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ФУНКЦІЇ КОМПОНЕНТА-СОМАТИЗМА У СКЛАДІ БРИТАНСЬКИХ 

ТА АМЕРИКАНСЬКИХ ФО 
 

Робота присвячена з’ясуванню того, які функції виконує компонент-соматизм у складі британських та 

американських фразеологічних одиниць. Фразеологічні одиниці розглядаються як стійкі роздільно оформлені одиниці 

мови із цілісністю значення, а компонент-соматизм у складі ФО – як слово, що позначає зовнішні фізичні форми 

організму людини та елементи систем людського організму. Британський та американський варіанти англійської 

мови розглядаються як перехрещувальні системами або мікросистемами, що входять до макросистеми єдиної 

літературної мови і характеризуються наявністю «загального ядра», елементи якого отримали назву 

загальноанглійських одиниць. У результаті аналізу з’ясовано, що ФО з компонентом-саматизмом в британському 

та американському варіантах англійської мови виконують три функції – змістотворну, символічну та функцію 

семантичного центру ФО. 
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Останнім часом дослідники приділяють 
велику увагу проблемі виявлення національно-
культурної інформації, що позначається на всіх 
рівнях мовної системи. Існує велика кількість 
напрацювань в цій галузі у вітчизняних та 
зарубіжних лінгвістів (Т.М. Бєляєва, А.Д. Швейцар, 
В.Н. Яйцева, Г.В. Степанов, Ю.А. Жлуктечко, 
В.В. Ощєпкова, A. H. Markward). 

Фразеологічні одиниці (ФО) відіграють важ-
ливу роль у відображенні національно-культур-
них відмінностей між національними варіантами 
англійської мови. Саме у ФО найбільш яскраво 
проявляються особливості сприймання світу, ха-
рактерні риси матеріального та духовного життя 
носіїв національних варіантів. Фразеологізми з 
компонентами-соматизмами (СФО) (від грецьк. 
soma – тіло) займають особливе місце у фразе-
ологічних системах британського та американсь-
кого варіантів англійської мови. СФО являють 
собою окремий клас антропокультурних утво-
рень з цілісною змістовно-смисловою, експресив-
но-образною структурою. 

Актуальність дослідження визначається 
зростаючою увагою дослідників до проблеми 
виявлення національно-культурної інформації, 
що позначається на всіх рівнях мовної системи, 
і, разом з тим, недостатньою вивченістю питань, 
пов'язаних з визначенням, описом і аналізом на-
ціональної специфіки британського і американ-
ського варіантів англійської мови на фразеоло-
гічному рівні. Об'єктом дослідження є субстан-
тивні та дієслівні СФО, предметом – функції 
компонента-соматизма ФО, що належать до 
британського та американського варіантів 
англійської мови.  

У цілому погоджуючись із напрацюваннями 
в області фразеології та лексикології, ФО 
визначаємо, вслід за А.В. Куніним, як «стійку 
роздільно оформлену одиницю мови з повніс-
тю чи частково переосмиленим значенням, що 
відтворюється у готовому виді» та виконує 
експресивно-номінативну функцію [2, с.37]. 
ФО мають ряд істотних ознак: стійкість, 
відтворюваність, цілісність значення, окремо 
оформлена будова (розчленованість свого 
складу) [5, с. 11]. У свою чергу, ФО з компо-
нентом-соматизмом визначаємо як фразеоло-
гізм, провідним або залежним компонентом 
якого є слово, що позначає зовнішні фізичні 
форми організму людини (голова, рука, ніс і 
т.п.) та елементи серцево-судинної, нервової та 
інших його систем (кров, селезінка, мозок, 
печінка тощо). 

Розглядаючи фразеологізми, треба звернути 
увагу на фразеологічну семантику. Як у слів, що 
володіють різновидом лексичних значень, так і у 
фразеологізмів виділяють фразеологічне значен-
ня, яке дає можливість встановити його основні 
різновиди. Серед них виділяють ідіоматичне 
значення, ідіофразеоматичне значення і фразе-
оматичне значення (у відповідності з трьома 
класами фразеологізмів – ідіоматика, ідіофразе-
оматика і фразеоматика). 

Будь-яка зміна фразеологічного значення є 
його перетворенням, і переосмислення є од-
ним з його видів. Переосмислення – один з 
фразоутворювальних засобів, в результаті яких 
виникають як фразеологічні одиниці, так і 
фразеосемантичні варіанти, що збагачує 
фразеологічні ресурси мови. Найважливішими 
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типами переосмислення є порівняння, метафо-
ра, метонімія, евфемізм. Вони виділені в за-
лежності від вторинної чи третинної фразе-
ологічної номінації (утворювання фразеологіч-
них одиниць в результаті вторинної номінації 
є переважаючим), але вивчення даного питан-
ня з цієї точки зору почалося зовсім недавно і, 
безсумнівно, буде продовжуватися. Переос-
мислення – результат взаємодії лінгвістичних 
та екстралінгвістичних чинників. Це один зі 
способів пізнання дійсності в свідомості люди-
ни, переосмислення пов'язано з відтворенням 
реальних чи уявних особливостей відображу-
ючих об'єктів на основі встановлення зв'язку 
між ними [Виноградов]. 

У складі фразеологічного значення виділя-
ються три аспекти: сигніфікативний (зміст 
поняття, реалізоване в цьому значенні [3, с.91]), 
денотативний (об'єм поняття, реалізованого на 
основі виокремлення мінімуму узагальнюючих 
ознак денотата [3, с. 91]) і конотативний ([3, 
с.92]). Деякі лінгвісти [1; 2] вважають, що 
виділення цих аспектів можливе тільки 
теоретично, тому що в реальній мовленнєвій 
діяльності всі вони злиті воєдино. 

У нашому дослідженні розглядається цілий 
пласт англійської фразеології – соматичні фразе-
ологічні одиниці, тобто обороти, які містять у 
своєму складі компонент із значенням «частина 
тіла». Треба зазначити, що фразеологізми з 
компонентами-соматизмами (СФО) займають 
особливе місце у фразеологічних системах бри-
танського та американського варіантів англій-
ської мови. За твердженням Л.П. Сміта, вони є 
«серцем ідіоматичного мовлення» сучасної 
англійської мови [4]. СФО являють собою окре-
мий клас антропокультурних утворень, з ціліс-
ною змістовно-смисловою, експресивно-образ-
ною структурою. Тому для нашого дослідження 
було обрано СФО двох основних варіантів 
англійської мови – британського та американ-
ського, – у яких найбільш яскраво проявляються 
особливості сприймання світу, характерні риси 
матеріального та духовного життя носіїв мови. 

Дослідження британських і американських 
СФО з точки зору трьох ознак – наявності про-
тотипу – змінного словосполучення, характеру 
переосмислення і типу вмотивованості фразе-
ологічного значення, – дозволило встановити 
деякі тенденції щодо функцій, які висловлю-
ються компонентом-соматизмом у складі ФО. 

Змістотвірна функція притаманна компо-
нентам-соматизмам більшості ФО з повністю 

переосмисленим мотивованим значенням. У 
таких фразеологізмах-єдностях соматизм, на-
рівні з іншими компонентами, бере участь у 
формуванні цілісного значення, єдиного 
образу ФО:  

 big foot (Am.) "снігова людина" (досл.: 
велика ступня),  

 black face (Am.) "білий актор, який 
виступає в ролі негра "(досл.: чорне обличчя),  

 keep one's head down (Br., inf.)" задрімати 
"(досл.: тримати голову внизу). 

У багатьох ФО-єдностях простежується і 
символічна функція соматизма. У таких ФО-
єдностях загальне значення ФО також мотиво-
вано значеннями складових компонентів, однак, 
у таких фразеологізмах, на відміну від прикла-
дів, наведених вище, де значення соматизму 
«розчиняється» в загальному значенні прототи-
пу-змінного сполучення слів і його ФО, харак-
терним є наявність універсального значення, за-
кріпленого за деякими частинами і органами тіла.  

Так, символічне значення "рухатися, пересу-
ватися" характерно для соматизмів leg, foot у ФО:  

 shake a leg, (Am.) "поспішати ",  

 show leg (Am., sl.) "утекти", сome on the 
hot foot (Am., sl.) “ швидко прийти”, put one’s 
foot down (Br., inf.) “гнати машину”. 

Функція семантичного центру соматизму, 
що є окремим випадком змістотвірної функції, 
виражається в тому, що існує можливість спів-
віднесеності семного складу компонента-сома-
тизма зі значенням всієї ФО. Найбільш яскра-
во дана функція представлена в ФО з повністю 
переосмисленим мотивованим значенням, що 
мають двокомпонентну структуру, перший ком-
понент, яких – дієслово широкої семантики, 
наприклад:  

 get (або have) smb's back (Am.) "захищати 
будь-кого",  

 give smb the eye (Am., sl.) "витріщати очі 
на когось (в захопленні) ". 

Таким чином, фразеологічну одиницю роз-
глядаємо як стійку роздільно оформлену одини-
цю мови із цілісністю значення, а компонент-
соматизм у складі ФО – як слово, що позначає 
зовнішні фізичні форми організму людини та 
елементи систем людського організму. Аналіз 
виявив, що компонент-соматизм у складі ФО 
може виконувати одну з трьох функцій – 
змістотворну, символічну або функцію 
семантичного центру ФО. 
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Работа посвящена выяснению того, какие функции выполняет компонент-соматизм в составе британских и 

американских фразеологических единиц. Фразеологические единицы рассматриваются как устойчивые раздельно 

оформленные единицы языка с целостностью значения, а компонент-соматизм в составе ФЕ – как слово, 

обозначающее внешние физические формы организма человека и элементы систем человеческого организма. 

Британский и американский варианты английского языка рассматриваются как пересекающиеся системы или 

микросистемы, входящие в макросистемы единого литературного языка и характеризуются наличием «общего 

ядра», элементы которого получили название общеанглийских единиц. В результате анализа установлено, что ФЕ с 

компонентом-соматизмом в британском и американском вариантах английского языка выполняют три функции – 

смыслообразующую, символическую и функцию семантического центра ФЕ. 

Ключевые слова: фразеологическая единица, компонент ФЕ, соматизм, национальный вариант английского языка, 

функция. 
 

 

The work is devoted to finding out what functions the somatic component of British and American phraseological units 

perform. Phraseological units are viewed as stable separately formulated units of language with the integrity of meaning, and 

a somatic component in the composition of a phraseological unit – as a word denoting an external physical forms of the 

human body or an element of a system of the human body. British and American variants of the English language are 

regarded as intersecting systems or microsystems, which are part of the macrosystem of a single literary language and are 

characterized by the existence of a "common core", elements of which are known as general English units. As a result of the 

analysis, it has been found that phraseological units with a somatic component in the British and American variants of the 

English language perform three functions – meaning creation function, symbolic function and the function of the semantic 

center of a phraseological unit. 

Key words: phraseological unit, component of a phraseological unit,, somatism, national variant of English, function. 

 

 

 

 

 

 

 

 


