають фразеологічні одиниці з гендерним компонентом, 

що виражений імпліцитно, адже у більшості випадків використовується 

метафоричне (as) fair as a lily ‘прекрасний, як лілія’ – very beautiful ‘дуже 

красивий’ та метонімічне переосмислення: a lard-arse ‘букв. товста дупа’ – 

someone who is fat ‘хтось, дуже товстий’ [328; 334]; третина одиниць групи – 

фразеологізми з гендерним компонентом, що виражений експліцитно: a man 

of your inches ‘букв. чоловік ваших сантиметрів’ – a man who is as tall as you 

are ‘чоловік одного з вами зросту’ [330; 332]. 

Для того, щоб адекватно відбити особливості репрезентації гендерного 

компоненту значення досліджуваних одиниць, необхідно звернутися до 

найбільш ілюстративних лексикографічних засобів під кутом зору 

маніфестації гендерного компонента всіх складників словникової статті. 

У групі фразеологічних одиниць на позначення зовнішніх ознак 

людини можна ідентифікувати такі моделі фразеографічної репрезентації 

гендерного компонента: 

1. ФО + глоса+ дефiнiцiя + ілюстративний приклад (I + G + D + E):  

a medallion man ‘букв. чоловік з медальйоном’ – British, humorous. a 

man, usually an older man, who dresses in a way that he thinks women find 

attractive, often wearing an open shirt in order to show his chest and a lot of gold 

jewelry ‘зазвичай, літній чоловік, який вдягається привабливо для жінок та 

часто вдягає відкриту сорочку, для того щоб показати груди з великою 

кількістю золотих прикрас’. A medallion is a circle of metal like a large coin that 

is worn on a chain around the neck. And there he was, a real-live 70's medallion 

man, just stepped out of a time machine [330; 332]. У цьому прикладі є три 

глоси, які слугують доповненню дефініції, вирізняючи її гендерну 
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спрямованість та зазначаючи локативність і контекст застосування, а також 

вони надають пояснювальну інформацію щодо слова medallion. Завдяки 

наявності лексеми man у дефініції, стає зрозумілим, що фразеологічна 

одиниця денотує чоловіка. 

2. ФО + дефініція + ілюстративний приклад (I + D + E): 

a carrot-top ‘букв. морквяна верхівка’ – a person with hair that is an 

orange colour ‘людина, що має руде волосся’. Joe's blond and Rosie's a carrot 

top [328; 332]. Ідіома може застосовуватися на позначення обох статей, на що 

вказує слово person у дефініції та приклад, у якому протиставляються особи 

чоловічої та жіночої статі з різним кольором волосся . 

3. ФО + дефініція + глоса або навпаки (I + G + D):  

a bag of bones  ‘букв. мішок кісток’ – informal. a person that is extremely 

thin ‘неймовірно худа людина’ [325; 332]. В дефініції є пряма вказівка на 

метагендерний характер ідіоми (лексема person), в той час як глоса тільки 

вказує, що ідіома використовується суто в неформальному спілкуванні. 

4. ФО + дефініція (I + D):  

a sweater girl  ‘букв. дівчина у светрі’ – a girl with shapely bosom 

‘дівчина з пишним бюстом’ [330; 332]. У даному випадку ідіома не потребує 

додаткових компонентів для правильного тлумачення гендерного 

компонента, адже і структура, і дефініція ідіоми завдяки іменнику girl 

прямо вказують на те, що вона застосовується саме по відношенню до 

дівчини, жінки. 

Результати аналізу продуктивності моделей лексикографічної 

репрезентації гендерного компонента значення фразеологізму у 

фразеотематичній групі APPEARANCE наведено у таблиці 3.7.: 
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Таблиця 3.7.  

Продуктивність лексикографічних моделей у фразеотематичній групі на 

позначення зовнішності людини 

Лексикографічна модель Кількість % 

I + G + D 52 34,9 

I + D  43 28,9 

I + D+ E 34 22,8 

I + G + D + E  20 13,4 

Усього 149 100 

 

Фразеологічні одиниці групи APPEARANCE є кінцевим продуктом 

немотивованої компонентно-зумовленої (as strong as a bull (ox) ‘букв. 

здоровий, як бик’ – very strong ‘дуже сильний’ [325; 332]) та мотивованої 

компонентно-зумовленої фразеологічної номінації: a Norfolk dumpling ‘букв. 

пельмень з Норфолку’ – a fat man ‘товстун’ (зазвичай, про жителя графства 

Норфолк [325; 332]). Але, це не обмежується лише цим типом найменування. 

Спостерігаємо наяві й інші типи фразеологічної номінації: 

– непряма вторинна номінація, або непряме відображення позамовного 

об’єкта, що передається завдяки вихідному значенню слова: a dolly bird 

‘букв. лялечка’ – a young woman who is thought of as attractive but not very 

intelligent ‘приваблива, але не дуже розумна молода жінка’ [325; 334]; 

– змішана фразеологічна номінація, що виникає в результаті взаємодії 

первинної і вторинної типів номінації: a pin-up girl ‘букв. пін-ап дівчина’ – a 

girl or woman whose glamorous qualities make her a suitable subject for a pinup 

‘модель, чиї розтиражовані зображення стають знаковим явищем поп-

культури у фривольному стилі’ [330; 332]. 

Таким чином, домінування фемінінних фразеологізмів у межах групи 

на позначення зовнішності людини можна пояснити традиційно підвищеною 
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увагою жінок до своєї зовнішності й абсолютним нехтуванням цього чинника 

(факту) в андроцентрічній картині світу. 

 

3.2.7. Фразеотематична група AGE 

 

Кількість ідіом на позначення вікових особливостей людини складає 

62 одиниці, що є 2,6% від загальної кількості одиниць вибірки. До цієї групи 

увійшли фразеологізми, що підкреслюють біологічний вік людини та 

відмінності індивідуальних особливостей розвитку організму, що з ним 

пов’язані, наприклад: in the prime of life ‘букв. у самому розквіті’ – in the 

period of one’s mature life when a person is at a peak of health and performance ‘у 

періоді зрілого життя, коли людина на піку можливостей’ [326; 330]. 

Фразеологічні одиниці цієї групи було відібрано за такими критеріями: 

– визначення гендерної інформації в структурі фразеологічної одиниці 

за допомогою слів-позначок, що вказують на вікові особливості референта, 

екпліцитно, або імпліцитно: a little man ‘букв. маленький чоловік’ – a boy 

‘хлопчик’ [325; 334]; 

– ідентифікація гендерного компонента в значенні ідіоми завдяки 

іменникам або займенникам, що вказують на стать людини: a spring chicken 

‘букв. весняне курча’ – a young and naive person, especially a young woman 

‘молода та наївна людина, особливо жінка’ [325; 334]. 

Етимологія фразеологізмів цієї групі прямо пропорційно пов’язана з 

загальною кількістю одиниць групи, адже група є не дуже чисельною. Тут 

можна ідентифікувати лише декілька різновидів походження ідіом-номінацій 

людини за віковими особливостями: 

– ідіоми-історизми: a bright young thing ‘букв. золота молодь’ – an 

enthusiastic, ambitious, and self-consciously fashionable young person ‘модно 

вдягнена амбітна молода людина, повна ентузіазму’ (особливо про 

представників золотої молоді 20-х и 30-х рр.) [325; 332]; 

http://www.yourdictionary.com/performance
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– ідіоми-запозичення: Jack in the low cellar ‘букв. Джек у підвалі’ – an 

unborn child ‘дитя, що ще не народилося, дитя в утробі матері’ (від 

голландського Hans-in-kelder) [325; 332]; 

– ідіоми, що пов’язані з сільськогосподарською діяльністю людини: long 

in the tooth ‘букв. з довгими зубами’ – very old person ‘дуже старий, пісок 

сиплеться [330; 332]. Ця ідіома має відношення до конярства. Зазвичай, вік 

коня перевіряють за його зубами: чим довші в нього зуби, тим старішим він є. 

Структура фразеологічних одиниць на позначення вікових 

особливостей людини представлена в більшості випадків зворотами 

субстантивного типу, з яких найпоширеними є структурні моделі N + N 

(12 одиниць) та Adj + N (15 одиниць) загальною кількістю у 27 одиниць 

(43,5%): a young shaver ‘букв. молодик, що голиться’ – a young man ‘молодик, 

хлопчина’ [330; 332]; ад’єктивного, який репрезентовано компаративними 

одиницями (as + Adj + as + N) у кількості 16 одиниць (25,8%): (as) green as 

grass ‘букв. зелений, як трава’ – very young, immature, and/or inexperienced 

‘дуже недосвідчений, той, що не знає життя’ [325; 330].  

Cеред інших структурних типів представлено дієслівний, з 

компаративною структурою (V + as + Adj + as + N) – 9 одиниць або 14,5% 

від загальної кількості одиниць групи: to be as green as a gooseberry ‘букв. 

бути зеленим, як агрус’ – to be very young, immature, and/or inexperienced 

‘бути дуже недосвідченим, таким, що не знає життя’ [325; 332]; та 

адвербіальний Prep + N + Conj +N (7 одиниць та 11,4% відповідно): between 

grass and hay ‘букв. між травою і сіном’ – adolescent ‘у юнацькому віці’ [325; 

334]. Кількість зворотів комунікативного типу є незначною, та складає 

усього 3 одиниці (4,8%): a man is as old as he feels, and a woman as old as she 

looks ‘вік чоловіка визначається тим, як він себе відчуває, а жінки – як вона 

виглядає’ – аs long as a man feels well and strong it does not matter how old he 

looks; if a woman looks old, people will think of her as old ‘якщо чоловік себе 

добре почуває, неважливо, як він виглядає; якщо жінка виглядає старою, усі 

вважають її особою похилого віку’ [325; 332]. 
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Завдяки семантичному аналізу фразеологізмів-номінацій людини за 

віком значення одиниць групи можна розкласти на такі семи: облігаторні 

семи “гендерна ознака” та “вік” + диференційна сема “індивідуальні 

особливості, пов’язані з конкретним віком”. Зазвичай, індивідуальні 

особливості можуть включати в себе такі ознаки: здібності, пов’язані з 

певним віком, зовнішні особливості або поведінка: mutton dressed (up) as 

lamb ‘букв. вівця, вдягнена як ягня’ – a way of describing an older woman who 

is dressed in a style that is more suitable for a younger woman ‘стара жінка, що 

вдягається у стилі, який більше підходить молодій жінці’ [325; 330]. 

Фразеотематична група складається з маскулінних (43 одиниці та 

69,3% відповідно) та фемінінних ідіом (19 одиниць, що становить 30,7% від 

усієї кількості групи). Метагендерні ідіоми репрезентовані лише 1 одиницею, 

що свідчить про те, що позначення віку у чоловіків і у жінок дещо різниться, 

адже, якщо маскулінні ідіоми мають різну емоційну забарвленість, cеред 

фемінінних зустрічається багато тих, що мають лише негативну конотацію, 

як наприклад: old girl ‘букв. стара дівчина’ – an old woman ‘старенька’. 

Необхідно зазначити, що одиниці такого плану є й серед маскулінних 

фразеологізмів, наприклад: old buffer ‘букв. старий шкарбун’ – an old man, 

especially one who is strange or humorous in some way ‘старий чоловік, який 

поводить себе досить ексцентрично’ [330; 332]. У цілому, можна говорити 

про те, що ідіоми на позначення похилого віку мають негативну конотацію. 

Це може бути свідченням того, що в англомовному суспільстів не завжди 

добре ставляться до осіб похилого віку, що й підкреслюється 

фразеологічними засобами мови: old duck ‘букв. стара’ – impolite way of 

referring to an old woman ‘старенька’; old bloke ‘букв. стариган’ – impolite way 

of referring to an old man, especially one who is strange in some way ‘старий 

чоловік, особливо той, що поводиться дивно’ [325; 334]. 

Щодо лексикографічних моделей репрезентації гендерного 

компонента, то в цій групі повністю відсутні приклади повної структури 

словникової статті, але є всі типи скороченої. Розглянемо їх: 

http://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/describe
http://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/old
http://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/dressed
http://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/style
http://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/suitable
http://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/young
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1. ФО + дефініція +  ілюстративний приклад (I + D + E):  

a bread and butter miss ‘букв. бутербродна міс’ – a school girl, a young 

school girl ‘школярка, дівчинка шкільного віку, молода дівчина’. Dude, look at 

that bread and butter miss [328; 330]. Ця модель є репрезентативною з погляду 

структури фразеологізму та дефініції, але ілюстративний приклад, не надає 

релевантної інформації, яка б могла посприяти розкриттю значення 

гендерного складника фразеологічної одиниці. Навпаки, структура ідіоми 

сигналізує про наявність гендерного компонента завдяки слову miss, яке 

позначає неодружену жінку або дівчину, а дефініція здійснює остаточне 

трактування фразеологізму за допомогою лексеми girl. 

2. ФО + дефініція + глоса або навпаки (I + G + D):  

old trout ‘букв. стара форель’ – informal. an unattractive or bad-tempered 

old woman ‘неприваблива, неприємна стара жінка’ [325; 334]. В даному 

випадку жінка метафорично порівнюється з фореллю, але структура 

словникової статті ніяк не маркує гендерну інформацію, що розкривається 

тільки завдяки дефініції, яка містить лексему woman. Глоса надає лише 

додаткову інформаціє щодо вживання ідіоми в неформальній мові, що є 

досить логічним у даному випадку. 

3. ФО + дефініція (I + D):  

old codger ‘букв. старий хрич’ – an old man, especially one who is strange 

or humorous in some way ‘старий чоловік, який поводить себе досить 

ексцентрично’ [330; 332]. Фразеологічна одиниця та дефініція виступають 

активними елементами словникової статті з погляду трактування гендерного 

компонента, адже кожна з них містить лексему, що позначає немолодого 

чоловіка: у структурі ідіоми – це лексема codger, у складі дефініції – old man. 

Результати аналізу продуктивності моделей лексикографічної 

репрезентації гендерного компонента значення фразеологізму у 

фразеотематичній групі AGE наведено у таблиці 3.8.:  
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Таблиця 3.8. 

Продуктивність лексикографічних моделей у  фразеотематичній групі на 

позначення віку людини 

Лексикографічна модель Кількість % 

I + G + D  26 41,94 

I + D  22 35,48 

I + D+ E 14 22,58 

Усього 62 100 

 

У групі фразеологіних одиниць-номінацій віку людини домінують два 

типи фразеологічної номінації: немотивована компонентно-зумовлена: 

a young shaver ‘букв. молокосос’ – а young boy ‘молодик, хлопчина’; та 

мотивована компонентно-зумовлена: an unlicked cub ‘букв. необлизане 

дитинча’ – an awkward teenager, adolescent ‘незграбний підліток, зелений, 

молодик’ [328; 334]. Серед інших типів найменування в групі зустрічаються: 

– непряма вторинна номінація: an old cat ‘букв. стара кішка’ – an evil 

and viraginous old woman ‘сварлива, зла стара’ [325; 334]; 

– змішана фразеологічна номінація як тип найменування частково-

переосмислених ідіом: a little fellow ‘букв. маленький хлопчина' – a small boy,  

child ‘маленький хлопчик, дитина’ [325; 330]. 

Отже, аналіз фразеологічних одиниць групи засвідчив, що здебільшого 

фразеологізми, на позначення молодості є позитивно конотованими, але це 

не стосується одиниць на позначення чоловіків та жінок похилого віку, 

оскільки більшість з таких фразеологізмів є негативно забарвленими. 

 

3.2.8. Фразеотематична група WELL-KNOWN PEOPLE 

 

Цю групу представлено суто маскулінними ідіомами (46 одиниць або 

2% від загальної кількості одиниць вибірки). Фразеологізми групи є 
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ілюстраціями псевдонімів або титулів відомих історичних особистостей, 

діячів культури і мистецтва, політичних діячів тощо: The father of English 

printing ‘букв. батько книгодрукування в Англії’ – the title of English 

merchant, diplomat, writer and printer W. Caxton ‘прізвище англійського 

першодрукаря У. Кекстона’ [325; 332].  

Одиниці групи відбиралися за семантичним, тобто завдяки 

ідентифікації лексеми, що позначає стать лише в значенні ідіоми та 

структурно-семантичним критеріями, тобто за наявністю гендерного 

компонента як у структурі, так і в семантиці фразеологізму, як-от: the Welsh 

Wizard ‘букв. валлійський чародій’ – the title applied to a politician David Lloyd 

George who served as Prime Minister of the United Kingdom ‘прізвисько, що 

використовувалося по відношенню до Девіда Ллойд Джорджа, який був 

прем’єр міністром Об’єднаного Королівства’ [325; 332].  

Джерела походження ідіом, що номінують відомих особистостей, 

обмежуються культурною специфікою одниць групи. Фразеологічними 

одиницями зазначеної фразеотематичної групи за своєю етимологією є: 

– ідіоми, що походять з літературних творів: the man of destiny ‘букв. 

обранець долі’ – a phrase used in reference to Napoleon ‘фраза, що 

використовується по відношенню до Наполеона’. (The man of destiny – п’єса, 

яку було написано Бернардом Шоу в 1897 році про ранню кар’єру 

Наполеона) [325; 328]; 

– ідіоми-історизми: the man of blood and iron ‘залізний канцлер’ – the 

title of Otto von Bismarck ‘прізвисько О. Бісмарка’ (Отто́ Едуа́рд Леопо́льд 

фон Біс́марк-Шенга́узен – німецький державний і політичний діяч, який 

отримав своє прізвисько як дипломат і урядовець) [325; 328]; 

– ідіоми-запозичення: a little corporal ‘маленький капрал’ – a nickname 

given to Napoleon ‘псевдонім Наполеона’ (від французького le petit caporal); 

knight without fear and without reproach ‘букв. лицар без страху і докору’ – a 

title of French knight Bayard ‘призвісько французького лицаря Баярда’ (від 

французького seigneur de Bayard) [325; 332]. 
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Структура ідіом на позначення відомих діячів відзначається 

домінуванням зворотів субстантивного типу, переважно N + N у кількості 

37 одиниць (80,4%) та Adj + N (8 одиниць та 7,4% відповідно): the Wizard of 

the North ‘букв. північний чародій’ – Walter Scott, British author of historical 

novels and ballads ‘В. Скотт, Британський автор історичних новел та балад’ 

[325; 332]; є один випадок (2,2%) вживання ад’єктивного структурного 

звороту Adj + Adj: the Great Unknown ‘великий невідомий’ – Walter Scott, 

British author of historical novels and ballads ‘В. Скотт, Британський автор 

історичних новел та балад’ [325; 332]. Інші структурні модели не є 

релевантними для цієї групи, оскільки ідіоми, що входять до її складу, 

спрямовані на характеристику відомих людей, а не на позначення їхніх дій.  

Проведений семантичний аналіз фразеологізмів-номінацій відомих 

особистостей засвідчує, що переважна кількість одиниць групи – 

фразеологізми з гендерним компонентом, що виражені експліцитно, та мають 

як гендерно маркований план змісту, так і план вираження. Але, є й виняток 

у вигляді всього 1 одиниці з гендерним компонентом, що виражений 

імпліцитно: Lake school ‘букв. Озерна школа’ – English poets who all lived in 

the Lake District of England, the three main figures of whісh were William 

Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, and Robert Southey ‘англійські поети, 

що проживали у Озерному регіоні Англії, найвідомішими з них були 

В. Вордсворт, С. Кольрідж та Р. Сауті’ [325; 332]. 

Як засвідчив семантичний аналіз у групі можна виділити семи, що 

підкреслюють чоловічу стать. Комбінація сем у значенні фразеологічних 

одиниць групи виглядає наступним чином: облігаторні семи “чоловіча 

гендерна ознака”, “відомість” та диференційна сема “сфера діяльності”, про 

що засвідчує вищенаведений  приклад. 

Серед позначень ідіом групи головним чином домінують одиниці, що 

пов’язані з політикою та літературою: father Abraham ‘букв. батько Авраам’ – 

a title given to the President of the USA A.Lincoln ‘прізвище президента США 

Аврама Лінкольна’; The Great Chan of Literature ‘букв. великий хан 
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літератури’ – a nickname of the English writer and lexicographer Samuel Johnson 

‘псевдонім англійського письменника, критика і лексикографа C. Джонсона’ 

[325; 332]. 

Зазвичай, у комбінації сем значення сема позитивної оцінки відіграє не 

останню роль, адже англомовна спільнота пишається своїми видатними 

діячами: The father of his country ‘букв. батько країни’ – an honorific title given 

to the first President of the USA G. Washington ‘почесне прізвисько першого 

президента США Дж. Вашингтона’ [325; 332].  

Якщо звернутися до структури вищезазначених ідіом, то можна 

побачити, що багато фразеологічних одиниць мають у своєму складі лексеми 

father,knight, bard. great тощо, які ілюструють особливе ставлення до 

особистості, як-от: the father of English poetry ‘букв. родоначальник 

англійської поезії’ – the title of Geoffrey Chaucer ‘прізвище письменника 

Джефрі Чосера (1340-1400)’ або підкреслення його заслуги в тій чи іншій 

сфері: the grand old man (g.o.m.) ‘букв. великий старий’ – a title of English 

politician W. Gladstone ‘прізвище англійського політичного діяча 

У. Гладстоуна’ [325; 332]. 

Ідіоми групи на позначення видатних чоловіків представлені тільки 

скороченою лексикографічною моделлю репрезентації гендерного 

компонента англійських фразеологізмів типу ФО + дефініція + глоса або 

навпаки (I + G + D): the Great Commoner ‘букв. великий парламентар’ – refers 

to William Pitt, a British statesman of the Whig group in the middle of the 18th 

century ‘має відношення до Вільяма Піта, англійського державного діяча 

середини 18 сторіччя, який очолював партію Вігів’ (Вільям Піт старший був 

прем’єр міністром та очолював уряд Великобританії) [325; 332]. Це є 

логічним, адже у словникових статтях даного типу усі три елементи – ідіома, 

дефініція та глоса містять у своєму складі гендерну інформацію. Це перша 

група гендерно маркованих фразеологізмів, де глоса не є другорядним 

членом словникової статті, що вказує на нерелевантні ознаки з погляду 

трактування гендерної інформації або свідчить про додаткові ознаки об’єкту, 
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що позначається, на кшталт локативності та додаткової історичної довідки, а 

надає вичерпну інформацію щодо чоловіка, який номінується 

фразеологічною одиницею. 

Особливості фразеологічної номінації фразеологізмів на позначення 

відомих особистостей відзначаються зворотами мотивованого компонентно-

зумовленого типу, оскільки в усіх ідіомах присутні відсилання до змінного 

прототипу, який демонструє той факт, що зв’язок з внутрішньою формою не 

втрачений: the iron Duke ‘букв. залізний герцог’ – an Anglo-Irish statesman, 

and one of the leading military and political figures of 19th-century Britain 

‘Англо-Ірландський державний діяч, один з найвідоміших військових та 

політичних фігур XIX сторіччя у Великобританії’ (Артур Веслі, герцог 

Веллінгтон, переможець Наполеона при Ватерлоо, якого було прозвано так за 

непохитність і завзятість) [325; 332]. 

Отже, маскулінна спрямованість ідіом групи на позначення відомих 

особистостей та відсутність будь-яких імен жінок демонструє повну 

лімітованість їхніх прав і можливостей в епоху Середньовіччя. 

 

3.2.9. Фразеотематична група GENDER 

  

Група, що номінує чоловіків та жінок за статевими ознаками містить 

43 одиниці або 1,8% від загальної кількості одиниць вибірки. Фразеологізми, 

що представлені в цій групі, характеризують жінку і чоловіка без вказівок на 

певні особливі ознаки, такі як зовнішність, вік, розумові здібності, тощо: the 

weaker sex ‘букв. слабка стать’ – women ‘жінки’ [325; 331].  

Емпіричний матеріал для групи одиниць-номінацій статевих 

відмінностей було відібрано на основі таких критеріїв: 

– семантичний  критерій було застосовано для селекції ідіом з 

гендерним компонентом, що виражений імпліцитно: a bit of crackling ‘букв. 

бабонька’ – a woman regarded sexually ‘жінка, яка розглядається, як 

сексуальний об’єкт’ [325; 334]; 

https://en.wikipedia.org/wiki/Anglo-Irish_people
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Britain
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– структурно-семантичний критерій – для фразеологізмів з гендерним 

компонентом, що представлений гендерними маркерами в структурі і 

семантиці ідіоми: the daughter of Eve ‘букв. донька Єви’ – a woman ‘жінка, 

представниця прекрасної статі’ [325; 329]. 

Етимологічно переважна більшість одиниць групи – біблеїзми, 

оскільки вони відносяться до моменту створення світу: a man born of woman 

‘букв. чоловік, що народжений жінкою’ – a human ‘смертний' (Job XVI, 1); 

але зустрічаються й запозичення з інших мов: the fair sex ‘букв. прекрасна 

стать’ – women in general ‘жінки’ (від французького виразу le beau sexe)  

[325; 332; 334]. 

Структурний аналіз одиниць групи засвідчив, що серед фразеологізмів 

переважають звороти субстантивного типу зі структурною моделлю: N + N 

та Adj + N (41 одиниця або 95,4%); також є звороти: адвербіального типу зі 

структурною формулою Prep + N – 1 одиниця або 2,3% (in petticoats ‘букв. у 

спідниці’ – used in reference to woman ‘використовується відносно жінки’ 

[325; 332]) та зворот дієслівного типу V + N у кількості 1 одиниці, що 

дорівнює 2,3% (wear a petticoat ‘букв. носити спідницю’ – to be a woman 

‘бути жінкою’ [325; 332]). В межах групи не виявлено інших зворотів, таких 

як адєктивні або комунікативні. 

Наразі розглянемо семантичні особливості фразеологізмів-номінацій 

людини за гендерними характеристиками. Групу було виділено завдяки 

архісемі гендерної ознаки та інтегральній оцінній семі: lord of creation ‘букв. 

вінець творіння’ – a man ‘чоловік у протилежність жінці’ (етим. бібл. Genesis 

I, 27 – 28); the rankel vessel ‘букв. судина скудельна’ – women ‘слабка стать, 

жінки’ [325; 332]. Чоловік протиставляється жінці, як вінець творіння, тобто 

визначається, як завершення Божественної творчості, заради якої і був 

створений весь світ, що знову ж таки свідчить про ствердження переваги 

чоловічого начала над жіночим.  

Незважаючи на те, що маскулінні ідіоми, зазвичай, є позитивно 

конотованими на противагу фемінінним, у рамках групи відзначається 
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домінування останніх за рахунок сленгових визначень жінок як об’єкту 

сексуального бажання: a bit of goods ‘букв. бабонька’ – a woman regarded 

sexually ‘жінка, яка розглядається як сексуальний об’єкт’; a piece of flesh 

‘букв. шматок плоті’ – used in reference to a woman regarded sexually жінка, 

яка розглядається тільки з погляду її сексуальності [325; 330]. Фемінінні 

фразеологізми складають 30 одиниць, що дорівнює 69,8% від загальної 

кількості одиниць групи, у той час як маскулінні налічують усього 

13 одиниць, або 30,2%. Фразеологічні одиниці на позначення жінок, як 

показують наведені приклади, є негативно конотованими, що свідчииь по 

гендерну нерівність суспільства.  

У групі GENDER можна ідентифікувати декілька лексикографічних 

моделей репрезентації гендерного компонента англійськомовних 

фразеологічних одиниць: 

1. ФО + глоса+ дефініція + ілюстративний приклад (I + G + D + E):  

the gentle sex ‘букв. прекрасна стать’ – old-fashioned. women ‘жінки’. 

Some women think this phrase is offensive. My father hated the idea of me joining 

the army. He always said it wasn't a suitable occupation for the fair sex [330; 332]. 

У цій лексикографічній моделі налічується 2 глоси, перша з яких вказує на 

уживаність ідіоми, тобто на факт того, що в сучасній мові ця одиниця майже 

не використовується. Інша ж словникову позначку, на наш погляд, було 

наведено політкоректно: цей фразеологізм потрібно з обережністю 

використовувати по відношенню до жінок, адже деякі з них можуть визнати 

його образливим.  

2. ФО + дефініція + глоса або навпаки (I + G + D):  

a bit of all right ‘букв. класна штучка’ – British informal. a pleasing 

person, especially a woman regarded sexually ‘приємна людина, особливо 

жінка, яка розглядається як сексуальний об’єкт’ [330; 332]. Ця модель є 

інформативною з погляду трактування гендерного компоненту тільки 

завдяки дефініції, як стрижневому компоненту. Інші ж складові статті не 

становлять особливого інтересу, адже ні ідіома, як така, ні глоса (окрім 
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встановлення специфіки застосування фразеологізму) не надають інформації, 

що могла б допомогти ідентифікувати гендерний компонент в структурі 

словникової статті. 

3. ФО + дефініція (I + D):  

son of Adam ‘букв. син Адама’ – a man ‘чоловік’ [325; 333]. Ця модель, 

ще раз підкреслює той факт, що за наявності чітких вказівок на гендерну 

референцію суб’єкта, для коректного тлумачення лексикографічної моделі 

достатньо тільки двох складових – ідіоми та дефініції, які за допомогою 

різних слів (son, man) підкреслюють маскулінний характер фразеологізму. 

Результати аналізу продуктивності моделей лексикографічної 

репрезентації гендерного компонента значення фразеологізму у 

фразеотематичній групі GENDER  наведено у таблиці 3.9.:  

 

Таблиця 3.9. 

Продуктивність лексикографічних моделей у фразеотематичній групі 

на позначення статі 

Лексикографічна модель Кількість % 

I + D  25 58,1  

I + G + D 15 34,9 

I + G + D + E  3 7 

Усього 43 100 

 

Щодо словникових позначок, то число глос значно обмежене кількістю 

одиниць групи, тому серед позначок, що зустрічаються в складі словникових 

статей, є тільки: етим. бібл., етим. фр. та British informal. 

Таким чином, у цій групі переважає непряма вторинна фразеологічна 

номінація, яка спрямована на непряме відображення позамовного об’єкта та 

наділяє його властивостями, що передаються за допомогою вихідного 
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значення слова: a piece of fluff ‘букв. пушинка’ – a young girl or woman 

‘молода дівчина або жінка’ [325; 330]. 

 

3.2.10. Фразеотематична група NATIONALITY 

 

Ця група є найменш чисельною та репрезентована лише 27 одиницями, 

що складає 1,1% від загальної кількості одиниць вибірки. Ідіоми групи 

характеризують людину за територіальною або регіональною ознакою 

завдяки певним найменуванням, що мають історичне підґрунтя, як-от: Joe 

Doakes ‘букв. Джо Доукс’ – an ordinary person, a typical American male citizen 

‘рядова, звичайна людина, середньостатистичний американець’ [325; 332]. 

Добор ідіом групи на позначення національних або регіональних ознак 

людини здійснювався за такими критеріями: 

– наявність у структурі фразеологізму лексем-власних назв чоловіків: 

Joe Bloggs букв. Джо Блогс’ – an ordinary person, a typical American male 

citizen ‘рядова, звичайна людина, середньостатистичний американець’  

[325; 332]; 

– визначення в семантиці ідіоми гендерних маркерів маскулінного або 

метагендерного типу. 

Фразеологічні одиниці, що номінують чоловіків за національною 

ознакою відрізняються досить цікавою етимологією: 

– ідіоми-історизми, як наприклад: a Kentucky colonel ‘букв. полковник з 

Кентуккі’ – the highest title of honor bestowed by the Commonwealth of 

Kentucky ‘почесне звання, що привласнюється цивільним особам в Кентуккі’ 

[325; 332]; 

– ідіоми, що походять з літературних творів або інших видів мистецтва: 

John Bull ‘букв. Джон Буль’ – a character who represents a typical Englishman or 

English people ‘втілення англійців’ [325; 332]. Ідіома з’явилась завдяки 

сатиричному памфлету “Історія Джона Буля” придворного лікаря 

Дж. Арбетнота у 1727 році. Джон Буль був зображений як червонолиций 
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низькорослий товстун з хитрою фізіономією, з неодмінними бакенбардами, в 

червоному сюртуку, білих штанах, або лосинах (обов’язковi кольори 

костюму британського прапора) і короткому циліндрі, інколи з підзорною 

трубою, через яку він в безпеці і комфорті розглядав зі свого острова через 

Ла-Манш події, що відбуваються на континенті.  

Наступна ідіома Uncle Sam ‘букв. Дядько Сем’ – a typical American 

‘типовий американець’ [325; 332]. Дядько Сем з’явився на противагу Джону 

Булю, як олюднений образ Сполучених Штатів Америки під час британо-

амеріканської війни 1812 року. Завдяки роботам художника Томаса Наста, 

Дядько Сем з’являвся в образі літнього чоловіка, в циліндрі кольорів 

американського прапора, в синьому фраку і смугастих панталонах. Пізніше 

цю ідіому почали використовувати на позначення громадянина Америки. 

Слід зазначити ще одну ідіому, історія походження якої є дуже цікавою 

– Jack (or Johnny) Canuck ‘букв. Джек Канук’ – a Canadian ‘канадець’  

[325; 332]. Джоні Канук – персонаж політичних коміксів і секретного 

уособлення типового канадця. З’явившись вперше в політичних коміксах 

1869 року, він був представлений як молодший брат американського дядька 

Сема і англійського Джона Буля. 

Структурні типи ідіом на позначення людини за національними 

ознаками не характеризуються різноманітністю. Субстантивні звороти є 

єдиним структурним типом, що представлений у групі, і здебільшого – 

це структурні моделі N + N у кількості 10 одиниць (37%): Joe Sixpack 

‘букв. Джо Сикспек’ – ordinary English person ‘середньостатистичний 

англієць’ [330; 332]; або Adj + N, що налічують 17 одиниць (63%): German 

Michel ‘букв. німецький Міхель’ – a figure representing the national character of 

the German people ‘типовий німець’ [325; 332]. Персонаж був створений як 

персоніфікація національного німецького характеру, зазвичай, зображується 

у нічному капелюсі й нічній сорочці. 

Семантичний аналіз фразеологізмів-номінацій людини за 

національними ознаками дав змогу виявити додаткову сему  “регіональна 
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ознака” окрім основних сем “людина”, “чоловік” і “територіальна ознака”. 

Для добору емпіричного матеріалу групи було застосовано комбінацію 

структурного та семантичного критеріїв. Було з’ясовано, що групу на 

позначення національних та регіональних ознак репрезентовано 

маскулінними фразеологізмами, оскільки, зазвичай, в англійській мові для 

умовної характеристики представників класів, національностей тощо за 

андроцентричною традицією використовують лексеми з чоловічим 

гендерним компонентом, як-от: Joe Blow ‘букв. Джо Блоу’ – an ordinary 

person, a typical American male citizen ‘рядова, звичайна людина, 

середньостатистичний американець’ [325; 332].  

У групі фразеологічних одиниць на позначення національних і 

регіональних відмінностей людини можна ідентифікувати  такі моделі 

фразеографічної репрезентації гендерного компонента: 

1. ФО + глоса+ дефініція + ілюстративний приклад (I + G + D + E):  

John Q Public ‘букв. Джон Паблік’ – American humorous. a typical 

American ‘типовий Американець’ [325; 334]. You have to ask yourself what 

John Q Public will think when he hears about government overspending. 

Наведений приклад є інформативним щодо визначення гендерного 

компонента лексикографічної моделі, адже всі її складники, за винятком 

глоси, яка тільки підкреслює локативність і характер ідіоми, сприяють 

коректній інтерпретації гендерного компонента значення даної 

фразеологічної одиниці: в структурі ідіоми – це лексема John, в 

ілюстративному прикладі – лексема he.  

2. ФО + дефініція + ілюстративний приклад (I + D + E):  

cousin Jack ‘букв. кузен Джек’ – a Cornishman ‘житель Корнуолла’  

[325; 330]. You and I are on the right side, you know, Cousin Jack, so we count all 

on this side. В цьому випадку тільки фразеологізм (лексема Jack) та дефініція 

(Cornishman) сигналізують про наявність маскулінного гендерного 

компонента. Приклад не відіграє жодної ролі у визначенні гендерних 
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характеристик фразеологізму та є зовсім неінформативним щодо ілюстрації 

даної фразеологічної одиниці. 

3. ФО + дефініція + глоса або навпаки (I + G + D):  

brother Jonathan ‘букв. брат Джонатан’ – a humorous designation for the 

people of the United States collectively ‘узагальнений образ типового 

американця’. The phase is said to have originated from Washington’s referring to 

the patriotic Jonathan Trumbull, governor of Connecticut, as “Brother Jonathan” 

[325; 332].  

Незважаючи на те, що в дефініції йдеться про узагальнений образ 

типового американця (на це вказує лексема people), ця модель також є 

свідченням андроцентричного характеру англомовного суспільства, що 

підкреслюється вживанням власної назви Jonathan у структурі 

фразеологічної одиниці та етимологічної довідки в глосі: вперше одиницю 

було використано по відношенню до губернатора Коннектикуту Джонатана 

Трамбула. 

Результати аналізу продуктивності моделей лексикографічної 

репрезентації гендерного компонента значення фразеологізму у 

фразеотематичній групі NATIONALITY наведено у таблиці 3.10.:  

 

Таблиця 3.10. 

Продуктивність лексикографічних моделей у  фразеотематичній групі на 

позначення нацональності  

Лексикографічна модель Кількість % 

I + G + D  16 59,2 

I + G + D + Е 6 22,3 

I + G  + Е 5 18,5 

Усього 27 100 
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У процесі дослідження було з’ясовано, що в групі переважає 

компонентно-зумовлена мотивована фразеологічна номінація, адже кожна 

ідіома – це втілення якогось національного або регіонального образу, 

наприклад: Srulik ‘букв. Срулік’ – a character symbolizing Israeli people 

‘персонаж, що зображує ізраїльтян’ (образ нового ізраїльтянина, який 

символізує гордовитого, упевненого в своїх силах уродженця країни, на 

противагу образу горбатого, довгоносого, потворного єврея, змальованого в 

пресі антисемітської нацистської і арабської пропаганди) [325; 335]. 

Таким чином, ідіоми групи на позначення національних особливостей 

відтворюють певне уособлення національних образів, що втілені в особах 

чоловічої статі, які зображуються з деякими перебільшеними вадами, 

або, навпаки, з низкою позитивних рис. Це дає змогу дійти висновку 

щодо андроцентричності не тільки англійськомовної, але й інших мовних 

картин світу. 

  

3.2.11. Фразеотематична група OTHER 

 

До фразеотематичної групи OTHER потрапили одиниці, не об’єднані 

спільною ознакою, як у попередніх групах: blind man’s holiday ‘букв. свято 

сліпих’ – a phrase that refers to the inability to work at night (before electric light 

was common) ‘фраза має відношення до неможливості працювати вночі 

(перш ніж з’явилася електрика)’; poor man’s gout ‘букв. подагра бідняків’ – 

illness caused by hard life conditions ‘хвороба, що викликана важкими 

побутовими умовами’; send somebody about his business ‘букв. відправити 

когось у його справах’ – to get rid or dismiss someone ‘позбутися когось або 

звільнити’ [325; 328; 332]. Вони складають 51 одиницю, що дорівнює 2,2% 

від загальної кількості одиниць вибірки. 

Більшість ідіом було відібрано за структурним критерієм. Отже, 

фразеологізми цієї групи мають гендерно маркований план вираження, як-от: 

union Jack ‘букв. об’єднаний Джек’ – the flag of the United Kingdom 
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‘державний прапор сполученого королівства Великобританії і північної 

Ірландії’. Також є незначна кількість одиниць, які були дібрані завдяки 

структурно-семантичному критерію, але їх не можна віднести ні до однієї з 

вищезазначених груп фразеологічних одиниць: Jane Сrow ‘букв. Джейн 

Кроу’ – discrimination against females ‘дискримінація жінок’ [329; 332]. 

Завдяки своій різноманітності фразеологізми цієї групи вирізняються 

багатою етимологією. Тут можна ідентифікувати такі джерела походження: 

– ідіоми, що пов’язані з античною міфологією: a Sisyphean task ‘букв. 

сізіфова праця’ – ‘важка і безплідна праця’ [325; 328]. За ім’ям Сізіфа, царя 

міста Коринфа, якого боги прирекли за всі його злочини на страшну кару. 

Він повинен вічно котити на круту гору важкий камінь, і, як тільки камінь 

торкається вершини гори, він виривається з Сізіфових рук і летить у прірву. 

Тоді Сізіф, заточуючись від утоми, сходить за ним, і все починається 

спочатку.  

Ідіома Augean stables ‘букв. авгієві стайні’ – an extremely dirty place 

‘дуже запущене, забруднене місце’ [325; 328] має відношення до одного з 

чергових подвигів Геракла, який вичистив стайні царя Авгія, у яких 

розміщувалося понад три тисячі коней. Ці стайні майже тридцять років ніхто 

не вичищав і вони під саму стелю були заповнені гнієм. Лише Гераклу 

(у римлян – Геркулесу) було під силу вичистити стайні. Він був не тільки 

дужим, а й розумним: він пустив річку крізь ворота стайнь, і бурхливий потік 

вимив звідти весь бруд.  

Ідіома Between Scylla and Charybdis ‘букв. між Сциллою та Харибдою’ 

– facing two equally unpleasant, dangerous or risky alternatives, where avoidance 

of one ensures encountering the harm of the other ‘в безвихідному становищі; 

між двох вогнів, бути під подвійною загрозою’ [325; 330]. У грецькій 

міфології Сцилла і Харибда були страховиськами, які мешкали обабіч вузької 

Мессінської протоки. Вони нападали на кораблі, що пропливали між 

берегами Італії та Сицилії, і вбивали мореплавців. Сцилла поїдала одночасно 

шістьох людей, які пропливали вздовж узбережжя на кораблях. Харибда – 
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дочка Посейдона, перетворена Зевсом на морську істоту, – поглинала й 

випускала морську воду, від чого вода піднімалася й вирувала. У величезній 

ненаситній утробі Харибди гинули кораблі й люди; 

– ідіоми-біблеїзми: Jacob’s ladder ‘букв. сходи Іакова’ – a ladder 

reaching from the Earth to heaven ‘сходи, що ведуть у піднебесся, увись’ 

(Genesis XXVIII, 12); the king of terrors ‘букв. цар жахів’ – death ‘смерть’ 

(Job XVIII, 14) [325; 332]; 

– ідіоми-шекспіризми: out-Herod Herod ‘букв. переродити самого 

Ірода’ – to exceed in violence or extravagance  ‘перестаратися’ (Hamlet (act 3, 

scene 2); the wish is father to the thought ‘букв. бажання – батько думки’ – 

people sometimes come to believe something they wish were true ‘люди деколи 

вірять у те, що їм хочеться; чого бажається, у те й віриться’ (King Henry IV 

Part 2 (1597) [325; 332]; 

– ідіоми літературного походження: a lady in the case ‘у цій справі 

замішана жінка’ (вислів створений поетом і драматургом Дж. Геєм; the (real) 

Simon-pure ‘букв. реальний Саймон’ – genuinely and thoroughly pure person 

‘людина власною персоною, не підставна особа’ (за ім’ям персонажу роману 

С. Сентлівр «A bold stroke for a wife», звідси simon-pure ‘достеменний, 

справжній’) [325; 330; 332]; 

– ідіоми, що пов’язані з казками: a Barmecide feast ‘букв. Бармесидів 

бенкет’ – a pretended feast with no food; any pretended or illusory generosity or 

hospitality ‘уявний достаток, гостинність’ (у одній з казок «Тисячі і однієї 

ночі» описується, як багач Бармасид запросив бідняка пообідати з ним та 

наказав подавати порожні блюда) [325; 332]; 

– ідіоми, що пов’язані з різними видами мистецтва: the old lady (or of) 

Threadneedle street ‘букв. стара леді с Tреднідл стріт’ – the English Bank 

‘англійський банк’ (ідіома, що зобов’язана своїм походженням карикатурі, на 

якій прем’єр-міністр Уїльям Пітт молодший намагається оволодіти золотом 

старої леді, що сидить на замкнутій скрині; гроші були потрібні йому для 

війни з Наполеоном) [325; 332]; drop the pilot  ‘букв. відмовитися від пілота’ 
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– а situation where someone feels he knows enough to manage by himself and can 

discard his mentor ‘ситуація, в якій хтось відчуває достатньо сил впоратися 

самому та відмовляється від розумного і відданого порадника’ (ідіома 

виникла у зв’язку з карикатурою на відставку Бісмарка на вимогу Вільяма II 

в англійському гумористичною журналі  “Punch” у 1890 г.) [325; 328]; 

– ідіоми-фольклоризми: Robin good fellow ‘букв. Робін добрий малий’– 

a puck,  domestic and nature sprite ‘пустотливий ельф або домовик’ [325; 334]; 

– ідіоми, що пов’язані  з певним історичним особистостям або подіям: 

John Hancock ‘букв. Джон Хенкок’ – a signature ‘власноручний підпис’ 

(Дж. Хенкок – американський державний діяч, чий підпис стоїть першим під 

Декларацією Незалежності); the Scavenger’s daughter ‘букв. донька 

Скавенджера’ – a type of torture device invented in the reign of King Henry VIII 

of England ‘лещата, знаряддя тортур’ (Scavenger – спотворене прізвище 

коменданта Тауера Скавінгтона, який в царювання Генріха VIII винайшов це 

знаряддя тортур) [325; 332]; 

– ідіоми-запозичення: the knight of the rueful countenance ‘букв. лицар 

сумного образу’ – Don Quixote ‘Дон Кіхот’ (етимологія іспанська); there is a 

woman in it ‘букв. тут замішана жінка’ – look for the woman ‘шукайте жінку’ 

(від французького вислову cherchez la femme) [325; 328]. 

На відміну від попередніх, в групі OTHER є багато прикладів зворотів 

різноманітних структурних типів, серед яких є: субстантивні зі структурною 

формулою N + N, що налічують 10 одиниць та Adj + N у кількості 

12 одиниць (усього 22 одиниці або 43,1% від загальної кількості одиниць 

групи): black Maria ‘букв. чорна Марія’ – a police vehicle used to transport 

prisoners ‘поліцейський автомобіль, що застосовувався для перевезення 

в’язнів’; дієслівні V + Nphr (N + N) (7 одиниць або 13,7%т від загальної 

кількості одиниць групи): lay smb’s bones ‘букв. передати чиїсь мощі’ – 

to bury someone ‘поховати кого-небудь’ [334]; ад’єктивні зі структурною 

формулою Adj + Prep + N (6 одиниць та 11,8% відповідно): weak on his pins 

‘букв. розбовтаний’ – somebody weak in his legs ‘той, що погано тримається 
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на ногах’) [332; 334]; адвербіальні складають майже третину одиниць групи 

(Prep + N + Prep + N або Prep + N) (16 одиниць або 31,4%): from Dan to 

Beersheba ‘букв. від Дана до Вірсавії’ – from one part of a country to another, 

everywhere ‘від одного кінця країни до іншого, всюди’ (етим. бібл. Judges 

XX, 1) [325; 330]; not for Joe ‘букв. не для Джо’ –  by no means ‘одним чином, 

ні за що, у жодному випадку’ [325; 334]).  

Щодо лексикографічної репрезентації гендерного компонента 

англійських фразеологічних одиниціь, то можна говорити про такі моделі:  

1. ФО + глоса+ дефiнiцiя + ілюстративний приклад (I + G + D + E):   

send somebody packing ‘букв. послати когось пакувати речі’ –  to dismiss 

someone abruptly ‘проганяти, випроваджувати кого-небудь’ [328; 334]. The 

owner caught Jack taking small items from the shop and sent him packing. The 

variant, alluding to telling people to pack their bag and leave, was first recorded in 

1594. Усі компоненти лексикографічної моделі свідчать про те, що ідіома 

застосовується для характеристики людини взагалі, адже і в структурі 

фразеологізму, і в дефініції є антропонімічна лексема somebody (someone). 

Незважаючи на те, що референтом в ілюстративному прикладі обрано особу 

чоловічої статі, ідіома може вживатися на позначення обох статей, що 

демонструє історична довідка. 

2. ФО + дефініція +  ілюстративний приклад (I + D + E):  

kick a man when he is down ‘букв. бити лежачого’ –  to do something bad 

for someone when you know they already have a lot of problems ‘зробити щось 

погане для когось, коли знаєш, що в них і так вже багато проблем’. His wife 

left him last month and I don’t want to kick a man when he is down, but we simply 

don’t have any more work for him [328; 334]. Структура ідіоми та 

ілюстративний приклад вказують на те, що ця одиниця, зазвичай, 

використовується відносно чоловіків, попри той факт, що в дефініції є 

лексема someone. Отже, найбільш ілюстративними для трактування 

гендерного компонента значення фразеологічної одиниці є по-перше, сама 
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ідіома, яка містить іменник man, по-друге, це приклад, який ще раз 

підкреслює стать референта,  стосовно якого вжито дану одиницю. 

3. ФО + дефініція + глоса або навпаки (I + G + D):  

let George do it ‘букв. хай Джордж це зробить’ – let someone else besides 

me take care of it ‘хай хто-небудь інший зробить, хай несе відповідальність 

іншій’. Perhaps, the origin of the phrase refers to Cardinal Georges d'Amboise, 

government official under Louis XII in the late 15th, early 16th centuries [330; 332]. 

Незважаючи на маскулінні гендерні ознаки, що є і в структурі ідіоми цієї 

словникової статті, і в етимологічній довідці щодо статі референта, можна 

говорити про метагендерний характер фразеологічної одиниці, що 

засвідчується вживанням лексеми someone else. 

4. ФО + дефініція (I + D):  

(all) to a man ‘букв. всі до одного’ – every person in a group ‘кожна 

людина у групі’ [330; 334]. Ця ідіома, як і наведена вище, також має 

метагендерний характер, що підтверджується  наявністю гендерного маркера 

person в дефініції. 

Результати аналізу продуктивності моделей лексикографічної 

репрезентації гендерного компонента значення фразеологізму у 

фразеотематичній групі OTHER  наведено у таблиці 3.11.:  

 

Таблиця 3.11. 

Продуктивність лексикографічних моделей у фразеотематичній 

групі OTHER 

Лексикографічна модель Кількість % 

I + G + D 19 37,2 

I + D  17 33,3 

I + D+ E 8 15,7 

I + G + D + E  7 13,8 

Усього 51 100 
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Як доводить проведений аналіз, у групі OTHER переважає мотивована 

компонентно-зумовлена фразеологічна номінація: according to Hoyle ‘букв. за 

Хойлом’ – according to rules ‘за всіма правилами, правильно’ (Е. Хойл – автор 

широко відомої в свій час книги «Рекомендації до гри в віст» [325; 332]).  

Щодо інших типів фразеологічної номінації, то можна виділити 

непряму вторинну, немотивовану компонентно-зумовлену та одноелементну 

номінацію:  

– непряма вторинна номінація: prince Albert ‘букв. принц Альберт’ – a 

double-breasted frock coat named after Prince Albert, Queen Victoria's consort 

‘довгополий сюртук, названий так на честь принца Альберта, чоловіка 

королеви Вікторії’; Jack Johnson ‘букв. Джек Джонсон’ – big gun ‘важкий 

снаряд’ (за ім’ям відомого негритянського боксера) [325; 332]; 

– немотивована компонентно-зумовлена фразеологічна номінація: as 

the next man ‘букв. як будь-який інший’ – as the average person ‘як 

середньостатистична людина, не гірше за інших’ [328; 334];  

– одноелементна номінація, що дає можливість встановити зв’язок з 

внутрішньою формою за одноим чи більше елементам фразеологічної 

одиниці: the bird of Jove ‘букв. птах Іова’ –  an eagle ‘орел’ [325; 334]; the 

queen of the Adriatic ‘букв. перлина Адріатики’ – Venice ‘Венеція’ [325; 328]. 

Таким чином, неможливість структурувати групу за деякою певною 

ознакою виявилась перевагою в межах всебічності типів фразеологічної 

номінації та етимологічних прикладів, оскільки ідіоми групи позначають не 

лише людину, а й різні  аспекти життя, живу й неживу природу тощо. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Дані аналізу емпіричного матеріалу засвідчують, що маскулінні 

ідіоми кількісно переважають інші гендерно марковані типи ідіом (фемінні й 

метагендерні). Фразеотематичні групи NAMES OF WELL-KNOWN PEOPLE, 
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NATIONALITY представлені суто ідіомами з чоловічим гендерним 

компонентом, що є свідченням того, що національні стереотипи в 

англомовному соціумі базуються на чоловічому образі. Незважаючи на всі 

тенденції щодо послаблення дискримінаційних моментів стосовно жінок, 

непропорційна представленість чоловіків і жінок в соціальних і культурних 

сферах життя зберігається й дотепер.  

2. Проведене дослідження продемонструвало, що в більшості груп 

переважають ідіоми з гендерним компонентом, який виражено експліцитно, 

тобто гендерні маркери, що підкреслюють особу чоловічої або жіночої статті 

є як у структурі, так і в значенні фразеологічної одиниці (man, woman, he, 

mother, boy тощо). Ідіоми з гендерним компонентом, що виражений 

імпліцитно, або ті, що мають гендерно маркований план змісту, є менш 

репрезентативними.  

3. Структура англійських фразеологічних одиниць є багатоманітною: 

вона представлена зворотами субстантивного, ад’єктивного, адвербіального 

та дієслівного типів. Звороти комунікативного типу зі структурою речення, 

до яких відносяться прислів’я, складають 10% від загальної кількості 

одиниць вибірки.  

Домінуючим є субстантивний тип, а саме моделі типу N + N та 

Adj + N, адже саме на цих зворотах базуються антропонімічні фразеологізми. 

Слід зазначити, що у групі маскулінних одиниць на позначення 

національності й характеристики відомих політичних особистостей та діячів 

мистецтва, зустрічаються лише субстантивні звороти.  

4. Лексикографічні моделі репрезентації гендерного компонента 

значення англійських фразеологічних одиниць розрізняються у 

фразеотематичних групах. Лексикографічний аналіз уможливив зробити 

висновок про те, що найпоширенішими моделями є ті, що відносяться до 

скороченого типу словникової статті: ФО + дефініція +  ілюстративний 

приклад (I + D + E); ФО + дефініція + глоса, або навпаки (I + G + D); ФО + 

дефініція (I + D).  
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Варто зауважити, що ця модель є найпродуктивнішою, оскільки саме 

дефініція завдяки різноманітним антропонімічним лексемам (he, she, woman, 

man, girl, boy, somebody, someone, person  тощо) містить найважливішу 

інформацію щодо своєчасного та відповідного трактування  гендерного 

компонента значення фразеологічної одиниці.  

Проаналізувавши визначення, які надані у лексикографічних джерелах, 

ми встановили, що з міркувань політкоректності укладачі словників 

використовують у дефініціях узагальнені лексеми на позначення людей: 

somebody, someone, person, people, що не спрощує, а навіть ускладнює процес 

визначення гендерної спрямованості ідіоматичного вислову. 

5. Аналіз позначок свідчить, що вони жодним чином не впливають на 

тлумачення гендерного компонента значення фразеологічної одиниці, а, 

зазвичай, позначають додаткову інформацію у вигляді етимологічних, 

локативних, стилістичних позначок та позначок сфери застосування 

фразеологічної одиниці, які подаються на початку або наприкінці 

словникової статті. У деяких випадках глоса надає історичну довідку, що 

полегшує процес тлумачення гендерного компонента значення 

фразеологізму.  

6. Гендерно марковані фразеологізми характеризуються багатою 

етимологію: вони походять з Біблії, адже багато виразів зі Священного 

Писання увійшли до фразеологічного фонду та міцно закріпилися у ньому; 

історії, оскільки саме історичні події природно впливають на формування 

мовного простору; античної міфології, фольклору, казок, що мають 

безпосередній вплив на мову та літературу; літературних творів видатних 

авторів, чиї вислови з часом стали крилатими; фразеологізми, що є 

запозиченнями з інших мов, головним чином з французької, німецької та 

латинської. 

7. Гендерно марковані ідіоми, як і будь-які інші одиниці 

фразеологічного простору, є складним продуктом, сформованим у результаті 
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багатьох мовних трансформацій, які у фразеологічному просторі 

визначаються як фразеологічна номінація.  

Аналіз фактичного матеріалу засвідчує, що  у процесі формування й 

переосмислення англійських гендерно маркованих фразеологічних одиниць 

брали участь такі типи фразеологічної номінації, як: мотивована 

компонентно-зумовлена, немотивована компонентно-зумовлена, змішана, 

одноелементна, непряма вторинна фразеологічна номінація.  

Найпоширенішим типом формування гендерно маркованих 

фразеологічних одиниць є немотивована компонентно-зумовлена 

фразеологічна номінація, позаяк в більшості випадків у процесі 

фразеологізації одиниць втрачають зв’язок зі змінним прототипом, а 

вірогідність визначити цю кореляцію є невисокою. 

Основні результати, отримані в третьому розділі, висвітлено в таких 

публікаціях [179; 180; 181; 184; 187; 189; 190; 191; 192; 308]. 
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ВИСНОВКИ 

Проблема розкриття особливостей репрезентації гендерного 

компонента англійськомовних ідіом розв’язується в дисертації шляхом 

структурно-семантичного і лінгвокультурологічного аналізу гендерно 

маркованих засобів фразеологічної номінації, що обумовлено 

методологічними засадами лінгвокультурології, гендерології та фразеології. 

Гендерологія відкриває шляхи для новітніх розвідок, пов’язаних з  

соціально-історичними й соціокультурними аспектами життя чоловіків і 

жінок у наукових напрямках, зокрема й лінгвістичному. Гендер, як 

соціокультурна категорія, що характеризує індивіда залежно від статі, досить 

активно портретується в мовній картині світу за допомогою фразеологізмів 

англійської мови. Його вираження може бути формальним, тобто відбиватися 

лише у структурі фразеологічної одиниці; бути семантичним компонентом та 

відображатися саме в значенні ідіоми; ідентифікуватися як в структурі, так і в 

семантиці фразеологізму. 

Складність фразеологічного значення як мовної категорії обумовлена 

різноманітністю номінативних процесів протягом творення фразеологізму та 

комплексним характером його компонентів, які знаходяться у взаємодії.  

Для виявлення всіх складових фразеологічного значення, встановлення 

місця гендерного компонента та його зв’язків з іншими складовими у 

структурі фразеологічного значення, було застосовано макрокомпонентну 

модель, яка містить декілька компонентів фразеологічного значення 

(дескриптивний емотивний, оцінний, стилістичний, мотиваційний та 

граматичний), що корелюють один з одним. Особливо це є релевантним для 

вивчення імпліцитних механізмів гендерної репрезентації значення 

англійськомовних фразеологізмів, адже для цього необхідне детальне 

дослідження всіх компонентів, що знаходяться у тема-рематичному зв’язку. 

Виявлено, що англійські фразеологічні словники, за аналогією зі 

стандартними словниками англійської мови, мають впорядковану макро- та 

мікроструктуру. Для дослідження гендерно маркованих ідіом необхідно 
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звертатися до мікроструктури словника, яка представлена словниковою 

статею, що складається з ідіоми, як такої, глоси, дефініції та ілюстративного 

прикладу.  

Аналіз емпіричного матеріалу засвідчив, що найважливішою 

складовою для лексикографічного трактування гендерного компоненту 

значення виступає дефініція, яка є топовим елементом у процесі визначення 

гендерної віднесеності фразеологізму. Інші ж складові є допоміжними і не 

несуть основного навантаження в процесі трактування гендерного 

компонента.  

Лексикографічний аналіз гендерно маркованих фразеологізмів є 

найбільш релевантним з погляду трактування фразеологізмів з гендерним 

компонентом, що виражений імпліцитно, адже цей тип ідіом має тільки один, 

гендерно маркований план, а саме – план вираження.  

Гендерно марковані фразеологізми було дібрано на основі таких 

критеріїв: структурного, який полягає у визначенні гендерного компонента за 

наявності структурних елементів-позначень особи чоловічої або жіночої 

статі; семантичного, що допомагає ідентифікувати гендерну специфіку 

ідіоми завдяки лексемам, що вказують на маскулінних або фемінінних 

референтів; структурно-семантичного – засіб селекції гендерно маркованих 

фразеологізмів, що поєднує у собі два вищезазначених. Ефективне 

дослідження гендерно маркованих фразеологізмів вбачається у кореляції 

структурного й семантичного критеріїв, але це поєднання можна 

застосовувати до фразеологізмів, що містять гендерний компонент, який 

виражений експліцитно. Для всіх інших, тобто ідіом, з гендерним 

компонентом, що виражений імпліцитно можливо саме застосування 

семантичного критерію. Слід зазначити, що структурний критерій було 

застосовано тільки під час аналізу ідіом фразеотематичної групи OTHER, але, 

на жаль, ідіоми, що відбираються суто за структурним критерієм не 

становлять вагомого інтересу для дослідження, адже, у своєму значенні, вони 
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зазвичай, містять лексеми, що позначають не тільки індивідів чоловічої або 

жіночої статі, а й об’єкти неживої природи.  

Результати розвідки демонструють, що структура англійськомовних 

фразеологічних одиниць з гендерним компонентом є багатогранною і 

репрезентована такими типами: субстантивним, дієслівним, ад’єктивним, 

адвербіальним і комунікативними зворотами зі структурою речення. 

Встановлено, що переважна кількість структурних типів ідіом (74,8%) – 

звороти субстантивного типу, що дає змогу зробити висновок, що саме 

субстантивні форми вербалізації фразеологізму відображують соціальні й 

культурні аспекти категорій чоловіче / жіноче.  

Щодо комунікативних ідіом, або прислів’їв, які характеризують і 

чоловіка, і жінку, то цей тип гендерно маркованих фразеологізмів містить 

лексеми man у значенні людина. Це можна пояснити чоловічим 

домінуванням на ранніх етапах розвитку англомовних регіонів. Слід 

зауважити, що, хоча такий матеріал не є репрезентативним щодо динаміки 

змін у сучасному англомовному суспільстві, але достатнім для того, щоб 

дійти висновків про розподіл гендерних ролей у минулому. 

Багатогранність соціальної сфери життя чоловіків і жінок обумовлює 

номінативні ознаки, за якими було класифіковано мовний матеріал: рід 

діяльності, характер, міжособистісні стосунки, здібності, соціальний статус, 

зовнішність, вік, імена відомих людей, стать та національність. Завдяки 

кількісному аналізу було встановлено, що рід діяльності (585 одиниць / 

24,9%), характер (564 одиниці / 24%) і міжособистісні стосунки (437 одиниць 

/ 18,6%) є ядерними ознаками в мовній картині світу, у той час як інші 

аспекти: зовнішність (149 одиниць / 6,3%), стать (43 одиниці / 1,8%) та 

національність (27 одиниць / 1,1%) – значно рідше підлягають 

переосмисленню.  

Семантичний аналіз гендерно маркованих фразеологічних засобів 

сучасної англійської мови засвідчив той факт, що в усіх сферах – від роботи 

до позначення рис характеру, панує стала традиція чоловічого домінування, 
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бо чоловік – це основа не тільки родини, де він визначається як голова й 

повелитель (lord, master), але й англійськомовного суспільства.  

Гендерно марковані фразеологічні одиниці відрізняються від інших 

мовних одиниць складністю мовних трансформацій, відомих як 

фразеологічна номінація. Вивчення номінативних процесів утворення 

англійськомовних фразеологічних одиниць з гендерним компонентом 

уможливило визначення домінантного типу фразеологічної номінації – 

немотивований компонентно-зумовлений, оскільки динамічність мовних 

трансформацій не зберігає зв’язок ідіоми з її внутрішньою формою, який 

поступово втрачається. Інші типи, такі, як мотивована компонентно-

зумовлена, змішана, одноелементна і непряма вторинна фразеологічна 

номінація є не такими поширеними й ідентифікуються в небагатьох 

випадках. 

Історичні, культурні й з часом мовні трансформації в 

англійськомовному суспільстві детермінували етимологічне розмаїття 

гендерно маркованих ідіом. Вони походять з Біблії, античної та римської 

міфології, англійського фольклору, скетчів та інших видів мистецтв тощо. 

Спостерігається переважання одиниць, що знайшли відображення в мовній 

системі внаслідок історичних подій, відзначено значну кількість 

фразеологізмів, що походять з шекспірівських творів та інших літературних 

джерел, адже більшість авторських висловів вже давно ввійшли до 

повсякденної комунікації. 

Лінгвокультурологічне послання, яке міститься в гендерно маркованих 

фразеологізмах англійської мови, докладно представляє чоловіка й жінку і 

їхні традиційно сформовані й набуті з часом функції в сучасному суспільстві. 

Лінгвокультурологічний аналіз гендерно маркованих фразеологізмів 

дозволяє поступово розкрити та детально описати отримані дані щодо сталих 

стереотипів і уявлень стосовно розподілу гендерних ролей. 

Андроцентрична англійська культура й історія будуються навколо 

маскулінного начала, у той час як усі соціокультурні аспекти, що пов’язані з 
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жінкою, знаходяться на периферії суспільного життя. Про це свідчать не 

лише кількісні дані дослідження, але й те, як зображуються чоловіки в 

англійськомовній свідомості: сильними, владними, іноді з властивими їм 

недоліками характеру, але ж це сприймається як належне.  

Жінка в уяві носія англійської мови – це особа, яка вміє слідкувати за 

своєю зовнішністю, заміжня – це не тільки чесна й шанована пані, але та, яка 

вміє вести господарство, наглядати за дітьми і будинком, й що не менш 

важливо, коритися чоловікові, бо він – основа всього. Жінка не має права 

бути в пошуку нових стосунків, або мати сексуальні стосунки до заміжжя, 

оскільки це, на думку андроцентричного світу, є антисоціальним і 

аморальним.  

У результаті дослідження було встановлено, що в деяких площинах 

англійькомовної дійсності, чоловіча й жіноча категорії не протиставляються 

одна одній, а мають деякі схожі особливості. Докладне вивчення семантичної 

специфіки фразеологізмів, що номінують людину за рисами характеру, 

уможливило дійти висновку, що однаково засуджуються ненависть, 

заздрість, похваляння, зарозумілість, лінощі, розгульний спосіб життя тощо, 

незалежно від гендерної маркованості фразеологічної одиниці. 

Лексикографічний аналіз уможливив виокремлення найчастотніших 

моделей лексикографічної репрезентації гендерного компонента 

фразеологічної одиниці, а саме: фразеологічна одиниця в комбінації з 

дефініцією та ілюстративним прикладом (I + D + E); фразеологічна одиниця 

+ дефініція + глоса або навпаки (I + D + G); двокомпонентна модель, що 

складається лише з фразеологізму та дефініції (I + D), позаяк багато ідіом з 

гендерним компонентом, що виражений експліцитно, не потребують 

великого арсеналу засобів декодування у зв’язку з вичерпними гендерними 

даними, що містяться в структурі й значенні фразеологізму. Лексикографічна 

модель зі структурою повної словникової статті, що містить чотири складові 

(I + D + G + Е) є дуже зручною в межах трактування значення гендерного 

компонента, але не є такою релевантною, як скорочена.  
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Процес декодування імпліцитних гендерних характеристик 

ускладнюється відсутністю достатнього обсягу інформації, необхідної для 

вичерпного трактування гендерної специфіки фразеологізму, оскільки даних, 

що подаються в дефініції, ілюстративному прикладі та глосі, зазвичай,  

недостатньо для адекватного трактування лексикографічної репрезентації 

гендерного компонента фразеологічної одиниці, тож потрібно залучати інші 

ресурси та джерела для проведення системного аналізу англійськомовних ідіом 

з гендерним компонентом, що виражений імпліцитно. 

Перспектива подальших досліджень вбачається в дослідженні 

функціонування англійських гендерно маркованих фразеологічних одиниць у 

художньому тексті та текстах засобів масової інформації. Це дозволить виявити 

сучасні тенденції у фразеологічній системі та мовній свідомості 

англійськомовного суспільства. 
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