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ПРАГМАТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ  

В РІЗНИХ ТИПАХ ТЕКСТІВ 
 
На сучасному етапі розвитку суспільства вивчення іноземної мови 

стає дуже вагомим та вирішальним фактором. Мова, як явище соціальне, 
тісно пов’язане з традиціями народу – його носія. Можна без сумніву 
стверджувати, що всі культурні та побутові події в житті суспільства 
знаходять своє відображення в мові. В умовах сучасного життя дуже 
важливо володіти англійською мовою, а знання мови, неможливо без 
знання його фразеології. Знання фразеології надзвичайно полегшує читання 
як публіцистичної, так і художньої літератури, а розумне використання 
фразеологізмів робить мову виразнішою та різноманітнішою [1, с. 17]. 

Метою нашої роботи є теоретично обґрунтувати сутність поняття 
«фразеологізм», проаналізувати структурно-граматичні особливості 
фразеологічних виразів англійської мови та вживання образних 
фразеологізмів на прикладі тексту комедії В. Шекспіра «Багато шуму з 
нічого». 

На сьогоднішній день дослідженням фразеологічних одиниць в 
англійській мові займається велика кількість зарубіжних та вітчизняних 
науковців. Серед них слід виділити О. В. Куніна, автора англо-російського 
фразеологічного словника, який досліджував особливості фразеології 
сучасної англійської мови. Також слід виділити М. М. Амосову, яка 
проаналізувала основи англійської фразеології та В. М. Савицького, праці 
якого присвячені проблемам моделювання англійської фразеології.  

Серед іноземних вчених слід виділити А. Дж. Уорелла, який вивчав 
англійські ідіоматичні вирази. У працях У. Вайнрайха розкриваються 
проблеми аналізу, змісту та структури фразеологічних одиниць. 

Варто зазначити, що останніми десятиріччями жодна галузь 
лінгвістичної науки не привертала до себе такої уваги мовознавців, як 
фразеологія [2, с. 97]. 

У лінгвістиці відомі понад 20 визначень фразеологічної одиниці, але 
в нашому дослідженні ми розглядаємо фразеологізм як окрему, самостійну 
одиницю мови, здатну, як і інші мовні одиниці, виражати свою семантику, 
вступати з іншими одиницями мови в смислові та граматичні зв’язки, а 
значить мати граматичну категорію, виконувати в реченні відповідну 
синтаксичну функцію [2, с. 15]. 

У структурному плані значення фразеологізму виражаються не 
одним словом, а обов’язковим сполученням не менше двох компонентів. 
Складові частини слів – морфеми – не є самостійними одиницями мови. 
Компонентами ж фразеологізму виступають слова-прототипи, здатні 
функціонувати і поза фразеологічною одиницею. Фразеологізмам, як і 
словам, властиві явища синонімії та антонімії, тобто вони здатні 
утворювати самостійні синонімічні ряди й антонімічні пари. Наприклад: 
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синонімічні ряди із значенням «померти» – to go to glory – to pass away – to 
kick the bucket – to turn up one’s toes; антонімічні пари: bone idle – hard-
working (лінивий – працьовитий); the naked truth – the sweet lie (гірка 
правда – солодка брехня) [5, с. 156]. 

В нашій роботі ми вивчали використання фразеологізмів на прикладі 
художнього тексту, а саме : комедії В. Шекспіра «Багато шуму з нічого». 
Ми виходили з того, що твори В. Шекспіра є найяскравішими прикладами 
використання всієї палітри виразних засобів мови. Твори В. Шекспіра є 
одним з найбільш важливих літературних джерел за кількістю 
фразеологізмів, що збагатили англійську мову. Число їх понад сто. 
Наведемо приклади шекспіризмів. 

З твору «Hamlet»: 
To be or not to be? – бути чи не бути?  
To cudgelone’s brains – ламати голову над (чим-небудь)  
The observed of all observers – центр загальної уваги  
З твору «Othello»: 
The green-eyed monster – «чудовисько з зеленими очима», ревнощі 
To chronicle small beer – відзначати дрібниці, займатися дурницями 
У комедії В. Шекcпіра «Багато шуму з нічого» ми бачимо особливо 

витончену, гру слів, цілі турніри гострослів’я. Розглянемо подвійну 
актуалізацію фразеологізмів у мові цих та інших персонажів названої п’єси 
Шекспіра. Наприклад: «at somebody’s elbow» має значення поруч, під 
рукою;  «not to be in somebody’s books» – бути на поганому рахунку; «to 
lead apes in hell» – бути старою дівою [3, с. 298]. 

Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що одним із способів 
виникнення фразеологізмів є використання авторських зворотів. Авторські 
звороти не існують як самостійні одиниці, а завжди є частиною контексту. 

Також ми дійшли висновку, що в п’єсах В. Шекспіра фразеологізми 
часто піддаються буквалізації не з метою їх оновлення, а з метою надання 
більшої виразності, саме так В. Шекспір прагне привернути увагу читачів 
до глибини їх значень, показати вcі їх багатобарвні семантико-стилістичні 
грані [4, с. 76]. 

Отже, у багатьох випадках знання англійської фразеології є 
надзвичайно важливими, тому що це допомагає уникнути українських 
висловів, тобто дослівних перекладів з української на англійську мову, що 
є дуже важливим фактором на етапі оволодіння англійської мови. 
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