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ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ 

АВСТРАЛІЙСЬКОГО ВАРІАНТУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

(ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТ) 
 

Історія австралійського варіанту англійської мови починається в кінці XVIII столітті. Першими поселенцями 

материку були аборигени, проте після того як Австралія стала колонією Великобританії, сюди почали масово 

привозити в’язнів – англійців, ірландців, шотландців та інших. Це не могло не вплинути на розвиток мови. Англійські 

слова служать основою появи власне австралійських фразеологізмів. Саме тому інтерес до фразеологічних одиниць 

австралійської англійської поступово зростає. В статті пропонується аналіз особливостей відтворення 

фразеологічних одиниць австралійського варіанту англійської мови у перекладацькому аспекті з метою 

співставлення перекладів в австралійській англійській і українській мовах та виявлення найбільш успішних 

стратегій перекладу. 
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Постановка проблеми. Австралійська 

англійська є одним з найменш вивчених 

варіантів англійської мови (дослідження 

почалося лише після другої світової війни). 

Дана проблема представляє величезний 

науковий інтерес, оскільки дозволяє розширити 

знання про англійську мову в цілому. 

Метою статті є дослідження способів 

перекладу фразеологічних одиниць 

австралійського варіанту англійської мови. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Особливості окремих аспектів мікросистеми 

австралійської англійської відображені в робо-

тах Г. А. Орлова, Л. І. Аполлоновій, Л. Ф. Єго-

рової (фонетичні особливості австр. англ.), Л. 

А. Русецької і Б. Д. Ходжагельдиева (особ-

ливості фразеологічних одиниць австр. англ.), 

Е. І. Новікової (нестандартна лексика австр. 

англ.), Л. Д. Почепцова (австралійські флорис-

тичні назви), В. М. Широких (суспільно-полі-

тична лексика австр. англ.), С. Бейкера, Дж. 

Тернера, У. Ремсона і ін. авторів. Проте аспек-

тів лишаються досі не до кінця вивченими.  

Такі вчені як О.В. Кунін, В.В. Виноградов, 

Н.М. Амосова, Ш. Баллі, В.П. Жуков, В.Н. 

Комісаров, О.І. Смирницький, В.М. Телія та 

інші досліджували переклад. 

Виклад основного матеріалу. Фразеологіз-

ми вважаються одним з найяскравіших про-

явів національно-культурної специфіки мови. 

Однак питання про те, в чому проявляється ця 

специфіка, не перестає залишатися предметом 

дискусій. Сучасні лінгвісти дійшли до висновку, 

що фразеологізм – це не словосполучення (ні 

за формою, ні за змістом), а неподільна одини-

ця мови, яка виступає єдиним членом речення.  

Фразеологічні одиниці (далі ФО) австралій-

ського походження збагачують англійську мову 

не тільки в семантичному, стилістичному або 

соціолінгвістичному, але і в культурологічному 

аспекті. У порівнянні з деякими варіантами 

англійської мови, австралійська англійська 

(далі австр. англ.)є менш вивченою. Однак цей 

варіант англійської мови все більше привертає 

увагу мовознавців. 

Процес перекладу складається з трьох 

основних етапів, а саме: 

1) доперекладацький аналіз тексту 

2) власне процес перекладу 

3) етап редагування. 

Я. І. Рецкер, у своїй книзі «Теорія перек-

ладу і перекладацька практика» відмітив, що « 

перекладач повинен вміти самостійно розбира-

тися в основних питаннях теорії фразеології, 

вміти виокремлювати ФО, розкривати їх зна-

чення і передавати їх експресивно-стилістичні 

функції в перекладі» [6; 145]. Базуючись на 

цих словах можна сказати, що для правиль-

ного перекладу потрібно: 1) мати знання в 

галузі фразеології, 2) вміти розпізнавати ФО в 

тексті, 3) дібрати відповідник, що матиме такі 

ж експресивно-стилістичні функції що й ФО 

мови оригіналу. 
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Проблемним для перекладача може стати 

розпізнавання ФО. Адже дуже часто ФО 

підлягають трансформації. Перекладач може 

сприйняти стійке словосполучення за 

звичайне, і тому зробити послівний переклад.   

Також ФО мають складну етноспецифіку, 

перекладач має передати її, проте зробити це 

не надмірно. До труднощів перекладу ФО 

також відносять емоційну насиченість ФО, 

адже вона може відрізнятися в різних мовах. 

При перекладі фразеологізму перекладачеві 

треба передати його зміст і відобразити його 

образність, знайшовши аналогічне вираз в 

англійській мові і не загубивши при цьому з 

уваги стилістичну функцію фразеологізму. 

При відсутності в англійській мові ідентич-

ного образу перекладач змушений вдаватися 

до пошуку «приблизного відповідності» [2; 83]. 

При перекладі австр. англ. ФО ми притри-

муємося класифікації О. Куніна, який виокремлює 

такі способи перекладу фразеологізмів: фразеоло-

гічні еквіваленти, «обертональний переклад», пе-

реклад безеквівалентної фразеології (описовий) 

[5, c. 4-6]. 

Використання часткового еквіваленту 

можливе тоді, коли ФО у мові оригіналу і мові 

перекладу збігаються за значенням та 

стилістичним забарвленням. Наприклад, 

австр.англ.: as mad as a cut snake – укр.: злий як 

муха в спасівку, австр.англ.:  as silly as a rabbit – 

укр.: дурний як пень. 

Така ФО з зоосемічним компонентом як «as 

mad as a cut snake», що означає бути неймовірно 

розгніваним, може мати декілька варіантів 

перекладу, в залежності від контексту: важким 

духом дихати на когось, пеклом дихати, метати 

очима іскри, бути сердитим як муха в спасівку, 

злий як чорт: австр. англ.:   I heard someone 

crashed into his ute and he's as mad as a cut snake! – 

укр.: Я чув що хтось в’їхав в його авто, і він 

тепер ходить злий як чорт. 

ФО a wigwam for a goose’s bridle – (досл. п-

ад. - вігвам для вуздечки гусака) позначає 

щось абсурдне чи безглузде; використовується 

зневажлива відповідь на небажане запитання. 

Ця ФО була запозичена з ангійської: whim-

wham for a goose’s bridle і дещо видозмінена, в 

оригіналі - Слово whim-wham, що означає 

орнамент або дрібничка, зникло з мови в ХІХ 

столітті і збереглося лише в цій фразі. В 

Австралії було змінене на більш звичне слово - 

wigwam. Австралійська ідіома вперше 

записана в 1917 році.  

Українським аналогом цієї фрази можна 

назвати наступні: не пхай носа до чужого 

проса; не ваш батько хазяїн і тд. Даний діалог 

може бути перекладений наступним чином: 

- What are you making?  

- A wigwam for a goose's bridle. 

Переклад: 

- Чим ти займаєшся? 

- Тобі до цього зась 

ФО австр. англ.: Cat's Pyjamas  означає щось 

найкраще, американський відповідник: duck's 

guts та bees knees. При перекладі такої ФО 

можна використати жаргонізм задля 

підсилення значення: австр. англ.: The new 

Nissan is the cat's pyjamas. -  укр. Цей новий 

Нісан – зашибезний. 

Значна кількість лексики представлена 

слова, першим компонентом яких є іменник 

bush, що означає: 1) характерний для Австралії, 

Нової Зеландії та Африки тип дикої місцевості, 

де не живуть люди; 2) зелену рослинність, 

кущі. Прикладами таких ФО є австр. англ. go 

bush, to do somethimg bush,  bushman, bush out, 

bush up a person, bush ape, bush baptist, bush 

carpenter, full of bushfire, bush hospitality, Hyde 

Park bushman, Picadilly bushman, cold and dark as 

a bushman`s grave, bush mateship, bush mile, bush 

telegraph,  bushwhacker, bush lawyer, bush-ranger, 

bush leager. Майже всі ФО з таким 

компонентом мають негативне значення, окрім 

австр. англ. go bush (нейтральна конотація), та 

австр. англ. bush mateship, full of bushfire 

(позитивна конотація). 

При перекладі таких ФО потрібно 

використовувати описовий переклад, адже в 

складі української мови відсутні аналоги: австр. 

англ.: go bush – жити в лісі; австр. англ.: to do 

somethimg bush – займатися чимось несуттєвим; 

австр. англ.: bush up a person – змусити когось 

засоромитися; австр. англ.: bush ape – 

некваліфікований сільський робочий; австр. 

англ.: bush baptist – людина сумнівної релігійної 

приналежності; австр. англ.: bush carpenter – 

невмілий тесляр; австр. англ.: bush week – 1) 

тиждень коли селяни прижають в місто; 2) якщо 

людина не контролює свої дії, чинить що хоче; 

австр. англ.: full of bushfire – сповнений життєвої 

сили і енергії; австр. англ.: bush hospitality – 

австралійська гостинність; австр. англ.: bush hut 
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– будинок зроблений з підручних матеріалів; 

австр. англ.: bush leager – нікчемний гравець або 

робітник; австр. англ.: bush mateship – справжня 

дружба; австр. англ.: Hyde Park bushman – 

корінний житель міста; австр. англ.: Picadilly 

bushman – австралієць, який проживє в Вест-

Енді, в Лондоні; австр. англ.: cold and dark as a 

bushman`s grave – неприємна, скритна 

особистість; австр. англ.: bush telegraph – 

система швидкого розповсюдження чуток ; 

австр. англ.: bush-ranger – злочинець-втікач, який 

переховувався в заростях 

Знаючи те, що вираз австр. англ.: to spit the 

dummy має значення звихнутися розумом, то 

речення: австр. англ.:  «He spat the dummy 

when he didn’t get the promotion» можна 

перекласти так:  укр.: «Він втратив здоровий 

глузд коли дізнався, що  не отримав 

підвищення». 

Так, ФО австр. англ.: my shout (укр. «я 

заплачу») широко використовується 

австралійцями . Речення: «Let’s go down to the 

pub, my shout!» можна перекласти так: «Давай 

сходим в бар, я пригощаю». 

Елемент «kangaroo» є елементом цікавих 

австралійських ФО. Австр. англ.:  kangaroo a car 

означає вести машину ривками. Описовий 

переклад потрібно використати у випадку з ФО  

австр. англ.: kangaroo`s droop (hoop). 

Українським відповідником є «жіноча хода або 

постава, що нагадує кенгуру». Австр. англ.: to 

be happy as a boxing kangaroo in fogtime - бути 

нещасним, австр. англ.: to have kangaroos in 

one`s top paddock - бути схибленим. У контексті 

речення: «The guy who pretends to understand 

women has got kangaroos in his top paddock» 

даний ФО можна перекласти так: «Отой 

хлопець, який прикидався ніби розуміє жінок, 

трохи пришелепкуватий.»  

Висновок. Переклад ФО широко 

досліджується лінгвістами. Пов’язані з цим 

проблеми розглядаються з різних точок зору, а 

тому пропонуються різні методи перекладу ФО. 

Як такого єдиного універсального методу 

перекладу ФО австралійського варіанту 

англійської мови, як і ФО інших мов, не існує. В 

різних ситуаціях використовуються різні методи 

перекладу для найбільш повної передачі ФО. 

Проте для того щоб переклад був адекватним, 

перекладач повинен не лише передати 

образність ФО, потрібно врахувати лінгвістичні 

та екстралінгвістичні фактори. Також важливою 

складовою компетенції перекладача є фонові 

знання, що є невід’ємною частиною 

національно-мовної картини світу. Вони 

включають не лише знання культури мови 

оригіналу і мови перекладу, а й історію 

(синхронічний і діахронічний аспекти). 
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Высоцкая Юлия Сергеевна 

История австралийского варианта английского языка начинается в конце XVIII веке. Первыми поселенцами 

материка были аборигены, однако после того как Австралия стала колонией Великобритании, сюда начали массово 

привозить узников - англичан, ирландцев, шотландцев и других. Это не могло не повлиять на развитие речи. 

Австралийский вариант английского - это уникальный язык, где знакомые слова могут приобретать совершенно 

иное значение, английские слова служат основой появления собственно австралийских фразеологизмов. Именно 

поэтому интерес к фразеологическим единицам австралийского английского постепенно возрастает. В статье 

предлагается анализ особенностей воспроизведения фразеологических единиц австралийского варианта 

английского языка в переводческом аспекте с целью сопоставления переводов в австралийском английском и 

украинском языках и выявление наиболее успешных стратегий перевода. 

Ключевые слова: фразеологизм, перевод, методы перевода, австралийский вариант английского языка, украинский 

язык. 
 

Vysotska Yuliya 

The history of Australian English begins in the late eighteenth century. The first Australian settlers were aborigines, but after 

the mainland has become a British colony, prisoners were brought here on a massive scale. This could not but affect the 

development of language. Australian English is a unique language where familiar words can acquire a completely different 

meaning, English words are the basis for the emergence of the actual Australian phraseology. That is why interest in the 

phraseological units of Australian English is gradually growing. This article offers analysis of Phraseological Units in 

Australian English. The purpose of this article is сomparison of translations in Australian English and Ukrainian and 

detection of successful translation techniques. 

Key words: phraseology, Australian English, translation techniques, Ukrainian, translation. 
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