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АНОТАЦІЯ  

Гладка В.А. Лінгвокогнітивні засади творення неофразеології французької 

мови. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.05 “Романські мови”. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, Київ, 2018.   

Дисертаційне дослідження присвячено встановленню й опису 

лінгвокогнітивних засад і розумово-мовленнєвих механізмів первинної та вторинної 

фразеологізації французької мови, а також мотиваційних основ породження 

неофразеологізмів, які відображають особливості менталітету сучасного суспільства 

Франції, що закладає основи нового напрямку когнітивної неофразеології.  

Центральне місце серед порушених у роботі загальнотеоретичних проблем 

посідають визначення об’єкту фразеології та його термінологічне позначення, 

детальний огляд різних підходів до вивчення фразеологізмів (функціонально-

семантичного, лексико-граматичного, частотно-орієнтованого, дискурсивного, 

когнітивного, лінгвокультурологічного), наявність яких зумовлено складністю 

самого явища усталеності, а також неможливістю описати ці мовні одиниці з однієї 

точки зору. Автором вказано на становлення нової мовознавчої дисципліни – 

неофразеології, на теренах якої неофразеологізми витлумачено як новоутворені 

усталені одиниці, які відбивають зміни в навколишньому середовищі, з одного боку, 

та формують неологічну картину світу, з іншого.           

В основу методології дисертаційного дослідження покладено метод 

неофразеологічного опису, завдяки якому шляхом аналізу контекстуального 

оточення відібрано неофразеологізми з мас-медійних видань останніх 20 років, 

здійснено ідентифікацію неофразеологізмів завдяки комплексному аналізові їхньої 

параметральності, систематизовано й розкласифіковано досліджувані одиниці за 

ознакою різноаспектної та різноступеневої усталеності, за структурно-

синтаксичною ознакою, а також метод когнітивного аналізу, на основі якого 

змодельовано процес формування неофразеологічного значення, визначено 

лінгвокогнітивні механізми первинної і вторинної фразеологізації, зʼясовано 
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ономасіологічні принципи, когнітивні схеми та мотиваційні основи породження 

нового концептуального значення.   

Урахування тісного зв’язку мовної номінації із мисленням і людською 

діяльністю дозволило автору постулювати існування як первинної номінації, яка 

репрезентує дійсність, так і вторинної, у процесі якої виражено нові смисли, нове 

розуміння вже пізнаних обʼєктів, відкрито нові відношення між її елементами, їхні 

нові властивості й ознаки. Одним із результатів такого творчого освоєння світу є 

фразеологічна номінація, моделювання якої передбачає шість етапів, а саме: наочно-

чуттєве сприйняття об’єкта номінації, формування уявлення про об’єкт номінації, 

внутрішнє програмування, селекція номінативних засобів серед наявних у 

ментальному лексиконі, побудова інтегрованого простору, вербальне оформлення 

вторинної номінації. Породженню неофразеологізмів сприяють певні когнітивні 

чинники, до яких автор зараховує відображальну діяльність мислення людини, її 

здатність до категоризації і перекатегоризації, памʼять. Встановлено, що значну роль 

у цьому процесі відіграють також фактори екстралінгвального (розвиток 

об’єктивного світу й технічний прогрес, вплив моди, міжмовні контакти, соціальні й 

комунікативні чинники) та інтралінгвального (мовна економія, надлишковість 

мовних засобів, номінативний потенціал форми, когнітивний потенціал значення) 

характеру. Розробка поетапного процесу інтеграції фразеологічної інновації в 

загальнолітературну мову виявила, що після появи в мовленні вона повинна пройти 

стадії соціалізації, лексикалізації та конвенціоналізації.  

Одне із положень дисертаційного дослідження полягає в тому, що основним 

когнітивним процесом у породженні нового концептуального значення є 

переосмислення образів ментальних просторів компонентів майбутнього 

фразеологізму, яке відображає основні процедури людського мислення під час 

фразеологічної номінації. З огляду на це, фразеологічне значення постає як особлива 

ментальна структура, яка поєднує значення мовних знаків-компонентів 

фразеологізму і досвід, отриманий представниками мовної спільноти в життєвій і 

мовленнєвій практиках. Залежно від характеру переосмислення компонентів, 

автором виокремлено некомпозиційні та частково композиційні неофразеологізми, 
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концептуальний зміст яких сформовано із спроектованих з вихідних ментальних 

просторів і породжувального простору образів, які повністю або частково 

переосмислено в інтегрованому просторі. Залежно від природи поєднання 

компонентів визначено первинну та вторинну фразеологізації, кожній з яких 

властивий комплекс лінгвокогнітивних механізмів.  

Найпоширенішим процесом первинної фразеологізації встановлено 

метонімізацію, операцію із забезпечення ментального доступу однієї концептуальної 

сутності до іншої на основі суміжності в межах однієї концептосфери. Типами 

метонімічного перенесення є партитивність, атрибутивність, каузальність, 

темпоральність, локативність, які здійснено в концептосферах ЛЮДИНА, 

АРТЕФАКТ, ОРГАНІЗАЦІЯ, РЕЧОВИНА, ПРИРОДА, ГЕОГРАФІЧНИЙ ОБʼЄКТ, 

РОСЛИНА за когнітивними моделями типу “частина → ціле”, “спосіб дії → дія”, 

“виконавець дії → дія”, “контейнер → вміст”, “частина тіла → ознака людини”, 

“причина → наслідок”, “проміжок часу → час”, “предмет → ознака місцевості”. 

Шляхом метафоризації, операції з осмислення однієї концептосфери через понятійні 

структури, які сформовано на основі отриманого досвіду в інших сферах, номіновано 

обʼєкти таких концептосфер, як ЛЮДИНА, АРТЕФАКТ, РЕЧОВИНА, ПРИРОДА, 

КОСМІЧНИЙ ОБʼЄКТ. Ономасіологічними принципами її реалізації є 

хрематоморфізм, антропоморфізм, зооморфізм, міфоморфізм, речовиноморфізм, 

флороморфізм, натуроморфізм, хрономорфізм, космоморфізм. За допомогою 

когнітивної операції порівняння виявлено подібності між різними об’єктами дійсності 

на основі обраного номінаторами образу-еталона. Номінацію обʼєктів концептосфер 

ЛЮДИНА, АРТЕФАКТ, ПРИРОДА здійснено на основі принципів антропоморфізму, 

хрематоморфізму, речовиноморфізму, зооморфізму, міфоморфізму, флороморфізму, 

натуроморфізму, хрономорфізму, космоморфізму, ергоморфізму. Найменш 

поширеною є метафтонімізація – операція з переосмислення значення на основі 

поєднання метафоричних і метонімічних звʼязків між зіставлюваними обʼєктами. В 

основі творення таких неофразеологізмів лежать партитивний і атрибутивний типи 

когнітивно-семантичних відношень суміжності, які реалізовано за допомогою 

ономасіологічних принципів хрематоморфізму, речовиноморфізму, зооморфізму, 
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натуроморфізму, флороморфізму, антропоморфізму, космоморфізму, хрономорфізму.  

Залежно від змін, що відбуваються зі значенням та/або зі структурою 

узуального фразеологізму, лінгвокогнітивні механізми вторинної фразеологізації 

поділено автором на структурно-семантичні та семантичні, кожний з яких по-

різному розгортає операцію з породження нового фразеологічного значення. До 

першого типу належать ампліфікація, сутність якої полягає в заміні одного або 

кількох ментальних просторів узуального фразеологізму з відмінним значенням; 

доповнення та елімінація, за яких концептуальне значення неофразеологізму 

збагачується або позбавляється образів унаслідок введення або виведення одного 

або кількох ментальних просторів; калькування – породження неофразеологізмів 

шляхом буквального перекладу компонентів іншомовних усталених виразів; 

граматична трансформація, завдяки якій відбувається “висвічування” інших образів 

ментальних просторів узуальних фразеологізмів; контамінація, під час якої на основі 

суміщення двох або більше узуальних фразеологізмів породжено нову одиницю. До 

суто семантичних механізмів зараховано неосемантизацію – когнітивну операцію із 

семантичного оновлення концептуального значення узуального фразеологізму 

шляхом “висвічування” або “згасання” певних образів вихідних ментальних 

просторів. При цьому відбувається зміна вихідного концептуального значення на 

основі когнітивних моделей метонімічного або метафоричного переосмислення, 

узагальнення або звуження вихідного концептуального значення, актуалізація 

застарілого образу, розвиток антонімічного значення. Аналіз ономасіологічних 

принципів і когнітивних схем творення неофразеологізмів виявив закономірності 

зіставлення різних концептосфер або різних понять у межах однієї концептосфери, 

що дозволило автору зʼясувати явища і поняття, які є найактуальнішими на даний 

момент розвитку сучасного суспільства Франції.  

З огляду на інтегрований характер семантики неофразеологізмів, яку складено 

під час взаємодії фразеологічно повʼязаних елементів, автор витлумачує їх як 

мотивовані одиниці, що опосередковують звʼязок між мовою і досвідом, набутим 

чуттєво-емпіричним шляхом, внутрішньою розумовою рефлексією при взаємодії з 

позасвідомими процесами. Мотивацію в цьому контексті визначено як одну з 
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когнітивних операцій семіозису, яка полягає у виборі мотиватора з фрагмента знань 

про позначуване. Ураховуючи вплив законів мовної системи, стереотипів 

етносвідомості, архетипів колективного несвідомого, культурних і комунікативних 

чинників на вибір мотиватора, в роботі постульовано його різноступеневу довільність: 

він може бути детермінованим визначальними ознаками прототипного образу, 

частково детермінованим потенційними ознаками прототипного образу та довільним.  

Детальний аналіз фактичного матеріалу крізь призму когнітивної та 

психонетичної діяльності людини дозволив виокремити три типи мотивації. 

Найпоширенішою з них є асоціативна мотивація, яку представлено кількома 

підтипами, а саме: сенсорною мотивацією, що постає як результат дії явища 

симіляції, мотиваторами якого є екстероцептивні (зорові, дотикові, слухові, смакові, 

одоративні), пропріоцептивні (кінестетичні, статичні), інтероцептивні відчуття та 

сприйняття часу, а також явища синестезії, викликаного синтезом різних асоціацій 

типу зорові + кінестетичні, дотикові + слухові; культурно зумовленою мотивацією, 

яку представлено стереотипними, прецедентними, іншомовними, символьними, 

арготичними субкультурними асоціаціями; раціонально-мисленнєвою мотивацією, 

яку реалізовано на партитивних, атрибутивних, каузальних, епістемологічних 

відношеннях; професійно зумовленою мотивацією, яка відображає асоціативні 

звʼязки з різними професійними сферами людської діяльності, зокрема з 

транспортом, спортом, військовою і морською справами, біологічними й фізичними 

науками, соціальними іграми. Другий тип мотивації – парадоксальна, в основі якої 

лежать парадоксальні за способом семантичної узгодженості ознаки, що належать 

до вигаданого або ірраціонального світу. Внутрішньомовну мотивацію визначено 

синергетичним характером самої мови й вербалізовано через еліптичні, 

редуплікативні та бінарні структури.  

Невідʼємним компонентом фразеологічного значення є оцінка, яка в поєднанні з 

когнітивно зумовленою семантикою відображає різні почуття-ставлення індивіда до 

об’єкта номінації. Аналіз фактичного матеріалу дозволив виокремити властиву 

неофразеологізмам раціонально-етичну та сенсорно-емоційну оцінки, які 

відображають як позитивне, так і негативне ставлення людини до об’єкта номінації 
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у процесі породження неофразеологізмів.   

У підсумок автор визначає неофразеологізацію як один із дієвих шляхів 

поповнення й удосконалення фразеологічного складу мови, дослідження якого 

виявляє особливості розвитку фразеологічної системи мови, розкриває її внутрішні 

фразеологічні звʼязки, пояснює закономірності формування одиниць первинної і 

вторинної фразеологізації, висвітлює звʼязки фразеологізмів із одиницями інших 

рівнів, з одного боку, а також відображає специфіку когнітивної діяльності 

індивіда – з іншого. Вона постає як означування нової для соціального/ 

індивідуального досвіду номінаторів реалії або поняття, виявляючи в такий спосіб 

тісний звʼязок пізнавально-розумової діяльності людини з мовою, яка забезпечує 

об’єктивацію й адекватну передачу усвідомлених та переосмислених понять.   

Ключові слова: неофразеологізм, ментальний простір, інтегрований простір, 

нове концептуальне значення, первинна неофразеологізація, вторинна 

неофразеологізація, метафора, метонімія, порівняння, метафтонімія, семантичне 

оновлення, мотивація.     

 

ABSTRACT 

Valentyna Gladka. Linguo-Cognitive Basis of Formation of Neophraseology in 

French. – Manuscript.  

Thesis for a Doctor of Philological Sciences degree by specialty 10.02.05 – romance 

languages. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2018.  

The Thesis is dedicated to the establishment and description of the linguistic and 

cognitive foundations, the mental and speech mechanisms of the primary and secondary 

phraseologization of the French language, as well as the motivational foundations of the 

generation of neophraseologisms that reflect the peculiarities of the mentality of modern 

society in France, laying the foundations for a new direction of cognitive neophraseology. 

Definition of the object of phraseology and its terminology, a detailed review of 

various approaches to the study of phraseologisms (functional semantic, lexico-

grammatical, frequency-oriented, discursive, cognitive, linguocultural) occupy the central 

place among the general theoretical problems. The author pointed out the emergence of a 
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new linguistic discipline – neophraseology, in which the neophraseologisms are 

interpreted as newly created, established units, on the one hand, reflect changes in the 

environment, they form the neologism picture of the world, on the other. 

The basis of the methodology of the presented research is the method of the 

neophraseological description. By conducting the analysis of the contextual environment, 

the author has selected neophraseologisms from the mass media editions of the last 20 years, 

has identified the neophraseologisms due to the complex analysis of their parametrals, has 

systematized and classified the studied units on the basis of multi-dimensional and multi-

stage fixedness, structurally and syntacticly, as well as the method of cognitive analysis, on 

the basis of which the process of the formation of neophraseological meaning is modeled, 

lingual and cognitive mechanisms of primary and secondary phraseology have been defined, 

the onomaseological principles, cognitive schemes and motivational foundations of the 

generation of a new conceptual meaning have been determined. 

Taking into account the close connection of the language nomination with thinking and 

human activity allowed the author to postulate the existence of the primary nomination 

representing reality as well as the secondary, in the process of which new meanings and a 

new understanding of already known objects are expressed, a new relationship between its 

elements, their new properties and attributes are revealed. One of the results of such creative 

development of the world is a phraseological nomination, the modeling of which involves 

six stages, namely: visual-sensory perception of the object of the nomination, formation of 

the idea of the object of the nomination, internal programming, selection of nominative 

means among the existing in the mental lexicon, construction of integrated space, verbal 

registration of the secondary nomination. Generation of neophraseologisms is fostered by 

cognitive factors, among which the author distinguishes reflective activity of human 

thinking, memory, a person ability to categorize and recategorise. It has been established 

that extralinguistic factors (development of the objective world and technological progress, 

the influence of fashion, interlanguage contacts, social and communicative factors) and 

intralingual (language economy, redundancy of linguistic means, nominal potential of form, 

cognitive potential of meaning) play a significant role in this process. The development of a 

phased process of integrating phraseological innovations into the general literary language 
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has revealed that after their emergence in the speech, they must pass stages of socialization, 

lexicalization and conventionalization. 

One of the standpoints of the Thesis is that the main cognitive process in generating a 

new conceptual meaning reconsidering images of mental spaces of components of future 

phraseologism, which in its turn reflects the basic procedures of human thinking during the 

phraseological nomination. Taking the aforementioned fact into consideration, the 

phraseological significance appears as a special mental structure that combines the 

significance of the language sign-components of phraseologism and the experience gained 

by representatives of the linguistic community in life and speech practices. Depending on 

the nature of reassessment of the components, the author distinguishes between non-

composite and partly composite neophraseologisms, the conceptual content of which is 

formed from projected from the original mental spaces and generating space of images, 

which are fully or partially reconsidered in the integrated space. Depending on the nature 

of the combination of components, primary and secondary phraseologisations are 

identified, each of which is characterized by a complex of linguocognitive mechanisms. 

The most common process of primary phraseologization is metonymization, the 

operation to provide the mental access of one conceptual entity to another based on the 

contiguity within a single conceptual sphere. Types of metonymic transfer are parity, 

attributivity, causality, temporality, locality, carried out within the conception domains 

HUMAN, ARTIFACT, ORGANIZATION, SUBSTANCE, NATURE, GEOGRAPHIC 

OBJECT, PLANE for cognitive models such as “part → whole”, “way of action → action”, 

“container → content”, “body’s part → sign of person”, “cause → result”, “subject → area 

character”. By means of metaphorization, operations on comprehension of one conceptual 

sphere through conceptual structures, which are formed on the basis of the obtained 

experience in other domains, nominate objects of such conceptual sphere as HUMAN, 

ARTIFACT, SUBSTANCE, NATURE, SPACE OBJECT. Onomasiological principles of 

its realization are chrematomorphism, anthropomorphism, zoomorphism, mythomorphism, 

substancemorphism, floromorphism, naturalmorphism, chronomorphism, cosmomorphism. 

Similarities between different objects of reality have been found on the basis of the image-

standard chosen by nominators with the help of the cognitive operation of the comparison. 
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The nomination of objects of the conceptospheres of HUMAN, ARTIFACT, NATURE is 

carried out on the basis of the principles of anthropomorphism, chrematomorphism, 

substancemorphism, zoomorphism, mythomorphism, floromorphism, naturomorphism, 

chronomorphism, cosmomorphism, ergomorphism. The least common is 

metaphtonimization, an operation on reconsidering meaning on the basis of combination of 

metaphorical and metonymic relationships between the compared objects. The partial and 

attributive types of cognitive-semantic relations of adjacency, which are realized with the 

help of onomasiological principles of the chrematomorphism, substancemorphism, 

zoomorphism, naturomorphism, floromorphism, anthropomorphism, cosmomorphism and 

chronomorphism, form the core of the creation of such neophraseologisms. 

Depending on the changes that occur with the meaning and/or the structure of the usual 

phraseologism, the linguocognitive mechanisms of the secondary phraseology have been 

divided by the author into structural semantics and semantics, each of which deploys a 

different operation in generating a new phraseological meaning. The first type includes the 

amplification, the essence of which is to replace one or more mental spaces of the usual 

phraseologism with different meanings; the addition and the elimination, in which the 

conceptual significance of neophraseologism is enriched or deprived of images as a result of 

introduction or withdrawal of one or more mental spaces; the calque, a generation of 

neophraseologisms through the literal translation of components of foreign-language regular 

expressions; the grammatical transformation, through which the “illumination” of other 

images of the mental spaces of the usual phraseologisms takes place; the contamination, 

during which a new unit was created on the basis of the combination of two or more of the 

usual phraseologisms. Purely semantic mechanisms include neosemantization, a cognitive 

operation of the semantic renewal of the conceptual meaning of the usual phraseologism 

through “illumination” or “fading” of certain images of the original mental spaces. At the 

same time there is a change of the original conceptual meaning on the basis of cognitive 

models of metonymic or metaphorical reconsidering, generalization or narrowing of the 

original conceptual meaning, actualization of the outdated image, development of 

antonymic significance. The analysis of onomasiological principles and cognitive schemes 

of the creation of neophraseologisms has revealed the patterns of comparison between 
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different conceptual domains or different concepts within a single conceptual domain, 

which allowed the author to clarify the phenomena and concepts that are most urgent at the 

present moment of the development of modern society in France. 

Given the integrated nature of the semantics of neophraseologisms, which is 

composed during the interaction of phraseological elements, the author interprets them as 

motivated units that mediate the connection between language and experience acquired 

sensually-empirically byinternal mental reflection in the interaction with unconscious 

processes. The motivation is defined as one of the cognitive operations of the semiosis 

which presupposes choosing a motivator from the fragment of knowledge about the sign. 

Given the influence of the laws of the language system, stereotypes of the ethnic 

consciousness, the archetypes of the collective unconscious, cultural and communicative 

factors on the choice of the motivator, its multistage randomness is postulated: it can be 

determined by the defining features of the prototype image, partly determined by the 

potential features of the prototype image and arbitrary. 

A detailed analysis of the actual material through the prism of cognitive and 

psychoactive human activity allowed the selection of three types of motivation. The most 

common of these is associative motivation, which is represented by several subtypes, and 

namely: sensory motivation that arises as a result of the effect of the simulation 

phenomenon, whose motivators are exteroceptive (visual, tactile, auditory, taste, 

odorative), proprioceptive (kinestetic, static), interroceptive sensation and perception of 

time, as well as the phenomena of synesthesia caused by the synthesis of various 

associations such as visual + kinesthetic, touch + auditory; culturally determined 

motivation, which is represented by stereotyped, precedent, foreign language, symbolic, 

argoty subcultural associations; rational-minded motivation, which is realized on the 

partitive, attributive, causal and epistemological attitudes; professionally motivation that 

reflects associative relationships with various professional domains of human activity, in 

particular transport, sports, military and maritime affairs, biological and physical sciences, 

social games. The second type of motivation is paradoxical, based on the paradoxical signs 

of the semantic consistency of the fictitious or irrational world. Inter-language motivation 

is determined by the synergetic character of the language itself and verbalized through 
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elliptic, reduplication and binary structures. 

An integral component of phraseological meaning is an assessment, which, in 

combination with cognitively determined semantics, reflects different feelings/attitudes of 

the individual to the object of the nomination. The analysis of the actual material allowed to 

distinguish rational-ethical and sensory-emotional evaluations peculiar to 

neophraseologisms, which reflect both the positive and the negative attitude of a person 

towards the object of the nomination in the process of the generation of neophraseologisms. 

In conclusion, the author defines neophraseologization as one of the effective ways of 

replenishing and improving the phraseological composition of the language, the study of 

which reveals, on the one hand, the peculiarities of the development of the phraseological 

system of language, its internal phraseological links, explains the patterns of formation of 

units of primary and secondary phraseology, illuminates the connections of 

phraseologisms with units of other levels, and also reflects the specifics of the cognitive 

activity of the individual. It emerges as a sign of a new social/individual experience of the 

nominees of reality or concept, thus manifesting the close connection of a person’s 

cognitive-intellectual activity with a language, which ensures the objectification and 

adequate transmission of conscious and redefined concepts. 

Key words: neophraseologism, mental space, integrated space, new conceptual 

meaning, primary neophraseologization, secondary neophraseologization, metaphor, 

metonymy, comparison, metaphtonymy, semantic renewal, motivation. 
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ВСТУП 

 

Парадигмальний простір сучасної лінгвістики, де домінують когнітивний і 

дискурсивний вектори дослідження мови та її культурно-семіотичних продуктів, 

формує нові принципи й параметри аналізу мовних явищ. Їхнім підґрунтям 

послужила зміна загальнокультурного поля пізнавальної діяльності людини, 

внаслідок чого мову почали розглядати як “живий діяльнісний організм” (energia) у 

релятивно-синергетичній єдності з іншими визначальними й взаємоповʼязаними 

підсистемами людського існування (Н. Арутюнова, У. Еко, Л. Кисельова, 

О. Кубрякова, Ю. Лотман, Ю. Степанов, С. Тогоєва, О. Чередниченко, 

М. Янценецька, S. Coulson, G. Fauconnier, R. Langacker, Ch. Peirce, M. Turner та ін.).  

Вивчаючи питання взаємозвʼязку між дійсністю, її сприйняттям людиною і 

мовою, науковці доходять висновку, що він зумовлений тим, що мова “кодує” три 

світи: світ реальності таким, яким він є; понятійний світ, який постає як 

віддзеркалення реальної картини світу крізь призму понять, які сформовано на 

уявленнях людини, отриманих за допомогою органів чуття, і які пройшли через її 

свідомість; світ слова, який “пропущено” крізь свідомість людини й у певний спосіб 

препаровано розумом відповідно до певних відображених схем, ідеальних образів 

речей або до тієї сітки, яку накладають на нього мовні категорії [Арутюнова, 1999; 

Караулов, 1987; Кубрякова, 2004; Серебренников, 1988; Телия, 1996]. Взаємодія цих 

трьох “світів” лежить в основі динаміки будь-якої мови, а її вивчення закладає 

основи когнітивного підходу до дослідження неології, науки про засоби й способи 

мовної фіксації та репрезентації нового досвіду пізнання світу сучасною людиною, 

“науки, що вивчає принципи концептуалізації та категоризації світу ON-LINE, hic et 

nunc, тут і зараз” [Кубрякова, 2004а, с. 15]. Процеси неологізації, які опосередковано 

мисленням, творчою природою людини, асоціативністю, образністю й 

парадоксальністю її свідомості, слугують одним із найвагоміших параметрів 

самоорганізації синергетичної системи мови. З одного боку, вони перешкоджають 

деструктивним чинникам, а з іншого – сприяють збереженню, розвитку й 

функціонуванню цієї системи. Синергетику внутрішньомовного середовища 
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визначено, насамперед, динамікою етносвідомості, як колективного носія 

інформації про світ, і внутрішнім рефлексивним досвідом народу, які стереотипно й 

символічно відображено в його культурі. Реалізація креативного потенціалу 

людської свідомості, її когнітивна здатність до засвоєння нової інформації, 

конкретизації і поглиблення вже пізнаного, до створення нових пізнавальних 

моделей, до формування “можливих світів” уяви й фантазії завжди наражалися на 

одну перешкоду – обмежений набір знакових засобів, наданих природною мовою.  

Для позначення нових реалій або нової категоризації і концептуалізації дійсності 

номінатор, використовуючи наявні в мові одиниці й застосовуючи мовні закони 

їхньої комбінаторики, часто змушений вдаватися до породження інновацій, 

розширюючи в такий спосіб знаковий масив мови. Водночас динаміка останньої, її 

здатність до неологізації дозволяє виконувати дедалі складніші когнітивно-

дискурсивні функції, сприяючи відображенню в мовній свідомості явищ 

навколишньої дійсності, що номінують. Отже, оновлення мови повʼязано з 

внутрішньою мотивацією процесу вербалізації продуктів пізнання, а також з 

факторами когнітивного та дискурсивного характеру, які зумовлюють появу нової 

одиниці завдяки інтелектуальній та емотивно-оцінній діяльності носіїв мови. Відтак, 

разом зі змінами в суспільстві й духовному житті народу, з трансформацією наявної 

картини світу поступово перетворено й усвідомлено по-новому концептосферу мови. 

Процес неологізації мови постійно привертав увагу дослідників різних часів, які 

вивчали його в структурно-семантичному, словотвірному, соціолінгвістичному, 

нормативному, стилістичному, психолінгвістичному, комунікативно-прагматичному, 

лінгвокультурологічному та функціональному аспектах (С. Алаторцева, О. Брагіна, 

Г. Васильєва, В. Костомаров, Н. Котелова, Л. Крисін, В. Лопатін, Р. Намітокова, 

О. Сенько, С. Тогоєва, І. Улуханов, О. Чередниченко, М. Шанський, J. Sablayrolles, 

J. Pruvot та ін.). Однак поява нових лінгвістичних парадигм, зокрема когнітивної 

лінгвістики, лінгвокультурології, дискурсивного аналізу тощо, відкриває перед 

неологією перспективні напрями, ставить складніші завдання, які вимагають 

нестандартних підходів до осмислення й опису механізмів появи нових фактів у 

системі мови й мовлення. Тому особливо актуальними видаються дослідження 
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інновацій з позицій когнітивної лінгвістики, яка вимагає розгляду явищ неологізації 

в тісному звʼязку з духовно-практичною діяльністю людини, мисленням і 

культурою, тобто з тими внутрішньолінгвальними й екстралінгвальними 

чинниками, які й визначають лінгвокогнітивну діяльність людини (див., зокрема, 

праці М. Алефіренка, М. Болдирева, В. Демʼянкова, М. Жинкіна, О. Кравченко, 

О. Кубрякової та ін.).  

Одним із проявів поглибленого осмислення або переосмислення дійсності, 

відкриття невідомих раніше властивостей і ознак пізнаваних обʼєктів є первинна й 

вторинна фразеологізація, яка демонструє креативні механізми етносвідомості, а 

також ускладнення категоризації емпіричного й внутрішньорефлексивного досвіду, 

концептуальне переосмислення дійсності, динаміку оцінного, ціннісного й 

культурного її сприйняття. Отже, ФО постають як лінгвосеміотичний феномен, який 

фіксує у своїй усталеній формі особливості психоемоційної та раціональної 

дійсності, колективного рефлексивного досвіду етносу, стереотипи етносвідомості й 

архетипи колективного позасвідомого. Власне через це фразеологія дедалі частіше 

стає предметом поліпарадигмальних досліджень, які вивчають звʼязки й відношення 

ФО з іншими обʼєктами наукового пізнання.  

Такому підходу, звісно, передували різні наукові парадигми, кожна з яких 

зробила певний внесок у загальну теорію фразеології. Першою з них був 

лінгвістичний компаративізм, засобом досягнення істини якого було порівняння, а 

принципом дослідження – історизм. Незважаючи на “атомізм” такої “елементно-

таксономічної парадигми” [Ломтев, 1979] (дослідження мовних явищ проводили 

відокремлено, поза закономірними звʼязками одного явища з іншим), її основним 

доробком стала багатоознакова класифікація ФО, а також вивчення компаративної 

фразеології (О. Бабкін, О. Біріх, Б. Ларин, В. Мокієнко, М. Палевська, Р. Попов, 

R. Eckert, Ž. Fink та ін.). Їй на зміну приходить системно-структурна парадигма, 

метою якої було виявлення узагальненого звʼязку ФО з одиницями лексичного, 

морфологічного й синтаксичного рівнів. Поклавши в основу своїх досліджень 

принцип цілісності й системності, науковці розглядали фразеологію з погляду 

опозицій “мова – мовлення”, “парадигматика – синтагматика”, “синхронія – 
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діахронія” (Н. Амосова, В. Гак, В. Жуков, О. Молотков, А. Назарян, Л. Ройзензон, 

М. Шанський, W. Chlebda, В. Fraser, С. Hockett, А. Makkai, J. Mateżić, S. Skorupka та 

ін.). Головним недоліком такого підходу визнано відсторонення людини, усунути 

який вдалося комунікативно-прагматичній парадигмі. Поєднавши теорію номінації, 

теорію референції і теорію мовленнєвих актів, дослідники вивчають комунікативні й 

прагматичні ознаки ФО, доводять своєрідність фразеологічної номінації порівняно 

зі словесною, а також започатковують справжні текстоцентричні дослідження 

фразеології (М. Алексєєнко, В. Бондаренко, О. Добриднєва, Ю. Жлуктенко, 

В. Заботкіна, Ю. Зацний, Н. Клименко, О. Кунін, О. Мелерович, О. Панова, 

Т. Черданцева, A. Cowie, P. Fiala, I. González Rey, G. Gréciano, G. Gross, F. Hausmann, 

Th. Herbst, B. Lamiroy, S. Mejri, І. Mel’čuk, R. Moon, M. Svensson, A. Wray, H. Walter 

та ін.). Сьогодні спостерігаємо становлення вже четвертої парадигми – 

лінгвокогнітивної, яку відкрили дослідження М. Алефіренка, O. Бабушкіна, 

Л. Золотих, В. Телія, Г. Токарева, H. Burger, W. Eismann, G. Lakoff, H. Pfandl, 

A. Spaginski-Pruszak та ін. Порушуючи питання звʼязку номінативної діяльності 

людини з когнітивною, а також форм представлення знань про дійсність у її 

свідомості, лінгвісти розглядають фразеологію як “святая святих” національної 

мови, в якій закладено дух і своєрідність певної лінгвокультурної спільноти, 

характерні для неї світобачення, світосприйняття і світорозуміння, накопичені 

впродовж століть знання про навколишнє середовище.   

Звернення до неофразеології з когнітивного погляду уможливлює вивчення 

шляхів і засобів найефективнішої репрезентації нового знання, когнітивних засад 

породження НФО, специфіки обʼєктивованої в них інформації, а також дозволяє 

установити механізми співвідношення мовних і когнітивних структур. Зафіксовані 

на конкретному часовому зрізі НФО найяскравіше відображають іманентні процеси 

динамічного розвитку мовної системи, унаслідок чого потребують залучення різних 

лінгвістичних теорій і відкривають безмежне поле для наукових розвідок.  

Отже, актуальність дослідження зумовлено, насамперед, інтересом сучасної 

лінгвістики до вивчення когнітивної системи людини, особливостей її формування, 

когнітивних засад розумово-мовленнєвої діяльності, з одного боку, а також 
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закономірностей процесу неологізації мови, результатом якого є поява нових 

різнорівневих одиниць, – з іншого. Актуально на часі розробка нових методик 

когнітивного аналізу безперервного оновлення ціннісно-смислового простору мови, які 

б розширили межі традиційного розуміння мовних явищ, зокрема неофразеологізмів. 

Затребуваність роботи викликана також відсутністю в сучасній лінгвістиці наукових 

праць, які б надали цілісне й несуперечливе бачення шляхів і способів розширення 

фразеологічного масиву на матеріалі французької мови за останні 20 років, а також 

пояснили б зміни в загальних домінантах номінативних процесів.   

Мета дослідження полягає у встановленні й описі лінгвокогнітивних засад і 

розумово-мовленнєвих механізмів первинної і вторинної фразеологізації сучасної 

французької мови, а також мотиваційних основ породження неофразеологізмів, які 

відображають особливості менталітету сучасного суспільства Франції, що закладає 

основи нового напрямку когнітивної неофразеології.  

Поставлена мета передбачає виконання таких конкретних завдань:  

1) охарактеризувати мовознавчі напрями й підходи до вивчення фразеологічного 

масиву мови, а також розкрити проблему термінування обʼєкта фразеології; 

2) висвітлити наукові парадигми дослідження неофразеології та визначити 

перспективи розвитку когнітивної неофразеології;  

3) розробити методологію ідентифікації неофразеологізмів як мовних одиниць 

та вивчення когнітивних засад їхнього породження; 

4) розкрити сутність фразеологічної номінації та її когнітивного моделювання;  

5) охарактеризувати поетапний процес інтеграції неофразеологізму в мову; 

6) зʼясувати психокогнітивні передумови й когнітивно-прагматичні стимули 

появи неофразеологізмів сучасної французької мови;    

7) виявити лінгвокогнітивні механізми породження нового концептуального 

значення у процесі первинної і вторинної фразеологізації сучасної французької мови;  

8) описати ономасіологічні принципи й когнітивні схеми породження різних 

типів неофразеологізмів французької мови;  

9) визначити лінгвопсихокогнітивні основи фразеологічної мотивації;  

10) розкрити роль оцінного компонента у формуванні нового фразеологічного 
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значення, а також визначити аксіологічні домінанти формування національного 

менталітету французького суспільства.  

Обʼєктом дослідження є неофразеологізми сучасної французької мови, які 

виявлено в центральних французьких періодичних виданнях за останні 20 років.  

Предмет дослідження – лінгвокогнітивні засади й розумово-мовленнєві 

механізми первинної і вторинної фразеологізації, які детермінують розвиток 

фразеологічної системи, а також мотиваційні основи породження неофразеологізмів 

сучасної французької мови.  

Матеріал дослідження. Запропоноване дослідження здійснено на матеріалі 

авторської картотеки неофразеологізмів (2200 одиниць), яку представлено в другій 

частині монографії як “Французько-український словник неофразеологізмів” 

(Чернівці, 2018, 84 с.). Фактичний матеріал являє собою результати суцільної 

вибірки з центральних періодичних друкованих та електронних засобів масової 

інформації (газети, журнали, інтернет-сайти) за останні 20 років, які 

найоперативніше відображають зміни, що відбуваються в усіх сферах життя 

сучасного французького суспільства і слугують певним “полігоном” для апробації, 

“перевірки на життєздатність” НФО. Для підтвердження статусу неофразеологізмів 

частково залучено художні твори сучасних французьких письменників.  

Методи дослідження. Поставлені в дослідженні мета й завдання зумовили 

використання комплексу традиційних і новітніх методів. Метод неофразеологічного 

опису застосовано для відбору й ідентифікації неофразеологізмів шляхом аналізу 

контекстуального оточення та комплексного аналізу їхньої параметральності, а 

також для систематизації і класифікації різних структурно-семантичних груп 

неофразеологізмів сучасної французької мови, відібраних методом суцільної вибірки 

з центральних періодичних видань. За допомогою аналізу контекстуального 

оточення виявлено також інноваційні зсуви в дискурсивно-смисловому змісті НФО, 

характер взаємодії фразеологічних компонентів, а також встановлено ступінь 

закріпленості складу й структури НФО. Методом когнітивного аналізу змодельовано 

процес породження нового концептуального значення шляхом побудови ІП, 

визначено лінгвокогнітивні механізми первинної і вторинної фразеологізації, описано 
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основні ономасіологічні принципи й когнітивні моделі, які визначають характер 

взаємозвʼязку між вихідними МП, виявлено мотиваційні основи формування 

нефразеологічного значення в сучасній французькій мові; елементи компонентного та 

етимологічного аналізів уможливили обʼєктивне представлення образів МП 

фразеологічних компонентів; кількісні підрахунки залучено для практичного 

підтвердження висловлених у роботі теоретичних положень.      

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в тому, що вперше 

запропоновано цілісну концепцію когнітивної неофразеології на матеріалі французької 

мови: реалізовано лінгвокогнітивний підхід до вивчення процесів первинної і 

вторинної фразеологізації; описано лінгвокогнітивні засади, розумово-мовленнєві 

механізми та мотиваційні основи породження неофразеологізмів сучасної французької 

мови; проаналізовано психокогнітивні передумови та когнітивно-прагматичні стимули 

їхньої появи. Вперше шляхом багатоаспектного неофразеологічного аналізу доведено 

різноступеневий характер усталеності неофразеологізмів, який, з одного боку, визначає 

їхню мовно-мовленнєву природу, а з іншого – надає їм відокремленого статусу в 

мовній системі. Новаторським також є використання нової методики когнітивного 

аналізу, заснованої на положеннях теорії концептуальної інтеграції, стосовно мовного 

матеріалу – неофразеології, що уможливило нове розуміння фразеологічного значення 

як нової когнітивної структури, яка базується на переосмисленні раніше отриманої 

інформації, набутого досвіду і вражень про дійсність.  

На захист виносяться такі положення:  

1. Зміна вектора дослідницького пошуку від системно-структурного до 

когнітивного й від семасіологічного до ономасіологічного в царині фразеології та 

неології, а також інтеграція їхніх основних положень дозволяють чітко усвідомити, 

як сформовано нові мовні структури представлення знань; дією яких факторів 

(лінгвокогнітивних стимулів і умов розумово-мовленнєвого пошуку) зумовлено 

появу нових ФО; як співвіднесено мовні й когнітивні процеси первинної і вторинної 

фразеологізації; у чому полягає сутність змін, які відбуваються у фразеологічному 

корпусі сучасної французької мови, і який ступінь їхньої інтенсивності й 

функціональної доцільності; які задіяно когнітивні засоби на позначення і нової 
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інтерпретації фактів та явищ зовнішнього й внутрішнього світу людини; які 

класифікаційні мережі утворено у свідомості представників франкомовного 

суспільства для упорядкування інформації, що надходила за різними напрямами 

їхньої діяльності за останні 20 років. Саме такий підхід закладає основи розвитку 

нового напряму фразеології – когнітивної неофразеології.  

2. Неофразеологізація є комплексним динамічним лінгвокогнітивним 

процесом, спрямованим на оновлення фразеологічної системи мови відповідно до 

перетворень мовної свідомості народу, змін його ціннісних орієнтирів. Як один із 

різновидів вторинної номінації, він зумовлений когнітивно-прагматичними 

чинниками зовнішнього (розвиток об’єктивного світу й технічний прогрес, вплив 

моди, міжмовні контакти) та внутрішнього (мовна економія, розвиток полісемії, 

синонімії та антонімії, тенденція до диференціації значення, номінативний 

потенціал форми, когнітивний потенціал значення) характеру, а також 

детермінований психоментальними особливостями людини (здатність до 

категоризації і перекатегоризації, памʼять, асоціативність людського мислення).  

3. Мовний статус неофразеологізму визначено інтеграцією параметрів, 

властивих як фразеологізмам, так і неологізмам, а саме: полілексичність як 

формальна ознака новотвору; різноступенева усталеність лексико-семантичного, 

граматичного й структурного порядку; відтворюваність інновації як готової цілісної 

одиниці; маркер новизни, повʼязаний із хронологічною ознакою, яка вказує на появу 

неофразеологізму за останні 20 років, і його можливою лексикографічною фіксацією 

у словниках нових виразів. Відтак, фразеологічний масив французької мови постає 

як певний континуум: від ідіом як абсолютно некомпозиційних непрозорих 

усталених одиниць до колокацій як композиційних прозорих усталених одиниць з 

частково переосмисленою семантикою.  

4. Модель творення неофразеологізмів передбачає наявність шістьох етапів: 

1) наочно-чуттєве сприйняття об’єкта номінації, визначене комунікативними 

намірами номінатора; 2) формування уявлення про об’єкт номінації, в якому беруть 

участь процеси абстрагування й узагальнення певних ознак чуттєвих образів, а 

також їх усвідомлення як особливих змістів думки; на формування думки впливають 



 

 

30 

 

символізація, стереотипізація і архетипізація, які детерміновано етнокультурними 

чинниками й архетипами колективного позасвідомого; 3) внутрішнє програмування, 

сутність якого полягає в пошуку схеми майбутнього висловлення та його певного 

типу відповідно до комунікативно-прагматичної потреби індивіда; 4) селекція 

номінативних засобів серед наявних у ментальному лексиконі індивіда, яку 

супроводжують аналіз змісту номінативних одиниць і вибір когнітивної бази 

найменування; 5) побудова інтегрованого простору з образів, спроектованих з 

вихідних ментальних просторів і породжувального простору; 6) вербальне 

оформлення вторинної або третинної номінації, яке супроводжують процеси 

лексикалізації (повна або часткова втрата компонентами НФО своєї самостійності), 

семантизації (набуття НФО відповідного фразеологічного значення і семантичного 

потенціалу) та граматикалізації (формування синтаксичної структури та отримання 

НФО відповідного частиномовного статусу).  

5. Когнітивною основою породження нового концептуального значення є 

переосмислення образів МП компонентів майбутньої ФО, результатом якого є поява 

нової інтегрованої структури, яка відображає основні процедури мислення людини 

під час фразеологічної номінації, а також досвід, отриманий нею в життєвій і 

мовленнєвій практиках. Неофразеологізми постають як нові одиниці фразеологічної 

системи мови, які породжено під час розумово-мовленнєвої діяльності представників 

певної мовної спільноти, спрямованої на неоконцептуалізацію й перекатегоризацію 

дійсності. Вони чітко відображають хід класифікаційно-пізнавальної діяльності 

людини, яка є результатом роботи свідомості з встановлення звʼязків і відношень між 

предметами й явищами навколишнього середовища за допомогою мовних засобів.  

6. До механізмів первинної фразеологізації зараховано метонімізацію, сутність 

якої полягає в забезпеченні ментального доступу однієї концептуальної сутності до 

іншої на основі суміжності в межах однієї концептосфери; метафоризацію, яка 

відображає осмислення однієї концептосфери через понятійні структури, 

сформовані на основі отриманого досвіду в інших сферах; порівняння, яке виявляє 

подібності між різними об’єктами дійсності, звʼязок між якими забезпечено 

вербальним конектором comme; метафтонімізацію, яка постає як переосмислення 
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значення на основі одночасного поєднання метафоричних і метонімічних звʼязків 

між зіставлюваними об’єктами. Домінування метонімічного переосмислення 

доводить раціоналістичний, логічний напрямок мислення у процесах сприйняття і 

номінації навколишнього середовища французами.       

7. До механізмів вторинної фразеологізації належать ампліфікація, сутність 

якої полягає в заміні одного або кількох МП узуальної ФО на інший з подальшим 

утворенням НФО з відмінним значенням; неосемантизація, під час якої шляхом 

“висвічування” або “згасання” певних образів вихідних МП відбувається семантичне 

оновлення концептуального значення узуальної ФО; доповнення та елімінація, за 

яких концептуальне значення НФО збагачується або позбавляється образів 

унаслідок введення або виведення одного або кількох МП; калькування, сутність 

якого полягає в буквальному перекладі фразеологічно повʼязаних компонентів 

іншомовних усталених виразів; граматична трансформація, завдяки якій 

відбувається “висвічування” інших образів МП узуальних ФО; контамінація, яка 

суміщує МП двох або більше узуальних ФО, внаслідок чого зʼявляється ІП із новим 

концептуальним значенням.  

8. Однією з основних характеристик людини, яка вирізняє її з-поміж інших 

видів живих істот, є бікомпонентна форма мислення і сприйняття світу, тобто 

здатність сприймати один обʼєкт через інший або одну його ознаку через іншу, 

формою реалізації якої є породження ІП. Побудову нових смислів на основі вже 

існуючих засновано на певних ономасіологічних принципах, які спрацьовують під 

час вибору концептосфер для виконання відповідних ролей ДЖЕРЕЛА і ЦІЛІ, а 

також відображають різновекторність мислення людини. Ономасіологічними 

принципами в утворенні нового концептуального значення НФО сучасної 

французької мови на основі зіставлення двох або більше концептосфер є 

хрематоморфізм, зооморфізм, речовиноморфізм, флороморфізм, антропоморфізм, 

натуроморфізм, міфоморфізм, хрономорфізм, космоморфізм, ергоморфізм, що 

виявляє особливості сприйняття навколишнього середовища представниками 

сучасного суспільства Франції, а також зсув у домінантах номінативних процесів: 

від людини, як мірила всього сущого, – до обʼєктів, які її оточують. Логіко-
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семантичні відношення суміжності представлено партитивним, атрибутивним, 

каузальним, темпоральним і локативним типами звʼязку.  

9.  У процесі творення НФО сучасної французької мови номінацію об’єктів і 

явищ дійсності та комбінаторику їхніх концептуальних властивостей здійснено з 

урахуванням їхньої важливості для життя французького суспільства. Відтак, 

породження НФО зумовлено яскраво вираженою пізнавальною діяльністю людини, 

спрямованої не лише на адекватне відображення нових або існуючих уже об’єктів і 

явищ, які вона осмислила або переосмислила, а й на пізнання самої себе, власного 

внутрішнього світу, а також свого місця в навколишньому середовищі. 

Спрямованість переважної більшості НФО сучасної французької мови на позначення 

концептосфери ЛЮДИНА у порівнянні з іншими – АРТЕФАКТ, РЕЧОВИНА, ЧАС, 

ГЕОГРАФІЧНИЙ ОБʼЄКТ, ОРГАНІЗАЦІЯ, ПРИРОДА, КОСМІЧНИЙ ОБʼЄКТ, 

РОСЛИНА, ІСТОТА – доводить значущість, надану особистості, її діяльності, 

інтересам, проблемам, цінностям у франкомовному суспільстві.     

10.  Розуміння семантики неофразеологізмів як інтегрованої цілісності, яку 

складено під час взаємодії фразеологічно повʼязаних елементів, уможливлює їхній 

розгляд як мотивованих одиниць, які опосередковують звʼязок між мовою і 

досвідом, набутим чуттєво-емпіричним шляхом, внутрішньою розумовою 

рефлексією при взаємодії з позасвідомими процесами. Мотивацію в цьому контексті 

визначено як одну з когнітивних операцій семіозису, яка полягає у виборі 

мотиватора з фрагмента знань про позначуване, кінцевим результатом якого є 

формування ономасіологічної структури НФО. В основі породження НФО сучасної 

французької мови лежить три типи мотивації, а саме: 1) асоціативна, когнітивним 

підґрунтям якої є здатність людини сприймати й розуміти одну концептуальну 

сферу в термінах іншої, а також образне мислення, яке дозволяє їй творчо 

сприймати незнайому оточуючу дійсність; ідентифікацію обʼєктів здійснено шляхом 

виявлення схожості або суміжності між зіставлюваними ментальними сутностями 

на основі сенсорних відчуттів, культурно значущих образів, професійних сфер 

людської діяльності та логічних звʼязків; 2) парадоксальна, в основі якої лежать 

парадоксальні за способом семантичної узгодженості ознаки, що належать до 



 

 

33 

 

вигаданого або ірраціонального світу; 3) внутрішньомовна, яку детерміновано 

синергетичним характером самої мови, якій властива наявність певних 

синтаксичних моделей (редуплікативні, бінарні та еліптичні структури). Вивчення 

мотиваційних основ і принципів творення НФО з когнітивно-ономасіологічної 

точки зору пояснює характер відображення людиною навколишнього середовища, 

особливості його сприйняття та подальшої фіксації його ознак.  

11.  Антропоцентричність НФО тісно повʼязана з їхньою аксіологічністю, яка 

разом із когнітивно зумовленою семантикою створює певну матрицю, що 

відображає різні почуття-ставлення індивіда до об’єкта номінації. Ураховуючи 

взаємодію мотиваційних процесів з розумовою і психічною діяльністю людини, 

неофразеологізмам сучасної французької мови властива 1) раціонально-етична 

оцінка, яку співвіднесено з мисленням і засновано на життєвому досвіді індивіда та 

його цінностях, або 2) сенсорно-емоційна оцінка, яку сформовано на основі 

сенсорних відчуттів і психічних станів людини. Переважна більшість НФО з 

негативною оцінкою вказує не лише на сформовану у фракомовній культурі систему 

понять і особливості мовної концептуалізації світу, а й на раціональну й 

психологічну реакції франкомовного суспільства на невластиві йому ненормовані 

явища. Відображаючи у своїй ономасіологічній структурі осмислені етносом 

відношення між різними фрагментами дійсності й функціями свідомості, НФО 

фіксують і транслюють з покоління в покоління концептуальний і культурний 

“генотип” народу, його морально-етичні, естетичні настанови й норми, ціннісні 

орієнтації і пріоритети, що становить специфіку французького менталітету.      

Теоретичне значення роботи полягає у тому, що закладений у її основі 

інтегрований підхід відкриває новий напрям у річищі когнітивної фразеології – 

когнітивну неофразеологію, зокрема, на матеріалі французької лінгвокультури. 

Запропоноване дослідження розкриває специфіку мислення сучасного суспільства 

Франції і особливості репрезентації вербалізованих знань, наявних у внутрішньому 

лексиконі його представників. Висловлені в роботі міркування доповнюють теорію 

фразеології новими критеріями входження неофразеологізмів до мовної системи, 

висвітленням механізмів і принципів їхнього породження та модифікацій, а також 
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розширюють обʼєкт її вивчення усталеними одиницями з різним ступенем 

усталеності. Соціолінгвістика отримує уточнення соціальних (екстралінгвальних) 

чинників, які, поряд, з внутрішньомовними, впливають на інноваційні процеси 

сучасної французької мови.  

Практичне значення дослідження визначено можливістю використання 

викладених у ньому результатів у нормативних та спеціальних курсах лексикології, 

стилістики, історії французької мови, лінгвокраїнознавства, когнітивної лінгвістики, 

сучасної неології, неофразеології французької мови, соціолінгвістики. Висновки й 

положення дисертації можуть бути використані в підготовці курсів за вибором 

(“Неологія французької мови”, “Актуальні проблеми фразеології”), у написанні 

методичних розробок, посібників і підручників, у лексикографічній практиці, а 

також у науково-дослідній роботі студентів, здобувачів і аспірантів.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну 

роботу виконано на кафедрі романської філології Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка в межах наукової теми, що 

розробляється на кафедрі, та є складовою частиною наукової теми Інституту 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка “Мови та 

літератури народів світу: взаємодія і самобутність”, затвердженої Міністерством 

освіти і науки України (код 11 БФ 044-01). 

Апробація дослідження. Основні теоретичні положення роботи висвітлено в 

щорічних звітах на кафедрі романської філології Інституту філології, Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, а також у доповідях на 

всеукраїнських: “Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми 

сучасного романського мовознавства” (Чернівці, жовтень 2008, жовтень 2017; Одеса, 

вересень 2010; Дніпропетровськ, жовтень 2013); “Лінгвістичні й методологічні 

основи філологічної підготовки викладача-романіста” (Дніпропетровськ, жовтень 

2015); та міжнародних конференціях: “Франція та Україна, науково-практичний 

досвід у контексті діалогу національних культур” (Дніпропетровськ, квітень 2009, 

2010); “Загальні проблеми фразеології” (Горлівка, жовтень 2009); “Лінгвістичні 

проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних 
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закладах” (Львів, вересень 2010); “Лінгвокогнітологія і мовні структури” 

(Дніпропетровськ, лютий 2013); “Международная конференция, посвященная 

проблемам общественных наук” (Москва, січень 2013); “Наука в информационном 

обществе” (Донецьк,  липень 2013); “Романська філологія та сучасний освітній 

простір” (Горлівка, грудень 2013); “Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, 

когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти” (Київ, квітень 

2014); “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація” (Харків, лютий 2014); 

“Сучасна філологія: тенденції та пріоритети розвитку” (Одеса, липень 2014, 

листопад 2014); “Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і 

міжкультурної комунікації” (Івано-Франківськ, лютий 2015, лютий 2017); “Langues, 

sciences et pratiques” (Київ, жовтень, 2017).  

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 29 наукових праць 

загальним обсягом 53,67 д. а. (з них 53,18 д. а. належать особисто автору): 1 

одноосібна монографія (36,24 д. а.); 28 наукових статей (17,43 д. а., з них 16,94 

д. а. – авторські), з яких 18 – у фахових виданнях (3 статті у виданнях, які входять до 

наукометричних баз даних), 6 – у вітчизняних наукових виданнях, 4 – в іноземних 

наукових періодичних виданнях, а також 1 одноосібну лексикографічну працю 

обсягом 2,93 д. а. Результати дослідження апробовано на 20 міжнародних і 

всеукраїнських науково-практичних конференціях з подальшим опублікуванням тез 

доповідей.  

Обсяг роботи. Обсяг тексту дисертації складає 347 сторінок, загальний обсяг 

праці разом зі списком використаних джерел і додатками становить 464 сторінки. 

Список використаних джерел включає 611 позицій, у тому числі 207 іноземними 

мовами та 33 найменування лексикографічних джерел. Список фактологічних 

джерел містить 112 найменувань сайтів і 18 позицій художньої літератури.  

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, пʼятьох розділів, 

висновків до кожного з них, загальних висновків, списку використаних теоретичних 

і лексикографічних джерел, списку фактологічних джерел, додатків. 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми та доцільність подібних 

досліджень, сформульовано мету й основні завдання роботи, визначено об’єкт, 
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предмет і методи дослідження, розкрито його наукову новизну, теоретичне і 

практичне значення отриманих результатів, викладено основні положення, що 

виносяться на захист, наведено дані про апробацію роботи. 

У першому розділі “Теоретичні засади дослідження фразеологічних одиниць у 

мовознавчій науці” детально висвітлено проблему вивчення фразеологізмів як 

обʼєкта фразеологічної науки; представлено наявні в лінгвістиці парадигми їхнього 

вивчення; а також окреслено стан вивчення неофразеологізмів.  

У другому розділі “Методологічні принципи вивчення неофразеологізмів та 

когнітивних засад їхнього породження” представлено методологію дисертаційного 

дослідження.  

У третьому розділі “Фразеологічна номінація як вияв вторинної семіотизації” 

розглянуто поняття фразеологічної номінації та її основні етапи; розкрито 

психокогнітивні передумови та когнітивно-прагматичні стимули виникнення 

неофразеологізмів у сучасній французькій мові.  

У четвертому розділі “Лінгвокогнітивні механізми первинної та вторинної 

фразеологізації у сучасній французькій мові” змодельовано дію основних 

лінгвокогнітивних механізмів первинної і вторинної фразеологізації, а також 

описано ономасіологічні принципи й когнітивні схеми породження різних типів 

неофразеологізмів французької мови.  

У пʼятому розділі “Мотиваційні основи творення неофразеологізмів у сучасній 

французькій мові” визначено типологію мотиваційних процесів творення французьких 

неофразеологізмів, зʼясовано роль оцінного компонента в цьому процесі.   

У висновках, що завершують кожен із розділів роботи, стисло резюмовано 

кожен окремий етап дослідження. У загальних висновках підсумовано отримані 

результати й визначено можливі шляхи подальшого дослідження порушених у 

роботі проблемних питань. 
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РОЗДІЛ І 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ  

У МОВОЗНАВСТВІ  

 

Фразеологія як розділ мовознавства, що вивчає фразеологічний склад мови, 

його семантичні, структурні, функціональні та комунікативні особливості, а також 

закономірності виникнення і творення усталених одиниць, пройшла довгий шлях 

свого становлення, відображаючи не лише зміну загальнонаукових лінгвістичних 

тенденцій середини й другої половини ХХ століття, а й самé ставлення до такого 

мовного явища як фразеологізм.  

Як окрема дисципліна, фразеологія була заснована відносно недавно, але її 

коріння сягають у глибину століть. Вирази, відтворювані в мові в “готовому вигляді”, 

а також їхня важливість у процесі спілкування привертали увагу ще в XV ст. На 

цьому початковому етапі розвитку фразеологічних досліджень відбувалося певне 

накопичення знань, здійснювалися перші спроби систематизації та класифікації 

фразеологізмів [Beauclair, 1794–96; Estienne, 1896; Gohin, 1903]. У лексикографічних 

працях XVII–XIX ст. слов’янських і західноєвропейських науковців спостерігаємо 

елементи етимологічного аналізу словосполучень з особливим значенням, що його не 

виводять зі звичного значення їхніх компонентів, яким була властива відтворюваність 

і образність, а також паремійних одиниць (детальний огляд лексикографічних праць 

цього періоду див.: [Ларин, 1977; Pineaux, 1973]).         

Очевидну спорадичність подібних досліджень пояснено, насамперед, тим, що 

сам термін phraséologie (від грец. phraseologia “зібрання фраз, призначених для 

викладання мови”), увійшовши в мовний обіг у кінці XVII ст., носив пейоративну 

конотацію, позначаючи “претензійне вживання фраз і великих слів”, а усталені 

одиниці, відповідно, тлумачили як “претензійне пустослів’я”, позбавлене 

значущості через часту вживаність, або ж вважали герметичними та помилковими 

внаслідок непрозорості семантики [DL ; Murano, 2010]. На початку ХІХ ст. ним 

позначали “систему виразів, властиву певному письменнику, певній мові, певному 

середовищу, певній епосі” [DAF, 1835]. Майже століття знадобилося науковцям, щоб 
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усвідомити важливість існування усталених одиниць, притаманних кожній мові, і 

започаткувати їх ґрунтовне наукове дослідження.  

Щоправда, навіть у ХХ ст., коли спостерігали інтенсивний розвиток 

фразеологічної науки, деякі лінгвісти висловлювали зневажливе ставлення до 

подібного роду мовних одиниць, витлумачуючи їх як “чужорідний елемент мови” 

[Guiraud, 1962, c. 5] або ж як “мовний надлишок”, “другорядний матеріал у мовній 

системі”, який не створює в ній нічого важливого [Никитин, 1968, с. 69]. Такі 

висловлення, безумовно, є результатом однобічного, помилкового розуміння мови 

як засобу передачі лише логічної інформації.  

Лише з усвідомленням факту, що ФО – не “мовний надлишок”, а важливий засіб 

висловлення, без якого не може існувати жодна мова, розпочато “класичний період” в 

історії розвитку фразеологічної науки. З’являються наукові праці, у яких висвітлено 

проблеми подібностей і відмінностей ФО зі словом і словосполученням, описано 

критерії фразеологічності та класифікації цих мовних одиниць, з’ясовано питання 

системності та варіативності фразеології тощо. І вже під впливом слов’янської 

фразеології з’являються праці західноєвропейських науковців, які присвячують свої 

дослідження не лише практичним, а й теоретичним проблемам фразеології 

(A. Buhofer, H. Burger, M. Gross, J. Hausermann, A. Makkai, A. Sialm та ін.). 

На початку 80-х рр. ХХ ст. розпочато новий етап фразеологічних досліджень, 

який характеризують концептуально нові підходи до вивчення ФО: дискурсивний, 

соціокультурний, психолінгвістичний, комунікативний, когнітивний тощо. У звʼязку 

з “неофразеологічним бумом”, який спостерігають у європейських мовах на початку 

ХХІ ст., лінгвісти заговорили про необхідність виокремлення в межах науки про 

усталені вирази нової галузі – фразеологічної неології, або неофразеології, яка б 

зʼясовувала питання ідентифікації неофразем і їхнього значення, аналізувала б їхнє 

уживання в мовленні, вивчала б структурування фразеотвірних моделей, розробляла 

принципи фразеографічної неологіки [Алефиренко, 2008; Мокиенко, 2002; Walter, 

Mokienko, 2001]. Відтак, за останні десятиліття фразеологія переросла межі одного з 

розділів мовознавчої науки (лексикології, стилістики, граматики, фольклористики) й 

перетворилася на самостійну лінгвістичну дисципліну, в рамках якої сформовано 
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наукові напрями й школи з власними підходами, методологією досліджень, 

термінологією та класифікаціями цих мовних одиниць.  

Перш ніж детально розглянути основні підходи та їхні постулати щодо 

вивчення ФО, які стали підґрунтям нашого дослідження, проаналізуємо становлення 

термінологічного апарату фразеологічної науки.      

 

1.1. Проблема термінування об’єкта фразеології як лінгвістичної науки  

 

Віддавна одним із дискусійних теоретичних питань фразеології було термінування 

її об’єкта, що пояснюється кількома причинами. По-перше, під фразеологією 

розуміють велику кількість гетерогенних і аномальних зі структурно-семантичного 

погляду усталених словосполучень. У поле зору фразеологів потрапляють ідіоми 

(повністю переосмислені образні вирази), фразеологічні сполучення (у яких 

переосмислене одне зі слів-компонентів), мовленнєві штампи (задані певним стилем та 

періодом уживання), паремії (прислів’я та приказки, яким властиве пряме і переносне 

значення), мовні кліше (“мовленнєві заготовки”, пов’язані з узусом спілкування у 

певних ситуаціях), крилаті слова (афористичні образні вирази, які належать певному 

автору або походять з анонімного літературного джерела) тощо. По-друге, для 

фразеологічної теорії характерно всебічне й поліфакторне дослідження матеріалу й, 

відповідно, множинність його термінологічних позначень. В опрацьованих нами 

наукових працях виявлено близько ста різних термінів, найуживанішими серед яких є: 

укр. ідіома, ідіоматичний вираз, усталений вираз, фразеологізм, фразеологічна 

одиниця, фразеологічний зворот мовлення; рос. идиома, идиоматизм, идиоматическое 

выражение, фразеологизм, фразеологическая единица, неразложимое/устойчивое 

словосочетание, фразеологический оборот речи, фразеосочетание; фр. locutions, 

phrases/syntagmes figées, unités phraséologiques, lexies complexes, expressions 

idiomatiques/figées/imagées/toutes faites, gallicismes, idiotismes, idiomatismes, idiomes, 

phrasèmes, énoncés codés/fréquents, phrases lexicalisées, cliché stylistique/rhétorique, 

collocations, brachysémie, synapsies, synthèmes; англ. chunks, coordinate constructions, 

composites, fixed expressions, frozen metaphor, multiword items/units,  phrasemes, phraxons, 
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rote, routine formulaic. Поряд із цим, кальковані термінологічні позначення, співзвучні в 

різних лінгвістичних традиціях, можуть охоплювати різні за природою явища, що ще 

більше заплутує дослідників і викликає непорозуміння між ними.  

Не вдаючись у детальне дослідження наявного термінологічного інвентаря 

фразеологічної науки й не маючи на меті скласти список понять, відповідно до 

критеріїв їхнього виокремлення, оскільки це вже зроблено науковцями (див., напр., 

праці [González Rey, 2002; Hudson, 1998; La locution, 1997; Moon, 1998; Norrick, 

1985]), пропонуємо розглянути дискусійні питання щодо найуживаніших 

термінологічних позначень ФО французької мови у порівнянні з їх відповідниками в 

англомовній і слов’янській традиціях.    

Unité phraséologique. Першим позначенням фразеологічних сполучень, у яких 

“слова-компоненти, втративши свій індивідуальний смисл, утворюють нерозкладну 

єдність, значення якої не дорівнює сумі значень цих компонентів”, став термін unité 

phraséologique, введений Ш. Баллі ще на початку ХХ ст. Він не отримав підтримки в 

західноєвропейських наукових колах і був замінений масою інших, які, власне, й 

представляли різні теорії та підходи дослідників до вивчення фразеологічного 

складу мови. Останнім часом у французькій лінгвістиці спостерігають 

“відродження” терміна unité phraséologique. Розширивши його початкове значення, 

науковці позначають ним меморизовані ускладнені одиниці, які виявляють певний 

ступінь усталеності, визнані мовною спільнотою і відтворені в процесі мовлення за 

традицією [Bolly 2008; Gréciano, 1983; Pecman, 2004].         

Його відповідник фразеологічна одиниця, запропонований В. Виноградовим, 

став основним для слов’янської фразеологічної традиції, де він слугує загальною 

назвою для всіх явищ, що належать до фразеології [Виноградов, 1977]. Відтак під 

цим терміном розуміють “семантично пов’язані словосполучення і речення, які, на 

відміну від подібних їм за формою синтаксичних структур, не відтворюють 

відповідно до загальних закономірностей вибору і комбінації слів під час організації 

висловлення, а відтворюють у мовленні у фіксованому співвідношенні семантичної 

структури і певного лексико-граматичного складу” [ЛЭС].       

Отже, термін unité phraséologique / фразеологічна одиниця можна вважати 
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родовою назвою полілексичних одиниць із різним ступенем усталеності, пов’язаних 

узусом. Саме ним послуговуватимемося і ми при позначенні лексико-граматичних 

єдностей з двох або більше нарізно оформлених компонентів, граматично організованих 

за моделлю словосполучення або речення, але неподільних лексично, стійких у 

своєму складі й структурі, яким властиві цілісне значення й відтворення в мовленні.  

Locution/phrase (toute) faite/expression. Одними з найпоширеніших термінів у 

французькій мові на позначення усталених виразів є терміни locution i expression, 

але й вони, як показує дослідження, не мають однозначного тлумачення [Heinz, 

1993, c. 5; La locution, 1997, c. 17; Svensson, 2004, c. 19]. В одних наукових працях їх 

ототожнюють, в інших – розрізняють. До того ж з ідентичним значенням вживають 

вираз phase (toute) faite.   

Детальний аналіз лексикографічних джерел XIV–XVIII ст. показав, що термін 

locution (лат. locutio “спосіб говорити”) пройшов кілька етапів свого становлення: 

“мовлення” → “спосіб висловлення” → “вираз” → “усталене словосполучення” 

[Гладка 2015а]. Сучасні словники його фіксують як “усталене сполучення слів, яке 

має граматичне та/або семантичне значення одного слова” [DFL; NL]. Подібну 

думку простежуємо й у лінгвістичних працях. Так, Х. Касарес визначає locution як 

“усталену комбінацію двох або більше слів, яка функціонує як мовленнєва одиниця і 

яку розуміють як одне ціле, тобто значення якої не можна вивести із суми значень її 

компонентів” [Casares, 1992, с. 170]. Однак із такими визначеннями цього терміна 

погоджуються не всі лінгвісти. Так, A. Рей зауважує: “Те, що словники називають 

locution adverbiale, conjonctive, prépositionnelle, є радше складеними словами або 

лексикалізованими композитами (…). Сутність терміна locution можна розкрити 

лише в порівнянні з терміном expression” [DEL, c. 9]. 

Аналіз становлення терміна expression показав, що в широкий науковий обіг він 

увійшов у ХІХ ст. на позначення “властивості/здатності висловлюватися” [DL], а на 

початку вже ХХ ст. він отримав значення “вираз, який вживають на позначення того, 

що хочуть виразити” [DAF, 1932–35]. Зокрема, значення терміна expression 

уподібнили до значення locution, що дало можливість деяким лінгвістам їх 

ототожнювати [Mарузо, 1960, с. 180].  
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Однак, як зазначає A. Рей, терміни locution і expression можуть бути 

ідентичними лише за функціональними ознаками, адже, вживані в мові, вони  

підпорядковані її синтаксичним правилам, здатні бути повтореними й 

інтегрованими в одиницю вищого рівня [DEL, c. IX]. Походження цих двох термінів 

також різне: етимологічно термін locution позначає “спосіб сказати щось” (manière 

de dire qqch), спосіб організувати наявні в мові елементи так, щоб створити 

функціональну форму. Натомість поняття expression розглядають як “спосіб 

виразити щось” (manière d’exprimer qqch); воно містить у собі риторику і стилістику, 

тобто передбачає вживання фігур (метафори, метонімії тощо); у цьому випадку 

семантичне значення зі своїми певними особливостями, відмінністю між 

початковим і вихідним значенням, відіграють більшу роль, ніж мовна форма” [Там 

само, c. X]. A. Рей схиляється до думки, що відмінності між цими двома термінами 

нечіткі, й об’єднує їх у єдиний клас ФО [Там само].   

Своє визначення терміна locution на основі його порівняння з терміном 

expression базує також Р. Мартен. За його словами, locution, як усталена синтагма, 

якій властиві селекційні обмеження, некомпозиційність та інтенційне значення (на 

відміну від референтного), має статус вищий, ніж слово, але нижчий, ніж expression 

[La locution, 1997, c. 292]. Категоричну думку з цього приводу висловлює М. Вільме, 

пропонуючи взагалі відкинути термін expression через те, що він охоплює досить 

широке поняття [Wilmet, 1997, c. 457]. 

Ураховуючи цю ж багатозначність слова expression (словники подають понад 10 

його визначень, не враховуючи дефініцій у спеціалізованих галузях [DFL]), 

лінгвісти часто вживають його в комбінації з означеннями типу expression 

idiomatique/figée/imagée/figurée/toute faite, підкреслюючи його усталений образний 

характер (I. González Rey, G. Gréciano, G. Gross, J. Klein, B. Lamiroy, M. Svensson). 

Відповідні термінологічні позначення знаходимо в англомовній літературі: fixed 

expression (R. Moon), idiomatic expression (C. Cacciari, S. Glucksberg), що свідчить 

про перманентну інтерференцію термінологічного інвентаря.  

Поряд із цим, із ХІХ ст. у французькій мові починають уживати перифразу phrase 

(toute) faite, яка, витиснувши наявний на той час термін phrase (лат. phrase “манера/ 
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спосіб виражатися; мовлення”), перебрала на себе його значення – “прийнятий узусом 

спосіб висловлення, у якому заборонено щось змінювати” [DL; DAF, 1835, c. 408]. З 

таким самим значенням лінгвісти використовують словосполучення phrase figée 

(A. Fotopoulou, M. Gross), phrase idiomatique (G. Kleiber, R. Martin), séquence figée 

(S. Mejry, J. Pruvost), syntagme figée/idiomatique (D. Corbin). У слов’янській лінгвістиці 

термінологічними відповідниками цих понять вважають усталене словосполучення 

(С. Абакумов), нерозкладне словосполучення (О. Шахматов), усталена фраза 

(В. Архангельський, С. Бернштейн), фразеологічний зворот мовлення (М. Шанський).  

Отже, у французькій мові з ідентичним значенням закріплено три терміни – 

locution, phrase (toute) faite та expression, критерії розмежування яких і досі чітко не 

визначено. Водночас детальний розгляд окресленого питання [Гладка, 2015с] 

дозволив нам зробити деякі висновки: основна відмінність між ними полягає, 

насамперед, у тому, що expression передбачає певний ступінь образності в значенні 

усталеного сполучення, на відміну від locution; термін phrase (toute) faite  тяжіє до 

expression, але з тією відмінністю, що в ньому нічого не можна змінити, внаслідок 

чого він постає як одиниця найвищого ступеня усталеності.  

Idiome/idiotisme. Найбільше термінологічних суперечностей спостерігаємо 

щодо терміна ідіома (лат. idiōma < гр. idiōma “особливість, властивість”) та його 

дериватів, оскільки в різних мовах і, відповідно, в лінгвістичних традиціях вони 

отримали різне тлумачення.  

Найменш поширений термін idiome на позначення усталених словосполучень у 

франкомовній традиції через те, що, починаючи з XVII ст., за ним закріплене 

значення “мова, властива певній нації або провінції” [DAF, 1694; DL; DRSAM; DT] 

або ж “мова, що відображає особливі ознаки мовної спільноти” [Saussure, 1949, 

c. 261]. У другій половині ХХ ст. з англомовних праць потрапляє термін idiome 

(< англ. idiom) для позначення усталених словосполучень, значення яких не виводять 

із суми значень його компонентів (див., зокрема, праці Th. Fontenelle, F. Hausmann, 

I. Mel’čuk). Щоправда, деякі фразеологи не сприймають цей термін, вважаючи його 

“занадто науковим” [DEL, c. IX], і надають перевагу перифразам типу expression 

idiomatique (G. Gréciano, A. Rey) або phrase idiomatique (G. Kleiber, R. Martin). Але в 
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цьому випадку до вищеназваних класів вони зараховують полілексичні послідовності, 

для яких характерна не лише повна, а й часткова некомпозиційність значення, хоча б 

мінімальний ступінь фіксованості, повна або часткова парадигматична закритість 

структури (напр.: prendre la mouche, travailler d’arrache-pieds, mettre le loup dans la 

bergerie), про що зазначено вище.  

Цей термін запозичено також слов’янською традицією, де він охопив 

виокремлені В. Виноградовим фразеологічні зрощення та єдності [Амосова, 1963, 

с. 7–8; Виноградов, 1977, с. 152; Шанский, 1972, с. 200]. У сучасній лінгвістиці 

терміном ідіома обмежують лише власне фразеологізми (зрощення – за 

термінологією В. Виноградова), у яких вихідне значення повністю переосмислене 

[Влавацкая, 2011, с. 3; Кустова, 2008 с. 2], або семантику яких не виводять зі значень 

її складників [Селіванова, 2006, с. 173].  

В англомовній традиції термін idiom тлумачать як “відносно усталене явище, 

для якого семантична інтерпретація не є основною диференційною ознакою” 

[Benson, 2000, c. 66; Fraser, 1970, c. 22]. Як наслідок, до розряду idiom зараховують 

різні за ступенем усталеності мовні одиниці типу figure out, make love to, by accident, 

уподібнюючи в такий спосіб сучасне розуміння idiom із початковим значенням 

відповідного терміна у слов’янській лінгвістиці.  

Поряд з терміном idiome, у французькій фразеологічній літературі часто 

зустрічаємо його дериват idiotisme на позначення ідіоматичної конструкції або 

усталеного виразу, що не перекладають дослівно (H. Burger, A. Greimas, E. Gülich). 

Детальне дослідження історії його становлення [Гладка, 2015b] показує, що, 

починаючи з XVII ст., під цим поняттям розуміли “особливу синтаксичну 

конструкцію, властиву певній мові” [DCLF, c. 416; DFL; DRSAM, т. 8, c. 498–500; 

LPR]. Століттям пізніше, аналізуючи idiotismes французької мови, Н. Бозе 

наголошував на неможливості їх дослівно перекласти іншою мовою, на основі чого 

він називав їх галіцизмами (gallicismes) – конструкції, властиві лише французькій 

мові [DRSAM, т. 8, c. 498–500].         

Щодо використання терміна idiotisme на позначення семантично усталеного 

виразу, то A. Рей, наприклад, вважає його недоречним, оскільки його сутність 
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можна виявити лише при зіставленні різних мов: gallicisme (по відношенню до 

німецької або англійської мови), germanismes (по відношенню до англійської або 

французької мови), américanismes (по відношенню до британського варіанта 

англійської мови) тощо [DEL, c. IX].  

У слов’янській лінгвістиці з таким значенням уживають той самий термін 

ідіома [Ефремова, 2000; Куньч, 2005, с. 312] або ж терміни міжмовна ідіома [Телия, 

1966] та ідіоматизм [Ахманова, 1969]. В англійській мові термін idiotism, який 

вживали на позначення “конструкції або виразу однієї мови, частини якої 

відповідають елементам іншої мови, але цілісна структура яких не має відповідника 

в іншій мові”, був замінений на термін idiom ще у XVIIІ ст. [OD; OED].  

Отже, за терміном фр. idiome / англ. idiom / укр. ідіома доцільно було би 

закріпити значення лише абсолютно усталених фразеологізмів, а за терміном фр., 

англ. idiotisme / укр. ідіоматизм – значення особливої конструкції або звороту, які 

властиві лише певній мові й не мають синтаксичного відповідника в інших мовах.  

Collocation. Починаючи з 80-х рр. ХХ ст. центральною проблемою практично всіх 

фразеологічних теорій західноєвропейського лінгвістичного світу стає поняття 

collocation (лат. сum i locare – “поставити разом”). Уперше цей термін спостерігають у 

дослідженнях корпусної лінгвістики на позначення частотної або статистично 

значущої появи двох ЛО в певному контексті. Після перенесення терміна collocation з 

англомовної традиції до французьких семантичних досліджень його інтерпретували як 

“обмежену лексичну коокуренцію”, як “усталене словосполучення, що складене зі слів 

самостійних частин мови, одна з яких є базою (слово зі “слабкою семіотаксичною 

залежністю”), а інша – колокатом (слово “із сильною семіотаксичною залежністю”) 

[Alonso Ramos, 2003, c. 47; Hausmann, 1994, c. 148; Svensson, 2004, c. 44].  

У слов’янську традицію поняття колокації вперше введено О. Ахмановою, яка 

розуміла його як “лексико-фразеологічно зумовлену сполучуваність слів у мовленні, 

яка реалізує їхню полісемію” [Ахманова, 1969]. Однак, не сприймаючи цей термін, 

лінгвісти продовжували вивчати “невільні словосполучення” в контексті загальної 

синтаксичної теорії словосполучень (О. Кунін, Б. Ларин, О. Молотков, О. Шахматов, 

Н. Котелова та ін.), витлумачуючи їх як “перехідні утворення, що поєднують 
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властивості одиниць лексики та синтаксису” (В. Дидковська, О. і В. Жуков та ін.). 

Останнім часом під впливом західноєвропейських досліджень у галузі 

прикладної та корпусної лінгвістики англомовний термін collocation усталено в 

працях слов’янських науковців (О. Борисова, М. Влавацька, В. Дерибас, М. Ковшова, 

С. Лескіна, С. Тер-Мінасова, М. Хохлова та ін.). На відміну від власне фразеологізмів 

(ідіом), у яких вихідне значення повністю переосмислене, під колокацією вони 

розуміють “незмінне словосполучення, в якому одне слово виступає в своєму 

звичному значенні, а інше – у фразеологічно пов’язаному” [Борисова, 1995; Кустова, 

2008]. Колокації, як пояснює М. Влавацька, утворюються загалом у процесі зміни 

значення слів унаслідок переосмислення окремих компонентів сполучення. 

Основною їхньою ознакою є збереження лексичного значення одного з компонентів 

при стійкості словосполучення загалом, а також відсутність або послаблення 

значення образності й емоційно-оцінного навантаження [Влавацкая, 2011, с. 3].  

Таке тлумачення колокацій, а також той факт, що вони не допускають ні 

лексичних, ані граматичних замін, дозволяють зараховувати їх до великого класу 

ФО [Борисова, 1995; Влавацкая, 2011; Гладкая, 2014; Кустова, 2008; Лескина, 2012; 

Corpas Pastor, 1997; Cowie, 1998; Lehmann, Martin-Berthet, 2000; Manning, Schütze, 

1999; Nunberg, Sag, Wasow, 1994]. З іншого боку, враховуючи відносну свободу 

сполучуваних одиниць, правильність і природність звучання колокацій у мовленні, 

деякі лінгвісти вважають, що вони посідають проміжне місце між вільними 

словосполученнями і ФО [Ахманова, 1969; Тер-Минасова, 1981; Benson, 2000; 

Fontenelle, 1994; Herbst, 1996; Nesselhauf, 2003; Netzlaff, 2004].  

Водночас вищевикладена інтерпретація колокацій відповідає, по-перше, 

встановленим ще Ш. Баллі фразеологічним серіям (séries phraséologiques); по-друге, 

фразеологічним сполученням В. Виноградова; по-третє, фразеологічним виразам 

М. Шанського (детальніше про окреслені типи йтиметься далі). Отже, нововведений 

термін колокація, запозичений з англомовної традиції, і позначуване ним поняття не 

настільки вже й нові. Різниця полягає в тому, що в західноєвропейській традиції, на 

відміну від словʼянської, колокації не викликали дискусій щодо зарахування їх до 

фразеологічного складу мови.  
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Неофразеологізм/неологічна фразеологічна одиниця. Обравши об’єктом свого 

дослідження усталені одиниці, що зʼявилися у французькій мові за останні 20 років, 

ми вийшли в площину теорії неології, яку, у звʼязку з появою нових підходів до 

вивчення мови, дедалі більше збагачують новими поняттями та назвами на 

позначення мовних одиниць, співвідносних з категорією нового. За нашими 

підрахунками, в неології співіснують більш ніж 30 найменувань нових одиниць. Для 

обґрунтування терміна неофразеологізм звернемося, насамперед, до питання 

становлення поняття неологізм і синонімічного ряду, з яким він тісно повʼязаний.      

Уперше термін неологізм зафіксовано тлумачними словниками французької 

мови в 1735 р. на позначення “надлишкового вияву новизни в манері 

висловлюватися” [LPR], започаткованої в товаристві маркізи де Ламбер (авторки 

творів з виховання), членами якого були літератори та письменники.   

Пізніше словники зафіксують значення цього терміна вже як “нормативне 

вживання нового слова або виразу, форма яких створена або отримана шляхом 

деформації, деривації, словотвору, запозичення тощо” [LGR]. Сьогодні термін 

неологізм здебільшого використовують на позначення різноманітних виявів мовної та 

мовленнєвої креації [ЛЭС; Заботкина, 1989], указуючи в такий спосіб, що будь-яка 

нова одиниця має властивість неологізма, тобто містить часову конотацію новизни, 

поки колективна мовна свідомість реагує на неї як на нову (детальніше про історію 

становлення терміна неологізм у словʼянській традиції див.: [Попко, 2007]).  

Деякі лінгвісти, не задовольняючись терміном неологізм як загальним терміном 

на позначення всіх типів неологічної лексики, апелюють до поняття лексична 

інновація, під яким розуміють будь-які нові явища – узуальні або оказіональні [Гак, 

1978; Мазурик, 2002; Сенько, 1994; Тропина, 2007]. Під родову назву інновація 

підводять цілий арсенал видових понять, які позначають термінами неологізм, 

новотвір, оказіоналізм, потенційне слово, індивідуально-авторське слово.  

Термін новотвори вживають або загалом на позначення словотвірних 

неологізмів як однієї з груп нових номінативних одиниць, або ж на позначення будь-

яких інновацій на різних рівнях мови [Попова, 2005]. Іноді новотвори вживають як 

синонімічний термін до поняття оказіональні слова і розуміють під ним 
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новоутворення, яким притаманна індивідуально-мовна належність і які не 

відтворюють у загальній мові [Намитокова, 1986]. Іншого значення термін 

(лексичний) новотвір набув у працях Ю. Волошина, який тлумачить його як 

“новоутворене на матеріалі рідної мови, відповідно до наявних у мові словотворчих 

моделей (рідше запозичених), слово або словосполучення, які позначають нові 

поняття, предмети, галузі наук, нові професії тощо” [Волошин, 1971, с. 8–9].  

Незважаючи на те, що термін неологізм буквально означає “нове слово” (грец. 

neos “новий” і logos “слово”) і може виступати абсолютним синонімом останнього, 

лінгвісти вбачають між ними суттєву різницю. Термін нові слова об’єднує різні типи 

новотворів і запозичень: це не лише новоутворені слова літературної мови, а й 

слова, які перейшли з інших мов, говорів, відроджені слова, а також індивідуально-

авторські утворення (оказіоналізми) та нові терміни. Окрему позицію займає 

Н. Котелова, протиставляючи в аспекті мовленнєвої діяльності нове в мові (як у 

системі або як у засобі побудови мовлення) та нове в мовленні (включаючи 

оказіональні та індивідуально-авторські слова), пропонуючи позначати розряди цих 

одиниць різними термінами: у мові – нові слова, у мовленні (або в мові та в 

мовленні) – неологізми [Котелова, 1978, с. 16].   

Отже, термін неологізм, який активно використовують у лінгвістичній літературі з 

XVIII ст., не відповідає основній вимозі термінологічної одиниці – однозначності, а 

охоплює різноманітні явища (нові слова, новотвори, нові значення, нові фразеологізми, 

нові сполуки, запозичення тощо), марковані поняттям “нове”. Пояснити це можна тим, 

що об’єм останнього не визначений ані в структурному, ані в генетичному, ані в 

хронологічному аспектах, а також у плані дихотомії мова / мовлення.    

Щодо суто новоутворених фразеологізмів, то в науковій літературі також існує 

кілька номінації (зокрема: фразеологічні неологізми, неофраземи, неологізми-вирази, 

нові усталені словосполучення, неологічні сполуки, неосполуки тощо), кожна з яких 

відбиває специфічну природу цих мовних одиниць. Не претендуючи на введення 

нового терміна на позначення фразеологічних інновацій, не ставлячи за мету 

визначити доцільність вживання того чи іншого терміна, використовуватимемо 

номени неофразеологізм та неологічна фразеологічна одиниця, під якими 
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попередньо розумітимемо новоутворену полілексичну одиницю, якій властива 

семантична й структурно-синтаксична усталеність.   

Отже, наявність різноманітних термінологічних позначень, до того ж визначених 

доволі нечітко, є певним свідченням неодностайності серед лінгвістів у визначенні 

узуальної/неологічної ФО, а також у відсутності єдиного підходу до їх вивчення.  

 

1.2. Функціонально-семантична парадигма вивчення фразеологізмів   

 

В основі функціонального підходу до вивчення мови та її явищ лежить 

положення про те, що мова є знаряддям, засобом, урешті-решт, механізмом для 

реалізації певних цілей і намірів – як у сфері пізнання дійсності та її описі, так і в 

актах спілкування, взаємодії за допомогою мови” [Кубрякова, 1995, с. 217]. Зародки 

такого розуміння мови спостерігаємо, зокрема, ще в працях Арістотеля, який 

вимагав вивчати об’єкт із двох боків: структурного й функціонального, статичного й 

динамічного [Античные теории, 1936]. Пізніше Ф. де Соссюр, висуваючи ідею 

функціонального характеру мовної діяльності й наголошуючи на тому, що в мові 

немає нічого, крім відношення, тотожного поняттям одиниця, значення, функція 

[Соссюр, 2001, с. 197], розмежував лінгвістику мови та мовлення. Його ідеї були 

підхоплені його ж учнями й послідовниками Ш. Баллі, A. Сеше, A. Мартіне та ін., 

яких часто називають “піонерами функціональної лінгвістики” [Левицкий, 

Боронникова, 2005, с. 263]. Саме в ракурсі вивчення об’єкта у його взаємодії із 

середовищем як діяльності, функціонування системи, й сформовано функціональну 

парадигму в дослідженні усталених одиниць як універсальних явищ.  

Сьогодні прихильники функціонального підходу, який, до речі, превалює серед 

інших напрямів дослідження ФО у словʼянській та західноєвропейській 

лінгвістичній практиці, витлумачують їх як полілексичну послідовність з двох або 

більше графічних, категорійно пов’язаних (суміжних або несуміжних) одиниць, що 

з’являються разом у мовленні. А явище усталеності розглядають в опозиції з 

комбінаторною свободою, розташовуючи їх на протилежних кінцях прямої 

синтагматичних відношень між мовними одиницями. У цьому випадку вільною 
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вважають ту послідовність з кількох графічних слів, яка не зазнає жодних 

ідіосинкразійних обмежень і може бути визначена за чотирма параметрами: 

семантично – через прозорий характер, синтаксично – через дистрибуційну 

гнучкість, лексично – через відкритість парадигм, прагматично – через свободу 

вживання в комунікативній ситуації. Єдиними мовними обмеженнями є правила 

синтаксису та селекційного вибору: “У вільній синтагмі позначуване, позначувальне 

і синтаксис побудовано суто за загальними правилами мови; вільна синтагма, як 

наслідок, композиційна на 100 % і може бути замінена іншою синонімічною 

синтагмою” [Mel’čuk, Clas, Polguère, 1995, c. 176]. Усталеним комбінаціям, 

натомість, властивий високий ступінь сполучуваності, принцип якої визначено як 

“синтактико-семантичну тенденцію слів до комбінування з іншими словами в 

обмеженій кількості серед великої кількості можливих комбінацій” [González Rey, 

2002, c. 65–66]. Отже, лінгвісти витлумачують ідіоматичність як ступеневе явище, 

яке, за словами Ф. Гаусманна, “розташоване не на периферії явищ мови, а в її серці: 

вона є самим джерелом мови” [La locution, 1997, c. 284].      

Водночас у площині функціонального підходу часто виникають доволі різні за 

своєю сутністю теорії та напрями, які пропонують не лише власну термінологію, а й 

особливе бачення ФО і меж фразеологічного масиву мови, хоча в основі їхніх 

міркувань лежить єдина фразеологічна теорія Ш. Баллі, розглядом якої продовжимо 

наше дослідження.    

 

1.2.1. Концепція Ш. Баллі як підґрунтя сучасної фразеологічної теорії   

 

Ключовою темою лінгвістичних досліджень Ш. Баллі було вираження 

суб’єктивності в мові, яку він розумів як максимально широкий спектр засобів 

відображення особистості та емоцій мовця. Виходячи у своїх міркуваннях з тісного 

взаємозв’язку думки і мовних одиниць, він пояснював існування в мові “природних 

сполучень”. “Наш розум, – писав науковець, – постійно поєднує факти вираження 

мови з уявленнями або поняттями, породжуючи певні вирази (…). Деякі слова більше 

схильні зливатися, ніж інші, через те, що їхнє сполучення має в собі щось таке, що 
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нас здивувало, або ж виражає думку, яка нас дуже вразила. У цих двох випадках 

відношення між фактом думки і фактом мовлення закарбовано в пам’яті і потім 

відтворено в мовленні (…). Наші почуття, які постійно втручаються в ці сполучення, 

сприяють їхньому усталенню. І зрештою, наша пам’ять запам’ятовує набагато краще 

поєднані, ніж ізольовані слова. Ми ніколи не зможемо ні зберегти, ні вжити всі відомі 

нам слова, якщо будемо змушені вивчати їх окремо. Кожне слово в нашій пам’яті є 

частиною сплетеної сітки, і кожне слово приносить тисячі різних сполучень (…). 

Отже, з одного боку, поєднані слова легше запам’ятати, з іншого – різноманітність 

цих сполучень дає нам велику свободу в їх уживанні, оскільки вони надають велику 

можливість у відтворенні цих слів (…). Пізніше, коли сполучення досягає найвищого 

рівня когезії, його приймає узус” [Bally, 1951, c. 65–66].  

Саме в такий спосіб французький лінгвіст пояснював наявність у мові вільних 

мінливих угруповань (combinaisons libres або groupements passagers) та нерозкладних 

єдностей (unités indécomposables або indissolubles), на які поділено словосполучення 

(див. додаток А рис. 1). В основі їхнього розмежування внутрішні (можливість заміни 

виразу одним словом рівноцінним йому за значенням, забуття значення компонентів) 

та зовнішні (незмінність порядку слів, незамінність компонентів словосполучення) 

ознаки [Там само, с. 72–79]. Перший тип словосполучень складають індивідуальні, 

випадкові і неусталені сполучення, зв’язок між компонентами яких розпадається після 

їх утворення, а самі компоненти отримують повну свободу сполучуваності по-

іншому, напр.: avoir une maison. Другий тип сполучень він визначає як усталені 

словосполучення, компоненти яких після того, як вступили в тісний зв’язок для 

вираження думки, образу або ідеї, втрачають свою самостійність, стають 

невідокремленими і отримують смисл лише в нерозривній єдності словосполучення. 

Аналізуючи другий тип словосполучень, Ш. Баллі стверджує, що в цьому випадку 

“психологічна одиниця [одиниця думки] перевищує межі графічної одиниці [слова] і 

охоплює кілька слів. Як наслідок, слово стає лише елементом реальної одиниці, яка 

отримує статус складного виразу. Якщо в групі слів кожна графічна одиниця втрачає 

частину індивідуального значення або взагалі його не зберігає, якщо комбінація 

елементів постає як одне ціле з чітко визначеним значенням, ідеться про складний 
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вираз” (курсив автора. – В.Г.) [Bally, 1951, с. 65–66].       

У свою чергу, фразеологічні звороти (locutions phraséologiques) поділено на два 

типи, а саме: 1) фразеологічні одиниці (unités phraséologiques), у яких словам-

компонентам притаманна абсолютна когезія: втрачаючи свій індивідуальний смисл, 

вони утворюють нерозкладну єдність, значення якої не дорівнює сумі значень цих 

компонентів, напр.: tout de suite, avoir maille à partir, sans coup fеrier; та 

2) фразеологічні серії (séries phraséologiques або groupements usuels), у яких когезія 

компонентів лише відносна: слова-компоненти зберігають свою автономію, але при 

цьому створюють враження дежа вю [Bally, 1951, c. 68–74]. Серед основних категорій 

цього типу Ш. Баллі розглядає, насамперед, дієслівні серії (напр.: vaincre – remporter 

une victoire; décider – prendre une décision), а також серії інтенсивності (напр.: chaleur 

accablante, suffocante; refuser catégoriquement) [Там само, c. 70]. Водночас, 

розмежовуючи два типи фразеологічних зворотів, науковець констатує наявність 

великої кількості проміжних випадків між фразеологічними серіями і 

фразеологічними одиницями, які неможливо розкласифікувати [Там само, с. 68].  

Отже, концепція Ш. Баллі характеризує, насамперед, полярно протилежні типи 

словосполучень (вільні угруповання та нерозкладні єдності), але при цьому, хоча й 

досить побіжно, порушує питання існування проміжних категорій, яким властива 

відносна усталеність. Цей факт не лише доводить відсутність чіткої межі між цими 

двома великими класами словосполучень, а й дає нам право говорити про ступеневий 

характер усталеності між їхніми компонентами. Саме міркування Ш. Баллі щодо 

мовної природи усталених словосполучень не лише стали теоретичним підґрунтям 

подальших студій семантичної та лексико-граматичної природи ФО, а й послужили 

базою для зародження й становлення інших підходів до вивчення ФО.   

 

1.2.2. Семантичний підхід до вивчення фразеологізмів як традиційний  

у слов’янському мовознавстві   

 

Окреслена вище концепція Ш. Баллі, широко підтримана слов’янською 

лінгвістикою, лягла в основу семантичного напряму дослідження фразеологізмів, 
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який, власне, й став для неї основним. Утім, його передумови були підготовлені ще 

російськими й вітчизняними вченими-лінгвістами XVIII – XIX ст. і першої 

половини ХХ ст. (І. Бодуен де Куртене, М. Ломоносов, О. Потебня, І. Срезневський, 

Ф. Фортунатов, О. Шахматов та ін.).  

У працях В. Виноградова цей підхід отримав найбільший розвиток, а нерозкладні 

сполучення Ш. Баллі – обґрунтоване визначення як “лексичні комплекси з особливою 

семантикою”, що дозволило підійти до питання визначення їхньої природи з іншого 

боку. Поклавши в основу свого вивчення співвідношення значення фразеологічного 

цілого зі значенням його компонентів, В. Виноградов поділив фразеологізми на три 

великі групи, а саме: 1) фразеологічні зрощення – немотивовані ФО, основною 

ознакою яких є семантична неподільність, абсолютна невивідність значення цілого зі 

значень їхніх компонентів; це семантичні одиниці, однорідні зі словом і позбавлені 

внутрішньої форми, напр.: бить баклуши, точить лясы; 2) фразеологічні єдності – 

семантично неподільні словосполучення, загальне значення яких може бути частково 

мотивованим семантикою їхніх компонентів, напр: закидать грязью кого-либо; 

неподільне значення цих одиниць виникає унаслідок злиття значень окремих 

компонентів у єдиній узагальнено-переносній семантиці цілого, чим, власне, вони й 

уподібнюються до зрощень; підпорядкування компонентів словосполучення єдиному 

спільному образу спонукає називати їх синтетичними групами, з одного боку, а з 

іншого – об’єднати зі зрощеннями в один клас ідіом або ідіоматичних виразів; 

3) фразеологічні сполучення – усталені звороти, загальне значення яких мотивоване 

семантикою складників; на відміну від зрощень і єдностей, до їхнього складу входять 

слова, які мають вільне і невільне (фразеологічно пов’язане) значення, реалізоване 

лише в умовах певного лексичного оточення, напр.: лише в сполученні зі словами 

дело, вопрос, обстоятельство, положение стає зрозумілим значення прикметника 

щекотливый – “той, що вимагає більшої уваги, обережного і тактовного ставлення; 

делікатний”; на противагу двом першим типам ФО, фразеологічні сполучення 

постають як аналітичні одиниці, оскільки їхній компонент з фразеологічно 

пов’язаним значенням допускає синонімічну заміну, напр.: потупить голову – 

опустить голову, расквасить нос – разбить нос, наближаючись у такому випадку до 
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вільних словосполучень [Виноградов, 1977, с. 145–159]. Відтак, визначені 

В. Виноградовим класи являють собою певний континуум “фразеологічне 

зрощення → фразеологічна єдність → фразеологічне сполучення”, межі між 

складниками якого визначити досить важко (див. додаток А рис. 2).  

Саме така диференціація фразеологічних класів не лише започаткувала 

семантичну концепцію у вивченні ФО, яка стала традиційною у словʼянському 

мовознавстві, а й вивела фразеологічну науку на новий теоретичний рівень. Його 

міркування лягли в основу подальших досліджень інших науковців щодо 

семантичної природи ФО, усталеності й відтворюваності їхнього значення, складу й 

структури (В. Архангельський, О. Іванникова, М. Копиленко, Н. Котелова, Б. Ларин, 

О. Медведєва, О. Мордвилко, С. Ожегов, В. Телія, М. Шанський, Д. Шмельов та ін.).  

У своїх наукових пошуках до семантичної ознаки ФО лінгвісти додають також 

інші категорійні ознаки, розширюючи або, навпаки, звужуючи коло своїх досліджень. 

Отже, пропонуємо розглянути ці підходи семантичної концепції окремо, оскільки 

кожний з них відіграв певну роль у становленні сучасного погляду на природу ФО.  

Загалом вузьке розуміння об’єкта фразеології як науки усталено на базі 

лексикографічної розробки фразеологізмів. Як правило, до тлумачних словників, 

поряд з ЛО, потрапляли лише ФО, еквівалентні слову, тоді як усталені 

словосполучення, утворені за моделлю речення, залишалися осторонь, що й 

обмежило поле подібних досліджень. 

Прихильники такого вузького підходу (Н. Амосова, О. Бабкін, О. Жуков, 

О. Іванникова, Б. Ларин, В. Мокієнко, О. Молотков, С. Ожегов, О. Фьодоров та ін.) 

вважали основними ознаками ФО цілісність значення й десемантизацію їхніх 

компонентів, обмежуючи об’єкт фразеології лише одиницями із цілісним 

значенням – зрощеннями та єдностями, тобто переосмисленими до кінця 

одиницями, які структурно нагадують словосполучення. А. Молотков, наприклад, 

обмежується аналізом абсолютно неподільних у семантичному плані 

фразеологічних єдностей типу себе на уме, не лыком шит, які неподільні також у 

формальному плані, оскільки складені не зі слів, а з компонентів, які втратили 

ознаки слова, а саме лексичне значення, форми словозміни, а також лексико-
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граматичні особливості слова. Тому об’єктом фразеології як наукової дисципліни, 

на його переконання, визнано вирази, які лише генетично є словосполученнями 

[Молотков, 1977]. Виходячи з подібних міркувань, лінгвісти виводять зі сфери 

фразеології паремійні одиниці, оскільки, як зазначає, зокрема, О. Іванникова, 

“смисловий зміст афоризмів, крилатих слів і паремій випливає зі значень їхніх 

компонентів” [Иванникова, 1964, с. 80].     

Цікаву в цій площині думку висловлює Б. Ларин, базуючи свої міркування на 

історичному принципі становлення ідіом. Розглядаючи семантичне збагачення як 

одну з умов перетворення вільного вислову на ідіоматичний, він об’єднує вільні 

словосполучення в одну групу з фразеологічними сполученнями на тій підставі, що 

вони “мають найменший ступінь ідіоматичності й позбавлені диференційних ознак”, 

а тому “розташовані на периферії власне фразеологічних поєднань” і являють собою, 

за словами науковця, “мінливий, короткочасний епізод в історії утворення ідіоматики 

мови” [Ларин, 1977, с. 146].  

Додамо також, що більшість прихильників вузького підходу, подібно до 

В. Виноградова, включають до складу фразеології низку прийменниково-відмінкових 

конструкцій типу на авось, за глаза, що викликає заперечення. Так, М. Шанський 

зазначав, що в такому випадку, по-перше, до їх складу входить не більше одного 

повнозначного слова, через що вони не можуть виступати справжніми 

словосполученнями, а по-друге, відокремлене або злите написання багатьох 

прислівників (якими вони є за семантичною природою) зумовлене лише 

орфографічною традицією [Шанский, 1972].  

Отже, суттєво звужуючи об’єкт дослідження фразеологічної науки, науковці 

ототожнюють ФО зі словосполученням або зі сполученням службового слова з 

повнозначним, з одного боку, й виводять за межі фразеології усталені звороти 

предикативного характеру (прислів’я, приказки, крилаті вирази тощо) – з іншого.  

Однією з передумов виникнення “широкого” підходу до вивчення ФО стала 

розробка усталених сполучень в історичному плані. Виявивши, що “в писемних 

пам’ятках давньоросійської мови порівняно рідко вживано усталені 

словосполучення, охоплені наскрізною деактуалізацією компонентів” [Жуков, 1986, 
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с. 43], науковці змінили певною мірою своє бачення усталених комбінацій і значно 

розширили коло досліджень.  

Другим чинником “широкого” розуміння сутності ФО стало ґрунтовне 

вивчення явища відтворюваності, що вивело наукові пошуки за межі мови в 

площину мовлення. Розуміючи це явище як регулярну повторюваність мовних 

одиниць різного ступеня складності, як здатність бути відтвореним у процесі 

спілкування як єдність, без новоутворень, деякі фразеологи залучили його до 

досліджень семантичної природи цих мовних одиниць (О. Ахманова, О. Балигіна, 

Л. Буянова, С. Гаврин, О. Коваленко, О. Кунін, А. Назарян, Л. Пелепейченко, 

М. Степанова, І. Чернишова, М. Шанський та ін.). Відповідно, ФО почали визначати 

як усталені словосполучення, відтворювані, а отже, готові одиниці мови, які існують 

як цілісні за своїм значенням, стійкі у своєму складі та структурі. Саме тому 

об’єктом досліджень у межах “широкого підходу” виступили всі відтворювані 

словосполучення та речення, незалежно від характеру і ступеня семантичної 

злитості складників. Такий підхід дозволив розширити межі фразеології від 

двослівного утворення, одним із компонентів якого є службове слово, аж до 

речення, яким можуть бути паремії та афоризми.  

Найбільш узагальнене поняття фразеологічного фонду представлено в так званій 

концепції сполучення слів, вихідним постулатом якої слугує той очевидний факт, що 

ФО – це одиниця мови, яка складається зі слів, тобто за своєю природою є 

словосполученням. Як наслідок, об’єктом фразеології вважають усі реально можливі в 

даній мові конкретні словосполучення, незалежно від якісних відмінностей між ними, а 

фразеологію витлумачують, відповідно, як розділ мовознавства, що вивчає 

закономірності сполучуваності лексем [Архангельский, 1972; Копыленко, Попова, 1972].  

Так, лінгвісти М. Копиленко і З. Попова, критикуючи вузький підхід до вивчення 

ФО, вважають, що “предметом фразеології повинні бути фразеосполучення різного 

лексичного наповнення, з різними семантичними й граматичними ознаками”, тобто 

“найчастотніші, а отже, і найактивніші в комбінаторному плані лексеми” 

[Копыленко, Попова, 1972, с. 5]. Відповідно, до фразеологічного фонду, поряд з 

традиційно визначеними типами ФО, потрапили різні описові й аналітичні звороти 
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мови, складні сполучники та прийменники, складні терміни тощо.  

Важлива для розуміння природи ФО розроблена в межах широкого підходу 

теорія “функціонально-семантичної комплікативності” С. Гаврина. За її 

положеннями, до фразеологічної системи належать усі усталені та змінно-усталені 

словосполучення, які задовольняють критеріям “функціонально-семантичної 

комплікативності” (resp. ускладненості). За словами лінгвіста, усталене 

словосполучення реалізує кілька комплікативних завдань, а саме: надати сполученню 

слів експресивно-образні ознаки (напр.: волк в овечьей шкуре); локалізувати 

сполучення слів шляхом усічення деяких компонентів (напр.: пришел, увидел, 

победил); конденсувати й систематизувати результати пізнавальної діяльності 

людини (напр.: в споре рождается истина) [Гаврин, 1974, с. 21]. Відповідно, 

С. Гаврин розрізняв три типи спеціалізованих сполучень слів (або комплікативів), а 

саме: 1) експресивно-образні, 2) еліптичні та 3) гносеологічні (афоризми, складні 

терміни та номенклатурні назви). При цьому він зазначає, що існують також змішані 

типи комплікативів, напр.: словосполученню яблочко от яблони недалеко падает 

властиві дві комплікативні ознаки – експресивно-образна й гносеологічна, а для 

словосполучення проголодаешься – догадаешься характерні три комплікативні 

ознаки – експресивно-образна, еліптична та гносеологічна. Автор окресленої теорії 

виокремлював також неспеціалізовані усталені звороти, до яких належать: 

1) рестриктиви, тобто словосполучення, один з компонентів яких сполучується лише 

з одним або кількома словами, напр.: закадычный друг, морочить голову; та 2) ідіоми, 

напр.: бросить перчатку, тянуть канитель (див. додаток А рис. 3). Намагаючись 

охопити у своїй теорії всі мовні одиниці з ускладненою семантикою, науковець, 

однак, не врахував, що функціонально-семантична комплікативність властива не 

лише усталеним або змінно-усталеним сполученням слів, а й окремим словам, 

індивідуально-авторським зворотам тощо, що й ставить під сумнів її довершеність.    

Вивчаючи семантичну природу ФО, для яких “характерне власне значення, 

незалежно від значень їхніх компонентів навіть тоді, коли це значення відповідає сумі 

значень компонентів” [Шанский, Иванов, 1987, с. 22], науковці залучили поняття 

відтворюваності мовних одиниць, започаткувавши в такий спосіб “концепцію 
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відтворюваності”. Розширюючи запропоновану В. Виноградовим класифікацію 

фразеологізмів, М. Шанський, зокрема, виокремив четвертий тип ФО – фразеологічні 

вирази, які визначено як “стійкі за складом і вживанням фразеологічні звороти 

номінативного характеру, які не лише семантично подільні, а й складені загалом зі 

слів з вільним значенням” [Шанский, 1972, с. 203]. Іншими словами, фразеологічні 

вирази характером зв’язків між компонентами і загальним значенням нічим не 

відрізняються від вільних словосполучень. Основна їхня диференційна ознака 

полягає у тому, що в процесі мовлення їх не творять, а відтворюють як готові одиниці 

з постійним складом і значенням. На відміну від фразеологічних сполучень, до складу 

фразеологічних виразів не входять слова з обмеженою сполучуваністю і компоненти 

не можуть мати синонімічних замін, напр.: трудовые успехи, на данном этапе 

[Шанский, Иванов, 1987, с. 77–78]. До цієї категорії ФО зараховано також 

предикативні усталені структури реченнєвого характеру типу Человек – это звучит 

гордо, Любви все возрасты покорны [Там само, с. 78].    

Виокремлення М. Шанським фразеологічних виразів не знайшло значної 

підтримки серед мовознавців, більшість з яких поділяють фразеологічний масив лише 

на три класи, об’єднуючи фразеологічні вирази з фразеологічними сполученнями. 

Водночас, запропонована ним концепція отримала схвалення серед тих науковців, які, 

відповідно, зараховують до неї не лише усталені сполучення слів, семантично 

еквівалентні слову, а за формою – вільним словосполученням, а й усталені вирази, 

еквівалентні вільним реченням і предикативним сполученням слів, які, закарбовані в 

пам’яті носіїв мови, сприймаються мовцями як цілісні комплекси [Архангельська, 

1994; Буянова, Коваленко, 2012; Городецкая, 2007; Назарян, 1987; Степанова, 

Чернышева, 1986]. У такому випадку ФО визначають як “семантично зв’язані 

сполучення слів і речення, які (на відміну від подібних їм за формою синтаксичних 

структур – словосполучень і речень) не творять відповідно до загальних 

закономірностей вибору та комбінації слів при організації висловлення, а відтворюють 

у мовленні у фіксованому, узуально закріпленому співвідношенні смислового змісту та 

певного лексико-граматичного складу” [Языковая номинация, 1977, с. 135]. Тому 

“концепцію відтворюваності” можна вважати, вслід за В. Мелікяном, універсальною 
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[Меликян, 2004, с. 25], оскільки вона охоплює номінативні (непредикативні) та 

комунікативні (предикативні) нарізно оформлені одиниці.  

Цікаву, на наш погляд, думку щодо об’єкта фразеології завважуємо в 

дослідженнях О. Куніна, до якого він зараховує всі усталені сполучення слів з 

ускладненим значенням. Тому ми й назвали його теорію “концепцією ускладненого 

значення”. Нижню межу фразеології, на переконання науковця, представляють 

двослівні утворення (при цьому один із компонентів може бути службовим словом), а 

верхню – складні речення [Кунин, 1996, с. 31]. Залежно від типу значення – від більш 

ускладненого до менш ускладненого – О. Кунін поділяє фразеологію мови на три 

великі розділи, а саме: 1) ідіоматику, до якої належать власне ФО, або ідіоми 

(ідіоматизми), тобто усталені сполучення лексем з повним або частково 

переосмисленим значенням, напр.: kick the bucket “загнутися, померти”, bum one’s 

fingers “попектися на чомусь”; 2) ідіофразеоматику, до складу якої входять 

ідіофразеоматичні одиниці (ідіофразеоматизми), тобто усталені словосполучення, у 

перших фразеосемантичних варіантах яких компоненти мають буквальне, але 

ускладнене значення, а в других ідіоматичних варіантах – компоненти повністю 

переосмислені, напр.: chain reaction “ланцюжкова реакція (науковий термін); 

ланцюжкова реакція (переосмислений ідіоматичний вираз)”; 3) фразеоматику, яка 

представлена фразеоматичними одиницями (або фразеологізмами неідіоматичного 

характеру), але з ускладненим значенням, напр.: to the last “до кінця, до останньої 

хвилини” [Там само, с. 31–32] (див. додаток А рис. 4). Незважаючи на заявлений 

науковцем одноосібний підхід, розуміння типології фразеологічного масиву має багато 

спільного з розумінням його попередників: ідіоматизми уподібнено до фразеологічних 

зрощень і єдностей, ідіофразеоматизми – до фразеологічних єдностей, а фразеологізми 

неідіоматичного характеру – до фразеологічних сполучень і фразеологічних виразів.     

Отже, детальний аналіз семантичних підходів до дослідження ФО на теренах 

слов’янського мовознавства показав, що, незважаючи на спільне теоретичне 

підґрунтя, ними запропоновано різну типологію ФО (див. додаток А рис. 5). Не 

викликає суперечок серед прихильників усіх трьох підходів лише одна група ФО – 

семантично неподільні одиниці (або ідіоми), які можна вважати ядром 
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фразеологічного масиву. До його периферії належать семантично подільні одиниці, 

які, залежно від підходу, охоплюють лише фразеологічні сполучення або 

фразеологічні сполучення та фразеологічні вирази. Невизначеним залишається 

статус паремій, які, на думку одних лінгвістів, належать до фразеологічних 

єдностей, тобто до великого класу ідіом, а на думку інших – до фразеологічних 

виразів, тобто до класу фразеологічних сполучень.   

 

1.2.3. Західноєвропейські семантичні теорії фразеологізмів   

 

Загалом у західноєвропейському науковому світі інтерес до “усталених певним 

чином мовних одиниць” спостерігаємо ще наприкінці ХІХ ст. Французький 

лексиколог M. Бреаль, зокрема, досліджуючи одиниці типу pourvu que, attendu que, en 

raison de, en égard à, які він називав формулами (formules) або розчленованими 

виразами (locutions articulés), підкреслював їхню усталеність і семантичну 

непрозорість [Bréal, 1897, c. 172]. Однак теоретичне обґрунтування явище усталеності 

отримує лише в другій половині ХХ ст. (детальніше про огляд фразеологічних праць 

в Європі див. [González Rey, 2002, c. 19–31]). 

Центральною проблемою західноєвропейської функціональної фразеології 

постає мінімальний поріг усталеності, зʼясування якого уможливлює, з одного боку, 

відмежування усталених одиниць від змінних, а з іншого – протиставлення ідіом і 

колокацій. Поряд із традиційною позицією урахування хоча б часткової 

некомпозиційності значення словосполучення у вивченні окреслених питань, 

спостерігаємо також одноосібні теорії, які заслуговують на окремий розгляд.   

Так, теорія «Смисл ↔ Текст» I. Мельчука, в основу якої покладено наукові 

доробки російських лінгвістів Ю. Апресяна й О. Жолковського, постулює тезу про 

те, що “природна мова являє собою систему, яка встановлює відповідності між будь-

яким заданим смислом і всіма текстами, які його виражають; відповідно, 

лінгвістичний опис даної мови повинен являти собою множинність правил, які 

співвідносять будь-який смисл з усіма текстами даної мови, які містять цей смисл” 

[Мельчук, 1995, с. 4] (детальніше про теоретичні та практичні засади цієї теорії див. 
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[Гладка, 2013а]). У цій площині I. Мельчук розробляє поняття фраземи (phrasème), 

під якою розуміє “багатолексемний вираз певної мови, який не може бути 

продукованим залежно від ситуації або значення, на основі словника певної мови 

або її загальних правил” [Mel’čuk, 1993, c. 83]. Отже, поняття фраземи 

протиставлене потенційно безмежному поняттю вільного утворення.  

Щодо типології фразем, то він поділяє їх на два класи: 1) прагматичні фраземи – 

семантично прозорі одиниці, утворені за загальними правилами мови, але зумовлені 

конкретною ситуацією, напр.: Quoi de neuf? (у разі питання про новини), C’est pour 

toi (єдино можливий варіант, що використовують у ситуації, коли просять до 

телефону); та 2) семантичні фраземи – одиниці, значення яких вибране мовцем за 

бажанням, але які обмежені конкретним оточенням лексій. Останній клас автор 

поділяє на три типи: 1) повні фраземи (або ідіоми) – абсолютно усталені одиниці, 

значення яких не містить значення жодного зі своїх компонентів, напр.: faire le joli 

cœur [avec N] “зваблювати даму галантною поведінкою”; 2) напівсталі фраземи (або 

колокації) – одиниці, складені з двох компонентів, але містять значення лише одного 

з них, напр.: у колокації tenir une conférence “проводити конференцію”, в якій 

дієслово tenir не зберігає своє початкове значення “тримати”; 3) квазі-фраземи (або 

квазі-ідіоми), які відрізняються від вільних послідовностей непередбачуваним 

значенням, наданим одному з компонентів, напр.: donner le sein [à N] “годувати 

молоком” [Mel’čuk, 1993; Mel’cuk, Polguère, 2006] (див. додаток А рис. 6).     

Центральне місце в працях I. Мельчука посідає детальне вивчення колокацій (або 

“лексико-функціональних виразів”, або “обмежених лексичних коокуренцій”), під 

якими він розуміє словосполучення, де одне слово є семантичною домінантою 

(базою), а друге (колокат) вибрано залежно від неї для передачі смислу усього виразу 

[Иорданская, Мельчук, 2007, с. 239; Mel’čuk, 2003, c. 23]. Колокації виявляють 

обмежену лексичну коокуренцію: у комбінації для вираження конкретного значення 

вони підпорядковані суто лексичним, а не семантичним чи формальним обмеженням 

[Mel’čuk, 1993, c. 85]. Такий підхід може надати узуальне значення більшій кількості 

колокацій, що дозволить вивчити їх семантичні зв’язки, а також сформулювати 

правила утворення сполучень, не порушуючи при цьому лексичний узус. Натомість 
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вони не дають можливість з’ясувати критерії, на основі яких колокації відрізнялися 

б від ідіом, з одного боку, і вільних словосполучень – з іншого (детальніше про 

окреслену теорію див. [Гладка, 2013а]).   

Відокремлену позицію представлено в семантичній теорії Ф. Гаусманна, який 

до фразеологічного масиву мови зараховує: 1) ідіоматичні, або образні, вирази (типу 

prendre la mouche), 2) фразеотерміни (типу arrêt cardiaque) та 3) колокації (типу 

administrer une gifle) [Hausmann, Blumenthal, 2006, c. 3–4]. Співвіднесення останніх з 

обмеженнями синтактико-семантичного порядку дозволило йому визначити їх як 

“семантико-синтаксичні одиниці” або “лексично детерміновані елементи 

граматичних структур”, яким властива семантична, синтаксична та дистрибутивна 

регулярність, а також внутрішні ознаки словосполучень [Там само]. Однією з ознак, 

на основі яких він розмежовує основні два класи – ідіоми та колокації, є семантичний 

статус цих полілексичних одиниць. Так, в ідіомах “усі компоненти втратили 

автономію, оскільки їх вибирають “взаємно” і блоком [Hausmann, 1989, с. 1010], тоді 

як у колокаціях частково десемантизований лише колокат, який вибирає мовець 

залежно від бази, напр.: в основі колокації le feu rouge прикметник rouge вибрано на 

позначення “feu de circulation” [Там само]. Другою диференційною ознакою 

колокацій, на його думку, виступає композиційність їхнього значення: оскільки база 

зберігає своє узуальне значення, колокації залишаються прозорими, тобто їхнє 

значення можна вивести зі значень компонентів [Там само]. Так, колокації типу un 

célibataire endurci, feuilleter un livre будуть зрозумілі навіть не носієві мови, хоча йому 

й буде важко відтворити їх без попереднього запам’ятовування. Однак значення 

деяких колокацій типу une peur bleue, une colère noire досить важко зрозуміти не 

носієві мови через певні об’єктивні та суб’єктивні чинники (рівень спільності 

конкретних мов, їхня подібність, невживаність даної мовної одиниці тощо), що 

доводить релевантний характер цієї ознаки.  

Про обмежений характер композиційності колокацій свідчить також додаткова 

конотація в їх значенні. Так, у колокації du thé fort “міцний чай” прикметник fort 

“наділений великою фізичною силою” отримав додаткове значення “насичений 

певними активними речовинами”; у жодному тлумачному словнику французької 



 

 

63 

 

мови прикметник noir не визначають як “без молочних продуктів”, хоча в колокації 

du café noir “чорна (натуральна) кава” він вживається саме з таким значенням.  

Аналізуючи усталені комбінації, Ф. Гаусманн залучає також ознаку 

конвенційності. Він, зокрема, стверджує, що “серед безмежної кількості можливих 

комбінацій мова добирає узуальні синтагми так, щоби зуміти відрізнити те, що 

“можна сказати”, від того, що “не можна сказати” [Hausmann, 1977, c. 221]. З 

погляду узуальності, науковець поділяє усі комбінації слів на усталені та неусталені. 

Усталеними він називає вирази, які не зазнають модифікацій і становлять один 

єдиний мовний знак. Серед неусталених вирізняє: 1) колокації (одиниці очевидної 

узуальності), тобто узуальні комбінації, які відображають діахронічно встановлену 

норму і для яких характерне стандартне (типове) вживання, 2) со-креації (одиниці 

непомітної узуальності), тобто вільні комбінації, які можуть бути виведеними 

кожним мовцем, навіть якщо він чує їх уперше, і 3) контр-креації (одиниці 

очевидної неузуальності), тобто незвичні комбінації, створені навмисно зі 

стилістичною метою [Hausmann, 1984, c. 398] (див. додаток А рис. 7).  

Значно більше заглиблювалися у свою семантичну теорію колокацій 

А. Тютен i Ф. Гроссман. Переформулювавши визначення І. Мельчука, вони 

тлумачать колокацію як “сполучення однієї лексії L [база] (як правило, слова) і 

одного конституента С [колокат] (як правило, однієї лексії або фраземи), які 

підтримують такі відношення: 1) С вибраний у мовленні для вираження даного 

значення у коокуренції з L; 2) значення L узуальне” [Tutin, Grossmann, 2002, c. 11]. 

У їхньому визначенні чітко простежуємо доцільність говорити про сполучуваність 

не лексій, а компонентів (до того ж нерівнозначних) колокацій [Grossmann, Tutin, 

2003, с. 9]. Так, у колокаціях типу fort comme un turc, un bruit à crever les tympans, 

conversation à bâtons rompus, porter à bout de bras характеризувальний елемент 

виражено синтагмою, тобто реалізується сполучуваність одного слова (fort, bruit, 

conversation, porter) і відповідної синтагми (comme un turc, à crever les tympans, à 

bâtons rompus, à bout de bras). При цьому саме “ієрархія” між елементами колокації 

відрізняє її від вільного словосполучення (у якому кожне слово автосемантичне) й 

від ідіоми (у якій немає бази, і кожний компонент синсемантичний).  
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Ураховуючи відносний характер прозорості колокацій, їхню ідіоматичність, 

пов’язану з нестандартним характером мовної сполучуваності, та ідіосинкразію, 

пов’язану з єдиним характером цього поєднання, А. Тютен i Ф. Гроссман розрізняють 

три типи колокаційних явищ, а саме: 1) непрозорі колокації (collocations opaques), в 

яких база зберігає своє узуальне значення, а колокат є непередбачуваним і 

семантично демотивованим, напр.: une peur bleue, une colère noire; 2) прозорі 

колокації (collocations transparentes), в яких база і колокат зберігають своє узуальне 

значення, але з погляду семантики та/або синтаксису, важко передбачити вибір 

колокату, напр.: колокація un désir ardent виявляє семантичну непередбачуваність, 

оскільки прикметник enflammé, хоча й виступає квазі-синонімом прикметника ardent, 

не може його замінити; 3) регулярні колокації (collocations régulières), які мають 

композиційне значення і колокат яких передбачуваний, але його синтаксичну 

позицію замінено фіксованим рядом подібних за семантикою слів, напр.: mener une 

guerre, une bataille, une opération тощо. При цьому значення головного слова можуть 

змінювати залежно від того, з якою парадигмою його комбінують, напр.: дієслово 

prendre отримує значення “використати якийсь вид транспорту” у колокаціях типу 

prendre un train/un avion/un bus, “спожити, випити” – у колокаціях на кшталт prendre 

un verre/un repas/un apéritif, “піти якимось шляхом” – у колокаціях на зразок prendre 

un chemin/une route/une rue тощо [Tutin, Grossmann, 2002, c. 8–16].  

Зазначимо також, що відносний характер прозорості колокацій часто 

пов’язують з обмеженістю коокуренції або лексичним вибором [Cowie, 1981, c. 224; 

Manning, Schütze, 1999, с. 179]. Так, якщо регулярні колокації допускають досить 

широкий клас колокатів (напр., mener une guerre/une bataille/une opération etc.), то 

непрозорі зумовлюють вибір певного (часом одного єдиного) колокату, заміна якого 

неможлива без втрати значення цілого сполучення. Так, неможлива взаємозаміна 

компонентів у колокаціях  appétit d’ogre (* appétit de loup) або faim de loup (* faim 

d’ogre), навіть якщо за контекстом вони мають однакове значення. Однак, на наш 

погляд, пояснити такі випадки коокуренції неможливо суто семантичним чинником, 

вони залежать скоріше від узусу.  

Зважаючи на різний ступінь обмеженості коокуренції, деякі лінгвісти 
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пропонують розмістити колокації на прямій, яку починають відкритими 

колокаціями (open collocations) і закінчують обмеженими колокаціями (restricted 

collocations): від колокацій з дуже широким колокаційним полем, елементи яких 

зберігають пряме значення, до колокацій, які допускають уживання лише одного 

слова [Aisenstadt, 1981; Cowie, Mackin, McCaig, 1983]. Таким чином, регулярні 

колокації протиставлені непрозорим (значення яких не виводяться із суми значень 

їхніх компонентів) і прозорим, але непередбачуваним колокаціям.  

На основі семантичного обмеження вибудовує також свою теорію “лексико-

семантичних амальгам” англійський лінгвіст П. Ховарц [Howarth, 1996]. 

Залучивши попередньо до своїх досліджень трансформаційний аналіз, він дійшов 

висновку, що для кожної комбінації слів характерне вільне або обмежене 

сполучення компонентів, а також пряме або образне значення. Науковець 

виокремлює чотири категорії усталених сполучень, а саме: 1) вільні комбінації (free 

combinations), 2) обмежені колокації (restricted collocations), 3) образні ідіоми 

(figurative idioms) та 4) власне ідіоми (pure idioms) [Там само, c. 46–47]. 

Словосполучення першого типу складено з двох елементів, ужитих у прямому 

значенні, які дозволяють заміну елементів без зміни значення компонентів (напр., 

publish a book/an article/a prospectus). Інші ж типи поділено згідно з прогресивним 

ступенем семантичного обмеження. Так, образним ідіомам, на відміну від власне 

ідіом як абсолютно усталених комбінацій, властиве подвійне вживання: вільне, в 

якому компоненти вживано у своєму буквальному значенні, та переносне, в якому 

значення всієї комбінації переносне. Щодо обмежених колокацій, то вони являють 

собою очікувані, звичні відношення між ЛО як компонентами словосполучення. В 

основі поділу усталених словосполучень П. Ховарц покладено шість критеріїв, а 

саме: правильність формування, інституціональність, спеціалізація або наявність 

особливого елементу, колокаційна обмеженість, семантична єдність, 

немотивованість, які по-різному виявляють свої ознаки в окреслених типах 

словосполучень (детальніше див. [Гладка, 2018b, с. 57]). Незважаючи на певні 

недоліки окресленої теорії, вона вперше поставила питання про класифікацію ФО на 

основі перехресного аналізу, в якому задіяно кілька критеріїв одночасно. Таке 
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розуміння типології усталених словосполучень П. Ховарца значною мірою 

наближає його теорію до словʼянської традиції, розглянутої вище.     

 

1.2.4. Лексико-граматична концепція фразеологізмів   

 

Зародження лексико-граматичного підходу до вивчення ФО треба шукати в 

суто синтаксичних теоріях їхньої мовної природи, в яких встановлено синтаксичні 

властивості їхніх компонентів, правила їхньої сполучуваності, їхню синтаксичну 

будову, структурні схеми, не повʼязані, однак, з контекстом і ситуацією мовлення. 

Поступово до синтаксичних досліджень лінгвістами залучено лексико-семантичну 

природу цих мовних одиниць, що вивело їхні розробки на новий щабель. Подібно до 

семантичного, цей напрям, розвивався по-різному у словʼянських і 

західноєвропейських наукових колах, що зумовило необхідність розглядати їх окремо.        

Слов’янська традиція вивчення лексико-граматичних ознак 

фразеологізмів. Ще на початку ХХ ст. О. Шахматов висловив думку про існування 

тісного зв’язку лексичних і граматичних форм та значень у процесі творення 

нерозривних і нерозкладних словосполучень [Шахматов, 2001, с. 303]. Розглядаючи 

нерозкладні словосполучення як “археологічний пережиток попередніх стадій 

мовного розвитку”, дослідник вважав, що зв’язок їхніх компонентів можна пояснити 

лише з історичної точки зору, тоді як, з погляду живої системи сучасних 

граматичних відношень, він залишається незрозумілим, немотивованим [Там само, 

с. 271]. З огляду на форми взаємодії та взаємозумовленості лексичних і граматичних 

явищ у структурі різних фразеологічних груп, О. Шахматов виокремлював чотири 

типи нерозкладних словосполучень, а саме: 1) словосполучення, граматично 

нерозкладні, незрозумілі з погляду живих синтаксичних відношень, але лексично 

вільні; 2) словосполучення, граматично нерозкладні, немотивовані з точки зору 

сучасних синтаксичних відношень, але, з лексичної точки зору, розчленовані, хоча й 

не зовсім вільні; вони допускають підстановку і вживання інших слів замість одного 

компонента словосполучення; 3) словосполучення, які не розкладні за своїм 

лексичним значенням, але розкладні граматично, і відповідають живим синтаксичним 
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моделям сучасної мови; 4) словосполучення цілісні й нерозкладні для сучасної мовної 

системи як із синтаксичного, так і з лексико-семантичного поглядів [Шахматов, 2001, 

с. 278–313]. Отже, О. Шахматов ставить поняття граматичної нерозкладності 

словосполучення в залежність від його здатності бути розчленованим на синтаксичні 

компоненти, на слова, внаслідок чого до категорії нерозкладних словосполучень 

потрапили найрізноманітніші типи синтаксичних зв’язків.  

Саме ці міркування послужили поштовхом для зародження, хоча й 

нечисленних, суто синтаксичних теорій фразеологічного масиву. Так, зосереджуючи 

увагу на ознаці предикативності, В. Архангельський, зокрема, поділив увесь 

фразеологічний фонд на 1) фраземи (ФО зі структурою словосполучення) і 

2) усталені словосполучення (ФО зі структурою речення і ФО зі структурою 

предикативного сполучення слів) [Архангельский, 1972]. Залежно від кількості 

повнозначних слів у структурі ФО, О. Смирницький поділяє їх на одновершинні, 

двовершинні та багатовершинні [Смирницкий, 1998].   

Структурно-синтаксичну класифікацію представлено також у працях тих 

дослідників, які в її основу поклали співвіднесеність ФО з певною частиною мови 

(О. Жуков, О. Кунін, А. Назарян та ін.). У своїх міркуваннях вони виходять з того, 

що фразеологізм, як відтворювана мовна одиниця, завжди виступає у мовленні як 

структурна цілісність. Незважаючи на нарізнооформленність її компонентів, які 

зберігають всередині структури синтаксичні відношення, у реченні ФО синтаксично 

неподільна і грає роль одного члена речення. Як наслідок, значення ФО підводяться 

під лексико-граматичне значення певної частини мови, що дозволяє поділити їх на 

субстантивні, вербальні, адʼєктивні, адвербіальні, вигукові тощо.  

Дослідження фразеологічного масиву, зокрема, французької мови на основі 

його структурних ознак представлено також у працях А. Назаряна. Враховуючи той 

факт, що ФО побудовано загалом за синтаксичними моделями вільних сполучень, 

він поділяє їх на три основні структурні типи, а саме: 1) непредикативні 

фразеологізми, представлені одновершинними ФО (напр.: à propos “до речі”, rester 

court “розгубитися”) та фраземами (напр.: se mettre en quatre “розриватися на 

частини”, jeter feu et flamme “метати грім і блискавки”); 2) частково предикативні 
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фразеологізми, в яких перший граматичний член має додаток або означення у формі 

підрядного речення (напр.: croire que les enfants naissent dans les choux “бути дуже 

наївним”); 3) предикативні фразеологізми, представлені сполученням з 

предикативною структурою і розподілені на предикативні ФО із замкнутою (напр.: 

son compte est bon “він отримав те, на що заслуговує”, comme on fait son lit, on se 

couche “як постелиш, так і поспиш”) та відкритою структурами (напр.: ça va 

chercher dans ... “це буде коштувати приблизно…”) [Назарян, 1987, с. 58–60]. На 

основі поєднання структурних ознак ФО з їхньою співвіднесенністю з актом 

комунікації А. Назарян поділяє їх також на: 1) некомунікативні ФО, які не 

виконують комунікативну функцію і співвіднесені зі словом або словосполученням, 

та 2) комунікативні ФО, представлені предикативними сполученнями із замкнутою 

структурою, тобто синтаксично організовані як речення [Там само, с. 62–63].                    

Отже, з погляду граматичної структури серед стійких зворотів виокремлюють 

загалом слова (однонаголошені одиниці, але з роздільним написанням прийменників 

і сполучників), словосполучення (складені мінімум із двох компонентів, 

нарізнооформлених акцентологічно) та речення (предикативні одиниці).  

Вивчення лексико-граматичних ознак у західноєвропейській традиції. В 

основі синтаксичних теорій ФО, поширених у зарубіжній лінгвістиці, лежить 

мікросинтаксис, який застосовували загалом для аналізу складних монолексичних 

слів. Так, A. Мартіне розробляв теорію синтем (synthème), які він витлумачував як 

одиниці, що синтаксично функціонують як повні монеми: “Йдеться про значущу 

мовну одиницю, яка позначає чітко визначене поняття, де форма дозволяє 

розрізняти послідовні елементи, виходячи з їхнього дистинктивного значення” 

[Martinet, 1999, c. 51]. Синтеми, за його словами, є результатом 1) дериваційних 

процесів (напр.: danseur), 2) складання (напр.: chemin de fer) або 3) синтагматичної 

неповної злитості (напр.: faire la sieste). Виходячи з того, що єдність синтеми 

залежить від її синтаксичної функції, серед її основних критеріїв науковець називав 

неможливість виокремити складові монеми та обовʼязкову інтеграцію усієї синтеми 

до попередньо встановленого класу монем [Там само, c. 55].  

Ця перспектива була підхоплена Л. Депекером, який, на відміну від свого 
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попередника, використовував на позначення складніших конструкцій термін 

фразема. За його словами, це – “вища за синтему одиниця через можливу гру її 

елементів, узятих між динамікою фрази і семантичним комплексом, побудована так, 

що цей тип одиниць може розвиватися до синтеми (напр.: image du satellite > image 

satellite) або ж виходити за її межі (напр.: image satellite > image transmise par le 

satellite)” [Depecker, 1997, c. 43].  

В англомовній літературі першим теоретичним підходом до вивчення 

синтаксичної природи ідіом вважають не-генеративну концепцію Ч. Хоккета. З 

огляду на непередбачуване значення ідіом, він зараховував до їх складу анафоричні 

займенники, власні назви, абревіатури, спеціальні конотації, поетичні алюзії, 

нульові анафори, заміну слова або виразу складом, складні слова й арготичні вирази 

[Hockett, 1958, c. 621]. Свої міркування науковець базував на тому, що ідіоми 

можуть бути такими ж довгими, як ціле речення, або ж такими короткими, як суфікс 

на позначення множини іменників. На його переконання, ідіоми слугують 

початковим матеріалом синтагм, оскільки кожну складену форму, якою є ідіома, 

потрібно брати в цілісності. Отже, будь-яке висловлення складене з інтегрованої 

кількості ідіом [Там само].  

Певною мірою революційною в області синтаксичних досліджень стала “теорія 

лексичної граматики” (Lexis–Grammar Theory), представлена в працях М. Халлідея, 

основоположним постулатом якої була теза про те, що “кожна лексична форма має 

особливу лексичну граматику” і навіть “кожну лексико-граматичну конструкцію 

пов’язано з обмеженою серією лексичних форм” [Halliday, 1966]. Цей факт пояснено 

тим, що усталені комбінації виявляють тісний зв’язок між думкою і самим виразом. 

Відтак, “теорія лексичної граматики” служить одночасно сполучною ланкою між 

соціосемантичним контекстом і матрицею для організації мовлення, вона виражає 

комунікативну компетентність вибору: “Семіотичний вибір здійснено серією 

граматичних і лексичних складників (конструкцією) і навпаки” [Там само]. 

Ідеї М. Халлідея, підтримані деякими науковцями [Francis, 1991; Giry-Schneider, 

1987; Legallois, 2008; Vivès, 1993; Svensson, 2004], зумовили розгляд лексико-

граматичної системи як імовірної за природою, а усталеність мовних одиниць – як 
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результат діахронного процесу. Лінгвістами визнано, що кожна ЛО виявляє 

ідіосинкретичну поведінку, що, власне, й свідчить про “граматичний детермінізм” 

лексико-граматичної системи будь-якої мови [Legallois, 2008, с. 5]. Серед усіх 

усталених комбінацій науковці розрізняють два явища: конструкцію, підпорядковану 

лексико-граматичним обмеженням, і вираз, розпізнання та інтерпретація якого 

залежить від узусу. Якщо конструкції сформовані в межах граматики висловлення 

(монеми, синтеми або фраземи), то вирази, як референційні єдності, визначаються не 

структурою або семантикою, які можуть бути зведені до композиційних факторів, а 

здатністю реферувати [Glеdhill, Frath, 2007, c. 78]. Як бачимо, в основу цієї теорії 

покладено референтність усталених виразів. До того ж, зважаючи на те, що будь-яке 

висловлення побудовано з референційних елементів різного ступеня злитості, 

лінгвісти постулюють існування континууму між простим словом і усталеним 

виразом, з одного боку, і фразою, побудованою шляхом розташування і 

перехрещення референційних елементів більше або менше лексикалізованих, більше 

або менше злитих, керованих на рівні фрази синтаксичними правилами – з іншого. Як 

наслідок, секрет ФО, на їхній погляд, полягає у змінній злитості, яка відрізняє їх від 

простих слів і дискурсивних речень: “Вони стають референційною сутністю зі 

змінною геометрією в середині континууму референційних виразів” [Там само, c. 87].  

На основі цих міркувань лінгвісти класифікують референційні вирази за трьома 

типами: 1) лексикалізовані, які, подібно до монолексичних номінацій типу thé або 

psychanalyse, реферують до одного поняття або предмета, напр.: casser sa pipe; 

2) напівсталі, для яких характерно обмежена парадигматика, напр.: messe noire, 

colère noire; 3) відкриті, які мають відкриту парадигму, але визначену узусом, напр.: 

cheveux noirs [Frath, Gledhill, 2005, с. 21].       

Міркування науковців-прихильників “теорії лексичної граматики” переконали 

нас в існуванні в мові певних примітивів (прототипів), а також у тому, що мова, як 

дзеркало думки її носіїв, являє собою регулярну конструкцію, компоненти якої 

взаємоповʼязані. Однак відсутність розмежування між думкою і мовленням, 

проголошена цією теорією, викликала спротив прихильників формальної граматики, 

яка постулювала можливість трансформацій або інших операцій над примітивними 
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преконструкціями абстрактної думки.  

Установивши відповідності між внутрішнім утворенням усталених синтагм і 

вільним синтаксисом, M. Гросс, зокрема, наполягав на потребі інтегрувати опис 

усталених синтагм в опис загального синтаксису (…), а також розробити спеціальні 

тести для дослідження таких полілексичних одиниць [Gross, 1977]. Водночас 

синтаксичні теорії неспроможні, наприклад, пояснити, чому словосполучення les 

cheveux noirs допускає номіналізацію (la noirceur des cheveux), тоді як 

словосполучення типу la colère noire або la messe noire, утворені за тією ж 

моделлю, – ні (* la noirceur de la colère, * la noirceur de la messe) (детальніше див. 

[Гладка, 2013с]). Висновок один: у синтаксис втручається “лексична граматика”, яка 

й визначає існування “готових блоків”.        

“Теорія лексичної граматики” не була підтримана також лінгвістами, які 

розмежовують поняття “усталене словосполучення” (або колокація) і “вільне 

словосполучення” [Lamiroy, Klein, 2005; Nesselhauf, 2003]. Так, французькі науковці 

Б. Ламіруа і Ж. Kлен виокремлюють три типи усталених виразів, а саме: 1) вирази 

невивідні, вочевидь непрозорі з погляду семантики, але обмежені з лексичної та 

морфологічної точок зору, напр.: adorer le veau d’or “шанувати золоте теля”, danser 

devant le buffet “зголодніти”; 2) вирази необов’язково семантично непрозорі, але 

обмежені з погляду морфосинтаксису, напр.: вираз prendre la fuite “тікати”, 

незважаючи на прозорість семантики, виявляє високий ступінь синтаксичної 

усталеності (*c’est la fuite qu’il a prise, *la fuite a été prise); 3) вирази інтуїтивно 

прозорі з легким ступенем усталеності; їм властиві лише парадигматичні обмеження 

деяких додатків, напр.: le vent chasse “вітер дме” (*l’air chasse); prendre son mal en 

patience “бути терплячим” (*prendre sa souffrance en patience) [Lamiroy, Klein, 2005, 

c. 143–144]. Водночас поряд із визначеними типами усталених виразів існують, на 

думку науковців, також вільні конструкції, яким властиві мінімальні обмеження з 

точки зору семантики чи форми [Lamiroy, 2003]. Так, дієслово braire сполучують у 

французькій мові виключно з іменником âne (колокація un âne brait), i хоча колокації 

типу *une vache/un cheval brait будуть витримані в межах відомої синтаксичної моделі 

[Substantif + Verbe], вони будуть неправильними з погляду семантичних відношень. 
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Як бачимо, лінгвісти виключають, услід за M. Гросс, обмеження, зумовлені 

валентністю [Lamiroy, Klein, 2005, c. 144], але говорять про існування деяких класів 

об’єктів, що знаходяться між валентністю і сферою усталеності.   

У площині лексико-граматичної концепції вивчення ФО спостерігаємо також 

хоча й одноосібні, але досить цікаві теорії лінгвістів щодо їх типології. Так, Р. Глазер 

поділяє увесь фразеологічний масив сучасної англійської мови на три сфери, а саме: 

1) центральну, 2) перехідну та 3) периферійну. Центр фразеологічної системи 

займають номінації, які функціонують у мовленні як монолексичні одиниці; при 

цьому вони можуть виконувати номінативну, прикметникову, дієслівну або 

прийменникову ролі. Перехідна зона охоплює одиниці, які знаходяться між 

монолексемами й реченнями, тобто фрагменти речень, які дослідниця називає ідіоми 

у вигляді фраз. Сюди ж вона зараховує еліпси прислівʼїв, незмінні біноми типу the ups 

and downs, стереотипні порівняння тощо. Периферія містить одиниці, представлені 

реченнями, зокрема прислівʼя, кліше, цитати тощо [Gläser, 1988]. Ця класифікація ФО 

певною мірою перегукується зі словʼянською граматичною традицією, в якій 

крайніми полюсами розмежування цих мовних одиниць є слово та речення.  

Оригінальну, на наш погляд, думку щодо класифікації ФО представлено також 

в іспанській лінгвістиці. Так, Г. Корпас Пастор, підсумовуючи теоретичні доробки 

своїх попередників (J. Casares, E. Coseriu, A. Zuluaga), виокремлює два великих 

класи ФО. До першого класу належать: 1) усталені одиниці, які не містять 

мовленнєвих актів, тобто колокації (синтагми абсолютно вільні з погляду мовної 

системи, підпорядковані правилам, але наділені певним ступенем комбінаторної 

обмеженості, визначеної їхнім уживанням), та 2) зафіксовані мовою усталені вирази 

(еквіваленти усталених синтагм, які становлять семантичну й ідіоматичну 

одиницю). При цьому колокації, за словами дослідниці, охоплюють ширший 

концепт, ніж усталені вирази, оскільки, крім характеристик лексичної 

сполучуваності, вони отримують характеристики фіксації у нормі. До другого класу 

Г. Пастор зараховує фразеологічні вислови: паремії, звичні формули, афоризми, 

кліше [Corpas Pastor, 1997]. Отже, думка про те, що компоненти усталених 

комбінацій одночасно здійснюють вибір на синтагматичному й парадигматичному 
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рівнях, лягла в основу подальших лексико-граматичних досліджень ФО.  

Розглянувши детально функціонально-семантичну парадигму у вивченні ФО в 

західноєвропейській та слов’янській традиціях, можемо констатувати відсутність 

одностайності серед лінгвістів як щодо термінологічних позначень, так і щодо меж 

фразеологічного складу мови. Однак усі вони стверджують, що фразеологізми 

являють собою гетерогенний клас мовних одиниць, характеризуються різним 

ступенем ідіоматичності й варіюють від абсолютно усталених одиниць, які повністю 

втратили семантичну вмотивованість і внутрішню прозорість, до усталених 

словосполучень, які відрізняються лише конвенційністю свого вживання. Ядро 

фразеологічного фонду мови становлять ідіоми, тобто усталені словосполучення з 

абсолютно або частково переосмисленим значенням компонентів. Поряд з цим, 

значна частина ФО, за характером взаємодії своїх компонентів, займає проміжне 

положення між зв’язаними і вільними словосполученнями. Саме в цьому й 

коріниться основна причина розбіжностей у розумінні мовної природи ФО.  

 

1.3. Частотно-орієнтований підхід до вивчення фразеологізмів    

 

Об’єктом дослідження “частотно-орієнтованого” (термін N. Nesselhauf), або 

“статистичного” (термін J. François і J. Manguin), підходу виступають різні 

синтагматичні, лексичні та лексико-граматичні комбінації, які можна виявити за 

допомогою методів статистичного аналізу. Засадничим принципом цього підходу 

вважають сформульований Ж. Сінклером “ідіоматичний принцип” (idiom principle), 

за яким “вибір одного слова впливає на вибір слів, які його оточують” [Sinclair, 

1991, c. 172]. Цей принцип, заснований на взаємному виборі (mutual choice) між 

елементами, протиставлено принципу відкритого вибору (open choice), який, 

навпаки, передбачає вільний вибір у лексичній комбінаториці мовлення. 

Результатом дії “ідіоматичного принципу” є наявність у мові й мовленні 

ідіоматичних виразів (або ідіом) та колокацій, розмежування яких ґрунтується на 

семантичній ознаці композиційності/ некомпозиційності. Відповідно, ідіоми 

тлумачать як “групу з двох або більше слів, некомпозиційне значення яких здійснює 
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особливий ефект у мовленні” [Там само]. Основна увага мовознавців цього підходу 

зосереджена на вивченні колокаційних явищ, до яких зараховують не лише 

сполучення двох ЛО, а й сполучення лексичної та граматичної одиниць.  

Загалом статистичний підхід сягає своїми коріннями в англосаксонську корпусну 

лінгвістику, в основі якої, у свою чергу, лежить теорія контекстуального аналізу, яку 

базували на розгляді всіх ланцюжків слововживань певної довжини (колокацій), а 

базою їх вивчення стали корпуси текстів. Результатом перших спроб Ж. Сінклера 

було створення проекту COBUILD, першого великого електронного корпусу, в якому 

контекстуальне оточення слів стало реалією, яку можна описати. Вивчення колокацій 

на основі корпусів текстів передбачало використання різних статистичних методів, 

які дозволили б науковцям не лише досліджувати зв’язки слова з його оточенням, а 

й автоматично вилучати з текстів колокації і класифікувати їх за ступенем 

невипадковості відповідно до значення обраних мір [Jones, Sinclair, 1974; Stubbs, 

1995]. Головним критерієм відбору колокацій стали їхні частотні характеристики: 

“Йдеться про колокації, якщо кількість коокуренцій із двох лексем в одному корпусі 

перевищує очікувану частотність” [Halliday, 1966; Jones, Sinclair, 1974].  

Одним із найпростіших способів пошуку колокацій у текстовому корпусі є 

частотний метод, підґрунтям якого було твердження: “Якщо два слова зустрічають 

разом багато разів, значить вони мають спеціальне призначення, а не є просто 

результатом комбінації” [Manning, Schütze, 1999, c. 152]. Сутність цього методу 

полягає в тому, що потенційні колокації проходять спочатку через фільтр, який 

визначає частину мови слова, який потім уже пропускає лише ті патерни (resp. 

моделі), які можуть бути фразами. У такий спосіб складено списки, в яких наявна 

інформація про “поведінку” слів (їхню сполучуваність) і про ступінь сили зв’язку 

граматичних моделей [Manning, Schütze 1999; Smadja, 1993].  

Однак дослідники розуміють, що висока частотність коокуренції свідчить лише 

про усталеність даного сполучення, а не про преференційну сполучуваність ядра з 

даним колокатом. Власне тому була напрацьована низка статистичних мір (t-

критерій, критерій МІ, критерій χ
2
, критерій відношення правдоподібності), метою 

яких є перевірка статистичних гіпотез на основі різних критеріїв, за допомогою яких 
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можна оцінити вірогідність того, що існують певні усталені сполучення слів, а 

також обчислити силу синтагматичного зв’язку елементів у складі колокації 

[Church, Hanks, 1989; Evert, 2004; Hindl, 1990; Manning, Schütze, 1999; Williams 2001] 

(детальний огляд статистичних мір див. [Гладка, 2013b]).    

Незважаючи на те, що частотність появи комбінації слів є радше параметром 

їхньої ідентифікації (для вільних конструкцій характерна нульова частотність, а для 

усталених – позитивна, яка може бути високою (або сильною), середньою та низькою 

(або слабкою) [Pecman, 2004, c. 137]), лінгвістам усе ж вдається розкласифікувати 

усталені словосполучення на його основі. Так, Ж. Сінклер вирізняє низхідні 

(“колокація буде низхідною, якщо а вжито з менш частотним b при умові, що а – ядро 

і b – колокат”) та висхідні (“колокація буде висхідною за таких самих умов, але при 

цьому b – ядро і a – колокат”) колокації [Sinclair 1991, c. 115–116].  

Дослідженням ступеневого характеру усталеності займалися також французькі 

фразеологи. Вони розробили систему рівноваг, за допомогою якої обчислюють 

ступінь усталеності виразів типу sentir mauvais, jouer faux [Guimier, Oueslati, 2006] та 

виразів із дієсловом prendre [Bolly, 2008]. Однак детальний аналіз цих одиниць не 

дав очікуваних результатів: їм так і не вдалося чітко визначити формальні та 

семантичні критерії усталеності досліджуваних колокацій.  

Пізніше, з появою неоконтекстуальної перспективи, поширеною, насамперед, в 

англомовних працях, увагу дослідників зосереджено не на значенні словосполучення 

(вільне чи фразеологічне), а на частотності його вживання. Частотність при цьому 

визначають як значущий показник мовної усталеності як з погляду категорійних 

ознак і синтаксичних відношень компонентів, які вони підтримують між собою, так 

і з погляду лексико-семантичних ознак цих одиниць. З огляду на новий підхід, під 

колокацією вони розуміють комбінацію ЛО, поява яких разом довільна, але значуща 

статистично [Blumenthal, Hausmann, 2006; Bolly, 2008; Evert, 2004; Sinclair, 1991; 

Stubbs, 1995; Tognini-Bonelli, 2001], “групу з двох або більше слів, які розташовано 

поруч, і один з компонентів якої передбачає наявність іншого компонента” [Aarts, 

1990; Church, Hanks, 1989; Haskel, 1971; Jones, Sinclair, 1974].  

Таке поняття колокації охоплює різні типи усталених і неусталених 
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словосполучень, які мають тенденцію до частої появи поряд у корпусах текстів, а 

саме: лексичні синтагматичні сполучення (напр.: poser une question, une pluie 

diluvienne), усталені вирази (напр.: au fur et à mesure, faire parler la poudre), власні 

назви (напр.: la Tour Eiffel, la Grande Bretagne), складні слова (напр.: le chemin de fer, 

une pomme de terre), а також граматичні колокації та колігації (напр.: se souvenir de, 

accuser de). Саме тому досить часто за ними залишають термін частотні 

коокуренції або частотно усталені словосполучення, що, на наш погляд, краще 

відповідає сутності дослідження цих одиниць (детальний огляд окресленої 

проблеми див. [Гладка, 2015а]). 

Урахування деякими науковцями таких явищ, як рекурентність і регулярність 

одиниць мови, уможливлює тлумачення колокацій також як “рекурентної 

коокуренції слів” [Clear, 1993, c. 277; Lewis, 1993, c. 93], як “рекурентної 

синтагматичної комбінації з двох або більше мовних одиниць, пов’язаних лексично, 

семантично та/або синтаксично” [Bolly, 2008; Legallois, 2008]. Вивчаючи рекурентні 

синтагматичні комбінації, науковці [Bolly, 2008; Habert, Nazarenko, Salem, 1997; 

François, Manguin, 2006; Altenberg, 1998; Hoey, 2000; Partington, 1998; Bolinger, 1977; 

Stubbs, 1995; Hunston, 2002; Benson, 2000; Svensson, 2004; Fontenelle, 1994; Gledhill, 

Frath, 2007] пропонують поділити їх на кілька типів (див. додаток А рис. 8), а саме: 

1) коокуренції – комбінації з двох (суміжних або ні) слів, для яких характерна 

контекстуальна близькість і часте вживання у мовленні; 2) колокації – рекурентні 

синтагматичні комбінації з двох або більше (суміжних або ні) ЛО, яким властиве 

щонайменше слабке парадигматичне обмеження, але вибір появи разом зумовлений 

узусом; 3) рекурентні синтагми – синтагми з кількох лексичних обов’язково 

суміжних (але необов’язково пов’язаних категорійно) одиниць, уживаних у 

мовленні в тій самій формі; 4) семантична просодія – рекурентні комбінації однієї 

лексичної форми з певним типом ЛО, які наділені особливою конотацією або 

належать до особливого семантичного поля; 5) колігації – конвенційне відношення 

між лексичною формою і синтаксичною ознакою або окремою граматичною 

формою, на основі чого її відрізняють від колокаційних відношень, які поєднують 

лексичні форми; 6) граматичні колокації – комбінації одного повнозначного 
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(лексичного) слова (дієслова, іменника, прикметника) і одного граматичного слова 

(як правило, прийменника); 7) моделі (paterns), або колокаційні схеми (collocational 

frameworks), або колострукції (collostructions) – взаємний вибір певних фрастичних 

конструкцій або синтаксичних схем із лексичними формами (детальний огляд 

запропонованих типів колокацій див. [Гладка, 2018b, с. 73–76]).  

У слов’янській лінгвістиці дедалі частіше зʼявляються праці, в яких також 

представлено частотно-орієнтований підхід до вивчення усталених виразів. У них 

побутує розуміння колокацій як послідовності слів, які зустрічаються разом частіше, 

ніж очікувано, виходячи з випадковості розподілу, як невільного сполучення, в якому, 

на відміну від ідіом, ключове слово може з’являтися в контексті різних мовних 

одиниць, з одного боку, а з іншого – ці одиниці можна перерахувати у вигляді 

закритого списку (див., напр., праці О. Бірюка, В. Захарова, Л. Йорданської, 

Г. Кустової, І. Мельчука, М. Хохлової та ін.).  

Як бачимо, неостатистичний напрям досліджень колокацій, поряд із критерієм 

частотності вживання, враховує також ознаки некомпозиційності та лексичного 

обмеження, слугуючи ніби доповненням до функціонально-семантичного підходу. 

Водночас таке бачення сутності усталених одиниць зумовило зарахування до їх 

класу досить різнорідних явищ. Попри це, досліджуючи “готові лексичні блоки”, 

корпусна лінгвістика довела, що усталений вислів – це щось інше, ніж проста схема, 

яку “наповнюють” словниковими одиницями під час висловлювання.  

 

1.4. Комунікативно-прагматична парадигма фразеологічних досліджень  

 

Принципи функціонально-семантичної парадигми досліджень мови загалом і 

ФО зокрема сприяли спрямуванню мовознавчих студій до проблем мовленнєвої 

діяльності живого спілкування, його контекстуалізації в широкому розумінні, 

керування комунікативним процесом на підставі знань про його закономірності й 

чинники комунікативного впливу, поступово закладаючи основи нової 

комунікативно-прагматичної парадигми вивчення мови та її одиниць.  

Водночас широко висловлювана в кінці ХХ ст. думка про те, що не можна 
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зрозуміти мову, пізнати її функціональну сторону, не виходячи за її межі, не 

звертаючись до її творця – носія, користувача, конкретної мовної особистості, як і не 

можна пізнати особистість у всій різноманітності її національних, історичних, 

соціальних, культурних особливостей, не звернувшись до її мови або мовних засобів 

(див., напр.: [Бурбело, 2013; Жалай, 2008; Караулов, 1987; Сухих, Зеленская, 1992; 

Чередниченко, 2007]), переконала лінгвістів у необхідності врахування 

антропоцентричного характеру мови. Відтак, інтереси дослідників зміщено в 

напрямку виявлення законів функціонування мови, закономірностей уживання 

мовних одиниць відповідно до певних цілей мовця. З порушенням питання 

“людського фактору в мові”, як зазначає В. Телія, спостерігаємо перехід від 

лінгвістики “іманентної”, з її установкою розглядати мову в “самій собі й для себе”, 

до лінгвістики антропоцентричної, яка передбачає вивчення мови в тісному зв’язку з 

людиною, її свідомістю, мисленням” [Телия, 1986, с. 9]. 

Прикметно, що подібну думку висловлено ще античними вченими. Так, 

давньогрецький філософ Протагор стверджував: “Людина є мірилом усім речам: 

існуванню існуючих і не існуванню неіснуючих” [Античные теории, 1936]. Однак 

лише через багато століть антропоцентризм отримав розвиток у лінгвістичній 

концепції В. фон Гумбольдта, хоч і мав загалом націоцентричну спрямованість: 

“Мова є одночасно витвором нації та витвором індивідів за умови, що кожна 

людина покладається на розуміння всіх, а всі виправдовують її очікування” 

[Гумбольдт, 1985]. Таке розуміння антропоцентризму співіснувало з положеннями 

про зворотний вплив мови на людське сприйняття світу: “Людина живе з 

предметами, як подає їй її мова (…). Кожна мова описує навколо народу, якому вона 

належить, коло, звідки людині дано вийти лише тоді, коли вона вступає до кола 

іншої мови” [Там само]. Саме це положення німецького вченого стало в ХХ ст. 

основою сучасної лінгвістичної епістемології, показником загальної тенденції науки 

до гуманізації. Так, французький лінгвіст E. Бенвеніст писав: “Мова людини 

настільки глибоко й органічно пов’язана з вираженням особистісних властивостей 

самої людини, що, якщо позбавити мову цього зв’язку, вона навряд чи зможе 

функціонувати й називатися мовою” [Benveniste, 1966, с. 14]. За влучним висловом 
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В. Гака, “мова існує в людині для людини й реалізується через людину” [Гак, 1971]. 

Аналогічні міркування побутують серед сучасних дослідників мови, які постулюють 

її суб’єктивний характер. За своєю природою, на їхнє переконання, мова наскрізь 

психологічна, людська, оскільки завжди супроводжує людину і “виражає” її 

[Алпатов, 1993; Бурбело, 2015; Жалай, 2008; Кубрякова, Шахнарович, Сахарный, 

1991; Серебренников, 1988; Штатская, 2003].  

Із новою орієнтацією лінгвістичних досліджень спостерігаємо появу нових 

підходів до вивчення, зокрема, фразеологічного складу мови, спрямованих на 

виявлення комунікативної специфіки й прагматичних особливостей ФО. У цій 

площині ФО розглядають як специфічні засоби комунікації, що мають певну 

комунікативну й прагматичну значущість. Представляючи в мовній свідомості 

вербалізований продукт вторинного відображення картини світу, ці мовні одиниці 

наділені високим комунікативно-прагматичним потенціалом, завдяки якому вони 

сигналізують про ціннісне ставлення мовця до пізнаваного світу, про його емоційний 

стан і здійснюють необхідний для реалізації комунікативного задуму прагматичний 

ефект. Як знаки вторинної номінації, ФО “покривають” найрізноманітніші фрагменти 

мовної картини світу, зберігають і транслюють з покоління в покоління знання про 

напрацьовану в суспільстві систему звичаїв, традицій, законів і щоденних уявлень 

про світ. Зв’язок між знаком і людиною, яка його використовує, являє собою складний 

комплекс відношень, де домінувальна роль належить саме людині, яка активно й 

цілеспрямовано створює мовні знаки і використовує їх у мовному спілкуванні. Цілком 

слушно з цього приводу зазначає О. Добриднєва: “Подвійний антропоцентризм ФО 

дозволяє інтегровано уявити антропоцентричні засади фразеологічних фрагментів 

мовної картини світу (людський чинник наявний у самій сутності фразеологічної 

номінації) і антропоцентричного начала у використанні фразеологічних засобів мови 

в комунікативній діяльності” [Добрыднева, 2000, с. 17–18].  

Однією з головних ознак антропоцентричного підходу є інтеграція даних 

найрізноманітніших наукових дисциплін: соціальної філософії, психології, 

психолінгвістики, соціолінгвістики, лінгвокультурології, когнітивної лінгвістики. Це 

й послужило поштовхом до формування різних лінгвістичних підходів, зокрема, до 
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дослідження ФО. У фразеології, за словами М. Алефіренка, антропоцентричну 

парадигму перетворено на над- або суперпарадигму, під “дахом” якої різноманітні 

концепції переросли в самостійні фразеологічні парадигми [Алефиренко, 2008, с. 28], 

розгляд яких пропонуємо далі.   

  

1.4.1. Дискурсивний підхід до вивчення фразеологізмів   

 

Дослідження мови як діяльнісного, цілеспрямованого живого організму, 

представленого численними мовленнєвими продуктами у відповідних актах 

комунікації, як соціального явища, що дає можливість членам відповідного мовного 

суспільства вступити в контакт і досягти певних цілей у конкретних ситуаціях 

мовного спілкування, вивело лінгвістів другої половини ХХ ст. у площину 

дискурсивних студій. E. Бенвеніст, зосібна, розглядав мову як “рухомий репертуар 

(…), місце безперервної роботи, яка задіює формальний апарат, трансформує його 

категорії, виробляє нові класи”, одним із яких є композити (les composés) 

[Benveniste, 1966, c. 160]. Він переніс учення про висловлювання з площини 

мова/мовлення у площину мова/дискурс, заклавши тим самим основи 

дискурсивного підходу до вивчення ФО.  

З огляду на первинне розуміння дискурсу як “висловлення, надфразну єдність у 

контексті інших одиниць і пов’язаної з ними ситуації” [Harris, 1952], науковці 

спрямували вивчення ФО як синтаксичних послідовностей, рекурентних комбінацій 

лексичного та граматичного характеру, як “усталених послідовностей простих слів, 

побудованих в обмежених контекстах, які можуть зазнавати певної варіативності” 

[Fiala, 1987, c. 32]. Основною одиницею опису стала ускладнена лексія, якою 

позначали певною мірою усталену послідовність слів. Згідно з таким підходом, 

поряд з власне ФО, лінгвісти розглядали різні за природою комбінації слів, зокрема 

сполучникові (напр.: ce que, parce que), прислівникові (напр.: plus que jamais), 

прийменникові (напр.: au cœur de, face à) і фатичні (напр.: eh bien, quand même) 

вирази, а також складні детермінативи (напр.: une sorte de).  

Наприкінці 80-х рр. ХХ ст. зусилля дослідників спрямовано на вивчення 
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комунікативних аспектів усталених словосполучень, їхніх дискурсивних 

характеристик. Залежно від реалізованих ними функцій у мовленні, лінгвісти 

поділяють їх на три типи, а саме: 1) референційні одиниці, які позначають/ 

називають предмет мовлення; 2) організаційні одиниці, які структурують мовлення 

на рівні речення і тексту; 3) інтеракційні одиниці, які інтерпелюють до алокутора 

[Andersen, 2007; Bolly, 2008; Burger, 1998; Lamiroy, 2008; Pusch, 2007; Wray, 2002] 

(див. додаток А рис. 9). Основна функція референційних ФО полягає в передачі 

мовного пропозиційного змісту номінативної значущості. Цей клас охоплює 

колокації, ідіоматичні вирази різного типу, паремії та ідіоматичні фрази. До 

організаційних ФО належать прийменникові та сполучникові вирази (напр.: étant 

donné que, à moins que), полілексичні маркери організації дискурсу, або 

“дискурсивні маркери, що походять зі структур псевдопідрядності” [Pusch, 2007, c. 

43] (напр.: pour en revenir à ce qui nous occupe; pour le dire autrement). Інтеракційні 

ФО, які залежать від ситуації вербальної інтеракції, виконують: 1) експресивну 

функцію передачі екстралінгвального змісту, напр.: tu m’en diras tant, c’est le cas de le 

dire; 2) фатичну функцію встановлення, підтримки або припинення комунікації, напр.: 

tu vois/comprends ce que je veux dire, à qui le dis-tu; 3) функцію встановлення у 

соціокультурних межах або в певному типі дискурсу, напр.: Joyeux Noël!; comment ça 

va?; il n’y a pas de quoi. Незважаючи на те, що ФО цього типу семантично прозорі, 

вони, як стверджує Б. Ламіруа, є сталими з погляду лексики й морфосинтаксису, а 

отже, їх потрібно розглядати у складі ФО [Lamiroy, 2008, с. 11].   

Одноосібну думку висловлює М. Гонзалез Рей, досліджуючи ФО з 

комунікативно-прагматичної точки зору. Залежно від наявності/відсутності 

семантичної композиційності складників і відношення між цими полілексичними 

знаками та їхніми референтами, вона поділяє комбінації слів на: 1) колокації, які 

зберігають пряме початкове значення і виконують суто референційну функцію; 

2) ідіоматичні вирази, які втрачають свою цілісність для утворення нової значущої 

послідовності (переносне значення) і виконують інференційну функцію; 3) паремії, 

яким властиве подвійне значення (пряме та переносне), наділені статусом цитування 

в тексті і мають аргументативну функцію [González Rey, 2002, c. 70]. Лише на основі 
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такого підходу, на її переконання, можна розрізнити основні сфери фразеології: 

колокаційну, ідіоматичну та пареміологічну [Там само].  

Цікава, на наш погляд, також думка M. Пекман, яка, вслід за Р. Мун [Moon, 

1998, c. 217–243], на основі семантично-прагматичної значущості розрізняє три 

семантико-прагматичні класи ФО, а саме: 1) ФО інформаційної значущості (напр.: à 

vendre, dormir à poings fermés), 2) ФО модальної значущості (напр.: comme tout le 

monde le sait, à tout prix) та 3) ФО дискурсивної значущості (напр.: somme toute, en 

parlant de) [Pecman, 2004, c. 141].  

Вивченням ФО з погляду виконуваних ними функцій займалися також російські 

й вітчизняні лінгвісти другої половини ХХ ст., хоча й підійшли до цього питання 

дещо інакше. Вони пропонували поділити фразеологічний масив на дві великі групи, 

а саме: 1) номінативні ФО, які виконують суто номінативну функцію (до них 

належать усталені словосполучення, які мають семантичну цілісність номінації на 

основі власних лексичних значень компонентів; словосполучення, які виникли на 

основі переносного значення одного з компонентів; дієслівні усталені сполучення); 

2) номінативно-експресивні ФО, які виконують номінативно-експресивну функцію 

(до них належать семантично перетворені ФО зі структурою словосполучень і речень) 

[Кунин, 1996; Назарян, 1987].  

Класифікацію ФО за їхніми функціонально-стилістичними характеристиками 

спостерігаємо також у працях сучасних українських дослідників. Так, С. Коновець, 

досліджуючи іспанські ФО, виокремлює: 1) функціональні ФО, до яких зараховує 

одиниці неідіоматичного характеру, а саме мовні стандарти, міжстильові ФО 

(усталені словосполучення, які вживаються в усіх стилях мови), ФО 

термінологічного походження; 2) образні ФО ідіоматичного характеру, яким 

властива висока експресивність та оцінність [Коновець, 2002].  

Отже, з погляду дискурсивно-прагматичного підходу до класу ФО належать 

усталені одиниці різних типів, які беруть участь у формуванні дискурсу, незалежно 

від їхньої мовної природи. 
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1.4.2. Когнітивний підхід до вивчення фразеології  

 

Зароджена на ґрунті загальної когнітивної науки в другій половині ХХ ст., 

когнітивна лінгвістика, що розглядає мову як засіб отримання, зберігання, обробки, 

переробки й використання знань, спрямовує свої наукові пошуки на дослідження 

способу концептуалізації і категоризації певною мовою інтеріоризованої дійсності 

та внутрішнього рефлексивного досвіду. Своє основне завдання вона вбачає не лише 

вивчити пізнавальні процеси людини (сприйняття, памʼять, увагу, мислення, 

планування діяльності, навчання тощо), а й створити когнітивні моделі мови й 

комунікативної діяльності, яка б інтегрувала процеси породження, сприйняття й 

розуміння мовлення з метою визначення їхнього психічного підґрунтя. Науковці 

усвідомлюють потребу дослідження пізнавальної активності в тому вигляді, який 

вона має у звичайному середовищі; зосередження уваги на деталях реального світу, 

в якому перебувають індивіди, та структурі інформації, наданої цим світом; 

урахування тонких і складних когнітивних навичок, які люди здатні набувати, та 

їхніх змін у процесі життєдіяльності [Бабушкин, 1996; Залевская, 2000; Кубрякова, 

1999, 2004; Найссер, 2003].  

Когнітивно зорієнтовані дослідження, зокрема, фразеологічного масиву 

спрямовано на аналіз процесів, які здійснено під час вторинного семіозису, а також 

на виявлення співвідношень і взаємозвʼязку мовних та когнітивних аспектів у цьому 

процесі, на встановлення шляхів доступу до прямого та/або переносного значення 

ідіоматичних виразів тощо [Жалай, 2011; Cacciari, Glucksberg, 1995; Gibbs 1995; 

Langlotz, 2001]. Витлумачуючи ФО у своїх наукових доробках як мовний знак, що 

передає інформацію, як знак, що зберігає і відтворює культурні установки народу, 

як знак, семантику якого виявлено в знаках культури, когнітологи розробляють різні 

теорії і концепції, напрацьовуючи різні підходи до їх вивчення.  

Теорія ідіоматичності мови. Думка про те, що саме мова є найяскравішою 

когнітивною здатністю людини й універсальним евристичним засобом пояснення 

усього сущого [Кубрякова, 2004, с. 44], дала поштовх для розвитку двох різних 

напрямів у когнітивній лінгвістиці: перший повʼязано з вивченням індивідуальних 
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особливостей когніції людини й використання з цією метою природної мови; другий 

орієнтовано на реконструкцію віртуальної колективної свідомості носіїв мови, їхньої 

здатності до пізнавальної та мовленнєвої діяльності. Підґрунтям переходу від 

“можливостей мови” до “вірогідного в мові” стали, зокрема, міркування лінгвістів 

щодо поняття ідіоматичності мови [Bolinger, 1977; Forsberg, 2006; Mejri, 2004; 

Sinclair, 1991; Wiktorsson, 2003; Wray, 2002]. Так, С. Мeжрі апелює до ідіоматичності 

як до загального мовного явища, характерного, специфічного або певною мірою 

ексклюзивного для певної мови [Mejri, 2004]. А. Врей, навпаки, будує своє 

визначення навколо творення мовлення на індивідуальному рівні: “Бути 

ідіоматичним – означає мати можливість вибрати один вислів серед інших, 

граматично можливих” [Wray, 2002]. М. Вікторссон пояснює, що ідіоматичність 

випливає з преференції комбінацій носіями мови [Wiktorsson, 2003, с. 62].  

Незважаючи на різновекторні підходи (глобальний, або загальний, та 

індивідуальний) до поняття ідіоматичності, його можна визначити, вслід за 

M. Пегюре, як “ексклюзивне для однієї мовної спільноти, на відміну від 

універсального” [Peguret, 2009, с. 143]. Відтак, ідіоматичність пропонує мовцям 

щонайменше один “ідіоматичний” вибір вираження відносно інших, менш 

ідіоматичних. Сучасні дослідження доводять, що ідіоматичність поширено на 

більшість полілексичних виразів, навіть якщо їх не вважають такими [Mejri, 2004; 

Peguret, 2009; Wray, 2002]. Загалом, як зауважує M. Пегюре, це – звичайні 

словосполучення, утворені звичайним способом, у яких немає жодної вказівки на 

їхню ідіоматичність [Peguret, 2009, с. 144], але вони всі прототипні й мають ознаку 

цілісності системи [Mejri, 2004, с. 4].   

Явище ідіоматичності в мові було також обʼєктом лексико-граматичних теорій, 

які досліджували “готові блоки”, якими мовець оперує під час мовлення. Так, 

“теорія лексичної граматики” М. Халлідея постулює існування для кожної лексичної 

форми особливої лексичної граматики, а також обмежене вживання лексичних форм 

у лексико-граматичних конструкціях, зумовлене узусом, тобто нашою звичкою так 

їх уживати [Halliday, 1966]. Цілком підтримуючи цю теорію, Ш. Гледіл і П. Фрац 

вважають, що “кожна лексема входить до складу більш або менш обмеженої 
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сукупності лексико-граматичної конструкції”, а “кожна конструкція залежить від 

сукупності лексем, які входять до її складу”, що доводить абсолютну “відсутність 

відкритого вибору” [Gledhill, Frath, 2007, c. 67–69]. 

З явищем існування “готових блоків” повʼязано також дослідження в галузі 

емергентної граматики. Заснована на ідеях “лексичного початку породження 

мовлення”, представлених у теорії “граматики конструкцій” (Pattern Grammar) 

британської контекстуальної школи М. Хойя [Hoey, 2005], емергентна граматика 

постулює думку про те, що “мовленнєва система розвивається без зупину і що 

повторення ситуацій і повʼязаних з ними виразів породжує “заздалегідь 

підготовлене” висловлення” [Forsberg, 2006, c. 20].  

Але в такому випадку відразу постає питання: як мовці можуть створювати нові 

одиниці, сполучувати мовні елементи, форми яких не зовсім вільні? На це питання 

намагався відповісти ще Ж. Сінклер, висуваючи “ідіоматичний принцип”, згідно з 

яким наша мовна продукція є результатом передпобудовних виборів. Існування 

нових висловлень і формулювань думки науковець пояснює на протиставленні 

“ідіоматичного” та “відкритого” вибору [Sinclair, 1991, c. 109]. За його міркувань, 

справжнього відкритого вибору не існує і кожне слово входить до лексико-

граматичних відношень без винятку, на чому, власне, наголошував ще М. Халлідей 

[Halliday, 1966]. Усе, що ми творимо в мовленні, відповідає обмеженням лексичної 

граматики, тобто системі, яка становить нерозривне сполучення між мовою і 

значенням [Gledhill, Frath, 2007]. У процесі комунікації мовець значною мірою 

використовує не стільки окремі слова, скільки повторювані, відтворювані 

конструкції. Саме такі елементи, закладені у свідомості носіїв мови як у комп’ютері, 

є важливим “будівельним матеріалом” будь-якої мови. Словник кожної людини 

містить усі слова та їхні коокуренції (тобто найуживаніші словосполучення), 

організовані не за алфавітом, а тематично, за ситуаціями.  

До подібних висновків схиляють також психолінгвістичні дослідження, згідно з 

якими більшість фраз або принаймні їхні частини збережено в памʼяті мовців: у 

мовному відрізку, який витягують із пам’яті, кожний елемент передбачає вживання 

наступного (детальніше див. [Гладка, 2018b, 91–93]). Поряд із цим, науковці 
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наголошують, що ідіоматичність є основною ознакою функціонування мовлення як 

у якісному, так і в кількісному відношеннях [Gross, 1988; Klein, 2007; La locution, 

1997]. Так, за спостереженнями K. Данел, кількість готових фраз (stock phrases) 

становить 20-30 % будь-якого тексту [Danell, 1995]; I. Мельчук стверджує, що 

кількість фразем у французькій мові сягає десятків тисяч [Mel’čuk, 1993, c. 83]; a 

Г. Гросс виявив понад 250 тисяч невільних комбінацій [La locution, 1997, c. 202]. 

Звісно, такі підрахунки, проводені на базі різних критеріїв, не можна вважати 

абсолютними, але саме вони вказують на важливість “усталеної” частини мови й на 

потребу в її ґрунтовному дослідженні. 

Найяскравішим виявом ідіоматичності в мові є її фразеологічний склад, одиниці 

якого не потребують щоразу нового творення в мовленні, їх лише відтворюють у 

звичних ситуаціях. Намагаючись віднайти спільну ознаку цих мовних одиниць, 

науковці схиляються до думки, що вона повинна бути не лінгвістичного, а скоріше 

психолінгвістичного характеру [Hudson, 1998; La locution, 1997; Moon, 1998]. А 

таким вимогам відповідає ідіоматичність, яку виявлено водночас у синхронії (вона 

охоплює лексико-семантичний та граматичний рівні мови) та діахронії (вона залучає 

фактор часу та пам’ять поколінь). Будь-яка часто повторювана синтагма, на думку 

когнітологів, отримує через певний проміжок часу автономне та монолітне 

функціонування: рутинізація зумовлює втрату значення окремих слів, що складають 

висловлення, і його вже сприймають як єдине семантичне ціле [Lamiroy, 2008, с. 5], 

чим, власне, й виступають ФО.  

Аналізуючи зв’язок пам’яті з мовними одиницями, Б. Грюніг, зокрема, вважає, 

що висловлення (фраза чи синтагма) може отримати ознаку ідіоматичності, якщо 

воно “має соціальний статус, пов’язаний із записом у пам’яті” (…), або його 

повторюють у мовленнєвому обігу, який його записав у пам’яті” [La locution, 1997] 

(курсив автора. – В. Г.). На основі цього вона стверджує, що “будь-яка ФО буде 

складною синтагмою, записаною в пам’яті, і навпаки, будь-яка складна синтагма, 

записана в пам’яті, буде ФО” [Там само].  

З одного боку, ми не заперечуємо той факт, що ФО можуть бути, за образним 

висловом лінгвістів, “витягнутими з пам’яті в готовому вигляді, подібно до окремого 
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рядочка на чистому кіноекрані” [Мокиенко, 1989]. Але, з іншого боку, ми не можемо 

погодитися з тим, що всі відтворювані вислови є ФО. Це радше результат породження 

мови, а не явище фразеології. Запам’ятовування або запис у памʼяті, відтак, виступає 

обов’язковою умовою ідіоматичності ФО та їхнього входження до мовної системи, 

але не визначальною умовою їхнього існування.  

Отже, виходячи з того, що для нашої мовної практики характерні звички й 

рутина, лінгвісти вводять поняття заздалегідь підготовлене висловлення [Forsberg, 

2006], заготовка [Mejri 2004; Peguret, 2009; Wiktorsson, 2003; Wray 2002], уже-десь-

бачене [Peguret, 2009], готові одиниці мови [Coseriu, 1967; Sinclair, 1991], готові 

заздалегідь продукти мови [Hausmann, 1984], готові вирази [González Rey, 2002; 

Gréciano, 1983; Klein, 2007; Lamiroy, 2003; Svensson, 2004].  

Однак поняття готових одиниць мови охоплює велику різноманітність мовних 

форм. Стереотипи, кліше, штампи, слогани, паремії, усталені вирази – усі ці мовні 

продукти, вживані в мовленні, являють собою певний прошарок мовленнєвих 

виразів, використані певною соціокультурною групою у певних комунікативних 

ситуаціях. Але при вивченні ФО варто чітко відмежовувати їх від інших 

комунікативних усталених висловлень, від яких вони відрізняються, насамперед, 

некомпозиційністю значення й образністю.   

Основні положення когнітивної семантики у вивченні фразеологізмів. 

Представники когнітивної семантики як одного з напрямів когнітивної лінгвістики 

розглядають значення як ментальне явище, повʼязане зі способом отримання, 

збереження й обробки інформації людським мозком (А. Баранов, 

Д. Добровольський, С. Жаботинська, C. Brugman, R. Dirven, G. Fauconnier, 

Ch. Fillmore, D. Geerarts, R. Jackendoff, M. Johnson, G. Lakoff, R. Langacker, 

B. Rudzka-Ostyn, E. Sweetser, L. Talmy, A. Wierzbicka та ін.). У своїх міркуваннях 

вони виходять з того, що семантика природних мов є конвенційним результатом 

категоризації і концептуалізації світу представниками певного етносу та культури й 

відображає досвід, знання, відчуття людини, які можуть бути невідповідними 

дійсному стану речей; генератором значень висловлень є людина як носій когніції, 

яка обирає власний або повʼязаний з її мовою спосіб інтерпретації дійсності; 
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значення має концептуальну природу та ґрунтується на прототипній категорії, яку 

активовано в будь-яких контекстах використання цього значення [Селіванова, 2008, 

с. 382]. З огляду на це, вони переконані, що кожна мовна одиниця своїм змістом 

указує на певний фрагмент дійсності, а її значення “вбудовано” в структуру знань 

про світ (прототип, фрейм, сценарій), які слугують посередником між власне 

мовним знаком і позначуваною дійсністю. Таке розуміння значення лексичної, а 

відтак і фразеологічної одиниці знайшло своє відображення як у працях щодо 

проблем штучного інтелекту в когнітивній психології, так і в лінгвістиці. 

Дослідники усвідомлюють, що опис семантики повинен відповідати на два 

основних питання: 1) яке відношення має об’єкт зі світу “Мова” до світу 

“Дійсність”, 2) які встановлені відношення між цим об’єктом та іншими об’єктами 

того ж рівня у світі “Мова” як у системі [Семантика, 1991]. Але якщо другому 

питанню було присвячено численні дослідження у фразеології, то перше з них 

почали розглядати лише у зв’язку з переходом до когнітивної парадигми й завдяки 

дослідженням так званої наївної картини світу в мові.  

У площині цього підходу особливий інтерес викликають ФО, основна функція 

яких полягає не стільки в описі певних предметів і явищ зі світу “Дійсність”, скільки в 

їхній оцінці: як одиниці вторинної номінації, часто конотативно марковані, вони 

відображають особливе ставлення мовця до об’єкта номінації. Образне 

переосмислення, надпонятійний зміст, зумовлений екстралінгвальними факторами, 

культурна інформація, наявна у внутрішній формі ідіоми, допомагають науковцям 

зрозуміти наївне уявлення про світ народу, який говорить цією мовою, а також 

зобразити процес номінації у вигляді мовного знака, кінцевим результатом якого є 

мовна картина світу. На основі окреслених положень когнітивної семантики зароджено 

низку фундаментальних теорій, які досліджують різноманітні аспекти значення ФО.  

Особливе місце серед них посідає теорія концептуальної метафори, 

засадничим постулатом якої є розуміння метафори як засобу творення мовної 

картини світу, як когнітивне маніпулювання наявними в мові значеннями з метою 

формування нових концептів, як процес, що дозволяє зрозуміти одне в термінах 

іншого [Метафора, 1988; Теория метафоры, 1990; Lakoff, 1990]. На основі цього 
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лінгвісти досліджують донорську (donor domain) та реципієнтну (recipient domain) 

зони [Новоселова, 2003; Рахилина, 2002; Kittay, Lehrer, 1992; Rudzka-Ostyn, 1995], 

вивчають когнітивні, або ментальні, простори, задіяні в утворенні концептуальної 

метафори, та їхню інтеграцію [Fauconnier, Turner, 2002]. Встановлено, що метафора, 

виявляючи аналогії між різними предметами й явищами, уможливлює 

застосовування знань і досвіду, отриманих в одній області, для розвʼязання проблем 

в іншій [Минский, 1988], що завдяки метафорі відбувається концептуалізація нового 

фрагмента дійсності за аналогією з уже наявною системою понять під певними, 

заданими метафорою, кутами зору [Заботкина, 2002; Метафора, 1988].  

Застосовуючи положення теорії концептуальної метафори до вивчення 

фразеологічного масиву мови, значну частину якого сформовано саме в результаті 

процесу метафоризації, лінгвісти пояснюють, які образи лягли в основу появи тих чи 

тих метафор, які когнітивні механізми задіяно під час формування фразеологічного 

значення, яку роль відіграє опис тих структур людської свідомості й підсвідомості, 

що забезпечують адекватне сприйняття і вживання ідіом, а також тих, які беруть 

участь у їх творенні. Так, А. Баранов і Д. Добровольський стверджують, що 

породження актуального значення ідіоми може бути описано як результат взаємодії 

двох структур знань – фрейма джерела та фрейма цілі. У результаті їхнього 

поєднання виникає когнітивна напруга, виражена у перебудові структур фреймів: 

елімінації одних слотів і актуалізації інших [Баранов, Добровольский, 1990, 2008].  

З огляду на те, що метафора – це когнітивна операція над концептами й засіб 

концептуалізації, який дозволяє осмислити ту або іншу область дійсності в термінах 

понятійних структур, які спочатку склалися на базі досвіду, отриманого в інших 

областях, для неї характерна національна специфічність і антропоцентричність. Адже 

людина постійно намагається зіставити конкретне й абстрактне, відчутне й 

невідчутне [Теория метафоры, 1990, с. 68]. У новому метафоризованому значенні 

часто спостерігають сліди буквального значення, засновані на відчутті тотожності, 

подібності двох або більше сутностей, які перебувають у центрі уваги номінатора. 

Виходячи з того, що для здійснення актів мислення і категоризації надбаного 

людиною досвіду немає нічого важливішого, ніж відчуття подібності, когнітивна 



 

 

90 

 

лінгвістика вбачає в метафорі ключ до розуміння основ мислення і процесів 

творення як універсального образу світу, так і національно-специфічного його 

бачення. Відповідно, фразеологічний склад мови, утворений внаслідок 

метафоризації, уможливлює розуміння етнічно зумовлених стереотипів людської 

свідомості, накопичених упродовж її багатовікової історії. 

Водночас, через експерієнталістський характер метафори, покладений в основу 

цієї концепції, можна пояснити когнітивні механізми й принципи творення лише тих 

ФО, які засновані на нашому досвіді (напр.: vouloir disparaître dans un trou “не знати, 

куди себе подіти”, un vieux cochon “розбещена, розпусна людина”). Іншими словами, 

теорія концептуальної метафори розглядає лише “справжні” метафори, які існують у 

нашій концептуальній системі, залишаючи поза увагою “ірраціональні” утворення – 

продукти нашої уяви, які посідають чільне місце серед ФО французької мови (напр.: 

venir d’une autre planète “бути невідомим оточенню”, avoir les démons “біситися”).  

Розробку питання взаємодії вихідних компонентів фразеологічного значення 

представлено в теорії концептуальної інтеграції Ж. Фоконьє і М. Тернера. Нею вони 

називають одну зі спільних когнітивних операцій, у ході якої вихідні МП створюють 

нову структуру, розвинуту за своїми законами, – ІП. Виокремлюючи два вихідних 

простори – ПП, який містить елементи, спільні для обох вихідних просторів, та ІП, 

утворений за рахунок проекції, – науковці пояснюють здатність людини до особливого 

мислення і до формування нових смислів. Конструювання МП описує шлях, яким ми 

думаємо або говоримо, пропонує нам принципово новий підхід до розуміння і 

пояснення формування значення НО, зокрема фразеологічних, у яких значення ІП не 

дорівнюватиме сумі значень вихідних МП [Fauconnier, Turner, 2002].  

Незважаючи на низку недоліків окресленої теорії, серед яких науковці 

називають недостатність культурно-історичного компонента; логічний, а не 

психологічний характер наведених аргументів і прикладів; звʼязок наведених 

авторами прикладів скоріше з формою їх представлення, а не із сутністю 

здійснюваних когнітивних операцій тощо [Глебкин, 2013; Никитин, 2002; Brandt, 

2005; Gibbs, 2000], вона знайшла підтримку серед тих лінгвістів, які вивчають 

людську поведінку й творчі процеси в різних сферах її діяльності, залучають 
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породження і розуміння мови до широкого спектра когнітивних процесів. За 

словами О. Ірісханової, вона “фактично протиставляє алгоритмічному розумінню 

побудови мовного значення евристичний підхід, спрямований на пошук нового, 

раніше невідомого, і заснований не на прораховані алгоритми, а на інтуїцію” 

[Ирисханова, 2007, с. 70]. Побудована на образному мисленні людини, теорія 

концептуальної інтеграції здатна пояснити проблеми побудови значення, 

референційно непрозорі контексти, референції, пресупозиції, а також виявити роль 

когнітивних факторів, зокрема принципів організації знання і процедурних стратегій 

семантичної інтерпретації, у тій області, яку часто називають логікою природної 

мови [Селіванова, 2008, с. 387].  

Водночас на тлі великої уваги до принципів дії теорії концептуальної інтеграції, 

питання усталених сполучень і фразеологізмів у межах цієї теорії маловивчене. 

Хоча її застосування як інструменту дослідження когнітивних основ формування 

ФО дозволило б, на наш погляд, провести аналіз цього процесу з нових позицій і 

довести різний характер впливу суміжних елементів на значення ФО загалом.       

Концептологічний напрямок фразеологічних досліджень. Значним кроком у 

вивченні питань, пов’язаних із проблемою співвідношення мови й мислення, а 

також способів зв’язку оперативних одиниць нашої свідомості з об’єктивувальними 

їх мовними формами, стало висунуте в когнітивній лінгвістиці положення про 

концепти як “інформаційні структури свідомості, різносубстратні, певним чином 

організовані одиниці пам’яті, які містять сукупність знань про обʼєкт пізнання, 

вербальних і невербальних, набутих шляхом взаємодії пʼяти психічних функцій 

свідомості й позасвідомого” [Селіванова, 2006, с. 256]. Поняття концепту відповідає 

уявленню про ті змісти, якими оперує людина у процесах мислення і які 

відображають зміст досвіду та знання, зміст результатів усієї людської діяльності й 

процесів пізнання світу у вигляді певних квантів знання [Арутюнова, 1999; 

Аскольдов, 1997; Иванова, 2002; Краткий словарь, 1996; Полюжин, Венжинович, 

2009; Попова, Стернин, 2000; Степанов, 1997].  

Розгляд фразеології з концептуального погляду має в лінгвістиці недавню 

історію. Вона розпочалася з вивчення мови загалом як антропоцентричного 
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феномену, а її ідіоматики не самої по собі, а як вияву мовної, а через неї і духовної 

культури носіїв певної мови. Виходячи з того факту, що основна інформація про світ 

приходить до нас через мову загалом та її невід’ємний фразеологічний склад зокрема, 

науковці переконані, що завдяки його дослідженню ми зможемо розкрити багато 

прихованих або давно втрачених знань, матеріальні й духовні цінності соціума. Саме 

тому однією з основних задач когнітивної лінгвістики є розкриття ментальності народу 

через мову, виявлення цілих комплексів культурних традицій, закріплених у мові, 

аналіз того, як міфологічне знання і вірування виявить себе в сучасному значенні ФО 

та їхніх метафорах [Бабушкин, 1996; Буянова, Коваленко, 2012; Воркачев, 2004; 

Вятчина, 2006; Дейчаківська, Старик, 2000; Жалай, 2008, 2011; Телия, 1996].  

Як самобутній пласт для кожної мови, ФО постають певного роду “ланкою, яка 

поєднує в єдиний ланцюжок “тіло знака” (а для знаків вторинної номінації – це й 

“буквальне значення” самого позначувального), з одного боку, а з іншого – 

концепти, стереотипи, еталони, символи, міфологеми тощо національної і ширше 

загальнолюдської культури, засвоєні народом – носієм мови” [Телия, 1996, с. 215].  

Отже, концептологічний підхід у вивченні ФО заклав основи для формування 

лінгвокультурологічної парадигми, яку зорієнтовано на “культурний фактор у мові й 

мовний фактор у людині” [Телия, 1996, с. 22]. Закладені в ФО образи отримують 

символічне, образно-метафоричне значення в культурі певного етносу, 

представленої як результат власне людської свідомості, зафіксованої в міфах, 

легендах, ритуалах тощо.  

 

1.4.3. Лінгвокультурологічний підхід до вивчення фразеологізмів  

 

У другій половині – кінці ХХ ст., як зауважено вище, мовознавство “переживає” 

певного роду антропологічну революцію, звернувшись до ґрунтовних досліджень 

того, як відображено в мові процеси світосприйняття, хоча звʼязок мови й культури 

був обʼєктом наукових розвідок ще ХІХ ст. (Л. і В. Гримм, Ф. Буслаєв, Ф. Буслаєв, 

О. Афанасьєв, О. Потебня, О. Поліванов та ін.). На початку ХХ ст. лінгвіст і 

культуролог Е. Сепір говорить про мову як про “соціалізовану частину культури й 
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засіб для вираження її значення” [Сепир, 1993], а дещо пізніше Б. Уорф констатує: 

“Ми виокремлюємо в світі явищ ті чи інші категорії і типи зовсім не тому, що вони 

очевидні; навпаки, світ постає перед нами як калейдоскопний потік вражень, який 

повинен бути організованим нашою свідомістю, а отже – загалом мовною системою, 

яку збережено в нашій свідомості” [Уорф, 1960, с. 174]. Про те, що “осмислити світ, 

знаходячись у відносному полоні мовної картини світу, означає визначити 

інтелектуальне й емоційно-ціннісне ставлення людини до світу в певному 

культурно-мовному соціумі, де кожний народ по-своєму нарізує і ділить світ”, пише 

також Х. Ортега-і-Гассет [Теория метафоры, 1990, с. 72]. Отже, в свідомості людини 

реальний світ представлено так, як його відображено в мові: кожна мова відображає 

світ по-своєму, закладаючи тим самим мовну картину світу, яка визначає специфіку 

національного світобачення.  

Учення В. фон Гумбольдта, концепція Л. Вейсгербера, гіпотеза лінгвістичної 

відносності Е. Сепіра й Б. Уорфа, концепція неогумбольдтіанства, антропологічні й 

культурологічні дослідження національного світосприйняття і мови – усе це, власне, 

й заклало фундамент лінгвокультурології як єдиної науки про культуру й мову. 

Виходячи із загальноприйнятого факту про те, що сама мова не відображає 

безпосередньо навколишній світ, а відображає спосіб уявлення (концептуалізації) 

цього світу національною мовною особистістю [Вежбицкая, 1999, с. 434], мову 

розглядають не лише як інструмент комунікації і пізнання, а й як культурний код 

нації, що виступає інформативним посередником у ланцюжку “світогляд – 

світовідчуття – світорозуміння – світоусвідомлення – світоуявлення” з маркером 

“національне” [Моисеева, Волошкина, 2009, с. 22].  

У вивченні національної самосвідомості пріоритетним напрямом визнають 

дослідження фразеологічної картини світу, в якій у знаковій формі зафіксовано 

ментофакти матеріальної і духовної культури нації, відображено ціннісні орієнтації 

певного етносу, систему його моральних, етичних і естетичних уподобань 

(М. Алефіренко, Н. Брагина, В. Бурбело, М. Ковшова, О. Левченко, О. Опарина, 

В. Телія, Ю. Тильман та ін.). Культурно-історичну цінність ФО зумовлено, на думку 

науковців, не стільки предметами й явищами матеріального світу, зафіксованими в їх 
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вільних прототипах, скільки інтелектуально-емоційною інтерпретацією цих 

предметів і явищ [Алефиренко, 2008; Телия, 1996]. Фразеологічні звороти різних 

типів являють собою “форму вираження об’єктивної реальності в свідомості носіїв 

мови, системних відношень самого світу реалій” [Гаврин, 1974, с. 45], “мовні 

інформативні знаки, що відтворюють культурні настанови народу” [Ковшова, 2012, 

с. 32], одиниці ментального лексикону, збережені в памʼяті національної спільноти й 

витягнуті як усталені неподільні найменування, що відображають культурний простір 

мови [Телия, 1996, с. 237]. Вони мають “багатовимірну структуру, яка включає, поряд 

із понятійною основою, соціопсихологічну частину”, яку обмірковує і переживає 

носій мови й яка містить емоції, оцінки, національні образи й конотації, властиві 

даній культурі” [Маслова, 2004, с. 36].   

У площині лінгвокультурологічного підходу до вивчення мовних явищ 

поширення набуває термін лінгвокультурема, який витлумачують як мовне 

вираження реалії, виявлене в окремій групі знаків мовної картини світу, що містять 

сукупність ознак культурологічного фонду певного етносу [Бухонкина, 2002; 

Веденина, 2000; Гак, 1998; Каракевич, 2014], як “вербальний репрезентант 

загальнолюдського чи національно-культурного концептуального образу мовної 

свідомості, який містить культурно значиму інформацію як в цілому, так і в одному 

з її значень – денотативному, сигніфікативному або конотативному” [Медвідь, 2009, 

с. 8–9], як “проекцію елемента культури в мовному знакові” [Воробьев, 2008]. До 

лінгвокультурем відносять назви предметів, понять, концептів однієї 

лінгвокультурної спільноти, які не можна зустріти (або які існують в іншому 

вигляді) у представників іншої лінгвокультури [Веденина, 2000].  

До їх класу зараховують також ФО з огляду на те, що вони відображають 

бачення світу й національну культуру соціуму, акумулюють колективний досвід, 

переданий з покоління в покоління, а також є носієм і джерелом національно-

культурної інформації. Відповідно їх витлумачують як лінгвокультурологічні 

одиниці, в яких відображено світосприйняття того чи іншого лінгвокультурного 

суспільства [Артемова, 2002, с. 79], як носій культурно-національної конотації, 

образну мотивованість яких безпосередньо пов’язано зі світосприйняттям народу-
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носія мови [Телия, 1996, с. 214–215], як дзеркало, у якому лінгвокультурна спільнота 

ідентифікує свою національну самосвідомість [Там само, с. 9], як сховище і спосіб 

передачі інформації про культуру та історію народу [Верещагин, Костомаров, 1980].  

Сучасна дослідниця Л. Лебедєва, зокрема, зауважує, що національно-культурну 

специфіку ФО представлено як у плані вираження, так і в плані змісту. У плані 

вираження її представлено особливими культурними маркерами, тобто 

безеквівалентною предметною лексикою, етнонімами, топонімами, архаїзмами тощо, 

які вимагають етимологічного або історико-культурного коментаря при перекладі; а в 

плані змісту – денотативною співвіднесеністю образу й додаткових конотацій, які й 

відображають “національний колорит” [Лебедева, 1999, с. 66]. Вивчаючи національну 

своєрідність ФО на основі їхнього фразеологічного значення, Ю. Солодуб вважає, що 

“основу семантики цих мовних одиниць становить фразеологічний образ, який, 

власне, й зберігає національну специфіку фразеологізму, відому лише одному народу, 

представникам однієї нації” [Солодуб, 1990, с. 58].  

Так, національну специфіку лінгвокультурної картини світу французького 

етносу досить яскраво виражено у фразеологічних зворотах, які містять у своїй 

структурі: 1) власні назви, напр.: faire le Jacques “клеїти дурня; поводитися 

безглуздо”, être Gros-Jean comme devant “бути обманутим марними сподіваннями; 

бути розчарованим”, C’est Gros-Jean qui en remonte à son curé “Це – невіглас, який 

лізе в справу, в якій мало тямить” (французькі імена Jacques і Jean традиційно 

символізують простачка, дурника або невдаху); 2) національний артефакт, напр.: 

être bon (à mettre) pour Charenton “збожеволіти” (м. Шарентон, у якому знаходився 

притулок для душевнохворих, слугує прототипом сучасних психіатричних 

лікарень); 3) культурно значимий символ, напр.: sauts de chèvre “безладні стрибки”, 

avoir sa chèvre “гарячкувати через дрібниці”, gober sa chèvre “вивести із себе, 

розлютити” (у французькій культурі козу асоціюють із різкою, злою, неприємною 

людиною, якій властиві несподіваність і буйність характеру) (про типологію 

лінгвокультурем див. [Гладка, 2016а, 2018b]). Відтак, ФО постають як вербальні 

репрезентанти національно-культурного концептуального образу мовної свідомості, 

в якій діалектично повʼязані лінгвальний і екстралінгвальний змісти, що й дає право 
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зараховувати їх до лінгвокультурем.  

Ще одним важливим питанням, яке постає у площині лінгвокультурологічного 

підходу, є доцільність зарахування ФО до культурних стереотипів. Загалом 

призначення стереотипів убачають у стабілізації та ідентифікації спільноти як 

єдиного етносу, акумуляції і систематизації соціокультурного й історичного досвіду 

етносу, трансляції знань носіїв певної мови від покоління до покоління, захисту 

групових інтересів, своєрідності національної культури в умовах міжетнічних 

контактів тощо (В. Маслова, A. Chauvin, Bl. Grünig, Ch. Schapira та ін.) (детальніше 

про полеміку щодо природи стереотипів див. [Гладка, 2016а]).  

Досліджуючи процес стереотипізації та його результат, науковці розмежовують 

два поняття: 1) стереотип як когнітивно-психічний процес (стереотипи думки), що 

регулює сприйняття і пізнання навколишньої дійсності, та 2) стереотип як мовно-

мовленнєве явище (стереотипи мови), що акумулює успадковану соціокультурну 

інформацію або надбаний у процесі життєдіяльності досвід [Акимова, Гудавичюс, 

2003; Бартминьский, 2009; Тищенко, 2000; Fevre-Pernet, 2009]. Концентруючи свою 

увагу на останньому типі стереотипів, А. Шовен, наприклад, вважає, що вербальні 

стереотипи являють собою “лексичний звʼязок, закріплений уже в мовній 

практиці” [Chauvin, 1993, c. 27]. З тих же причин Б.-Н. Грюніг говорить про банальні 

формули (formule banale) або преконструйовані формули (formule préconstruite) на 

позначення стереотипних виразів, а також про прийняті позначення (signifiants 

reçus) щодо паремій, цитат, рутин і т. п. [Grünig, 1993, c. 103–104].     

Досліджуючи основні ознаки мовних стереотипів, лінгвісти називають, 

насамперед, образність, спрощеність, схематичність, цілісність, оцінність, 

символічність, субʼєктивність, категоричність, більшість з яких характерні також 

для ФО, що, власне, й зумовило розгляд останніх серед стереотипів. Так, про 

стереотипну природу культурно значущих ФО говорить В. Телія: “Стереотип є 

колективною уявою, яка синтезує типові ситуації і властивості; його співвіднесено з 

найбільш глибинними ментальними структурами свідомого або позасвідомого і 

розташовано над дискретними значеннями й формами мовних знаків, що його 

презентують; стереотип як категорія симболарія культури залишає у фразеологізмах 
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сліди у вигляді усталеного відтворюваного за змістом і формою рефлексивно-

інтерпретувального звʼязку з настановами культури й у такий спосіб надає цим 

виразам культурно-смислової ємності” [Телия, 1999, с. 93].  

Основним критерієм мовних стереотипів Ш. Шапіра вважає їхню злитість, яка 

може породити граматичні вирази (які можна замінити простим лексичним 

елементом), з одного боку, й стереотипні вирази (або формули) – з іншого. Останні 

французька дослідниця поділяє на: 1) експресивні синтагматичні вирази, тобто 

стереотипні вирази, серед яких вона виокремлює буквальні (напр.: haut et fort), 

метафоричні (напр.: se jeter à l’eau), алюзійні вирази (напр.: le cheval de Troie) і 

кліше (напр.: noir comme le charbon); 2) ідіоматичні вирази (напр.: prendre la clé des 

champs); 3) стереотипні вислови, до яких належать паремії, апофтегми, афоризми, 

формули ввічливості, ритуальні формули, рутинні й ситуаційні фрази, слогани 

[Schapira, 1999, c. 12–13].  

Попри національно-культурну маркованість і відтворюваність ФО, фактичний 

матеріал засвідчує, що лише деякі ФО дійсно можна зарахувати до мовних 

стереотипів (про що йтиметься далі).  

Отже, мова відображає національну ментальність і культурні цінності певного 

етносу, кожна культура має ключові концептуально значущі мовні одиниці, мовну 

особистість “занурено” в тексти, “реалізовано” й визначено за допомогою мовних 

домінант, серед яких важливе місце належить ФО. Незважаючи на національно-

культурну специфіку, ці одиниці формують певного роду підсистему в будь-якій 

мові, виявляють певні спільні закономірності. Виражаючи абстрактне через 

конкретне, узагальнене – через чуттєво й зорово сприйняте, вони виступають 

особливою формою рефлексії внутрішньомовної дійсності. Їхнє виникнення 

зумовлене потребою будь-якого мовного суспільства у засобах комунікації, тобто 

вербального вираження почуттів, експресивних оцінок, способів емоційного впливу, 

яскравих і влучних характеристик людини, предметів, явищ тощо. Саме 

фразеологічний субрівень мови найбільш експліцитно відображає специфіку 

пізнавального й емоційного досвіду етносу, риси його матеріальної і духовної 

культури, відтворює характерологічні особливості народного менталітету.  
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1.5. Наукові парадигми вивчення неофразеології   

 

Усупереч упередженому ставленню лінгвістів XVIII ст. до такого явища, як 

неологізація мови (вважали, що неологізми “псують” народну мову), поповнення 

лексики – історично неминучий процес, необхідний для того, щоб на кожному етапі 

свого розвитку мова могла відповідати потребам суспільства як у спілкуванні, так і в 

закріпленні результатів пізнання дійсності, у розвитку та збагаченні культури народу. 

Мова ніколи не буде чимось застиглим і незмінним. Будь-яке нове слово, за образним 

висловленням Н. Котелової, являє собою “новий монументальний камінь, який входить 

до складу тієї піраміди мови, яку творять народи впродовж віків, засвідчуючи своє 

буття, і останній, верхній, камінь якої буде покладено лише тоді, коли її [піраміди] 

будівництво буде завершено” [Котелова, 1978, с. 5]. Іншими словами, розвиток мови 

буде припинено лише тоді, коли припинить своє існування саме людство.  

Саме з таких міркувань виходили засновники неології, обґрунтовуючи 

важливість наукового опису інновацій у словниковому складі, розв’язання проблем 

їхнього виникнення, а також порівняння корпусів неологізмів у різних мовах і 

обговорення можливостей їхнього планування. Найбільших успіхів у розробці 

теоретичних і методичних питань неології досягли французькі лексикологи 

(М. Cohen, A. Darmsteter, L. Deroy, B. Gardin, P. Gilbert, L. Guilbert, J. Sablerolles та 

ін.); успішно розробляли науку про неологізми також вітчизяні (Л. Попко, 

Є. Карпіловська, Н. Клименко, Р. Помірко, О. Чередниченко та ін.) та російські 

лінгвісти (О. Брагина, В. Гак, В. Заботкіна, О. Земська, Н. Котелова, Є. Левашов, 

В. Лопатін, Р. Намітокова, О. Розен, В. Сергєєв та ін.); практичні лексикографічні 

проблеми неологізмів висвітлено англійськими та американськими дослідниками 

(J. Algeo, R. Baayen, G. Cannon, C. Cutler, W. Lee, J. Simpson тощо). Поставши як 

окрема лінгвістична галузь, неологія, однак, концентрувала свою увагу на нових 

словах і нових значеннях, залишаючи осторонь фразеологічні інновації, про які вона 

згадувала лише побіжно.   

З появою нових підходів до вивчення мови (когнітивного, лінгвопсихологічного, 

лінгвокультурологічного тощо) інтереси лінгвістів спрямовано від функціонування 
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неологічних явищ у мовленнєвій діяльності до їх творця – людини. Як наслідок, у 

поле зору потрапляють фразеологізми, для яких характерне яскраво виражена 

антропоцентричність творення і вживання. Результатом плідної праці науковців у цій 

галузі стало зародження нової мовознавчої дисципліни – неофразеології, яка 

акумулювала основні принципи загальної фразеології та неології.  

Не маючи можливості детально зупинитися на всіх загальнолінгвістичних 

напрямах дослідження неологізмів, пропонуємо наразі огляд лише тих положень, які 

лягли в основу вивчення цих мовних одиниць, а вже потім окреслимо основні 

підходи до вивчення неофразеології, які знаходяться сьогодні на стадії становлення.  

Загальнолінгвістичні підходи до вивчення неологічних утворень. 

Сформована в другій половині ХХ ст. як окрема мовознавча дисципліна, неологія 

поставила перед собою завдання ідентифікувати нові слова й значення та поділити 

їх на окремі групи у звʼязку з неоднорідністю новоутворень, проаналізувати 

чинники їхньої появи, вивчити моделі їх творення, виявити принципи прийняття чи 

неприйняття інновацій до системи мови, розробити принципи лексикографічної 

обробки (детальніше про становлення неологічної науки див.: [Попко, 2007, с. 119–

131]). Намагаючись забезпечити достатньо повний та глибокий аналіз неологізмів з 

різних точок зору, лінгвісти пропонують доволі різні, а часом і протилежні, теорії 

мовної природи цих одиниць.  

Так, прихильники традиційного структурно-семантичного напряму 

виокремлювали неологізми, насамперед, на основі їхніх структурних і семантичних 

ознак. До їхнього складу вони зараховували лише нові, незапрограмовані, 

неочікувані, немотивовані внутрішньою структурою співзвуччя – утворення ex 

nihilo (термін G. Matoré). Як приклад вони часто цитують такі стихійні, випадкові 

слова, як-от: *куздра, *гуолла, *рокоо (цит. за: [Котелова, 1978]). Натомість, з 

теоретичного погляду, стверджують науковці, які апелюють до них, таких слів не 

повинно бути, оскільки в процесі їхнього творення використовують лише 

граматично словозмінні морфеми, тоді як їхні корені та мотиватори залишаються 

семантично порожніми [Котелова, 1978; Попова, 2005]. Зазначимо, що такі 

утворення рідко трапляються у звичайному мовленні носіїв мови. Потреба в них 
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виникає загалом під час створення штучної номінації. Йдеться про так звані рекламні 

слова, створені не спонтанно, а сконструйовані свідомо спеціалістами з реклами, 

психологами, лінгвістами. Як наслідок, у мові з’являється доволі великий прошарок 

інновацій, морфемний склад яких сприймають як безпрецедентний, доволі відмінний 

від стандарту: складники цих слів лише віддалено нагадують словотвірні морфеми, 

напр.: goore-tex, vernis Laquiresit, spormidable, délicaresse, magichien. Натомість 

лінгвістичні дослідження доводять, що останнім часом навіть з цією метою 

створюють відносно мотивовані слова, внутрішню форму яких, хоча й складно, але 

можна прочитати, наприклад: Resilence-soin antifatigue, phyto-bronz, forzappétissant. 

Отже, тенденція до розвитку штучної лексики, серед якої, насамперед, структурно 

нові для мови слова, суперечить цій теорії.  

Про те, що новим номінаціям властива семантична прозорість мотивації у 

процесах їхнього творення, свідчать також когнітивні дослідження. Для понятійної 

інформації неологізмів, як об’єктивної ознаки, на думку Р. Помірко, характерна певна 

прогностичність [Помірко, 2006, с. 10]. Адже появу будь-якого нового слова 

зумовлено попередньою мовною традицією [Будагов, 2003, с. 37] і зафіксовано 

носіями мови лише на основі попереднього мовного й культурного досвідів 

[Чекалина, Ушакова, 1998, с. 21]. Отже, усі інновації певним чином відомі, 

“очікувані”, існують у системі як потенційні одиниці. Тому розгляд неологізмів лише 

з погляду їхньої нової структури не має теоретично-практичного обґрунтування 

(детальніше це питання обговорено в [Гладка 2009b, 2010]).  

У межах цього напряму лінгвістами зроблено спроби залучити до вивчення 

неологізмів процесуальність і динаміку, як ознаки одиниць мовної системи 

[Кудрявцева, 1993; Намитокова, 1986]. Так, Л. Кудрявцева розглядає здатність до 

змін як основну ознаку мовної структури й аргументує необхідність дослідження 

динамізму в аспекті структурних змін мовної системи, які, завперш, детермінують 

джерела та механізми мовної змінюваності й мовного розвитку. Розуміння лексики 

як особливої системи повинно бути доповнено правилами та моделями, за якими 

сформовано її одиниці. Саме динамічна модель дозволяє показати систему мови як 

цілісну єдність стійкого й рухомого, стабільного й змінного [Кудрявцева, 1993, с. 3–
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4]. Але при такому підході нові одиниці розглядають у межах традиційної 

парадигми, а людину як основне “джерело” мовленнєвої діяльності, у процесі якої 

породжено неологізми, ігнорують.  

Зважаючи на це, деякими лінгвістами до динамічної теорії залучено ще два 

аспекти: статичний і кінематичний [Журавлев, 1977, с. 29–30; Тогоева, 1999, с. 81]. 

Статичний аспект полягає у відображенні одномоментного стану мови: одиниць і 

їхніх зв’язків, відношень, моделей творення, наявних у певний фіксований момент 

часу; а кінематичний – у часовому розвитку, послідовності різномоментних 

структур, які вказують на зміни й формування зв’язків і відношень у межах одного 

виду, рівня, сфери тощо, який виокремлює області активації системи та її 

“відпочинку”, згасання. Динамічний аспект у такому випадку передбачає аналіз 

причинно-наслідкових зв’язків, відношень і причин активності певних ділянок 

мовної системи в конкретний момент часу. 

У межах функціонального підходу до вивчення мови та мовних явищ науковці 

вивчають питання доцільності появи неологізмів різних типів, їхнє призначення та 

особливості функціонування, звʼязок із позначуваними реаліями тощо. Розробляючи, 

так би мовити, денотативну теорію неологічних утворень, лінгвісти висловлюють дві 

точки зору – вузьку та широку. Згідно з першою, основне призначення неологізмів 

полягає виключно в позначенні нових явищ (реалій) або понять. Власне через це деякі 

лінгвісти називають їх “деномінативними неологізмами” (néologismes dénominatifs) 

або “предметними неологізмами” (néologismes de chose) [Guilbert, 1975]. Висуваючи 

екстралінгвальну детермінованість лексичного збагачення як визначальну ознаку 

поняття неологізм, вони стверджують, що словникові інновації зумовлені 

ускладненням соціальних відносин, зокрема розвитком науки й техніки, а отже, й 

потребою у позначенні нових реалій, понять і явищ [Алаторцева, 1999; Клименко, 

Карпіловська, Кислюк, 2008; Косович, 2014; Миськевич, Чельцова, 1970; Чекалина, 

Ушакова, 1998], позиціонуючи їх у соціально-історичній категорії. Так, у деяких 

тлумачних і лінгвістичних словниках неологізм визначено як “слово або зворот, 

створені для позначення нового (раніше невідомого) предмета або для вираження 

нового поняття” [Ахманова, 1969, с. 261], а в лінгвістичних досліджень – як нові 
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лексичні утворення, які ще не ввійшли або ще не входили до загальнолітературного 

вживання і виникають через суспільну необхідність для позначення нового предмета 

або явища, зберігаючи відчуття новизни для носіїв мови [Брагина, 1973, с. 16–17; 

Шанский, 1972, с. 158–161].       

Прихильники широкого підходу розглядають неологізми як “слова, значення 

слів або словосполучення слів, які з’явилися в певний період у мові або використані 

один раз (“оказіональні” слова) в тексті або акті мовлення” [ЛЭС, с. 331]; “слово чи 

сполука, використані мовою в певний період на позначення нового або вже наявного 

поняття або в новому значенні й усвідомлюються як такі носіями мови” [Селіванова, 

2006, с. 417]; “слово чи мовний зворот, що недавно з’явилися в мові для позначення 

нового або вже усталеного поняття, предмета тощо” [Куньч, 2005, с. 496], що 

зафіксовано відповідними словниками.  

Подібні міркування спостерігаємо також у лінгвістичних дослідженнях. Так, 

французький мовознавець M. Гревіс розглядає неологізм як “новоутворене або 

узуальне слово, вжите з іншим значенням” [Grevisse, 1964, c. 73]. За визначенням 

О. Кубрякової, неологізм – це “нове слово (усталене словосполучення), що відповідає 

потребам спілкування, нове за значенням і за формою (або лише за значенням, або 

лише за формою), яке створено за словотворчими законами даної мови або 

запозичено з іншої мови і сприйнято носіями даної мови як нове упродовж певного 

часу” [Кубрякова, 1986, с. 35]. Неологізми мають не лише позначати все те, що 

виникає наразі, а й уточнити або експресивно відтінити вже наявне [Алаторцева, 

1999; Заботкина, 1989], що, власне, й відображено в назві експресивні неологізми 

[Джеус, 2008, с. 6].  

Отже, неологізми можуть позначати різні, з погляду новизни, явища й поняття, 

що зумовлює зарахування до їхнього класу як власне нових (уперше створених), так 

і відомих у мові одиниць, що вийшли на певний період з активного вживання, а 

тепер стали широко вживаними, а також тих похідних слів, які ніби існували в мові 

потенційно й були утворені останнім часом від узуальних слів за відомими 

структурно-семантичними моделями.  

У неології активізувався соціолінгвістичний напрям досліджень, хоча єдність 
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зовнішніх і внутрішніх чинників у процесі неологізації вивчено ще в працях середини 

ХХ ст. (Ю. Бельчіков, С. Ожегов, М. Шанський, Д. Шмельов та ін.). Однак сьогодні, 

розглядаючи питання розвитку лексичної підсистеми мови, зумовленого впливом 

соціально-економічного й політичного перетворень, які відбуваються в суспільстві, 

лінгвісти говорять не про опис способів і засобів динамізації сучасної лексики, а про 

те, що саме відображено в період політично-економічних змін у лексичних інноваціях 

і якою мірою збігаються відображення однотипних денотативних областей у різних 

мовах (А. Дуліченко, Л. Крисін, І. Стернін та ін.). У своїх працях вони наголошують 

також на тому, що неогенний бум у багатьох сучасних мовах супроводжується 

значною активізацією вживання іншомовних слів, жаргонізацією, вульгаризацією 

мови, а також впливом просторіччя та спеціальних підмов (зокрема, терміносистем), 

що повною мірою підтверджує аналіз фактичного матеріалу.  

Лексичні та семантичні інновації виступають водночас одиницями комунікації, 

формуючи об’єкт прагматичного підходу, що прагне виявити внутрішні 

закономірності, яким підпорядковано вибір і адекватне вживання слів у конкретному 

комунікативному акті, а також визначити зв’язок між процесами утворення інновацій 

та їхньою комунікативно-прагматичною спрямованістю (В. Заботкіна, М. Клушина, 

І. Нефляшева, Л. Ставицька та ін.).  

 Наявність у неологізмів прагматичної сили спричинена, насамперед, тим, що 

їхню появу вже зумовлено потребою дати назву предметові або поняттю, які ще не 

мають еквівалента в мові, або прагненням до більшої експресивності, впливу на 

систему поглядів та оцінок адресата. Неологізм містить прагматичний компонент 

“несподіванки”, тісно повʼязаний з його новизною, що, власне, й дозволяє більшості 

науковців стверджувати, що саме неологічні, а не узуальні одиниці ефективніше 

допомагають досягти прагматичних цілей під час комунікації. Вони сприяють 

непомітному введенню в текст певного погляду на конкретну ситуацію і створюють 

своєрідну базу для аксіологічної стратегії, що допомагає адресатові “правильно” 

оцінити подію, пропонуючи йому готове судження і тим самим забезпечуючи 

імпліцитний вплив на думку адресата й відтворення потрібної системи поглядів.  

Отже, розуміння неологізмів з погляду їхнього прагматичного функціонування, 
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що враховує субʼєктивний фактор їх творення і появи, стало логічним містком між 

традиційним, структурно-семантичним, і сучасним, антропоцентрично 

спрямованим, вивченням неологічних утворень.   

Перспективи розвитку неофразеології. За останні двадцять років 

спостерігаємо процес переосмислення наявних лінгвістичних понять і уявлень про 

неологізми, пошук нових методів, прийомів і методик їхнього дослідження, звʼязок 

неології із суміжними науками тощо. Розширено коло досліджуваних явищ: окрім 

нових слів і нових значень, науковці звертають свою увагу також на периферійну 

зону – новоутворені фразеологізми, оказіоналізми, гапакси, запозичення, 

різноманітні трансформації. У результаті кардинальних змін у галузі неології 

зародилася когнітивна, психолінгвістична, лінгвокультурологічна неологія, важливе 

місце в якій посідають дослідження з неофразеології.     

Антропоцентризм сучасної лінгвістики, заснований на твердженні, що “мову, як 

людське надбання, не можна зрозуміти й пояснити поза зв’язком з її творцем і 

користувачем” [Кравченко, 1996, с. 5–6], зумовив появу праць з неології, виконаних, 

насамперед, у психолінгвістичному напрямі. Представлену в дослідженнях з 

психології сприйняття, комунікативної та когнітивної лінгвістики (Т. Ґуральник, 

В. Петров, О. Позднякова, Т. Родіонова, Т. Сазонова, Ю. Сухоплещенко, С. Тогоєва, 

К. Чигоїдзе, Н. Шумова та ін.), психолінгвістичну теорію сформовано на противагу 

численним працям, які аналізують неологізми в статичному структурно-

семантичному аспекті. Вона намагається дослідити неологізми, насамперед, як 

динамічне (процесуальне) явище, пов’язане з мисленням і когнітивною діяльністю 

окремого носія мови. Продовжуючи певним чином положення стилістичної теорії 

неологізмів, окреслений підхід ґрунтують на психологічній концепції слова, 

інтегрованій у більш загальну теорію мовленнєво-мисленнєвої діяльності людини 

(див., зокрема, праці О. Залевської [Залевская, 1990, 1998]). Слово, як наслідок, 

виступає засобом доступу до єдиної перцептивно-когнітивної інформаційної бази 

людини, сформованої за законами психічної діяльності, але під контролем 

напрацьованих у соціумі систем норм і оцінок, а індивідуальний лексикон являє 

собою самоорганізувальну, функціональну, динамічну систему. Відтак, основне 



 

 

105 

 

завдання неології С. Тогоєва, зокрема, вбачає у “розкритті взаємопов’язаних 

особливостей нового слова як одиниці індивідуального лексикону в процесі його 

функціонування в комунікативній діяльності” [Тогоева, 1999, с. 89]. 

У реальній комунікації, на думку психолінгвістів, людина оперує словом як 

продуктом мовлення завдяки статичності його звукової або графічної (літерної) 

форми і як процесом, оскільки в ньому відображено динаміку картини світу, яку 

суб’єктивно переживає людина: значення слова варіює при кожному 

індивідуальному слововживанні. Тому, акцентуючи на суб’єктивній, індивідуальній 

новизні неологізма, вони розглядають його як “мовну одиницю, яку не зустрічали 

раніше в індивідуальному мовленнєвому досвіді носія мови” [Тогоева, 1999, с. 87–

88]. При цьому “сприйняття буття” одиниці номінації (а для людини це завжди 

одиниця індивідуального лексикону) зумовлено чинниками іншими, ніж фіксація 

слова в тексті [Там само, с. 99], тобто досвідом усієї мовленнєво-мисленнєвої та 

когнітивної діяльності людини. Як наслідок, носії мови можуть сприймати архаїзми 

через їхній життєвий досвід як нові, не відомі їм одиниці.  

У психолінгвістичних дослідженнях неологізмів особливого значення набуває 

аналіз первинних текстів, які являють собою запротокольоване, живе, усне, 

непідготовлене, але продумане заздалегідь мовлення людини, породжене нею в 

момент виникнення й формування нових ідей [Попова, 2005, с. 15]. Саме це 

безпосереднє, літературно невідредаговане, плутане, живе мовлення найбільш 

природно (хоча й не повною мірою) відображає мислення як реальний психічний 

процес індивіда. Отже, психолінгвістична теорія неологізму, акцентуючи увагу на 

суб’єктивному, індивідуальному характері цього явища й охоплюючи в такий спосіб  

індивідуальні, оказіональні новотвори, досліджує лише момент творення нової 

одиниці й не розкриває усієї сутності неологічних утворень.  

Із психолінгвістичним тісно повʼязано когнітивний напрям у неології, який 

знаходиться сьогодні на стадії становлення. З огляду на те, що за допомогою мови 

людина кодує, накопичує, зберігає, передає і (де)кодує знання різного типу, 

науковці аналізують структуру знань, прихованих за неологізмами, та їхній вплив на 

мовну й концептуальну картини світу сучасного носія мови. Незважаючи на те, що 
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нові слова, як правило, створено з прагматичною метою, як зауважує В. Заботкіна, 

основна роль у їхньому творенні належить когнітивному аспекту. Адже, для того, 

щоб дати назву предмету, необхідно ідентифікувати референт, визначити його місце 

в когнітивній системі мовця й категоризувати його [Заботкина, 2002, с. 17]. При 

цьому особливого значення набуває проблема виявлення нового знання, властивого 

неологізмам, та специфічності інформації, яка за ними стоїть.  

Обґрунтовуючи важливість застосування принципів і категорій когнітивної 

ономасіології до фразеологічної неології, М. Алефіренко стверджує, що такий підхід 

дозволить установити закономірності формування нових структур репрезентації 

знань, виявити когнітивні фактори, що стимулюють виникнення нових фразем. При 

такому підході, на думку науковця, важливо памʼятати, що, по-перше, 

неофразеологізацію починають з прагматики (у складі кожного конструктивного 

вузла фразеосеміозис являє собою егоцентрично зорієнтований механізм, який має 

особливе призначення: обслуговувати й виражати комунікативно-прагматичні 

наміри комунікантів); а, по-друге, основним джерелом неофразеотворення слугує 

лінгвокреативне мислення, засноване на тих знаннях і досвіді, які закодовано 

семантичною системою мови й у довгостроковій памʼяті кожного члена цієї 

етномовної спільноти, соціально й історично закріплено за відповідними мовними 

знаками (виділення по тексту автора. – В. Г.). Тому принципами лінгвокогнітивної 

синергетики, які органічно відповідають сутності самого явища, забезпечено глибинне 

осмислення закономірностей фразеотворення із середини, від початкової точки 

породження неофраземи. Такими когнітивними першоджерелами фразеотворення 

слугують знову сформовані в нашій свідомості когнітивні структури, які найчастіше 

називають концептами. Завдання когнітивно-ономасіологічних досліджень 

неофраземіки зумовлено “обʼєктивною необхідністю простежити шлях від зародження 

нової когнітивної структури в процесі пізнання білих плям на когнітивній карті або 

переосмислення і перехрещення окремих фрагментів уже наявної картини світу до 

виникнення неофраземіки в певному культурно-дискурсивному просторі й прийняття 

її системою мови” [Алефиренко, 2008, с. 213–214].   

Дискурсивне вивчення характеризує сучасні студії неофразеологізмів як 
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носіїв експресивності та аксіологічності (М. Алефіренко, І. Гнатюк, О. Левченко, 

В. Калашник, Л. Пашинська, П. Редін, С. Романюк, Л. Ставицька, О. Стишов, 

В. Ужченко, Д. Ужченко, Н. Щербакова та ін.). Л. Ставицька, зокрема, відзначає 

важливу роль у мовно-стилістичній організації мовлення розмовно-просторічної, 

розмовно-побутової та емоційно-експресивної фразеології [Ставицька, 1999, с. 156].  

Лінгвокультурологічну інтерпретацію явищ мови, зокрема неофразеологічних, 

базують на фактах соціального порядку, які дозволяють виявити глибинні звʼязки 

обʼєктивного світу з лексичним складом мови. Адже різні рівні мови й одиниці, що 

належать їм, мають, за словами О. Розен, різний ступінь культурної наповненості й 

культурної зумовленості [Розен, 2000]. Порівнюючи мову із дзеркалом, лінгвісти 

переконують нас у тому, що саме в ній відображено навколишній світ: за кожною 

мовною одиницею стоїть предмет або явище реальної дійсності.  

Аналізуючи способи збереження культурної інформації мовою, науковці 

відводять особливе місце тим найменуванням, які відіграють провідну роль у 

формуванні національної і мовної свідомості, зокрема імена, що вказують на ключові 

концепти національної культури, або ті, денотати яких слугують еталонами часу, 

простору, міри (А. Вежбицька, Є. Верещагін, Д. Гудков, Ю. Степанов та ін.). Мова не 

лише відображає культуру народу, його соціальний устрій, менталітет тощо, а й 

зберігає, на їхню думку, накопичений ним соціальний пласт, який слугує важливим і 

ефективним інструментом культури для формування наступних поколінь. 

Виокремлюючи лінгвокультурему як “комплексну одиницю мовної свідомості, 

специфіка якої полягає у багаторазовій рефлексії її ціннісно-смислового змісту, 

представленого культурно маркованими мовними знаками”, М. Алефіренко, 

зокрема, вважає, що обʼєктивована неофраземою лінгвокультурема являє собою 

діалектичну єдність власне мовних значень і дискурсивних смислів (ситуативних і 

предметних). Вона має синергетично складну систему смислів, які відображають 

“злами” нашої свідомості. Неофразему в свідомості мовців завжди обрамлено 

смисловим ореолом лінгвокультуреми, внаслідок чого її сприйняття здійснено в 

напрямку від асоціативної інтеграції значень лексичних компонентів ідіоми до 

осмислення фразеологічного значення шляхом включення його десигнату до сітки 
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національно-мовної концептосфери [Алефиренко, 2008, с. 208–209].                 

Так, розвиток досліджень психологічного, когнітивного та 

лінгвокультурологічного характеру дозволив, по-перше, виокремити нову одиницю – 

неофразему, а по-друге, по-новому підійти до вивчення її природи, особливостей 

творення у процесі семіозису, а також ролі під час збереження, переробки й передачі 

знань наступним поколінням, а відтак, і у творенні фразеологічної картини світу.      

Отже, на сучасному етапі розвитку лінгвістичної думки фразеологія отримує нові 

вектори досліджень, відштовхуючись від значущого багажу знань, накопиченого 

структурно-граматичним і статистичним її вивченням, і переходячи до 

комунікативно-прагматичної парадигми, основними напрямами якої є когнітивний і 

лінгвокультурологічний. У центрі уваги лінгвістів постають когнітивні основи 

процесів, які беруть участь у творенні і сприйнятті ФО, а також співвіднесеність 

компонентів ФО з категоріями свідомого й підсвідомого, ментальності й культури, 

властивими носіям різних мов.        

 

Висновки до першого розділу 

У другій половині ХХ ст. фразеологія отримала теоретичне обґрунтування, 

завдяки чому була виокремлена від загальної мовознавчої науки в самостійну 

лінгвістичну дисципліну. Основними завданнями фразеологічних праць стало 

зʼясування мовної природи усталених одиниць, встановлення спільних і відмінних 

ознак фразеологізмів зі словом і змінним словосполученням, розробка критеріїв 

їхньої класифікації. Водночас науковці щоразу наштовхувалися на низку проблем, 

зумовлених складністю самого явища усталеності, а також неможливістю описати 

ФО з однієї точки зору, про що свідчить, насамперед, наявність великої кількості 

термінів на позначення цього класу мовних одиниць, а також різних теорій і підходів.  

Підґрунтя сучасної фразеологічної науки було закладено в концепції Ш. Баллі, 

який не лише протиставив вільні словосполучення усталеним і розкласифікував 

останні, а й констатував існування проміжних категорій, яким властива відносна 

усталеність. На основі його міркувань зароджено, насамперед, функціонально-

семантичний підхід до вивчення ФО, який, щоправда, отримав різний розвиток у 
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словʼянській та західноєвропейській традиціях. Так, на теренах словʼянського 

мовознавства ФО витлумачували як лексичні комплекси з особливою семантичною 

своєрідністю, внаслідок чого до їх класу зараховували фразеологічні зрощення, 

фразеологічні єдності та фразеологічні сполучення. Залучаючи інші категорійні 

ознаки, лінгвісти розширювали або, навпаки, звужували коло своїх досліджень 

(концепція цілісності значення, концепція сполучення слів, теорія функціонально-

семантичної комплікативності, концепція відтворюваності, концепція ускладненого 

значення). Ключовим питанням західноєвропейських праць було з’ясування 

мінімального порогу усталеності, завдяки якому уможливлено протиставлення 

колокацій вільним словосполученням (теорія “Смисл↔Текст”, семантичні теорії 

колокацій, теорія лексико-семантичних амальгам).  

Вивчення синтаксичної природи та принципів сполучуваності компонентів ФО 

представлено в працях лексико-граматичного підходу, в межах якого висловлено 

думку про те, що кожну граматичну структуру детерміновано лексичною парадигмою.   

Інший підхід до вивчення ФО запропоновано прихильниками статистичного 

підходу, які за допомогою статистичних мір доводять існування часто вживаних 

усталених сполучень слів і обчислюють ступінь їхньої усталеності.  

Урахування антропоцентричного характеру мови та мовних явищ зароджує 

комунікативно-прагматичну парадигму вивчення фразеологічного масиву, основними 

напрямами якої є дискурсивно-прагматичний, когнітивний і лінгвокультурологічний. 

Кожний з них досліджує усталені одиниці з різних точок зору: як одиниці, що беруть 

участь у формуванні й організації висловлення, як відтворювані в мовленні когнітивні 

структури, в яких відбито результати категоризації і концептуалізації світу, як усталені 

вислови, в яких закодовано лінгвокультурну інформацію певної мовної спільноти.  

Останнім часом спостерігаємо зародження нової мовознавчої дисципліни – 

неофразеології, яка акумулює основні принципи загальної фразеології та неології. 

На її теренах неофразеологізми досліджено з прагматичної, психологічної, 

когнітивної, лінгвокульутрологічної точок зору й витлумачено як новоутворені 

усталені одиниці, які відбивають зміни, що відбуваються в навколишньому 

середовищі, з одного боку, та формують неологічну картину світу – з іншого.           
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РОЗДІЛ ІІ 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ВИВЧЕННЯ НЕОФРАЗЕОЛОГІЗМІВ  

ТА КОГНІТИВНИХ ЗАСАД ЇХНЬОГО ПОРОДЖЕННЯ  

 

Подібно до будь-якої іншої самостійної науки, фразеологія має не лише свою 

теорію, історію розвитку, представлені в фундаментальних наукових працях, а й 

свою методологію дослідження: вчення про науковий метод пізнання, принципи й 

способи організації теоретичної і практичної дослідницької діяльності, а також 

сукупність методів, застосованих для її вивчення. На різних етапах свого 

історичного розвитку методологія дослідження ФО еволюціонувала відповідно до 

тих змін, що відбувалися загалом у лінгвістиці, у звʼязку з розв’язанням нових 

мовознавчих завдань і проблем. Так, класичний етап у розвитку фразеології 

передбачав розробку структурно-семантичного та порівняльно-типологічного 

методу (Ю. Аваліані, В. Виноградов, Л. Ройзензон, A. Makkai, J. Casares та ін.), а 

також методу трансформаційного аналізу (B. Fraser, G. Gross та ін.), які б допомогли 

ідентифікувати ФО, відмежувати їх від суміжних мовних явищ, визначити їхню 

типологію, розкрити сутність фразеологічної усталеності, семантичної цілісності 

тощо. Для посткласичного періоду характерне позбавлення жорсткості структурно-

таксономічних доктрин, поява нових методів і прийомів вивчення ФО, основними з 

яких є метод контекстуального аналізу (Н. Амосова, J. First, M. Halliday, R. Hasan та 

ін.), варіативний метод (В. Архангельський), метод фразеологічної аплікації 

(В. Жуков), метод вивчення ФО за їхньою дистрибуцією (М. Тагієв), метод 

парадигматичної, синтагматичної, дериваційної зв’язаності лексичних компонентів 

(Д. Шмельов), семемний аналіз (М. Копиленко) та ін. 

Останні десятиліття ХХ ст. ознаменовано зміною класифікаційного підходу у 

фразеології на функціонально-семантичне й комунікативно-прагматичне її 

вивчення, а також поглибленим інтересом дослідників до периферійної зони 

фразеологічної системи: крім ідіом, які становлять її центр, у поле зору потрапляють 

також усталені словосполучення зі звʼязаним значенням – колокації. Звернення до 

таких понять, як семантичне, контекстуальне, ситуативне, комунікативне, 
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прагматичне вживання мовних одиниць, семантичні й комунікативні функції слів і 

ФО, варіативність ФО у вербальній комунікації, “історична пам’ять”, збережена в 

значеннях слів як компонентів ФО, мотивованість мовних знаків тощо, виводить 

фразеологію на інший рівень досліджень з новими методами, як-от: комплікативний 

метод (С. Гаврин), метод фразеологічної ідентифікації (O. Кунін), метод 

фраземотвірної комбінаторики (М. Алефіренко) та ін. Лінгвістами визнано (хоча й 

не одностайно), що ФО загалом створено не для називання певних нових явищ, 

подібно до термінологічних словосполучень, а для конкретизації, образно-емоційної 

оцінки явищ світу та його ознак, які вже мають своє мовне позначення. Незважаючи 

на значний доробок науковців цього періоду, поза їхньою увагою залишено 

людину – творця і носія мови. Цей недолік враховано пізніше, коли до вивчення ФО 

було залучено наукові доробки інших галузей науки, зокрема психології, соціології, 

когнітивістики, культурології тощо. Такий підхід зумовив появу нових методів і 

прийомів у дослідженні фразеологічного масиву.  

Зі становленням, зокрема, когнітивного методу першочерговим завданням 

лінгвістів постає виявлення взаємозвʼязку мови й мислення, що зумовлює 

переорієнтацію багатьох традиційних філософських, логічних, психологічних і 

лінгвістичних проблем. Саме він стає основою дослідницьких програм, у яких мову 

розглядають як “невід’ємний і органічний складник людського розуму”, тісно 

взаємопов’язаний з іншими когнітивними структурами й процесами – сприйняттям, 

мисленням, увагою, пам’яттю тощо” [Демьянков, 1992, с. 41]. 

Однак зміна “лінгвістичного курсу” зовсім не означає повної відмови від 

системно-структурних методів у фразеологічних дослідженнях. Важливим 

залишається метод фразеологічного опису, який дозволяє виокремити різні типи 

ФО; метод контекстологічного аналізу, завдяки якому вивчають взаємодію 

компонентів ФО й зʼясовують ступінь закріпленості їхнього складу й структури; 

трансформаційний аналіз, який допомагає встановити ступінь усталеності ФО тощо. 

Саме вони, будучи основою вивчення фразеології, слугують фундаментальним 

доповненням до нових методів і аналізів неофразеологізмів.     
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2.1. Метод неофразеологічного опису  

 

Загалом описовий метод, один із найдавніших і найпростіших у лінгвістиці, 

застосовано для інвентаризації мовних одиниць і опису особливостей їхньої будови 

та функціонування в синхронії. Основні його процедури (спостереження,  

узагальнення, інтерпретація, класифікація) уможливлюють “узагальнення і 

інтерпретацію не лише реально спостережуваних фактів і явищ, а й структурно-

системної будови мови, що виведено із них” [Комарова, 2014, с. 566].  

У фразеології описовий метод обґрунтовано в працях О. Куніна, послуговуючись 

яким науковець виокремив різні типи ФО англійської мови, враховуючи 

“багатогранну фразеологічну систему й асиметрію, що їй властива” [Кунин, 1996, 

с. 23]. На його основі нами розроблено власний метод неофразеологічного опису, 

який дозволив виконати низку завдань, поставлених у роботі.  

Основними етапами неофразеологічного опису є:  

1) відбір фактичного матеріалу з друкованих і електронних мас-медійних 

видань (газет, журналів, інтернет-сайтів) за останні 20 років, заснований на 

контекстуальному аналізі;  

2) ідентифікація неофразеологізмів шляхом комплексного аналізу їхньої 

параметральності, яка полягає у встановленні формальної ознаки полілексичності, у 

виявленні різноаспектних ознак їхньої усталеності, у зʼясуванні сутності маркера 

новизни, у висвітленні параметра відтворюваності;   

3) систематизація досліджуваних неофразеологізмів за спільними й відмінними 

ознаками та їхня класифікація за різними критеріями.   

 

2.1.1. Процедура відбору фактичного матеріалу шляхом аналізу 

контекстуального оточення  

 

У звʼязку з акцентуванням у другій половині ХХ ст. значущості текстової (або 

дискурсивної) функції мови, яка допомагає конструювати важливі для певної ситуації 

тексти або зв’язні відрізки мовлення, а також дозволяє відрізнити текст від довільного 
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набору речень, спостерігаємо появу методу контекстологічного аналізу. Його 

становлення повʼязують з працями Лондонської лінгвістичної школи, основним 

принципом яких було вивчення мовних одиниць безпосередньо в їхньому оточенні 

(J. Firth, M. Halliday, R. Hasan, А. Partington та ін.). “Ми впізнаємо слово за його 

оточенням”, – стверджував, зокрема, Дж. Ферс [Firth, 1930–1955, c. 14], залучаючи 

ситуаційний і соціальний контексти до вивчення усталених одиниць. Подібну думку 

висловлено пізніше М. Халлідеєм та Р. Хасаном, де йшлося про взаємозвʼязок 

значення колокації і контексту, в якому їх уживано [Halliday, Hasan, 1976]. 

Поширення цієї методики серед словʼянських лінгвістів повʼязано з прізвищем 

Н. Амосової, яка розуміла контекст як єдність реалізованого слова та вказівного 

мінімуму [Амосова, 1963, с. 57–71] (детальніше про окреслену теорію див. [Гладка, 

2013b]). Розробляючи метод контекстологічного аналізу, сучасні лінгвісти залучають 

також елементи асоціативного мислення людини [Балыгина, 2007; Hoey, 2005],  

Застосування методики контекстологічного аналізу до неофразеологізмів 

французької мови передбачає врахування не лише текстового масиву й усіх 

складників комунікативної ситуації (її умов, рольової природи комунікантів, 

соціального й культурного середовища), а й максимальну обʼєктивність у розгляді 

досліджуваних явищ та специфіки мови, в якій їх породжено, зʼясування участі 

лексико-семантичних значень слів у формуванні нового значення, вивчення 

контекстологічної взаємодії компонентів новоутворених сполучень, встановлення 

ступеня усталеності їхнього складу і структури.  

Особливо важливі ці принципи, коли НФО виникають унаслідок 

переосмислення реально або потенційно наявних у мові вільних словосполучень. 

Так, під час фразеологічної номінації новотвори типу moulin à vent “вигадана, 

незначуща думка” (букв. “вітряк”), partir en java “змінити свою поведінку; 

збожеволіти” (букв. “відправитися на Яві (марка мотоциклу)”), remonter le courant 

“рухатися уперед; прогресувати, незважаючи на значні перешкоди” (букв. “йти 

проти течії”) потребують уточнення конкретним контекстом, завдяки якому вони 

отримують переосмислене фразеологічне значення. Натомість, значення ФО типу 

sécher les cours “прогулювати заняття” (букв. “сушити заняття”), chercher des totos 
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sur le caillou “шукати причину для неприємностей” (букв. “шукати блохи на 

бруківці”) не залежить від контексту, адже через парадоксальну мотивацію вони 

семантично не композиційні й не потребують додаткових умов для творення.   

Мотивованими контекстом також є фразеологічні утворення третинної номінації, 

зокрема “продукти” семантичного оновлення. Так, утворена в кінці ХХ ст. ФО un délit 

de sale gueule “порушення прав людини через те, що вона іммігрант” (1-й приклад) 

завдяки контексту змінює своє значення на початку ХХІ ст. шляхом узагальнення до 

“порушення прав людини через те, що її зовнішність не відповідає встановленим 

нормам (забобонам) або ж через те, що вона заважає групі з певним статусом у 

суспільстві” (2-й приклад), а ще пізніше змінює його шляхом метафоричного 

перенесення за ономасіологічною моделлю “ЛЮДИНА → ТВАРИНА”, породжуючи 

ще один семантичний неофразеологізм зі значенням “знущання або зневага до 

тварини через її зовнішній вигляд або наявні в суспільстві забобони” (3-й приклад):    

(1) Un architecte égyptien victime du délit de sale gueule. Quatre policiers qui le 

prenaient pour un voleur de cartes bleues l’ont passé à tabac [www.liberation.fr].  

(2) Et qu’est-ce que j’entends, des propos sur le physique, le mental, la santé, c’est tout 

de même un peu curieux, une technique qui s’apparente un peu au délit d’opinion, presque 

au délit de sale gueule [www.liberation.fr].  

(3) On focalise effectivement beaucoup trop sur ces quelques races dites dangereuses, 

les pittbuls et les rottweilers par exemple. […] On ne parle pas du labrador qui défigure 

l’enfant de la famille, on s’en fout ! Les médias ne s’y intéressent pas. C’est du délit de sale 

gueule, du racisme [www.express.com].  

Відтак, наведені приклади яскраво демонструють залежність семантики НФО від 

текстового оточення: її нове значення реалізовано лише у звʼязку з уживанням з 

іншими словами контексту.  

Тісний зв’язок із ситуаціями мовленнєвої діяльності виявлено також у 

паремійних одиницях: їхнє значення залежить від джерела появи – конкретних 

життєвих фактів. Водночас, при повторному вживанні, вони передають 

узагальнювальний характер подібних ситуацій, що, власне, й дозволяє кваліфікувати 

їх як справжніх носіїв культури, історії, етнографії, національного менталітету. Так, 
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НФО Moins qu’on en dit, plus que ça rapporte (букв.) “Чим менше про це говорять, 

тим більше користі” використовують у ситуації, коли варто зберігати мовчання, щоб 

не нашкодити ні собі, ні тим, хто тебе оточує; Il vaut mieux prévenir que guérir (букв.) 

“Краще попередити, ніж потім лікувати” – у ситуації, коли наголошують на 

попередженні неприємностей, що полегшить їх усунення.  

Отже, контекстуальне оточення слугує не лише однією з необхідних умов 

творення НФО, а й засобом їхньої ідентифікації. Саме в тексті, як складній 

семантичній єдності, вони отримують потрібну комунікативно-прагматичну 

характеристику, ознаку новизи, оновлений об’єм поданої інформації.  

  

2.1.2. Метод комплексного аналізу параметральності неофразеологізмів  

 

Неофразеологізми як знаки вторинної або третинної номінацій, з одного боку, і 

одиниці, співвіднесені з категорією “нового” в мові – з іншого, викликають чимало 

труднощів під час їхньої ідентифікації. Адже їх потрібно відмежувати, по-перше, від 

слова, вільного словосполучення та речення, по-друге, від узуального фразеологізму, а 

по-третє, від інших інновацій, зокрема індивідуально-авторських новоутворень і 

мовленнєвих оказіоналізмів. Тому напрацювання низки процедур ідентифікації цих 

одиниць вимагало врахування зовнішніх і внутрішніх ознак, властивих як 

фразеологізмам, так і неологізмам, а також специфіки досліджуваної мови.  

З огляду на фундаментальні дослідження фразеологічного та неологічного 

масиву (О. Брагіна, В. Виноградов, Г. Винокур, О. Габінська, О. Земська, O. Кунін, 

О. Ликов, В. Лопатін, O. Позднякова, М. Шанський Ch. Bally, М. Bouveret, L. Gilbert, 

P. Guiraud та ін.), нами встановлено критерії параметральності неофразеологізмів, 

які й було покладено в основу їхньої ідентифікації і відбору.  

 

2.1.2.1. Полілексичність як основна формальна ознака неофразеологізму 

Мінімальною диференційною ознакою НФО є полілексичність 

(нарізнооформленість, “надслівність”), що дозволяє науковцям іменувати її як 

складний знак, мегазнак, комбінація словникових знаків, складний (або складений) 
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аналітичний знак, unité polylexicale, multiword items/units тощо. Саме на цій основі 

ФО витлумачено як нарізно оформлене мовне утворення, складене з двох або більше 

слів (компонентів), як мінімум одне з яких повнозначне [Арнольд, 1986; Горо-

децкая, 2007; Кунин, 1996; Назарян, 1987; Bolly, 2008; Gréciano, 1983; Gross, 1996; 

Guiraud, 1962; Mel’čuk, Clas, Polguère, 1995].  

Вищенаведене визначення, хоча й підтримане більшістю фразеологів, не завжди 

спрацьовує під час ідентифікації ФО французької мови. Так, якщо ознака 

багатокомпонентності вирізняє їх серед лексикалізованих метафор (напр.: одиниця 

étoile зі значенням “vedette”), яким, подібно до них, властиві стійкість уживання і 

переосмислене значення, то вона не відмежовує їх від складних слів, розділених 

дефісом (напр.: cul-de-basse-fosse) або апострофом (напр.: aujourd’hui), які, на думку 

деяких франкомовних лінгвістів (M. Gross, S. Mejri), належать до полілексичних 

одиниць. Тому для чіткого розмежування морфологічного й фразеологічного рівнів 

нами було запропоновано критерій полілексичності, який передбачає поєднання 

кількох слів (лексем), розділених графічно (див. додаток Б табл. 1). Завдяки йому 

вдалося розмежувати “розривні складені одиниці” й “нерозривні складені одиниці” 

(зʼєднані дефісом або апострофом).  

Одначе дотримання параметра полілексичності, який, на перший погляд, є 

логічним і формальним показником НФО, не може відмежувати їх від складних слів, 

компоненти яких зберігають “орфографічну автономність” (напр.: pomme de terre, 

jeune fille, trait d’union), а також від вільних словосполучень (напр.: fendre le bois) 

(детальніше про проблему співвіднесеності ФО зі словом, вільним 

словосполученням і реченням див. [Гладка, 2016b; 2018b]). Тому потрібно також 

ураховувати внутрішні ознаки, які, за словами Ш. Баллі, “випливають з 

відповідності між формою і думкою” [Bally, 1951, с. 98], тобто ті ознаки, які 

виявляють специфіку семантичного значення нарізно оформленого вислову, 

усталеність, представлену на різних рівнях мови, образність тощо.  

 

2.1.2.2. Усталеність як багатогранна ознака неофразеологізму  

Ознаку усталеності виокремлено лінгвістами ще на початку зародження науки 
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про фразеологізми, саме тому їх і почали називати усталеними виразами (Ch. Bally, 

A. Sechehaye, B. Виноградов). Щоправда, усталеність на той час розуміли як явище 

суто лексико-семантичного порядку, як “результат лексико-семантичних 

особливостей слів, які формують словосполучення” [Виноградов, 1977]. Пізніше 

завдяки дослідженням з лексичної граматики встановлено, що для властивої 

полілексичним одиницям усталеності характерна, з одного боку, формальна і 

синтаксична фіксація (блокування парадигматичних замін і нерозривність структури, 

блокування трансформаційних можливостей), семантична (втрата композиційності 

значення) і референційна (неактуалізованість складових компонентів) модифікації – з 

іншого [Арнольд, 1986; Кунин, 1996; Назарян, 1987; Gross, 1982, 1988]. Сьогодні, 

продовжуючи цей шлях у вивченні усталеної природи ФО, науковці базуються, по-

перше, на поліфакторності цього явища, яке охоплює різні аспекти мовно-

мовленнєвої природи ФО – фонетичний, граматичний, лексико-семантичний і 

структурний (O. Балигіної, O. Борисової, G. Gaatone, I. González Rey, G. Gréciano, 

G. Gross, E. Gülich, G. Haßler, J. Hudson, Ch. Hümmer, S. Hunston, J. Klein, U. Kraff, 

B. Lamiroy, M. Lecolle, S. Mejri, R. Moon, G. Nunberg, Ch. Schapira, M. Svensson, 

F. Tollis, A. Wray та ін.). По-друге, враховують відносний характер усталеності, 

результатом якого є наявність напівсталих одиниць, які займають місце між абсолютно 

усталеними ФО (ідіомами) і вільними словосполученнями й утворюють розмиту зону 

(fuzzy area – термін Т. Фонтенеля [Fontenelle, 1994, с. 45]), межі якої визначити досить 

важко. Саме напівсталість, за словами Б. Ламіруа i Ж. Kлен, перетворює усталені 

вирази на “хиткий” клас, якому притаманний певний рівень семантичної усталеності, 

певний рівень лексичної усталеності й певний рівень морфосинтаксичної 

фіксованості [Lamiroy, 2008; Lamiroy, Klein, 2005].  

Розробляючи методологію свого дослідження, ми також виходили з явища 

фразеологічної усталеності, якому властивий різноаспектний характер. Його розгляд 

пропонуємо далі.  

Семантична усталеність неофразеологізмів. Уперше, як зазначено вище, на 

цілісну смислову єдність як внутрішню ознаку ФО вказав Ш. Баллі, визначаючи тип 

усталених словосполук, компоненти яких, вступивши в тісний зв’язок для вираження 
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певної думки, втрачають свою самостійність і отримують смисл лише в непорушній 

єдності. Внаслідок такого, за словами лінгвіста, “своєрідного хімічного поєднання 

слів значення цілого вислову ніколи не дорівнюватиме сумі значень його елементів” 

[Bally, 1951, c. 74–75]. Саме ці міркування лягли в основу його “теорії 

еквівалентності”, яка відіграла важливу роль у становленні фразеологічної теорії 

(детальніше див. [Гладка, 2018b, c. 224–227]). Услід за ним, досліджуючи семантичну 

усталеність узуальних ФО, мовознавці констатують їхнє цілісне значення 

(B. Виноградов, O. Жуков, M. Шанський, G. Haßler, Ch. Hümmer), цілісну номінацію 

(O. Ахманова), семантичну монолітність (C. Абакумов), семантичну цілісність 

(O. Бирих, B. Мокиенко, P. Howarth), ідіоматичність В. Гак, О. Іванникова, 

О. Смирницький, Bl. Grünig) тощо.  

Ми послуговуватимемося запропонованим сучасними франкомовними  

лінгвістами терміном некомпозиційність і його похідними [Bolly, 2008; Hausmann, 

1989; Lamiroy, 2008; Lavieu, 2005; Svensson, 2004; Tutin, Grossmann, 2002], оскільки 

саме вони якнайкраще, на наш погляд, відображають мовну сутність розгляданого 

явища. До некомпозиційних віднесено ті полілексичні одиниці, значення яких 

неможливо вивести зі значення їхніх складників.  

Детальний аналіз фразеології французької мови показав, що некомпозиційність 

властива всім типам ФО, до того ж вона виражена в них по-різному (детальніше про 

принципи виявлення некомпозиційності ФО див. [Гладка, 2018b, c. 156–163]). 

Підтвердження своїм міркуванням знаходимо в працях науковців, де вказано на повне/ 

часткове переосмислення компонентів ФО або на повну/часткову некомпозиційність 

[Назарян, 1987; Пелепейченко, 1996; Bolly, 2008; Fillmore, Kay, Mary, 1988; Langacker, 

1987; Makkai, 1972; Mel’čuk, 1993; Nunberg, Sag, Wasow, 1994; Svensson, 2004]. З 

огляду на це, можемо констатувати різноступеневий характер некомпозиційності як 

узуальних, так і неологічних ФО. При цьому доцільним вважаємо визначення їхньої 

некомпозиційності через семантичне відношення, яке підтримано їхніми  

компонентами відносно референційного світу, з одного боку, і відносно цілісного 

позначуваного – з іншого, а також ураховувати ідіоматичність та ідіосинкразію, 

пов’язані, відповідно, з нестандартним або єдиним характером цих сполучень.  
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До абсолютно некомпозиційних ФО належать, насамперед, усталені одиниці з 

непрозорою семантикою, значення яких неможливо вивести зі значень їхніх 

компонентів. Так, унаслідок семантичного перетворення кожного з компонентів НФО 

avoir des abeilles “нервуватися; гніватися”, accrocher un paletot “брехати”, donner 

dans l’aile “закохати” не можна зрозуміти те цілісне значення, з яким їх ужито в 

мовленні. Повну некомпозиційність НФО зумовлено також втратою референтного 

звʼязку з дійсністю (напр.: avoir les démons “сильно нервуватися”, le diable aux 

trousses “швидка втеча”) або вживанням застарілих слів у їхньому складі (напр.: 

maille en toc “кредитна картка”, croquer le marmot “довго очікувати на зустріч”) 

(детальніше про чинники некомпозиційності див. [Гладка, 2014а]).  

До частково композиційних НФО зараховано усталені вирази, один або кілька 

компонентів яких мають значення, відмінне від їх значення поза цим сполученням. 

Так, у новоутворених виразах traîner les guêtres “просуватися повільно”, perdre ses 

légumes “не знати, де знаходишся” лише завдяки дієсловам traîner i perdre, які 

зберігають своє узуальне значення, можна здогадатися про те, що йдеться про 

повільний рух і втрату. Менший ступінь некомпозиційності значення властивий також 

тим НФО, в яких компоненти хоча й семантично перетворені, але їхнє значення легко 

вивести на основі асоціативного звʼязку, напр.: garder sa langue “мовчати; тримати в 

секреті”, être sur la même ligne “мати однакові думки; погоджуватися”, mettre les mains 

dans la merde “забруднитися; взяти участь у негідних справах”. 

Найменший ступінь некомпозиційності мають ті НФО, компоненти яких 

семантично прозорі, але в процесі мовлення набувають додаткової конотації у 

значенні. Це явище витлумачено у фразеологічній теорії як семантичне збагачення 

[La locution, 1997, c. 297] або семантичне оновлення [Ларин, 1977, с. 220]. І чим 

більше послідовність слів збагачено семантично, тим більше, за словами Р. Мартен, її 

наближено до некомпозиційного виразу [La locution, 1997, c. 298]. Так, НФО типу 

faire des abdos “робити вправи для преса”, pirate de l’air “повітряний пірат”, ami de 

boisson “товариш по чарці” яскраво демонструють, що додаткову конотацію в 

їхньому значенні отримано за рахунок самої сполучуваності. Саме цей конотативний 

аспект і визначає обмежений характер композиційності усталених виразів, адже 
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поряд зі збагаченням інформативністю НФО загалом, він відіграє важливу роль у 

формуванні особливого цілісного фразеологічного значення.   

Ураховуючи той факт, що визначити межі між різними типами некомпозиційності 

НФО досить складно через певні субʼєктивні чинники (зокрема, належність до мовної 

спільноти, рівень лінгвістичної компетентності), варто враховувати не лише їхні 

семантичні ознаки, а й інші мовно-мовленнєві характеристики.      

Граматична усталеність неофразеологізмів. Висуваючи граматичну ознаку як 

одну з основних ознак ФО французької мови, лінгвісти базують свої визначення на 

морфосинтаксичних обмеженнях, які не дозволяють змінювати морфологічні ознаки 

їхніх компонентів, а також здійснювати певні синтаксичні трансформації 

(В. Виноградов, Ch. Bally, Th. Fontenelle, G. Gross, E. Gülich, J. Hudson, U. Kraff, 

B. Lamiroy, J. Klein, Ch. Manning, S. Mejri, G. Misri, R. Moon, M. Pecman, Ch. Schapira, 

H. Schütze та ін.). Так, за словами Ш. Баллі, “там, де сполучення слів окам’яніло, 

остаточно зафіксовано мовою (…), неможливо вимагати оригінальності: порушувати 

композицію цієї єдності було б тим самим, що й поламати морфологічну структуру 

окремого слова” [Bally, 1951, c. 74]. Водночас, досліджуючи граматичну усталеність 

узуальних ФО, ми наголошували на відносному характері їхньої усталеності та певній 

гнучкості їхньої структури [Гладка, 2013с, 2015d]. У своїх міркуваннях виходили з 

наявності певних обмежень на морфологічному та синтаксичному рівнях, які по-

різному виявлено в цих мовних одиницях.  

Вияв подібного явища спостерігаємо також у неологічних ФО, хоча, на відміну 

від узуальних, вони ще не пройшли стадії соціалізації і конвенціоналізації. Так, 

морфологічні обмеження виявлено в таких категоріях, як: 1) категорія роду, напр.: 

maquillée comme la reine de Saba “яскраво нафарбована”, belle à la chandelle 

“потворний”; 2) категорія числа, напр.: faire marcher ses neurones “розмірковувати; 

інтелектуально працювати”, manger les saints “бути набожним”, avoir la main verte 

“мати талант у догляді за рослинами”; 3) категорія детермінованості/ 

недетермінованості іменника, яку виявлено у разі вживання/невживання артикля 

(напр.: bar à bouchon “бар для клієнтів”, de bec à sable “невеликий, посередній”) та 

вживання певного детермінатива (напр.: accrocher le wagon “дотримуватися заданого 
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ритму”, courir avec sa bouche “швидко бігти”); 4) категорія часу, виражена в 

реченнєвих НФО, напр.: Avec lui, un chat c’est un chat “Він щирий у розмові”, Qui 

veut noyer son chien dit qu’il a la rage “вигадати причину, щоб позбутися когось”, Qui 

a bu boira “Звичка – друга натура”; 5) категорія способу дії, напр.: Bouffe(ez) la rate! 

“Ну ж бо!”, Fous le camp! “Геть!”, Grand bien leur fasse! “Хай йому грець!”; 

6) категорія стану, напр.: être né une cuiller d’argent dans la bouche “народитися в 

багатому й аристократичному середовищі”, être long en bouche “мати присмак (про 

вино)”, se raccrocher à la branche “не втрачати надію”.  

Досліджуючи обмеження на синтаксичному рівні, характерні для узуальних ФО, 

науковці зосереджують увагу, насамперед, на маркованому синтаксисі, через що й 

називають усталені вирази аномальними формами [Арутюнова, 1987], синтаксично 

маркованими одиницями [Hudson, 1998; Svensson, 2004], погано побудованими 

колокаціями [Moon, 1998], синтаксично неправильно побудованими ідіомами [Botelho 

da Silva, Cutler, 1993], позаграматичними ідіомами [Fillmore, Kay, Mary, 1988], 

аномаліями [La locution, 1997]. Вони переконані, що ФО являють собою 

непродуктивні, або маргінальні [Giraud, 1962, c. 5], конструкції, які зберігають 

архаїчний синтаксис і виходять, як наслідок, за межі сучасної мовної системи. 

Завдяки цій “аномальності” вони зберігають свою усталеність [Арутюнова, 1987, с. 

16], і чим рідкісніша конструкція, тим більше можливостей інтерпретувати її як 

усталену [Svensson, 2004, c. 107].    

Аналіз фактичного матеріалу доводить, що переважну більшість НФО 

побудовано за продуктивними моделями сучасної французької мови. Лише деяким із 

них властиві ознаки маркованого синтаксису, а саме наявність еліптичних структур, 

напр.: Trop bon, trop con “Чим добріший, тим дурніший”, un muscle dans la tête, un 

cerveau dans chaque biceps “особа, яка веде активний спосіб життя”.  

Вивчення синтаксичної усталеності узуальних ФО проводять також на основі 

можливих трансформацій синтаксичного порядку [Bolly, 2008; Gross, 1996; 

Hausmann, 1989; Mejri, 1997]. Так, Ж. Гросс, характеризуючи усталену послідовність 

із синтаксичного погляду, вважає, що вона не може зазнавати комбінаторних і 

трансформаційних змін [Gross, 1996, c. 154], чим, власне, й відрізняється від вільного 
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словосполучення. Водночас, деякі лінгвісти наголошують на відносному характері 

усталеності, на певній гнучкості, яку виявлено в більшості усталених виразів [Fraser, 

1970; Haẞler, Hümmer, 2005; La locution, 1997]. До того ж, як зауважує M. Свенссон, 

визнані неправильними або неможливими модифікації найчастіше створено самими 

лінгвістами, адже відшукати докази невживання тієї чи іншої форми просто 

неможливо в жодному корпусі [Svensson, 2004, c. 132], а ізольовані твердження 

інформаторів не дадуть потрібної інформації про форму та її значення, оскільки 

найбільше, що вони можуть зробити, на думку Ж. Фоконьє, це побудувати 

мінімальний контекст [Fauconnier, 1994, c. 27] (детальніше про сутність 

синтаксичних обмежень у ФО див. [Гладка, 2013с]).  

Щодо НФО, то перевірити повною мірою їхню здатність до синтаксичних 

трансформацій досить важко, зважаючи на їхню нещодавню появу в мові. Водночас 

нами виявлено певні модифікації, а саме: 1) поляризація, напр.: (ne pas) recharger les 

accus “(не) відновити сили”, (ne pas) passer à l’antenne “(не) передаватися по радіо 

або телебаченню”, (ne pas) en accepter l’augure “(не) довіряти”; 2) пасивація, напр.: 

avaler des kilomètres “довго йти” → les kilomètres sont avalés, ouvrir le bal 

“розпочати щось хвилююче” → le bal est ouvert; 3) прономіналізація, напр.: Les 

raisins sont trop verts = Ils sont verts “Вони зневажають те, чого самі не можуть 

досягти”; 4) адвербіалізація, напр.: bavarder comme une vieille pie “багато 

говорити” → bavard comme une pie “балакучий”, що доводить ступеневий характер 

їхньої синтаксичної усталеності.  

Отже, з огляду на наявність певних морфологічних і синтаксичних обмежень, 

властивих НФО сучасної французької мови, можемо виокремити два полярних типи 

усталених виразів: 1) НФО з найбільшою граматичною усталеністю – “негнучкі 

вирази” (locutions inflexibles – за термінологією франкомовних дослідників), які 

становлять ядро зони усталеності, та 2) НФО з найменшою граматичною 

усталеністю – “гнучкі вирази” (locutions flexibles), які належать до периферійної зони 

усталеності; між ними знаходяться НФО з різним ступенем граматичної усталеності – 

“частково гнучкі вирази”.      

Лексична усталеність неофразеологізмів. Критерій  лексичного блокування як 
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одну з ознак усталеності ФО часто висвітлюють як парадигматичну 

несубституційність, комутацію, опозицію або конкуренцію ЛО (O. Борисова, 

O. Кунін, O. Медведєва, Д. Шмельов, A. Abeillé, Ch. Bally, C. Bolly, K. Danell, 

L. Gosselin, G. Gross, J. Hudson, J. Klein, B. Lamiroy, B. Lavieu, E. Le Bel, A. Makkai, 

S. Mejri, I. Mel’čuk, N. Nunberg, M. Pecman, Ch. Sсhapira та ін.). Його сутність 

лінгвісти вбачають у тому, що усталені вирази не допускають лексичних замін, навіть 

якщо останні не порушують встановлені граматичні правила, що повʼязано з 

переносним значенням їхніх компонентів, яке буде втрачено при субституції.  

Аналізуючи відмінності між вільними та усталеними виразами, С. Meжрi вважає, 

що “вільна синтагма являє собою висловлення, утворене на основі певної матриці, 

клітинки якої лексично не заповнено. З уведенням поняття лексичної наповненості, 

усталені вирази стають послідовностями, в яких лексична варіативність цілком 

обмежена” [Mejri, 1997, c. 34–35]. Протилежну позицію висловлено тими науковцями, 

які припускають можливі варіації на лексичному рівні (див., напр.: [Svensson, 2004, c. 

109]), що ми проілюстрували на матеріалі узуальних ФО [Гладка, 2014b].  

Аналіз досліджуваних НФО також доводить різноступеневе вираження 

лексичної усталеності, хоча й не надає, як і у випадку синтаксичної усталеності, 

повної картини можливої субституції. Нами, зокрема, не знайдено підтвердження 

можливої субституції таких НФО, як avoir des abeilles (*guêpes), accrocher un paletot 

(*manteau), laisser filer (*partir) une affaire, хоча в мові вживають одиниці із 

синонімічним значенням, що дає нам право зараховувати їх до абсолютно усталених 

з лексичного погляду.     

Натомість, ми виявили випадки, коли фразеологічні компоненти зберігають 

парадигматичний зв’язок і дозволяють синонімічну субституцію без зміни значення 

цілого виразу, напр.: dépasser [franchir, passer] un cap “подолати важкий етап”, 

traîner ses escarpins [ses bottes] “іти, направлятися”. Спостерігаємо також заміну 

фразеологічного компоненту на ЛО, що належить до іншого мовного регістру, напр.: 

se casser la figure [la gueule, la margoulette] “зазнати поразки”, être raide [fauché] 

“бути на мілині”. Серед виявів квазі-синонімічної субституції розглядаємо також 

родо-видову заміну фразеологічного компонента, напр.: en mettre son doigt [sa main] 



 

 

124 

 

au feu “бути переконаним”, а також субституцію за аналогією, напр.: tomber de 

l’armoire [de la chaise] “бути здивованим”, les cheveux en bataille [en pétard] 

“скуйовджене волосся”, dose de cheval [d’éléphant] “сильна доза (про наркотики)”. У 

площині парадигматичної субституції вважаємо доцільним розглянути також 

антонімічну заміну фразеологічного компонента, напр.: passer [prendre] pour un âne 

“бути схожим на дурня [приймати за дурня]”, manger son pain blanc [noir] “пережити 

найбільш [не]сприятливий період”, être en période des vaches maigres [grasses] 

“переживати період злиднів [достатку]”.   

Аналіз різного типу субституції показав, що деякі усталені вирази виражають 

повною мірою парадигматичні обмеження і, як наслідок, можуть бути визначеними як 

абсолютні ФО із закритою парадигмою. Інші ж, яким властиві певні лексичні варіації в 

межах норми французької мови, отримують ознаку напівсталих ФО, що дає право 

стверджувати, що синонімічні обмеження носять ступеневий характер.  

Структурна усталеність неофразеологізмів. Однією з характерних ознак ФО як 

цілісних комплексів виступає, на думку мовознавців, їхня структурна усталеність 

[Кунин, 1996; Медведева, 2009; Назарян, 1987; González Rey, 2002; Sсhapira, 1999; 

Williams, 2001]. Так, Ш. Баллі вважав її однією з основних зовнішніх ознак 

виокремлення “нерозкладних єдностей” [Bally, 1951]. За словами М. Шанського, ФО 

завжди “складено з одних і тих самих компонентів, тісно пов’язаних між собою як 

частини цілого й розташованих один за одним у чітко визначеному порядку”, а 

“постійність складу і місцезнаходження компонентів фразеологізму має такий же 

характер, який спостерігають для морфемного складу слова” [Шанский, 1972, с. 22]. 

Подібні міркування знаходимо в працях частотно-орієнтованого та лексико-

граматичного підходів, у яких наголошено на звичному, або узуальному, місці 

компонентів у самій структурі колокації [Benson, 2000; Firth, 1934–1951; Halliday, 

1966; Lamiroy, 2008; Sinclair, 1991]. Пізніше I. Гонзалез Рей, зокрема, констатує, що 

“структура усталених виразів загалом незмінна, незалежно від місця в реченні або в 

дискурсі” [González Rey, 2002, c. 54]. До того ж компоненти ФО, дотримуючись 

правильного внутрішнього, практично непорушного порядку, зазнають блокування 

дистрибутивних властивостей [González Rey, 2002; Williams, 2001], що й відрізняє їх, 
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із формального погляду, від вільних словосполучень.  

Водночас лінгвісти наголошують на нестабільності структурної організації 

елементів та певній градації усталеності ФО французької мови: одні усталені вирази 

більш рухливі й здатні до змін, ніж інші, що пояснено аналітичними тенденціями 

розвитку фразеологічної системи загалом [Назарян, 1987, с. 38; González Rey, 2002, 

c. 54]. Погоджуючись із таким поглядом на структурну усталеність ФО, вважаємо, що 

вона, подібно до інших ознак, носить ступеневий характер, який виявлено в 

порушеннях структурної організації ФО, що й доведено нами на матеріалі узуальних 

фразеологізмів [Гладка, 2018b, c. 186–206].  

 Аналіз досліджуваних НФО показав, що вони також виявляють різноступеневу 

усталеність структури. Це відображено, по-перше, в тому, що, незважаючи на 

встановлені лінгвістами синтаксичні конструкції, у межах яких сформовано ФО 

французької мови [Hagège, 1985, c. 244–245; Hausmann, 1989, c. 1010; Misri, 1997, 

c. 105–106], фактичний матеріал пропонує значно ширшу картину наявних у сучасній 

французькій мові синтаксичних моделей (див. додаток Б табл. 2–5).   

По-друге, структурна організація НФО може бути порушено шляхом додавання 

або вилучення елементів, але лише за умов, що зміни не стосуватимуться ситуаційної 

схеми виразу. Так, структура НФО може бути модифікованою за рахунок різних 

поширювачів, а саме: 1) прислівників у ролі обставини, напр.: Tu peux (toujours) te 

l’accrocher “Краще відмовитися; Немає жодного шансу”, aller (droit) dans le mur “іти 

до краху”; 2) прислівників або займенників у ролі інтенсифікаторів ознаки, напр.: être 

(vachement) à la bourre “(сильно) запізнитися”, carrière (toute) tracée “забезпечене, 

впевнене майбутнє”; 3) прикметників у ролі означення іменникового компонента, 

напр.: C’est (plus fort que le) roquefort! “Жах!”, mettre la pédale (douce) “зупинити; 

заарештувати”; 3) іменників з уточнювальною функцією, напр.: avoir un trou (de 

mémoire) “забути”. Вилученням фразеологічних компонентів можна вважати такі 

випадки, як-от: Comme si le diable eût été à ses trousses → Le diable aux trousses “як 

від чорта (про втечу)”; du gros (rouge) qui tache “червоне вино поганої якості”.  

Отже, проведений нами детальний аналіз багатокомпонентної природи 

усталеності НФО доводить доцільність розгляду фразеологічного масиву як 
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континууму від абсолютно усталених одиниць до змінних комбінацій, між якими 

розташовано напівсталі одиниці, в яких ознаки усталеності виявлено з різним 

ступенем інтенсивності на різних мовних рівнях.  

Однак, з огляду на те, що усталеність являє собою результат діахронного 

процесу, який залежить від стійкості вживання певної мовної одиниці й часу, 

необхідного для її запису в пам’яті представників мовної спільноти, межі між 

усталеними й напівсталими одиницями, з одного боку, та між напівсталими 

одиницями й змінними комбінаціями, з іншого боку, визначити доволі важко. 

Остаточну категоризацію ускладнено, зокрема, в тих випадках, коли потенційна 

усталеність на формальному чи семантичному рівнях є лише в процесі становлення, 

що, власне, й доводить фактичний матеріал. Тому вважаємо доцільним розглядати 

усталеність як явище лінгвокогнітивного характеру, яке залежить не лише від 

інтралінгвальних, а й від екстралінгвальних чинників.  

 

2.1.2.3. Маркер новизни як онтологічний параметр неофразеологізмів  

Однією з основних ознак неологічних утворень лінгвісти визнають ознаку 

новизни, “свіжість і незвичність”, які відчувають носії мови під час їхнього 

функціонування (див., напр.: [Арнольд, 1986; Лыков, 1976; Sableyrolles, 1997]). Саме 

ця ознака, за словами О. Ликова, є “генетичним стрижнем і принциповою основою 

поняття неологізму” [Лыков, 1976, с. 99]. Характеризуючи контекст модальністю 

“несподіванки” та “здивування” [Вольф, 1988, с. 52], з одного боку, й кодуючи 

індивідуальний психологічний намір мовця – з іншого, неологізми реалізують 

багатогранну прагматичну функцію. Власне, у цьому й убачаємо тісний 

діалектичний зв’язок між прагматикою мовлення й активними номінаційними 

процесами, в яких задіяно НФО.  

З таких позицій поняття неологізму є відносним, адже лексична компетенція і 

“відчуття неологізму”, як зауважують науковці, не тотожні в різних носіїв мови. 

Відчуття новизни (sentiment de nouveauté – термін F. Gaudin, L. Guespin) в індивіда 

виникає на тлі комплексу його вражень (минулих або теперішніх), пов’язаних з 

досвідом мовленнєво-мисленнєвої та іншої діяльності [Alarcos, 1992, c. 21; Gaudin, 
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Guespin, 2000, c. 248]. Людина може й не знати або просто не усвідомлювати, що нове 

слово або фразеологізм, які вона промовляє або чує, нові лише для неї. У більшості 

випадків, на думку P. Намітокової, відчуття неологізму – суто індивідуальна 

властивість кожної людини й не підлягає абсолютизації [Намитокова, 1987, с. 7]. 

Його появу й втрату визначено, насамперед, життєвим досвідом реципієнта, його 

загальнокультурною, професійною та мовною компетентностями [Миськевич, 

Чельцова, 1970; Попова, 2005; Guilbert, 1975].  

Деякі лінгвісти наполягають також на поєднанні індивідуального характеру 

відчуття новизни з колективним визначенням [Габинская, 1980; Гак, 1978; Лыков, 

1976]. Для “усунення” суб’єктивності критерію новизни вони пропонують 

ураховувати думку лише компетентних носіїв мови (філологів, письменників, 

журналістів), професійна діяльність яких пов’язана зі словом. Однак С. Тогоєва 

зауважує, що, незважаючи на те, що лінгвісти справді тонко відчувають мову, вони не 

можуть бути об’єктивними: їхня думка завжди залежатиме від тих лінгвістичних 

поглядів і теорій, яких вони дотримуються. Тому для визначення ступеня 

неологічності будь-якої мовної одиниці необхідно опитувати носіїв різних вікових, 

соціальних і професійних груп [Тогоева, 1999, с. 91–92].  

У лінгвістичних експериментах цього напрямку висловлено ідею “усередненого 

коефіцієнта новизни”, який був би об’єктивним показником неологічності мовної 

одиниці (див.: [Сенько, 1994]). Одначе такі дослідження не завжди дають очікувані 

результати. Французькі науковці, наприклад, аналізуючи неологічне відчуття 

(sentiment néologique), яке охарактеризоване ними як екліптичне відчуття (sentiment 

à éclipses), виявили, що не всі інформатори вказують на одне й те саме значення 

слова, яке, на їхню думку, є новим [Gardin, Lefèvre, Marcellesi, 1974, с. 46].  

Отже, відчуття новизни, витлумачуване лінгвістами в такому ракурсі, має радше 

суб’єктивний, аніж суто лінгвістичний, характер: воно пов’язане зі сприйняттям 

нового конкретним носієм мови, з його мовною здібністю і компетентністю, а не з 

мовою-системою. Власне тому, на наш погляд, ознака новизни інновації, зокрема 

фразеологічної, повинна бути детермінована іншими, більш формалізованими, 

показниками.  
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Насамперед її варто поєднувати з фактором часу. Адже, як слушно зауважують 

учені, саме експресію новизни виявлено як зв’язок нових одиниць із теперішнім 

часом у свідомості носіїв мови, а також засновано на знаннях про загальноприйняті 

одиниці рідної мови, отримані у мовному досвіді мовців – носіїв сучасної системи 

мови. Тому, на думку Н. Арутюнової, “нове зорієнтовано на зону ЗАРАЗ, на той 

момент, у якому перебуває спостерігач за станом речей” [Арутюнова, 1997, с. 173].        

Витлумачуючи час як “зміну станів у розвитку системи, їхню тривалість”, 

О. Розен і О. Гулига переконані, що час слугує системоформувальним чинником 

категорії нового, способом хронологічної фіксації колективного знання [Розен, 

Гулыга, 1977, с. 28]. Іншими словами, неологізми, як марковані часом одиниці, 

існують лише певний період, переходячи у свідомості мовців у розряд немаркованих 

часом одиниць. Своєрідна маркованість часом, на думку О. Сенько, зумовлює певну 

незвичність, свіжість на тлі звичних мовних форм, маловідомість (або невідомість) у 

широкому вжитку [Сенько, 1994, с. 22]. До того ж фактор часу, вважає дослідниця, 

двічі входить у поняття “нове”: “По-перше, це – заперечення повторюваності в низці 

попередніх подій, так званий зовнішній, фоновий, календарний час. У цьому 

випадку датування фактів мови здійснено на основі подій в історії суспільства (…). 

По-друге, це – неповторність як визначеність нового (предмета, явища, ознаки), 

тобто внутрішній, лінгвістичний час, який виміряно трансформаціями 

лінгвістичного статусу слова” [Там само].  

Відтак, дослідники зосереджують свою увагу на часі виникнення і тривалості 

існування інновацій і кваліфікують їх як нові слова, що виникають за пам’яті певного 

покоління [Гак, 1998, с. 90]; як слова певного періоду, що є новими відносно 

попереднього періоду [Котелова, 1978, с. 14]; як “нові словникові одиниці, які 

інтенсивно використовують у різних типах текстів упродовж тривалого періоду, а 

також одиниці, які функціонують у мові віднедавна” [Чекалина, Ушакова, 1998, 

с. 216], як одиниці, яким властиві “особливі зв’язки з часом, фіксовані колективною 

свідомістю” [Заботкина, 1989, с. 46]. Н. Котелова, визначаючи поняття неологізму 

через фактор часу, наполягає на врахуванні “неологічної релевантності” цієї одиниці, 

тобто на врахуванні не лише межі періоду, склад неологізмів якого визначено, а й 
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межі періоду, відносно якого беруть цей період [Котелова, 1978, с. 14].  

Однак хронологічна ознака будь-якої інновації, зокрема фразеологічної, досить 

відносна. З одного боку, окреслити часові межі неологізму (час його виникнення, 

наявність або відсутність його в пам’яті носіїв мови), а також встановити певну мовну 

спільноту, за пам’яті якої він виник, практично неможливо. З іншого боку, доля 

інновацій неоднакова: одні з них відразу стають загальноприйнятими, знайомими для 

носіїв мови, інші, хоча й з’явилися в мові раніше, – менш уживані й ще довгий період 

зберігають “ознаку новизни”.  

З ознакою новизни неологізму повʼязують також факт його лексикографічної 

фіксації. Незважаючи на дію суб’єктивних факторів під час роботи лексикографів 

(невчасне занесення одиниці до словника, неповний фактичний матеріал, неологічна 

компетентність лінгвіста), з одного боку, й на нестійкість форми, семантики й 

стилістичного забарвлення інновацій – з іншого, науковці переконані, що вони 

повинні бути записані в словниках неологізмів, навіть, якщо лише 60 % таких 

“неготових” слів перейдуть пізніше до тлумачних словників [Гак, 1978; Котелова, 

1978; Мазурик, 2002; Guilbert, 1975]. 

Протилежний погляд висловлено тими мовознавцями, які розглядають неологізми 

як лексеми, що виникли за пам’яті сучасного покоління [Walter, 1998], або навіть як 

одиниці, що існують лише в усній формі [Попова, 2005], і тому не повинні бути 

зареєстрованими в сучасних словниках (див., напр., праці: [Жлуктенко, 1989; Ильясова, 

1999; Algeo, 1993]). Аналізуючи цю точку зору, можемо лише зауважити, що фіксація у 

словниках нових одиниць не вирішить остаточно окреслене питання. Позаяк, 

висловлюючись словами французького лінгвіста А. Міттерана, “лексикограф завжди 

програє у своїй вічній гонитві за новими словами” [Mittérand, 1996, c. 7]. Зафіксувати 

те, що з’являється щодня в лексиці природної мови, не встигають ані загальні 

словники, ані словники нових слів. Очевидно, слушна думка Л. Коржевої, яка пише: 

“Через перманентний розвиток мови словники стають застарілими вже від моменту 

своєї появи” [Коржева, 1985, с. 8].   

Однак ми цілком підтримуємо думку лінгвістів щодо необхідності 

лексикографічної закріпленості неологізмів, адже вони є водночас продуктом знань 
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людини й засобом передачі внутрішньомовної та міжмовної інформації, слугують 

певними “індикаторами” змін лексичної системи мови. А фіксація нової одиниці у 

відповідному словнику дозволить з’ясувати її місце в системі мови, внутрішню 

форму, важливу для розуміння значення, що, у свою чергу, сприятиме правильному 

вживанню, утворенню від неї дериватів, конкретному термінотворенню й 

терміновживанню. До того ж занесення неологізму до словників певною мірою 

об’єктивно й наочно відображатиме історичний розвиток лексики.  

Отже, неофразеологізми, онтологічно марковані новизною продукування та 

сприйняття, детерміновані також фактором часу й лексикографічною закріпленістю. 

Така комбінація ознак відрізняє їх від оказіоналізмів, які, обслуговуючи певний 

контекст і виступаючи засобом художньої виразності та мовної гри, сприймаються як 

нові незалежно від часу своєї появи, не претендують на закріплення в мові, а отже, не 

потребують обовʼязкового запису в словнику.  

 

2.1.2.4. Відтворюваність як когнітивний параметр неофразеологізмів  

З різнорівневим явищем усталеності ФО тісно пов’язано когнітивні процеси 

зберігання і накопичення інформації для можливості їх відтворення в мовленні. 

Саме завдяки цьому, за словами лінгвістів, фразеологізми зберігають свій 

“консервативний” характер: їх не утворюють за породжувальними структурно-

семантичними моделями даної мови, а відтворюють у фіксованому співвідношенні 

семантичної структури й певного лексико-граматичного складу [Балыгина, 2007, с. 

6], в тому самому вигляді, в якому колись їх закріпили в ній [Herbst, 1996, c. 386; La 

lоcution, 1997, c. 235; Netzlaff, 2004, c. 19; Peguret, 2009, c. 147]. Іншими словами, 

зберігаючи певну ФО в пам’яті, мовці усвідомлюють, що її компоненти утворюють 

певну цілісність, унаслідок чого вони не творять їх спонтанно в процесі мовлення, а 

відтворюють як “готові цілісні одиниці” [Шанский, Иванов, 1987, с. 64], як “готові 

блоки з певним значенням” [Раєвська, 1991]. Отже, відтворюваність ФО у “готовому 

вигляді”, як чогось цілісного й неподільного, заслуговує, як вважають дослідники, 

на статус однієї з визначальних ознак її усталеної природи [Балыгина, 2007; Бирих, 

Мокиенко, Степанова, 1998; Кунин, 1996; Медведева, 2009; Назарян, 1987; 
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Шанский, Иванов, 1987; Norrick, 1985].  

Не ставлячи під сумнів важливу роль відтворення у формуванні усталеності ФО, 

дозволимо собі висловити деякі зауваження. По-перше, вслід за лінгвістами 

[Копыленко, Попова, 1972, с. 16–17], зазначимо, що відтворюваність, зазнаючи 

впливу з боку мовної варіативності, не відображає повною мірою усталений характер 

ФО, що й доводить аналіз фактичного матеріалу. Так, відтворюваність не може 

запобігти парадигматичним і синтагматичним змінам у складі НФО, порушенням її 

цілісності. Тому доцільно говорити лише про дотичність, а не тотожність понять 

усталеності та відтворюваності ФО: усі мовні одиниці, яким властива усталеність, – 

відтворювані, але не всім відтворюваним одиницям притаманна усталеність. 

По-друге, відтворюваність у мовленні характерна також для інших словесних 

комплексів зі структурно-семантичною усталеністю, зокрема складним термінам 

(напр.: pollution par le bruit, université virtuelle), етикетним формулам (напр.: soyez 

bienvenus, servez-vous), метатекстовим операторам (напр.: comme nous avons déjà dit, 

comme on a remarqué), прикладним реплікам (напр.: Attention: danger!, Peinture 

fraîche), що й дозволяє прихильникам “широкого” підходу до визначення об’єкта 

фразеології об’єднати їх усі в один клас фразем.  

По-третє, досліджуючи відтворюваність як одну з визначальних ознак ФО, варто 

враховувати, що це поняття – динамічне. Полілексичні одиниці, на відміну від нових 

утворень типу sarkoziste або ségolien, вимагають певного часу для набуття ними 

усталеного характеру. Як наслідок, на кожному етапі розвитку мови можна спостерігати 

напівсталі вирази, які перебувають лише на стадії запам’ятовування, тобто запис їх у 

пам’яті ще не завершено. Як справедливо зауважує Д. Болінджер, проблема усталеності 

полягає в тому, що вона часто знаходиться на межі відтворення з пам’яті і творення: 

мова частково автоматична й частково є результатом “вільного” породження мовних 

одиниць; автоматичне, запам’ятовуване або усталене, є лише post factum того, що колись 

було вільним [Bolinger, 1977].  

Саме до стадії запамʼятовування належать неофразеологізми в яких ще відчутно 

“свіжість” і “новизну” творення, а також привʼязку до конкретної ситуації або контексту. 

Завдяки цьому НФО уподібнено до оказіональних утворень, названих у романістиці 
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терміном hapax (від грец. hapaх legomenon “сказаний лише один раз”). Але якщо для 

оказіональних утворень характерна, насамперед, відсутність відтворюваності, оскільки 

вони не існують “заздалегідь”, до акту мовлення, у пам’яті мовця, і залежать від умов 

лінгвального й екстралінгвального характеру [Левицкий, 2009, с. 360; Лопатин, 1973, 

с. 70–71; Розен, 2000, с. 42; Gaudin, Guespin, 2000, c. 248], то неофразеологізми з часом 

набувають ознаки рекурентності – здатності до функціональної повторюваності в 

готовому вигляді, до відтворення поза межами первісного контексту [Брагина, 1973, 

с. 15], результатом якої буде їхня повна інтеграція в системі мови.  

З відтворюваністю ФО певною мірою повʼязана регулярність, або частотність, 

їхнього вживання, яку завдяки розробкам корпусної лінгвістики визначено як один із 

чинників їхньої мовної усталеності [Hudson, 1998, c. 64; Netzlaff, 2004, c. 23; Pecman, 

2004, c. 137; Peguret, 2009, c. 140]. Саме на основі цього, на думку дослідників, можна 

відрізнити ФО як надбання певного мовного колективу від індивідуально-авторських 

виразів як одиниць мовлення [Кунин, 1996, с. 89; Назарян, 19987, с. 38]. Не відкидають 

цей фактор усталеності також сучасні когнітологи. Так, вважаючи, що “вжиті разом 

слова зливаються воєдино”, Ф. Форсберг стверджує, що “підвищена частотність 

зумовлює злиття деяких виразів, а згодом їхню прийнятність мовною спільнотою” 

[Forsberg, 2006, c. 20]. На думку М. Пегюре, “слова, ужиті разом і повторювані багато 

разів членами мовним колективом, стають рутиною і, як наслідок, зливаються в одну, 

доволі гнучку, полілексичну одиницю” [Peguret, 2009, c. 138].  

Дозволимо собі висловити кілька зауважень з цього приводу. По-перше, 

визначаючи частотність уживання мовних одиниць, лінгвісти змушені вибрати поріг 

цієї частотності, а також тип сполучуваності (повтор, неправильний крок, 

граматичні елементи) [Wray, 2002, c. 25; Peguret, 2009, c. 141], що припускає певну 

суб’єктивність у їхніх міркуваннях. По-друге, при визначенні стійкості вживання 

мовних одиниць варто враховувати історико-хронологічний чинник: не слід 

забувати, що вони повинні бути випробувані часом, пройти певний шлях 

історичного розвитку протяжністю хоча б в одне покоління, щоб бути усталеними в 

мові й дійсно стати її надбанням. З іншого боку, як зауважує А. Врей, вільне 

сполучення може стати усталеним за досить короткий час [Wray, 2002, c. 34], що 
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знову повертає нас до думки про “примхи узусу”.  

Наголосимо, що запам’ятовування, або “пам’яттєва інтеграція” [Bolly, 2008, 

c. 24], неологічних ФО і відтворюваність у готовому вигляді узуальних ФО постають 

як когнітивні умови, відповідно до їх становлення і формування усталеної природи, 

що дозволяє виокремлювати їх з-поміж інших інновацій.  

Отже, визначивши параметри ідентифікації НФО, спробуємо сформулювати 

власне визначення цього мовного явища. Неофразеологізм – це відтворюване 

усталене словосполучення або речення, нове за значенням або за формою і 

значенням, створене за структурно-синтаксичними моделями даної мови або 

запозичене з іншої мови за потреб спілкування, або модифіковане на основі узуальної 

одиниці, або активізоване або детермінологізоване впродовж останніх 20 років 

відносно періоду їх дослідження з можливою фіксацією у словниках нових виразів.   

 

2.1.3. Процедури систематизації та класифікації неофразеологізмів  

 

Встановлення чітких параметрів НФО сучасної французької мови уможливлює 

їхню систематизацію за спільними та відмінними ознаками та їхню класифікацію за 

різними критеріями. Так, за ознакою різноаспектної і різноступеневої усталеності 

НФО поділено на кілька типів залежно від того аспекту, на якому виявлено цю ознаку 

(див. рис. 2.1). Водночас, виходячи в своїх міркуваннях з того, що полілексичні 

одиниці становлять певний континуум від абсолютно усталених одиниць до змінних, 

на чому ми вже наголошували, вважаємо доцільним поділити фразеологічний масив 

на два великих класи, а саме: 1) ідіоми – НФО, які є абсолютно некомпозиційними, 

негнучкими, закритими парадигматично й синтагматично, та 2) колокації – НФО, які 

є частково композиційними або композиційними із семантичним збагаченням, 

(частково) гнучкими, частково відкритими парадигматично й синтагматично (див. 

додаток Б рис. 1).      

Спостереження над фактичним матеріалом дозволило також поділити НФО 

сучасної французької мови на основі структурно-синтаксичної ознаки на дві групи, а 

саме: 1) частково предикативні НФО (2042 НФО – 93 %), до складу яких ми 
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зараховуємо неофразеологізми, синтаксична структура яких відповідає 

словосполученню з підрядним або сурядним звʼязком між компонентами, та 

2) цілісно предикативні НФО (158 НФО – 7 %), які формально уподібнено до речень 

(див. додаток Б табл. 2). Перший тип становить переважну більшість фразеологічних 

утворень сучасної французької мови, що зумовлено, на наш погляд, їхнім 

когнітивним потенціалом: завдяки незавершеній синтаксичній структурі вони 

можуть входити до складу одиниць вищого рівня – речень, де здатні модифікувати в 

подальшому свою структуру й семантику.  

Залучення функціонально-граматичного аналізу дозволяє поділити частково 

предикативні НФО на чотири класи, залежно від частиномовної природи 

стрижневого компонента та синтаксичної функції в реченні, а саме:  

1) вербальні НФО, призначення яких полягає у семантизації дії обʼєкта або його 

характеристики. У цих конструкціях дієслово вжито як в активній (напр.: faire le 

guignol, remettre en selle), так і в пасивній формах (напр.: être plié à quatre, se faire 

une carotte, se bouger le train, se manger un golden), у різних фактитивних (напр.: 

faire monter la sauce, faire bouffer sa race), пермісивних (напр.: laisser filer une 

affaire, laisser traîner ses oreilles) та компаративних (напр.: retourner comme une 

crêpe, tempêter comme un démon) конструкціях; підсилено прислівниками (напр.: 

être déjà dans les talons,  ne pas avoir trop le moral, ne pas en ficher toujours), що надає 

більшої експресії всьому виразу. Крім номінації дії, процесу або стану обʼєкта, 

вербальні НФО вказують також на ознаку номінованого об’єкта та спосіб його дії 

(напр.: à manier avec des pincettes, à en crever les tympans);  

2) субстантивні НФО, які покликано для семіотизації безпосередньо обʼєкта, 

поняття або явища, а також їхньої ознаки й способу дії. За структурними ознаками 

їх поділено на три групи, а саме: (а) усталені словосполучення, які формально 

нагадують змінне або потенційне словосполучення (напр.: proxénétisme casse-croûte, 

à côté de son képi, allumette sans souffre), (б) бінарні структури, компоненти яких 

поєднано сурядним сполучником et (напр.: au poil et à la plume, gnagnagna et 

gnagnagna), та (в) редублікативні структури, які сформовано з ідентичних 

іменників (напр.: ami ami);  
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3) адʼєктивні НФО, семантика яких спрямована не лише на позначення ознаки 

та властивості об’єкта, а й безпосередньо на самий обʼєкт. За структурними 

ознаками їх поділено на такі типи, як: (а) компаративеми (напр.: rêche comme un 

bouledogue, chargé comme une mule), (б) усталені словосполучення (напр.: malade 

du pouce, pas large du dos), (в) редублікативні структури (напр.: pas fute fute, trotti 

trottant), (г) бінарні структури (напр.: clair et net, pesé et emballé);  

4) адвербіальні НФО, які здійснюють семантизацію способу дії об’єкта номінації. 

Їх представлено трьома типами, а саме: (а) компаративемами (напр.: сomme un 

bûcheron, comme dans du beurre), (б) усталеними словосполученнями (напр.: up to 

date, de pire en mieux), (в) бінарними структурами (напр.: tant et tant) (детальніше про 

синтаксичні структури частково предикативних НФО див. додаток Б).  

До цілісно предикативних НФО належать усталені вислови, для яких 

характерна комунікативна, змістовна та інтонаційна завершеність, що уподібнює їх 

до речень, а також відтворюваність, цілісність і переосмислення значення, що дає 

право зарахувати їх до класу фразеологізмів. Спостереження над окресленими 

одиницями уможливило їхній поділ на:  

1) фразеологічні реченнєві конструкції, наділені цілісним переосмисленим 

значенням, які формально уподібнено до розповідних речень, мета яких – 

повідомити про різні явища, події, факти, обʼєкти номінації та їхні ознаки (напр.: Il 

est moins cinq; La balle est dans mon camp); до спонукальних речень, які семантично 

можуть виражати різні волевиявлення: наказ (напр.: Fous le camp!; Nique tes morts), 

вимогу (напр.: Passe ton tour!; Place aux jeunes!), заклик (напр.: Couchez ici!; C’est 

parti, mon kiki!), пораду (напр.: Ne t’emballe pas trop vite!; Ne te laisse pas faire!), 

заборону (напр.: Des queues Marie!), погрозу (напр.: Tu vas voir ta gueule!) тощо; до 

питальних речень, які містять риторичне питання (напр.: Où avais-je la tête?);  

2) паремії, як усталені, культурно марковані одиниці, що акумулюють набутий 

століттями досвід і передають його наступним поколінням, до яких належать прислівʼя 

(напр.: Moins qu’on en parle, plus que ça rapporte; Quand on est bien, on s’y tient), 

приказки (напр.: Tous les goûts sont dans la nature; Qui ne se plante pas ne pousse 

jamais), афоризми (напр.: Le mieux est l’ennemi du bien; Le crime ne paie pas), трюїзми 
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(напр.: Le dernier arrivé ferme la porte; Qui n’avance pas ... recule), тавтології (напр.: 

Après l’heure ce n’est plus l’heure; Quand le moment est venu, l’heure est arrivée).  

За властивою цим двом типам цілісно предикативних одиниць структурно-

синтаксичною природою, можемо поділити їх також на два типи, а саме:  

1) НФО-прості, або монопредикативні, речення, які є двоскладними (напр.: Bon 

chien chasse la race; Les mouches ont changé d’âne) та односкладними (напр.: 

Chacun sa merde; Mets ta robe);  

2) НФО-складні, або поліпредикативні, речення, які представлено 

(а) сполучниковими (напр.: Allez voir à Paris si je m’y baigne!; Qui cherche trouve et 

qui trouve supporte) та (б) безсполучниковими реченнями (напр.: Tout le monde est 

beau, tout le monde est gentil; Rien dans la tête, tout dans les muscles) (детальніше про 

синтаксичні структури цілісно предикативних НФО див. додаток Б).  

Отже, систематизація і класифікація НФО сучасної французької мови  на основі 

детального аналізу їхньої структурно-граматичної характеристики, а також 

представлені в таблицях кількісні дані, показали, що номінатори вдаються 

переважно до творення простих і лаконічних одиниць, які відповідають не лише 

загальним законам розвитку мови та її мовним нормам, а й когнітивним 

можливостям індивіда (зокрема, людської памʼяті), від якого, власне, й залежить 

подальша доля новоутворень.      

 

2.2. Метод когнітивного аналізу у вивченні неофразеологізмів  

 

З розвитком когнітивної лінгвістики актуальним стає антропоцентричний 

підхід до значення, “який виявляє і пояснює, що знає людина, коли вона вважає, що 

знає значення слова, які процеси і їхні продукти повʼязано зі становленням і 

функціонуванням значень у людини й про які форми репрезентації значень у 

свідомості індивіда може йтися” [Залевская, 2000, с. 98]. У центрі уваги постають 

проблеми виявлення й опису значень мовних одиниць як результату обробки певних 

знань про світ; дослідження спільних принципів і прийомів організації структури 

знання; виявлення механізмів взаємодії когнітивних і мовних структур; вивчення 
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структури мовного значення у свідомості носія мови.  

Одним із методів когнітивної лінгвістики, який передбачає виявлення 

когнітивних структур, які стоять за мовними значеннями, культурно зумовлених 

уявлень про світ, які збережено у свідомості й виражено в мові, є метод 

концептуального аналізу. Його ґрунтують на методиках дистрибутивного, 

контекстуального, компонентного аналізу, етимологічної реконструкції внутрішньої 

форми знаків концептів, архетипному аналізі, асоціативному експерименті, 

польовому моделюванні тощо. Тому його вважають продовженням семантичного 

методу, однак їхня головна відмінність полягає у напрямку моделювання: від знака до 

знань – для семантичного аналізу й від знань до знаків – для концептуального 

[Селіванова, 2006, с. 262]. Важливе для останнього висвітлення звʼязків різних 

пізнавальних механізмів свідомості й позасвідомого, адже навіть вербалізована 

інформація може бути спроектованою на нелінійний континуум мисленнєвої сфери в 

кореляції з образами, відчуттями, почуттями та емоціями, архетипами колективного 

позасвідомого. Головною метою цього аналізу є реконструкція когнітивних 

механізмів індивідуальної або колективної свідомості, які опосередковують 

формування й упорядкування знань про об’єкти дійсності та результати внутрішнього 

рефлексивного досвіду. Концептуальний аналіз передбачає опис структур цих знань 

із застосуванням метамов лінгвістики або природної мови на базі різноманітних 

когнітивних моделей. Незважаючи на значні суперечки серед лінгвістів щодо набору 

процедур, який потрібно вважати концептуальним аналізом, а також щодо його 

результату, він постає як конструктивно новий лінгвістичний метод, загальними 

процедурами якого є формалізація, ідеалізація і моделювання [Селіванова, 2008, с. 

419], як пошук тих загальних концептів, які підведено під один знак і які визначають 

буття знака як відомої когнітивної структури [Кубрякова, Демьянков, 2007, с. 18].  

З огляду на те, що в основу нашого дослідження покладено теорію 

концептуальної метафори, теорію ментальних просторів, теорію концептуальної 

інтеграції, а також принципи когнітивно-ономасіологічного аналізу, що виходить 

певною мірою за рамки суто концептуального аналізу, вважаємо доцільним 

називати застосований нами метод когнітивним аналізом. Завдяки поєднанню 
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теоретичних засад і принципів зазначених теорій нам вдалося реалізувати основні 

завдання, поставлені в дослідженні – зʼясувати лінгвокогнітивні засади й розумово-

мовленнєві механізми породження неофразеологізмів.  

Основними етапами когнітивного аналізу постають:  

1) когнітивне моделювання процесу породження неофразеологічного значення;  

2) визначення лінгвокогнітивних механізмів первинної і вторинної фразеологізації;  

3) встановлення ономасіологічних схем, на основі яких вибудовано нове 

фразеологічне значення;             

4) опис мотиваційних основ формування неофразеологізмів сучасної 

французької мови.      

 

2.2.1. Когнітивне моделювання процесу породження  

неофразеологічного значення  

 

Одним із головних завдань когнітивної лінгвістики є дослідження структур 

представлення знань і способів концептуальної організації знання у процесах 

породження та сприйняття мовлення. Сучасний стан окресленої проблеми 

характеризують спроби відобразити ці структури саме з урахуванням складної 

діяльності людського мозку в процесах отримання, обробки, переробки й 

використання вербалізованих знань.  

Одним із таких способів опису знань є теорія ментальних просторів та 

концептуальної інтеграції, які, власне, й лягли в основу нашого дослідження. Саме 

завдяки їм нами змодельовано процес формування фразеологічного значення, який 

передбачає два етапи, а саме: 1) моделювання ментальних просторів компонентів 

майбутньої ФО та 2) моделювання інтегрованого простору, в якому розвинуто нове 

концептуальне значення.  

         

2.2.1.1. Моделювання ментальних просторів 

Одне із принципових для когнітивної лінгвістики положень постулює відсутність 

прямого, неопосередкованого людським мисленням, звʼязку між мовою і світом 
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(реальним або уявним), що пояснено двома чинниками: по-перше, те, що ми зазвичай 

називаємо дійсністю, насправді є лише ментальною репрезентацією – мисленнєвою 

уявою про дійсність; по-друге, “незважаючи на те, що мова, без сумніву, має свою 

структуру, її повʼязано також з іншими когнітивно зумовленими структурами, й саме ці 

звʼязки визначають основні властивості її організації” [Fauconnier, 1994, с. 15]. 

Відповідно, мова постає не лише як обʼєкт людської інтерпретації (щодо дійсного чи 

можливого світу, контексту, ситуації тощо), а й як конструктивне начало: вона створює 

ментальні простори й визначає відношення між ними, а також відношення елементів 

між собою усередині простору.  

Саме таке розуміння мови й мовленнєвої дільності лягло в основу 

обґрунтованої Ж. Фоконьє теорії ментальних просторів (mental spaces). Останні 

науковець визначає як “невеликі концептуальні сфери, які сконструйовано в процесі 

мислення і мовлення з метою локалізованого розуміння і дії” [Там само]. Їхнє 

призначення полягає в тому, щоб відобразити те, що відбувається “за кадром”, що 

складає когнітивне тло повсякденного спілкування і роздумів: “Ментальні простори 

не відображають дійсність або будь-який з можливих світів; вони втілюють образ 

того, як ми думаємо й говоримо про ті або інші речі, не містячи при цьому жодної 

інформації про них (…); вони являють собою моделі ситуацій (реальних або 

гіпотетичних) у тому вигляді, як їх концептуалізовано людиною, зокрема: 

реальність (так, як ми її розуміємо); гіпотетичні ситуації; ситуації стосовно 

минулого й майбутнього (так, як ми їх розуміємо); вигадані ситуації (живописні 

кінематографічні сюжети); предметні галузі (економіка, політика, математика 

тощо)” [Fauconnier, 1994, с. 43–45]. З формальної точки зору, ментальні простори 

постають як “упорядковані множинності з елементами (a, b, c ...) та відношеннями 

між ними (R1ab, R2ad, R3cbf ...), відкриті для поповнення новими елементами та 

відношеннями” [Там само, 1994, с. 16]. Отже, постійно модифіковані когнітивні 

конструкти побудовані в режимі реального часу в ході дискурсивної діяльності й 

збережені в оперативній памʼяті мовців.   

Однак, на наш погляд, сконструювати МП певних мовних одиниць усе ж 

можливо. Незважаючи на те, що МП не закладено в нашій свідомості як готові 
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структури, вони в процесі пізнання світу й комунікації “обростають” інформацією, 

унаслідок чого стає можливим виокремлення певних відносно стійких сфер. Кожну 

сферу сформовано з кількох образів пізнаваного обʼєкта. Користуючись 

термінологією, запропонованою сучасними дослідниками (див., зокрема, праці: 

[Бурдье, 2001; Козлова, 2009; Колмогорова, 2006, 2016]), виокремимо три сфери МП, 

а саме: 1) сакральну, до якої входять образи самої людини й мислення, образи 

соціальних і духовних сутностей, які відкрито для “внутрішнього ока” згідно з 

релігійними, міфічними уявленнями й стереотипами; оскільки ці образи неможливо 

сприйняти зовнішніми органами чуття, вони знаходяться поза людським розумінням і 

закладені у свідомості так, що це важко пояснити й проаналізувати; 2) профанну, 

сформовану на образах, узятих зі світу неусвідомлюваної практики й заснованих на 

певній практичній вірі, яка дозволяє взаємодіяти зі світом і вірити в його реальність; 

як когнітивна структура, вона являє собою, так би мовити, узагальнення пропозицій, 

судження про певний обʼєкт навколишньої дійсності; 3) метафоричну, образи якої 

повʼязано з дискурсивним досвідом людини, тобто з уживанням мовних одиниць у 

мовленні, й засновано на обох попередніх. Образ у цьому контексті постає як 

“посередник між власне обʼєктом/елементом навколишнього середовища й мовним 

знаком у взаємодії людини з цим світом у мовній комунікації, опис минулого досвіду 

взаємодії з цим об’єктом/елементом у вищезазначених сферах людського буття, 

характерного для цього етносу” [Колмогорова, 2006, с. 91].  

Моделювання МП передбачає такі кроки:  

1) виявлення образів сакральної сфери мовного знака шляхом аналізу уявлень, 

які виникають у представників певної національно-лінгвокультурної спільноти під 

час його уживання або сприйняття;  

2) встановлення образів профанної сфери відповідно до словникових дефініцій 

цього мовного знака;  

3) визначення метафоричних образів на основі дискурсивного вживання 

мовного знака.  

Змоделюємо, наприклад, МП прикметника vert, -e, який часто слугує компонентом 

узуальних і неологічних ФО. Розпочнемо із сакральної сфери, образи якої 
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найскладніші для експлікації, оскільки саме тут спостерігають суттєві відмінності в 

різних мовах і ментальностях. Як відомо, основною релігією у франкомовній культурі 

є християнство, але передував йому язичницький культ кельтів – пращурів французів, 

тому витоки їхніх релігійних і міфічних уявлень про світ потрібно шукати, насамперед, 

у ньому. Так, у дослідженнях язичницьких ритуалів виявлено той факт, що зелений 

вважали кольором води. До того ж зелений лежить в основі назви однієї з територій 

поселення кельтів Les Pays ou Terres Vertes, що й лягло в основу ідеї зображення 

їхнього прапора й позначення розселення на карті кельтських племен саме зеленим 

кольором [Pastoureau, 2013]. Відтак, початковим символом зеленого кольору можна 

вважати землю, відкриту для соків. Він перейшов до Християнства, де його асоціюють 

з природою, її відродженням, рослинністю і родючістю землі. У християнській 

літературі зелений вважають також символом життя Христа й святих: ним 

представлено, зокрема, хрест Христа як символ надії і спасіння; Святий Грааль, 

виточений із цілісного смарагда, який символізує владу або, згідно з легендами, 

ініціацію – перехід до нового, дорослого життя; престол Судді в Одкровенні Іоанна 

(4 : 3); одяг на зображеннях ангела в таїнстві Миропомазання. Тому зелений колір 

співвіднесено із життям, безсмертям і невичерпною молодістю; владою і 

благословенням на гарні вчинки; надією, відродженням і очищенням душі.  

Поряд із такою позитивною символікою, зелений колір ще в середньовіччі мав 

також негативну інтерпретацію. За словами французького дослідника M. Пастуро, 

одяг зеленого кольору носили блазні й божевільні, чию поведінку вважали 

небезпечною і, навіть, диявольською; на боржників, яких привʼязували до ганебного 

стовпа, натягували зелений чепчик; у зелений костюм одягали актора, який виконував 

роль Іуди, для виклику зневажливого ставлення до персонажа в публіки [Pastoureau, 

2013]. Джерела такої символіки, як не дивно, також мають витоки в християнській 

релігії. Так, колір коня четвертого вершника Апокаліпсису описано в книзі 

Одкровення Іоанна Богослова як khlôros (грец. χλωρóς “блідо зелений; мертвенно 

блідий; жовтяво-зелений”), а самого вершника звали Смертю, Мором або Чумою, 

залежно від перекладу Біблії. Зеленого кольору, вважають, набуває тіло небіжчика, 

похованого в землю. Власне, тому серед негативних асоціацій, які викликає зелений 
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колір, – безумство, спокуса, підступність, зло, моральне падіння, хвороба, смерть.  

З огляду на зазначене, виокремлено ті сакральні образи, які викликає обʼєкт Х 

зеленого кольору в представника франкомовної спільноти, а саме:   

образ 1: Objet X symbolise la nature, sa renaissance, la végétation et la fécondité;  

образ 2: Objet X symbolise la vie, l’immortalité, la jeunesse;    

образ 3: Objet X symbolise le pouvoir et la bénédiction;  

образ 4: Objet X symbolise l’espérance, la renaissance et la purification de l’âme;    

образ 5: Objet X symbolise la folie, la tentation, le mal, la crise de la moralité;  

образ 6: Objet X symbolise la maladie et la mort (див. рис. 2.1).  

 

Рис. 2.1. Образи сакральної сфери ментального простору прикметника vert,-e 

 

Щодо профанної сфери, то її засновано, як зазначено вище, на людському 

досвіді. У процесі сприйняття об’єкта людина повинна активізувати певне знання про 

подібну ситуацію для його категоризації. Профанні образи пізнаваних обʼєктів і 

являють собою сукупність “слідів” у памʼяті людини й можуть бути експлікованими у 

вигляді суджень пропозиційного характеру [Бурдье, 2001; Колмогорова, 2006; Lakoff, 

1997]. Для побудови профанної сфери МП прикметника vert, -e використано дефініції 

авторитетних тлумачних словників французької мови, зокрема: Le Petit Robert, La-

rousse, Dictionnaire de l’Académie Française, Trésor de la Langue Française, Le Littré, а 

також електронного словника Wiktionnaire. Аналіз наведених визначень (див. додаток 

Б табл. 11) дозволив виокремити такі профанні образи обʼєкта Х зеленого кольору:  

образ 1: Objet X a la couleur située entre le bleu et le jeune;  

образ 2:  Objet X a la couleur de l’herbe et des plantes;  
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образ 3: Objet X a encore de la sève, sent frais, n’est pas sec;  

образ 4: Objet X est encore loin de la maturité;  

образ 5: Objet X est pâle, a un aspect maladif.   

Незважаючи на те, що на даному етапі розвитку французької мови мовну 

одиницю vert, -e асоціюють, насамперед, з кольором як таким (образ 1), центром 

профанної сфери можна вважати саме образ 2, оскільки від нього походять не лише 

образ 3 і образ 4, а й образ 1. Адже основною ознакою рослин як живого організму 

слугує саме зелений колір. І лише образ 5 співвіднесено безпосередньо з кольором, 

тобто з образом 1 (див. рис. 2.2). Доцільність розгляду образу 2 як центрального 

доводить також аналіз співвіднесеності й взаємозвʼязку профанної сфери із сакраль-

ною. Як зазначено вище, саме з природою і рослинним світом повʼязаний сакральний 

образ 1. Продовжуючи зіставлення образів двох сфер, можемо виявити також звʼязок 

сакрального образу 1 з профанними образами 1, 2, 3, 4. Співвіднесеними будуть 

також решта образів: сакральний образ 2 і профанні образи 3, 4; cакральний образ 3 і 

профанний образ 4; сакральний образ 4 і профанний образ 3; сакральні образи 5, 6 і 

профанний образ 5. З огляду на це, правомірно стверджувати, що сакральна й про-

фанна сфери пересікаються (але не поглинаються), породжуючи спільні образи.  

Метафорична сфера МП прикметника vert, -e повʼязана з його дискурсивним 

уживанням. Завдяки поєднанню з іншими мовними одиницями він може породжувати 

метафоричні образи. У результаті аналізу узуальних ФО ми виокремили метафоричні 

образи, які лежать в основі їхнього творення, а саме: 

образ 1: Objet X est vigoureux et vif malgré l’âge avancé (напр.: une verte jeunesse); 

образ 2: Objet X est jeune, brusque, évaporé et inexpérimenté (напр.: un fruit vert); 

образ 3: Objet X est saine et robuste (напр.: une verte vieillesse);  

образ 4: Objet X est rude, sévère, sans ménagements (напр.: une verte réprimande);   

образ 5: Objet X est leste, gaillard, grivois (напр.: des histoires vertes); 

образ 6: Objet X est peu châtié, hardi, cynique, mordant (напр.: des mots verts); 

образ 7: Objet X est trop acide (напр.: du vin vert); 

образ 8: Objet X est aigu (напр.: un son vert); 

образ 9: Objet X est libre (напр.: un feu vert); 
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Рис. 2.2. Образи профанної і метафоричної сфер ментального простору прикметника vert, -e  

 

Примітка: у сірих колах позначено образи профанної сфери, у колах з пунктирною лінією – 

закріплені узусом образи метафоричної сфери, у поцяткованих колах – неообрази 

метафоричної сфери  
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образ 12: Objet X a trait au mouvement politique écologique (напр.: un candidat vert); 
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образ 13: Objet X est relatif à l’agriculture, aux problèmes d’économie, de la 

politique agricole (напр.: de l’énergie verte, l’Europe verte, des francs verts); 

образ 14: Objet X est relatif à des activités touristiques, culturelles, sportives 

pratiquées à la campagne (напр.: du tourisme vert) (див. рис. 2.2).  

Аналіз метафоричних образів, що лежать в основі НФО з компонентом vert, -e, 

показав, що вони загалом уписуються в наявні моделі метафоричної сфери. Так, НФО 

du charbon vert “паливо, отримане шляхом карбонізації рослинної біомаси”, du déchet 

vert “органічні відходи рослинного походження, які можна компостувати”, de l’or vert 

“гроші, отримані з продажу сільськогосподарської продукції або земель” 

змодельовано на основі образу 13; vert comme un jeune premier “ще зовсім юна, не-

досвідчена особа”, Les raisins  sont trop verts “Вони ще самі не знають, чого можуть 

досягти” – на основі образу 2; une carte verte “документ про постійне проживання у 

Сполучених Штатах” – на основі образу 9; avoir la main verte “мати талант у догляді 

за рослинами” – на основі образу 11; une classe verte “тимчасово перенесене в село 

заняття, яке поєднує шкільну програму й розваги на свіжому повітрі” – на основі 

образу 14. Спостерігаємо також утворення деяких НФО за моделями профанних 

образів, зокрема неологізми un billet vert “долар США” і un petit homme vert 

“гіпотетичний житель Марса, марсіанин” асоційовано з профанним образом 1, 

апелюючи безпосередньо до кольору пізнаваного об’єкта; а неофразеологізми avoir la 

ligne haricot vert “бути дуже худим” і avoir un nombril vert “бути недорозвинутим” – з 

профанним образом 4, виявляючи подібність до незрілих плодів.  

Під час дослідження метафоричних образів НФО нами зафіксовано також появу 

нових моделей, які доповнюють МП прикметникової одиниці vert, -e. Так, неологізм 

un béret vert “елітна спільнота, члени якої носять зелений берет” засновано на образі 

головного убору парашутистів Французького Легіону й Морських загонів, що 

зумовлено зеленим кольором як символом води, поширеним у кельтській культурі. 

Однак у профанній сфері цей образ не має слідів у семантичному значенні 

аналізованої одиниці. Сьогодні його виявляють в окремому дискурсивному 

вживанні, яке породжує новий метафоричний образ 15, який, можливо, згодом стане 

й профанним. Аналогічне явище спостерігаємо в НФО des verts pâturages “ситуація, 
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коли все гаразд; місце, куди можна податися, щоб поліпшити свою долю”, яка, з 

одного боку, апелює до виявленого нами сакрального образу 4, що символізує 

надію, відновлення й очищення душі, а з іншого – до профанного образу 2, 

пов’язаного з рослинністю. На їхньому поєднанні сформовано новий образ 16, який 

і надає прикметнику vert, -e значення щастя, надії, безпечного майбутнього. НФО le 

numéro vert “номер телефону, який дозволяє безкоштовно телефонувати на 

підприємство або в адміністрацію (у Франції)”, в основі якої лежить сакральний 

образ 3 (Х символізує владу й благословіння) і метафоричний образ 9 (Х – вільний), 

породжує нове значення “безкоштовний, доступний для загального користування” 

(образ 17). Заснований на профанному образі 4 (Х – недозрілий) й на метафо-

ричному образі 2 (Х – молодий, недосвідчений), НФО une plante verte “черговий, 

охоронець порядку; неактивна особа, присутня лише для проформи” розвиває ще 

одне метафоричне значення: Х – бездіяльний. Відтак, нові метафоричні образи, 

повʼязані із зеленим кольором, можемо подати так:  

образ 15: Objet X est relatif à l’eau;  

образ 16: Objet X est relatif au bonheur et apporte de l’espérance;  

образ 17: Objet X est gratuit et accessible pour tous;  

образ 18: Objet X est inactif.  

Отже, моделювання ментальних просторів на основі трьох сфер мовного знака 

постає як перший етап у поясненні процесу формування неологічного 

фразеологічного значення.  

 

2.2.1.2. Моделювання інтегрованого простору  

Вивчаючи шляхи й способи конструювання смислу та його розуміння, 

Ж. Фоконьє і М. Тернер розробляють теорію концептуальної інтеграції (conceptual 

integration) або концептуального бленда (conceptual blending). Завдяки їй вони 

роблять висновок про те, що творення значення являє собою набагато складніший 

процес, ніж проекція зі сфери ДЖЕРЕЛА у сферу ЦІЛІ [Fauconnier, Turner, 2002]. У 

своїх міркуваннях вони виходять з того, що здатність до концептуального бленда в її 

найрозвинутішій “бікомпонентній” формі (double-scope blending) виводить людину 
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далеко за межі вміння розуміти й використовувати мову, а також є її унікальною 

властивістю, яка відіграє вирішальну роль у тому, як вона мислить і сприймає світ 

загалом [Там само, с. 180–187]. Концептуальний бленд визначено ними як “особлива 

інтелектуальна здатність, яка в найрозвинутішій “бікомпонентній” формі забез-

печила нашим предкам перевагу над іншими видами й, на щастя чи на жаль, зробила 

нас такими, якими ми є” [Там само, c. 389]. “Базовий принцип еволюції мови й 

різних форм культури, – продовжують автори, – полягає в побудові нових 

смислових конструкцій на основі вже наявних, тобто передбачає постійне 

“нарощення смислу” (…). Після засвоєння процедури бікомпонентної інтеграції 

вона [мова] починає розвиватися як самодостатня система, що створює нові 

граматичні й лексичні конструкції, які відображають змінюваний досвід існування 

людини в природному й соціокультурному середовищах” [Там само, c. 389–396].  

Концептуальну інтеграцію Ж. Фоконьє і M. Тернер витлумачують як базову 

когнітивну операцію, яка здійснена за певною схемою на різних рівнях абстракції і 

має чітку структуру. Вона містить чотири МП: два вихідних простори (input space 1 

і input space 2), породжувальний, або спільний, простір (generic space) та 

інтегрований простір (blended space), утворений на основі міжпросторового звʼязку 

(cross-space mapping) (див. рис. 2.3).  

 

Рис. 2.3. Схема моделі концептуальної інтеграції Ж. Фоконьє i M. Тернера 
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спроектовано спільні для даного моменту мовленнєвої діяльності образи (елементи, 

відношення, схеми) спочатку в ПП, а потім у новий МП, де вони й формують нове 

концептуальне значення. Отже, ІП утворено за рахунок проекції ПП, проекції еле-

ментів вихідних просторів, які не увійшли до ПП, й безпосередньо елементів, 

характерних лише для нового бленду, виражених фоновими знаннями, когнітивними 

й культурними моделями, а також зумовлених конкретною ситуацією, в якій він 

зʼявляється [Fauconnier, Turner, 2006]. Саме тут, в ІП, породжено нові дії, нові 

концепти, нові емоції та розуміння.  

Запропонована Ж. Фоконьє і M. Тернером теорія концептуальної інтеграції 

щодо породження й розуміння значення на підставі інтеграції структур власного 

знання з новою інформацією отримала доволі неоднозначні відгуки в наукових 

колах. Так, В. Глебкін, погоджуючись із думкою науковців щодо адаптації вже 

наявного знання до досвіду звичайної людини, пересічного носія мови й культури, 

вважає, що “та або інша мовна конструкція зʼявляється не в трансцендентній 

позачасовій реальності, а тут і зараз, і її появу викликано не абстрактними схемами 

на зразок тих, що пропонують Ж. Фоконьє і M. Тернер, а змінами в 

соціокультурному контексті, ходом соціального життя” [Глебкин, 2013].  

Протилежного погляду дотримується також М. Нікітін, який заперечує 

змішання вихідних концептів і утворення проміжної ментальної структури – бленду. 

Він підкреслює, зокрема: “Метафора сама по собі не створює концептів особливого 

типу, а аналогічно формує, з’ясовує і виражає один концепт через інший та його 

ім’я, концепт означеного в мовленні через концепт позначеного в мові за 

визначеною людиною моделлю” [Никитин, 2002, с. 262].  

Водночас, на наш погляд, аж ніяк не можна недооцінювати, ігнорувати і не 

враховувати операцію адаптації знання до світосприйняття людини, перетворення 

його на зручний для неї формат, а також її результат у вигляді ІП. Зафіксоване в 

ньому семантичне відношення між аналізованими сутностями набуває важливості 

через те, що його неодноразово повторено в процесах вторинної номінації і 

закріплено у вигляді підстав для породження фразеологізмів, які, власне, й 

становлять обʼєкт нашого дослідження.  
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Ще однією перевагою звернення до теорії концептуальної інтеграції є пояснення 

побудови ірраціональних НФО типу manger les sens, bicher comme un pou, avoir des 

mains en or. Запропонована науковцями модель опису значення доводить, що 

контрфактичні простори постають виключно як ментальні структури, зовсім не 

пов’язані з перцептивним і пропріоцептивним досвідом людини. Гіпотетичний статус 

ментального простору доводять також психолінгвістичні дослідження: поняття, що 

стосуються контрфактичного контексту, в процесі побудови бленду виявляють такий 

же звʼязок із перцептивними реакціями, як і з аналогами, які визначають фактичний 

контекст [Ferguson, Sanford, 2007; Vega, Uritia, 2011].   

Отже, концептуальна інтеграція як головна ментальна операціч, застосована в 

багатьох площинах думки й поведінки людини, ґрунтується на її здатності до 

образного мислення, до встановлення між МП звʼязку, який інколи неможливий. Не 

породжуючи нової онтологічної реальності, конструювання МП описує шлях, яким 

ми думаємо або говоримо. Іншими словами, вона виводить нас за межі базових для 

аналітичної філософії понять істини й референції, пропонуючи нову мову опису.  

 

2.2.2. Визначення лінгвокогнітивних механізмів породження 

неофразеологізму   

 

Для визначення лінгвокогнітивних механізмів, які беруть участь у формуванні 

нового концептуального значення неофразеологізму, та зʼясування їхньої 

мовленнєво-мисленнєвої сутності нами також застосовано основні положення теорії 

ментальних просторів та їхньої інтеграції.     

Вивчаючи будову ментальних просторів, Ж. Фоконьє і М. Тернер виявляють 

численні звʼязки (часові, просторові, гіпотетичні, ідентифікаційні, контрфактуальні, 

причинно-наслідкові тощо), встановлені між ними під час дискурсу. Умовою 

виникнення цих звʼязків є наявність певного особливого інтуїтивно очевидного 

відношення – так званого конектора, який повʼязує між собою обʼєкти цих 

просторів. Завдяки цьому висловлення може апелювати одночасно до кількох 

просторів та ідентифікувати спільні для них елементи або події [Fauconnier, 1994, 
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с. 176]. Основними властивостями МП названо структурованість конекторів (такий 

звʼязок може поєднувати один складник ментального простору зі складниками 

іншого) та здатність до розширення за рахунок приєднання ідеалізованих 

когнітивних моделей (ці моделі можуть самі вводити ментальні простори) [Там 

само, с. 17–18].  

Аналіз характеру звʼязків, встановлених між вихідними МП неофразеологізмів 

під час породження ІП, дозволяє виявити лінгвокогнітивні механізми, які беруть 

участь у цьому процесі. Так, звʼязок, побудований на уподібненні обʼєктів, що 

належать до різних концептосфер, визначає процес метафоризації (напр.: viande à 

pneus, être raisin), а встановлення логіко-семантичних звʼязків між МП за 

сумісністю – процес метонімізації (напр.: travailler la porte, coller aux baskets). 

Поєднання метафоричних і метонімічних звʼязків у породженні одного 

концептуального змісту детермінує процес метафтонімізації (напр.: couver des yeux, 

triturage des méninges). Окремим процесом фразеологічної номінації постає 

порівняння, яке може виявляти відношення як подібності, так і сумісності й 

вербалізує цей звʼязок у новому фразеологічному значенні (напр.: tomber dessus 

comme un rapace, rougir comme une pucelle).  

Важлива для нас також думка про те, що після утворення нового ІП наявність 

конекторів забезпечує вільний доступ до всіх МП, що уможливлює різноманітні 

маніпуляції з його похідною структурою: введення нового (напр.: avoir dans le 

ventre → montrer ce qu’on a dans le ventre) або вилучення наявного (напр.: s’en aller 

en eau de boudin → eau de boudin) простору, заміна наявного простору на інший 

(напр.: recharger les batteries → recharger les accus), утворення нових відношень у 

просторі шляхом його поєднання з іншим простором (напр.: faire des misères → faire 

la misère à qqn) тощо, в результаті чого виникають фразеологічні деривати.   

Отже, застосування у дослідженні основних постулатів теорії концептуальної 

інтеграції дозволяє усвідомити процеси первинної і вторинної фразеологізації, 

зрозуміти їхнє смислове наповнення, визначити образну й раціонально-мисленнєву 

аналогію, яка лежить в основі формування нового фразеологічного значення.   
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2.2.3. Моделювання ономасіологічних схем породження  

фразеологічного значення  

 

Розглядаючи мову як когнітивну діяльність, засновану на таких здібностях 

людини, як сприйняття і категоризація, науковці висловлюють думку про те, що 

наша буденна понятійна система, в рамках якої ми мислимо й діємо, метафорична за 

своєю природою і що процеси мислення людини загалом метафоричні [Теория 

метафоры, 1990; Fauconnier, Turner, 2002; Lakoff, 1990, 1993]. Іншими словами, саме 

метафора, як режим думки, як ментальна операція, спосіб структурування і пізнання 

світу, пронизує все наше повсякденне життя і знаходить своє вираження не лише в 

мові, а й у мисленні та діях.  

Власне такі міркування заклали ґрунт теорії концептуальної метафори, 

основоположниками якої вважають Дж. Лакоффа і М. Джонсона. Витлумачуючи 

метафору як “процес, що дозволяє зрозуміти одне в термінах іншого” [Теория 

метафоры, 1990, с. 15], науковці виводять її зі сфери мови у сферу мислення і 

надають їй діяльнісного характеру: “можливість подібного перенесення забезпечено 

досвідом, отриманим у процесі життєдіяльності (природа нашого тіла, наші 

успадковані генетичні здібності, способи фізичної діяльності у світі, соціальна 

організація тощо)” [Lakoff, 1990, c. 281].  

Пояснюючи роль людського досвіду у формуванні нашої концептуальної 

системи, Дж. Лакофф уводить поняття ідеалізованої когнітивної моделі (ІСМ), яку 

розглядає як “абстрактну схему фрагмента культурно-зумовленого досвіду, 

набутого у взаємодії зі світом дійсності” [Lakoff, 1990, с. 280–281]. Цю модель 

створено на підставі чотирьох типів структур знань, а саме: 1) пропозиційних, які 

представляють елементи та їхні ознаки, ситуації, у яких вони фігурують, 2) образно-

схемних, які репрезентують емпіричне сприйняття предметів, 3) метафоричних, які 

уможливлюють сприйняття елементів однієї предметної сфери в термінах іншої за 

аналогією, та 4) метонімічних, які охоплюють різні можливості категорійної 

метонімії за суміжністю елементів у межах одного класу, та стереотипи, що 

повʼязують суміжні поняття у стійку фіксовану структуру [Лакофф, 1996, с. 176–
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183]. У процесі перенесення, як стверджують Дж. Лакофф і М. Джонсон, структуру 

ідеалізованої когнітивної моделі сфери ДЖЕРЕЛА (source domain) перенесено на 

відповідну структуру сфери ЦІЛІ (target domain) [Теория метафоры, 1990]. 

Уподібнення цих двох моделей здійснено на основі безпосередньо фізичного або 

просторового первинного досвіду, закладеного в нашій концептуальній системі. При 

цьому сфера ДЖЕРЕЛА зрозуміліша, конкретніша, що дозволяє усвідомлювати 

більш загальне й більш абстрактне.  

Незважаючи на те, що увагу розробників цієї теорії спрямовано загалом на аналіз 

концептуальних метафор, “якими ми живемо”, деякі їхні положення досить слушні 

також під час вивчення процесу творення “нових метафор”, тобто тих, які постають 

як новий спосіб думати про обʼєкт, які спонукають розуміти набутий досвід по-

новому, можуть дати нове значення минулому, повсякденній діяльності, нашим 

знанням і вірі. Насамперед для нас важливе тлумачення метафори як розуміння й 

відчуття одного явища в термінах іншого. При цьому під явищем потрібно розуміти 

не окремо ізольований об’єкт, як у випадку традиційного підходу до метафори, а 

цілісну картину реального світу, використану для репрезентації та осмислення 

обʼємного й багатоаспектного явища. Перенесення зазнає не ізольоване імʼя (з 

властивим йому прямим номінативним значенням), а цілісна концептуальна 

структура (схема, фрем, модель, сценарій), яку активовано певним словом (фокусом 

метафори) у свідомості носія мови завдяки конвенційному звʼязку цього слова із цією 

концептуальною структурою. У такий спосіб метафора дозволяє використати одне 

високо структуроване й чітко виокремлюване поняття для структурування іншого 

[Теория метафоры, 1990, с. 129]. Натомість в основі же метафори – не значення слів і 

не категорії, які існують об’єктивно, а сформовані у свідомості людини концепти, які 

містять уявлення людини про властивості самої людини й навколишньої дійсності. 

Іншими словами, до процесу метафоризації існує лише певне попереднє знання про 

позначуване поняття, яке, власне, й визначає вибір мовного засобу й детермінує певні 

смислові параметри. 

Думка про те, що метафоричне перенесення не довільне, а засноване на нашому 

досвіді, дозволяє припустити існування певного змісту, інваріантно наявного у двох 
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сферах – ДЖЕРЕЛО та ЦІЛЬ, – який слугує основою цього перенесення – ШЛЯХ. 

Відповідно, метафоричне перенесення від сутностей однієї сфери до сутностей 

іншої потрібно розуміти в термінах схеми ДЖЕРЕЛО – ШЛЯХ – ЦІЛЬ.  

Із такого погляду, метафоризація значною мірою нагадує процес порівняння, з 

яким її часто ототожнюють [Арнольд, 1990; Гак, 1998; Огольцев, 1978; Телия, 1996; 

Ужченко, Авксентьєв, 1990; Шевченко, 1985; Bally, 1951; Lakoff, 1990; Searle, 1994] 

(детальніше про полеміку щодо ототожнення/розмежування метафори й порівняння 

див.: [Гладка, 2018b, с. 390–397; Gladka, 2017]). Водночас застосування принципу 

моделювання метафоричного перенесення зі сфери ДЖЕРЕЛА на сферу ЦІЛІ до 

аналізу метафоричних і порівняльних ФО доводить відмінність між цими двома 

явищами. У процесі формування різних типів ФО виокремлені рівні, а саме: рівень 

розумової діяльності (рівень 1), у межах якого сформовано задум творця номінації, 

і рівень мовної реалізації (рівень 2), на якому цей задум вербалізовано, видозмінено 

– отримують різне змістове й формальне наповнення.   

Розглянемо в аспекті продукування мовлення метафоричну ФО histoire d’oreille 

dʼâne “секрет, який не повинен бути ніколи розкритим”. На рівні мовної реалізації 

(рівень 2) знаходяться елементи ДЖЕРЕЛО (histoire d’oreille dʼâne) і ЦІЛЬ (secret qui ne 

doit être jamais deviné). Водночас будь-який натяк на те, чому між зазначеними 

сутностями, які в реальному житті не повʼязані одна з одною, виникають певні 

відношення, а тим більше на те, який характер цього звʼязку, залишилися на рівні 

розумової діяльності (рівень 1). Не знаходять мовного втілення і перебувають у сфері 

мовної інтенції творця даної метафори також спільні ознаки цих сутностей, на підставі 

яких відбувається порівняння, тобто ШЛЯХ (див. додаток Б рис. 5). Як бачимо, 

метафорі властива відсутність вказівки на компаративні відношення, встановлені 

людським розумом між певними сутностями, а також на основу порівняння, тієї 

спільної ознаки, яка слугує підґрунтям асоціації для творця метафори. Саме ця 

особливість метафори – відсутність структурних мовних показників – ніби запрошує 

реципієнта до того, щоб провести порівняння. По-іншому розташовано компоненти 

неокомпаративеми se planter comme une fleur “оселитися надовго, назавжди”. На 

рівні мовної реалізації (рівень 2) знаходяться всі три компоненти: ДЖЕРЕЛО (se 



 

 

154 

 

planter), ЦІЛЬ (se poser, s’établir quelque part pour longtemps) і ШЛЯХ, який 

складається з експлікації основи порівняння (une fleur) і структурного показника 

(comme). Саме ця складна структура “матеріалізує” встановлений на рівні розумової 

діяльності (рівень 1) звʼязок між двома першими сутностями, тобто виступає 

формальними, або зовнішніми, ознаками порівняння (див. додаток Б рис. 6). Відтак, 

у результаті вербалізації порівняння сформовано мовні одиниці, які формально 

виражають когнітивний процес, який відбувається на рівні розумової діяльності 

номінатора, і результат цієї операції. Отже, наявність/відсутність мовної реалізації 

елемента ШЛЯХ, який символізує встановлений людською свідомістю певний зв’язок 

між зіставлюваними сутностями, й розмежовує процеси порівняння і метафоризації.  

На основі подібних міркувань нами відокремлено також метафоризацію від 

метонімізації, з якою її часто розглядають разом, з огляду на те, що завдяки їм 

відбувається переосмислення на основі подібності або аналогії ознак у понятійному 

відображенні позначуваного обʼєкта [Арнольд, 1986; Кубрякова, 2004а; Новиков, 

1996; Уфимцева, 2010]. Однак детальне вивчення їхньої мовно-мовленнєвої сутності 

з різних точок зору [Гладка, 2018b, 2018c] дозволяє обґрунтувати доцільність такого 

розмежування.   

Дослідження з когнітивної семантики також протиставляють ці два явища. Так, 

метафору трактують як перенесення когнітивної структури, прототипно повʼязаної з 

певним мовним вираженням, з тієї понятійної сфери, до якої вона належить, в іншу; 

тоді як метонімію – як перенесення мовного вираження, відповідного одному з 

елементів когнітивної структури, на інший її елемент [Кобозева, 2001, с. 136–137; 

Barcelona, 2002, c. 236–240; Lakoff, Turner, 1989, c. 103; Warren, 2002, c. 118]. Інакше 

кажучи, під час метонімізації свідомість залишається в межах однієї концептосфери, 

натомість при метафоризації відбувається проекція однієї концептосфери на іншу. 

Погоджуючись певною мірою з окресленими вище з когнітивного погляду 

відмінностями, зупинимося на них детальніше. Метафору, як відомо, повʼязують із 

семантичним перенесенням лише частини ознак зі сфери ДЖЕРЕЛА на сферу ЦІЛІ, 

виокремлюючи їх в останній і характеризуючи на основі цих ознак. Поєднання 

частини одного концепту з іншим в єдину сутність носить довільний характер, якого 
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насправді інколи не існує, що може зумовити в кінцевому рахунку гіпотетичність 

метафори (напр.: hirondelle d’hiver “коминар; продавець каштанів”, aérodrome à 

mouches “лисина”). У метонімії, навпаки, відбувається “цілісне накладання” сфери 

ДЖЕРЕЛА на сферу ЦІЛІ. При цьому перша ніби “підминає” під себе другу, 

переймаючи на себе функцію референції. Це лінійне поєднання породжує згорнуту 

синтаксичну структуру, напр.: argent terroriste “гроші для здійснення терористичних 

дій” замість argent destiné à la réalisation des attentats terroristes;  monsieur je-sais-

tout “людина, яка вдає, що має відповідь на всі питання” замість monsieur qui répète 

tout le temps et fait croire qu’il sait tout. Мовна лінійність, або синтагматичність, є 

наслідком розташування поряд на ментальному рівні концептуальних одиниць, що 

взаємодіють у метонімії. Це суміжність реальна, а не гіпотетична, як у метафорі: 

наявні властивості сфери ЦІЛІ (призначеність для здійснення терористичних дій; 

знання відповідей на всі питання) виокремлено за рахунок експліцитно 

представленої сфери ДЖЕРЕЛА.  

Відмінність між цими двома явищами спостерігаємо також крізь призму 

асоціативних та суміжних відношень. Так, при метафоричному перенесенні між 

двома обʼєктами навколишньої дійсності можуть виникати різноманітні асоціації, 

реалізовані в різних мовних виразах. Наприклад, метафоричне проектування з 

вихідного МП un chat (сфера ДЖЕРЕЛА) в ІП, основним образом якого буде 

ʻлюдинаʼ (сфера ЦІЛІ), відображено в таких ФО, як: сhat écorché “худа, 

обезформлена людина”, réveiller le chat qui dort “напасти на небезпечну людину, яка 

в даний момент поводить себе спокійно”, une mine de chat fâché “розлючений 

вигляд”, chat qui chie dans la braise “людина, яка знаходиться в дуже незручній і 

кумедній ситуації”. При цьому кожен із проектованих образів представляє різні 

асоціативні зв’язки: зовнішній вигляд, сутність і особливість характеру, манеру 

поведінки тощо. Щодо метонімії, то наявні суміжні зв’язки завжди одиничні. Так, 

проектування з вихідного МП une tête в ІП, одним із образів якого буде ʻлюдинаʼ, 

завжди відображатимуть звʼязок частини й цілого, напр.: tête chenue “літня 

людина”, аvoir la tête dans le guidon “бути дуже зайнятим”, avoir la tête sous le billot 

“наражатися на ризик”, avoir la tête à son ouvrage “сконцентруватися на роботі”, 
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avoir la tête ailleurs “бути розсіяним”.  

Важливе в цьому контексті також твердження лінгвістів про те, що “вибір 

концепта ДЖЕРЕЛА детермінує кут, під яким буде сприйнято ЦІЛЬ” [Теория 

метафоры, 1990]. Відтак, у процесі концептуального перенесення cпрацьовують 

різні типи морфізму, які, в свою чергу, відображають когнітивно-семантичні схеми 

творення НФО, а саме: 1) антропоморфізм: ЛЮДИНА → АРТЕФАКТ/РЕЧОВИНА/ 

КОСМІЧНИЙ ОБ’ЄКТ (напр.: juge de paix, ouvrir grandes les bouches d’incendie, 

beau blond), 2) хрематоморфізм: АРТЕФАКТ → ЛЮДИНА/РЕЧОВИНА (напр.: 

tendu comme une arbalète, canne d’aveugle), 3) зооморфізм: ТВАРИНА → 

ЛЮДИНА/АРТЕФАКТ/РЕЧОВИНА (напр.: épais comme un boeuf, éléphant blanc, 

faire un canard), 4) міфоморфізм: МІФОЛОГІЧНА ІСТОТА → ЛЮДИНА (напр.: 

mignon comme un ange), 5) речовиноморфізм: РЕЧОВИНА → ЛЮДИНА/ 

АРТЕФАКТ (напр.: glisser comme une savonnette, du miel en barre), 

6) флороморфізм: РОСЛИНА → ЛЮДИНА/АРТЕФАКТ (напр.: fripé comme une 

vieille figue, avoir du blé), 7) натуроморфізм: ПРИРОДА → ЛЮДИНА/АРТЕФАКТ 

(напр.: mort comme un caillou, piocher dans la caisse), 8) хрономорфізм: ЧАС → 

ЛЮДИНА/АРТЕФАКТ/РЕЧОВИНА (напр.: trempé comme un jour de Song Kran, les 

fins du mois qui commencent, être long en bouche), 9) космоморфізм: КОСМІЧНИЙ 

ОБʼЄКТ → ЛЮДИНА (напр.: poltron comme la lune), 10) ергоморфізм: 

ОРГАНІЗАЦІЯ → ЛЮДИНА (напр.: fumer comme une usine à gaz).  

Отже, аналіз особливостей вибору ДЖЕРЕЛА для представлення ЦІЛІ або її 

окремих ознак уможливлює розкриття й опис основних ономасіологічних 

принципів, які лежать в основі фразеологічної номінації.  

 

2.2.4. Встановлення мотиваційних основ формування неофразеологізмів   

 

Новий погляд на процес номінації як складний ланцюжок відношень між тілом 

знака і тим, що знаходиться поза його межами, породив низку нових підходів і 

методів до його дослідження, одним з яких є когнітивно-ономасіологічний аналіз. 

Завдяки йому науковці детермінують основні компоненти процесу номінації – 
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“шляху від сприйняття об’єкта найменування до його усвідомлення, категоризації та 

концептуалізації, вибору відповідної мотиваційної бази, селекції мотиватора(-ів) і 

створення ономасіологічної структури” [Селіванова, 2008, с. 152].  

У когнітивно-ономасіологічному аналізі, який ґрунтують на теоретичних 

доробках психолінгвістики, когнітивної лінгвістики, ономасіології, лінгвістичної 

семантики, семантичного синтаксису тощо, дотримано кілька постулатів, а саме: 

1) основний у вивченні номінативного механізму мотивації двовекторний підхід: від 

структури знань про позначене до ономасіологічної структури найменування й 

навпаки, що дає можливість не лише перевірити й скорегувати гіпотетичну 

концептуальну модель, покладену в основу формування структури знань про 

позначене, а й урахувати різні можливості вибору мотиваторів, максимально 

наблизити когнітивну модель до реальних процесів свідомості, які передують 

творенню мовних знаків; 2) семантику номінативної одиниці повʼязано з певною 

концептуальною структурою, що є одиницею свідомості й обʼєднує вербальну і 

невербальну інформацію, набуту шляхом сприйняття й усвідомлення ситуації, дії, 

явища, ознаки, предмета тощо пʼятьма психічними функціями: відчуттями, 

почуттями, мисленням, інтуїцією, трансценденцією; 3) згідно з принципом 

асиметричного дуалізму мовного знака, для кожного лексико-семантичного варіанта 

НО існує певний тип мотиваційного процесу, оскільки одна знакова форма може 

репрезентувати різні когнітивні структури, визначаючи власний семіотичний 

потенціал; тому аналіз співвідношення значень НО потребує дослідження 

когнітивного підґрунтя семантичного розвитку як руху знака від одного фрагмента 

концептосфери до іншого; 4) етапу творення ономасіологічної структури НО 

передує внутрішнє програмування її мотиваційної бази як превербальної структури.  

Когнітивно-ономасіологічний аналіз передбачає два етапи:  

1) інтерпретацію ономасіологічної структури НО, спрямовану на виявлення 

когнітивного та граматичного звʼязку між ономасіологічними ознаками й типами 

синтаксичної моделі, яка слугує ономасіологічним базисом; 

2) опис структури знань про позначене, яка слугує основою для формування 

мотивувальної бази, подальшого вибору мотиваторів з даної бази й створення 
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номінативної структури [Выготский, 1982; Залевская, 1990; Кубрякова, 2004; 

Селіванова, 2012].         

Окреслений метод ураховує доробки сучасної психолінгвістики, яка доводить 

конекційну природу знань, головним принципом використання яких є активація, як 

збудження певної ділянки нейронів кори головного мозку в когнітивних процесах, 

енграмну природу памʼяті й особливу квантово-хвильову здатність кодування та 

перекодування інформації людським мозком, з одного боку, й психонетичний аспект 

людської діяльності – з іншого [Жаналина, 1998; Залевская, 2000; Найссер, 2003; 

Селіванова, 2008; Юнг, 2006]. 

Виходячи саме з таких міркувань, нам вдалося встановити різні типи 

мотиваційних основ у породженні НФО, а саме: 1) асоціативний, заснований на 

сенсорних (напр.: un fil à beurre, geler les noix), культурно зумовлених (напр.: classe 

américaine, franc comme un Picard), раціонально-мисленнєвих (напр.: se faire une 

gamelle, être sur le pied de guerre), професійно зумовлених (напр.: virage sur l’aile, 

redresser la barre) елементах, 2) парадоксальний (напр.: esclavage salarié, mangeuse 

d’hommes) та 3) внутрішньомовний (напр.: trop bon, trop con; au poil et à la plume).    

Отже, залучення елементів когнітивно-ономасіологічного аналізу до вивчення 

процесу породження НФО у сучасній французькій мові дозволяє здійснити цілісний 

погляд на мову, якій властива, поряд із зовнішньою (вербальною) формою, 

внутрішня психічна форма.   

 

Висновки до другого розділу  

Відповідно до поставленої мети дослідження, нами розроблено методологію 

вивчення лінгвокогнітивних засад і розумово-мовленнєвих механізмів первинної та 

вторинної фразеологізації, а також мотиваційних основ породження 

неофразеологізмів сучасної французької мови. Вона передбачає проведення 

дослідження у двох напрямах: 1) неофразеологічний опис, заснований переважно на 

традиційних методах фразеологічного вивчення, та 2) когнітивний аналіз, який 

відображає нові методики аналізу фактичного матеріалу.  

Основними етапами неофразеологічного опису були: 1) відбір НФО із мас-
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медійних видань за останні 20 років; в основу цієї процедури покладено аналіз 

контекстологічного оточення новоутвореної одиниці, який допоміг виявити одиниці 

первинної і вторинної фразеологізації; 2) ідентифікація НФО шляхом комплексного 

аналізу їхньої параметральності (полілексичність, різноаспектна усталеність, 

новизна, відтворюваність); проведення цього етапу дозволило встановити властиві 

досліджуваним одиницям ознаки, на основі яких їх відокремлено від (а) слова, до 

якого вони уподібнені за значенням, (б) від змінного словосполучення і речення, які 

мають ідентичні структурно-синтаксичні ознаки, (в) від узуальних ФО, які, на 

відміну від них, позбавлені ознаки новизни, (г) від інших типів інновацій, яким не 

властива відтворюваність; 3) систематизація і класифікація НФО, під час яких 

здійснено типологію досліджуваних одиниць за двома критеріями: 1) за ознакою 

різноаспектної і різноступеневої усталеності їх розмежовано на ідіоми та колокації, 

2) за структурно-синтаксичною ознакою їх поділено на частково предикативні 

(вербальні, субстантивні, адʼєктивні, адвербіальні) та цілісно предикативні 

(реченнєві конструкції, паремії). 

Етапами когнітивного аналізу були: 1) когнітивне моделювання породження 

нефразеологічного значення; його алгоритм визначено кількома процедурами, а 

саме: (а) моделювання ментальних просторів компонентів майбутньої НФО з 

виокремленням у кожному з них образів трьох сфер (сакральної, профанної, 

метафоричної); (б) моделювання інтегрованого простору шляхом проектування 

образів з вихідних ментальних просторів і тих, які попередньо увійшли до ПП;  

2) визначення лінгвокогнітивних механізмів первинної і вторинної фразеологізації 

шляхом встановлення характеру когнітивних звʼязків між вихідними ментальними 

просторами; 3) моделювання ономасіологічних схем, в основі яких лежать різні 

типи морфізму, серед яких – антропоморфізм, хрематоморфізм, речивиноморфізм 

тощо; 4) опис мотиваційних основ формування неофразеологічного значення, який 

ураховує ментальну (когнітивну) та психонетичну діяльність індивіда.   
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еологізмів, з одного боку, та від слів, РОЗДІЛ ІІІ  

ФРАЗЕОЛОГІЧНА НОМІНАЦІЯ ЯК ВИЯВ ВТОРИННОЇ СЕМІОТИЗАЦІЇ  

 

Одна із найважливіших функцій мови полягає у здатності відображати 

навколишню дійсність шляхом створення мовної картини світу, а також 

експлікувати й об’єктивувати концептуальну картину світу людини, сформовану 

природним шляхом, у процесі життєдіяльності, накопичення практичного досвіду на 

основі спостережень. Хоча її зафіксовано в національній мові незалежно від 

бажання чи усвідомлення носіями, вона відображає їхнє уявлення про світ, 

систематизує знайоме, усвідомлене, близьке і звичне. При цьому мовна картина 

світу не може залишатися стабільною, перманентною, вона зазнає змін іззовні, що 

обов’язково знаходить своє відображення в мові. Як відповідь на одвічний рух 

життя і, відповідно, рух людської думки і почуттів, динаміку мови найбільш 

очевидно виявлено в лексико-фразеологічному складі мови, який реагує на зміни 

(матеріальні, соціальні, психічні) або втратою і забуттям певних ідей, явищ, об’єктів 

і пов’язаних із ними мовних форм, або ж появою нових форм із тими чи іншими 

смислами та змінами змістового аспекту наявних у системі мовних одиниць.  

Пов’язуючи дослідницький інтерес саме з останнім виявом змін у мові, ми 

вступаємо в царину мовної номінації, яка являє собою своєрідний і надзвичайно 

важливий етап у пізнавальній діяльності людини, спрямованої на певний об’єкт або 

сферу досвіду, результатом якої є називання окремих елементів досвіду (фізичні 

об’єкти, істоти, особи, дії, стани), відображення властивостей предметів і відношень 

між ними, а також позначення цілих подій, фактів, ситуацій, які виокремлено в 

актах мислення і закарбовано у свідомості як когнітивні структури. Іншими 

словами, “мислення і свідомість розчленовують потоки інформації, яка надходить у 

мозок людини ззовні, і розподіляють її певним чином за різними категоріями, тобто 

здійснюють категоризацію дійсності” [Вардзелашвили, 2000]. Тому, з’ясовуючи, як 

співвіднесено між собою понятійні форми мислення, як створено, закріплено й 

розподілено найменування за різними фрагментами об’єктивної реальності, 

науковці апелюють до поняття номінації, яке часто витлумачують як “первинний 
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процес пізнання речей, явищ і їх означування, перший етап закріплення результатів 

пізнання в мовному знакові, без якого не може функціонувати понятійна система 

людини” [Колшанский, 1984].   

Зародки ономасіологічних досліджень сягають часів античних філософів 

(Платон, Сократ, Парменід, Демокрит, Конфуцій та ін.), яких цікавило, як створено 

слова, як їх співвіднесено із позначеним, які номінативні техніки при цьому 

застосовано тощо. Порушені ними питання зародили полеміку наступних століть і 

сьогодення щодо довільності/конвенційності мовного знака (Е. Кондильяк, 

В. Лейбніц, Р. Якобсон, Е. Benveniste, Т. Gobbs, J. Damourette, J. Locke, Ch. Peirce, 

Е. Pichon, F. de Saussure та ін.), його структури (В. фон Гумбольдт, М. Докуліл, 

І. Кобозєва, Т. Ломтєв, В. Матезіус, О. Мельничук, В. Панфілов, О. Реформатський, 

О. Смирницький, В. Солнцев та ін.), відображального/репрезентативного зв’язку 

мовного знака з позначеним (Л. Вітгенштейн, Г. Колшанський, Ю. Лотман, 

М. Макаров, Ч. Огден, Б. Рассел, А. Ричард та ін.) (детальніше про окреслені питання 

див. [Гладка, 2018b, с. 243–250]). 

У другій половині ХХ ст. вчення про номінацію та її процеси отримує нові 

вектори дослідження. Семіозис розглядають як комунікативно-прагматичний і 

когнітивний механізм, пов’язаний з етносвідомістю, культурою народу, архетипами 

колективного позасвідомого (Н. Арутюнова, Ф. Бацевич, В. Гак, В. Заботкіна, 

Н. Клименко, Г. Крючков, Г. Колшанський, О. Косович, О. Кубрякова, Р. Помірко, 

Г. Почепцов, В. Телія, В. Шадрин, А. Уфімцева, V. Bruce, В. Gläser, G. Humphreys, 

M. Riddoch та ін.). Однак нерозв’язаними залишаються проблеми остаточного 

визначення первинного й вторинного семіозису, критерії їх розмежування, а також 

процес здійснення номінації об’єктів навколишньої дійсності, досить важливі для 

з’ясування механізму творення ФО як “продуктів” вторинної непрямої номінації.  

 

3.1. Поняття номінації в сучасній лінгвістиці  

 

У зв’язку зі становленням комунікативно-функціональної лінгвістичної 

парадигми теорію номінації почали вивчати в кількох напрямах: семантично-
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структурному, спрямованому на пояснення шляхів від предметного світу до називання 

його окремих фрагментів (A. Уфимцева, Б. Серебренніков та ін.);  семасіологічному, 

згідно з яким знак відсилає до чогось іншого, ніж він сам: знак є лише тоді знаком, 

якщо він – знак чогось (G. Kleiber, F. Récanati та ін.); функціональному, який аналізує 

номінативні одиниці в діяльнісному, телеологічному, комунікативному аспектах 

їхнього використання в живому мовленні (М. Докуліл, Г. Винокур, Л. Сахарний, 

І. Торопцев, О. Кубрякова, І. Вихованець, E. Benveniste, Ch. Bally, H. Marchand та ін.); 

текстово-комунікативному, в площині якого номінацію розглядають як відображення в 

мовленні когнітивно-номінативної діяльності автора тексту або номінатора (Ф. Бацевич, 

O. Шумков та ін.); функціонально-ономасіологічному, сконцентрованому на 

прагматичних чинниках, які зумовлюють ономасіологічний вибір та дискурсне творення 

номінатем (О. Ахманова, В. Гак, Л. Виготський та ін.).  Прихильники останнього 

підходу, як найбільш поширеного в лінгвістиці, витлумачують номінацію як підведення 

реалій навколишнього світу під загальні родові категорії, як засіб узагальнення і 

абстракції, а також як видову спеціалізацію, конкретизацію поняття про об’єкт на основі 

відтворення його ознак і виокремлення найяскравішої, релевантної в цій 

комунікативній ситуації ознаки для найменування її носія [Гак, 1972, с. 12]. 

Вивчаючи взаємовплив процесів номінації та комунікації, науковці стверджують, по-

перше, що мовець, обираючи або створюючи номінативну одиницю, орієнтується, 

передусім, на можливість її вживання або на чинники її використання в дискурсі, по-

друге, що комунікацію забезпечено номінацією, а її ефективність досягнуто за 

рахунок оптимального ономасіологічного контексту. Тому номінацію потрібно 

розуміти як процес вибору зі словникового складу мови лексичних засобів, значення 

яких задовольняє задум мовця, його особистісні смисли (детальніше про напрями 

ономасіології див. [Гладка, 2018b, c. 250–257]).  

У сучасному мовознавстві спостерігаємо становлення когнітивної ономасіології, 

серед основних завдань якої постають з’ясування когнітивного механізму 

породження найменувань, пояснення зв’язку ономасіологічної структури зі 

структурами знань про позначене, аналіз мотиваційних типів НО різного статусу. З 

цього погляду номінацію витлумачують як одну з форм реалізації когнітивної функції 
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мови шляхом утворення нових НО за словотвірними або синтаксичними моделями на 

основі узуальної лексики, які б задовольнили комунікативні наміри мовця. При цьому 

номінацію поєднано з інтелектуальними процесами категоризації і концептуалізації 

світу, з одного боку, і з психічними процесами – з іншого (О. Бєляєвська, Г. Гіздатов, 

С. Жаботинська, О. Кубрякова, В. Кудрявцева, Н. Панасенко, Ю. Панкрат, 

О. Петрухіна, О. Позднякова, М. Полюжин, О. Селіванова, З. Харитончик та ін.).  

Відтак семіологічний трикутник “реалія – поняття – ім’я”, завдяки якому 

розкрито номінативні процеси в традиційному мовознавстві, отримує, за словами 

В. Телія, форму “концепт – прототип (денотат) – реалія зі світу «Дійсність»”. 

Концепту, як більш конкретній формі відображення, ніж поняття, передує 

категоризація, що утворює типовий образ та формує прототип (гештальт-структуру), 

який є в назві тим, що названо денотатом, а реалія – це те, що є для нас об’єктом у 

реальному світі «Дійсність» [Телия, 1996, с. 97]. Подібні міркування спостерігаємо 

також в інших працях когнітологів, які в процесі номінації виокремлюють три 

гетерогенні за своєю природою сутності, що взаємодіють: 1) дійсність, яку 

розчленовано на елементи, включаючи й непредметні сутності, створювані розумом 

людини, зокрема уявні, 2) понятійне відображення позначуваного, в якому свідомість 

здатна суміщати те, що відбувається в дійсності, 3) кваліфікативно-оцінне 

відношення найменування, тобто ім’я (звукоряд або графічна його форма) 

[Варшавская, 1984]. Як бачимо, в усіх трьох компонентах номінації імпліцитно 

виражено сприйняття навколишнього світу мовцем і його ставлення до дійсності, 

що вкотре доводить його важливу когнітивну роль у процесі номінації. Тому 

влучною вважаємо думку О. Кубрякової про те, що “дивовижна властивість акту 

номінації (…) полягає в тому, що, як первинний акт індивідуальної діяльності 

людини, він за своїм матеріальним результатом – сформованим мовним 

позначенням – стає надбанням мовців і уможливлює співвіднесення тіла знака зі 

сформованою структурою свідомості” [Кубрякова, 2004, с. 44]. 

У результаті акту називання виникають різні за своєю мовною природою 

одиниці – первісне слово, похідне чи складне слово, словосполучення або речення, 

яким властивий певний комплекс ознак. Наявність різних за своєю мовною природою 



 

 

164 

 

НО поставила перед лінгвістами питання про типологію номінативних процесів, до 

якого пропонуємо звернутися в подальшому дослідженні.   

 

3.2. Типологія номінативних процесів  

   

Багатогранність і складність процесу номінації зумовлюють різновекторність 

критеріїв поділу номінативних процесів на типи (види або способи) і, воднораз, їхніх 

результатів – НО, дослідження яких широко представлено в наукових працях (див., 

наприклад: [Журавлева, 1998; Колшанский, 1975; Серебренников, 1977; Телегин, 

2009; Шмелев, 2004]). Узагальнивши погляди мовознавців на типи номінації 

(детальніше див. [Гладка, 2016с]), розглянемо основні й найцікавіші, на наш погляд, 

класифікації номінативних процесів.       

Отже, на основі структурного критерію лінгвісти пропонують виокремлювати 

три види номінації, а саме: 1) лексичну номінацію через слово і словосполучення, 

2) пропозитивну номінацію через речення і 3) дискурсивну номінацію через текст 

[Журавлева, 1998; Телегин, 2009; Уфимцева, 2010; Федорова, 1979].    

Згідно з критерієм призначення номінації, Н. Арутюнова виокремлює чотири 

функціональні типи номінації, як-от: 1) екзистенційну, або інтродуктивну, яку 

вибрано відповідно до тієї сфери буття, в яку її вводять; 2) ідентифікаційну, 

засновану на індивідуально об’єктивних ознаках об’єкта номінації, які виокремлюють 

його серед інших подібних об’єктів; 3) предикатну, спрямовану на виявлення, 

уточнення диференційних ознак об’єкта номінації і виражену синтактико-

семантичними прийомами протиставлення, нанизування близьких за значенням імен 

тощо; 4) апелятивну, виражену іменами релятивної (емоційно-оцінної) семантики 

[Арутюнова, 1982, с. 304–350].      

Для Г. Колшанського визначальним у виокремленні типів номінації також є 

критерій ролі номенів у комунікації, згідно з яким існують два типи номінації: 

1) лексична (як елемент граматичної номінації), яка не створює самої комунікативної 

одиниці, не становить самостійної категорії, а лише опосередковано бере участь у 

комунікації, і 2) граматична (як самостійна категорія), що створює передумови для 
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здійснення комунікативного процесу [Колшанский, 1975, с. 26].  

Залежно від характеру позначуваного об’єкта лінгвісти розмежовують 

1) елементну номінацію, яка позначає конкретний елемент дійсності (предмет, 

ознаку, процес, відношення) та 2) номінацію подій, в основі якої лежить певна 

мікроситуація (подія або факт), які поєднують у собі низку певних елементів 

[Федорова, 1979].  

Ще один критерій – це загальноприйнятість/специфічність уживання НО, 

який базують на дихотомії “мова – мовлення”, як складників загального явища, яким 

є мовленнєва діяльність. Номінації, як матеріальні позначення предметів або явищ 

об’єктивної дійсності, на думку мовознавців, спочатку з’являються в мовленні, 

зокрема індивідуальному, у тексті, а вже потім засвоюються мовою. Мовці 

приймають їх як адекватне позначення, ім’я відповідного об’єкта і відтворюють у 

ситуаціях спілкування. Отримавши статус узуальної, загальноприйнятої форми 

позначення певного предмета, явища або ознаки, номінація стає соціально і 

системно значущою і включається до словникового складу мови як повноцінна 

одиниця позначення відповідного об’єкта. Натомість деякі номінації залишаються 

на рівні індивідуального мовлення або окремого мовленнєвого твору-тексту. Такі 

номінації зазвичай називають оказіональними, що підкреслює їхній випадковий, 

додатковий або індивідуальний характер, їхню доцільність, адекватність для 

певного конкретного випадку, значущість в обмеженому контексті [Мигирина, 1980; 

Нестеренко, 1997; Телегин, 2009].  

Основним критерієм класифікації номінативних процесів, як стверджує 

В. Даниленко, є мотивація внутрішньої форми, відповідно до якого ним 

виокремлено 1) мотивовану (афіксальні номени, складні словосполучення, 

семантичне перенесення) і 2) немотивовану (запозичення, кальки, терміни з власних 

імен через метонімічне перенесення) номінації [Даниленко, 1977]. Уточнюючи 

поняття мотивованих номінацій, Л. Тєлєгін вважає, що в основу найменування може 

бути покладено різні ознаки, зокрема: 1) звук, який видає предмет або істота; 2) колір; 

3) виконана предметом дія; 4) подібність за формою, функцією або поведінкою тощо 

[Телегин, 2009, с. 425–426].    
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Виходячи з того, що запозичення є одним зі способів поповнення словникового 

складу мови, поряд зі словотвором і креацією, деякі лінгвісти за основу своєї 

класифікації беруть критерій джерела появи НО. Відповідно, вони виокремлюють: 

1) внутрішньомовну номінацію, яка базується на питомих одиницях даної мови, і 

2) міжмовну номінацію, у процесі якої запозичене слово або сполука може зберігати 

своє вихідне значення або змінити його під дією різних лінгвальних і 

екстралінгвальних чинників [Вовк, 1986, с. 14].  

У сучасній лінгвістиці дедалі більше отримує визнання класифікація 

номінативних процесів за способом творення найменування [Голанова, 1982; 

Серебренников, 1977; Нестеренко, 1997]. Особливість людської мови, яка полягає в 

одночасній реалізації нею означування слів і висловлень, що зумовлює її метамовну 

здатність інтерпретувати не лише інші знакові системи, а й саму себе, дає можливість 

дослідникам зробити висновок, що в мові існує дві різні, хоча й взаємопов’язані в 

певний спосіб, сфери означування: 1) сфера первинного, власне семіологічного 

способу творення словесних знаків, які називають повторювані уявлення об’єктивної 

дійсності й суб’єктивного досвіду носіїв мови, та 2) сфера вторинного означування, 

створення висловлень як цілісних знаків [Вардзелашвили, 2000, с. 63]. Відповідно, 

розрізняють первинну і вторинну номінації.  

Водночас аналіз наявних у лінгвістичній літературі поглядів на сутність цих 

типів номінації виявив значну термінологічну суперечливість: одні й ті самі терміни 

отримують різну інтерпретацію або ж, навпаки, однакові поняття мають різні назви. 

Зумовлено це, насамперед, різними підходами до тлумачення поняття номінація, про 

що йшлося вище, а також різними критеріями, які лягли в основу цього 

виокремлення. Спробуємо витлумачити запропоновані лінгвістами поняття, що, 

можливо, дозволить поставити крапку в цій термінологічній плутанині.  

Так, прихильники семіологічного напрямку дослідження номінації, базуючись у 

своїх міркуваннях на дихотомії “мова – мовлення”, виокремлюють на рівні мови 

первинну номінацію (або первинне означування, або основну/глибинну номінацію), а 

на рівні мовлення – вторинну номінацію (або вторинне означування, або 

модифіковану/поверхневу номінацію). Первинну номінацію витлумачено як мовне 
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означування за допомогою слів і словосполучень, а вторинну – як мовне означування 

за допомогою речень (див., напр., праці  Т. Булигіної, В. Гака, А. Уфімцевої). Зародки 

такого розуміння процесу номінації загалом та її різновидів зокрема спостерігаємо в 

працях E. Бенвеніста, який розумів під умовами означування, насамперед, наявність 

засобів мовного вираження тієї чи іншої семіологічної значущості і факт входження 

знака до тієї чи іншої системи й певного осмислення знака в ній. Під семіологічним 

науковець мав на увазі спосіб означування, який властивий мовному знакові й надає 

йому статусу цілісної одиниці: “Знак існує в тому випадку, якщо його визнано 

означувальним усією сукупністю членів мовного колективу і якщо в кожного з них 

він викликає загалом однакові асоціації і уявлення” [Benveniste, 1966]. Семантичний – 

це “специфічний спосіб означування, породжений мовленням”. Відмітною ознакою 

двох способів, що діють у різних сферах (у номінативній – семіологічний, у сфері 

предикації – семантичний), E. Бенвеніст вважав те, що семіотичне має бути впізнане, 

а семантичне – зрозуміле [Там само]. Виходячи саме з таких міркувань французького 

лінгвіста, науковці розмежовують два способи мовного означування – первинну та 

вторинну номінації на основі бінарних протиставлень: 1) як два види знаків – 

номінативні і предикативні, знаки-найменування і знаки-повідомлення, часткові і 

цілісні знаки; 2) як два види семіотичних сутностей – значення і смисл, номінативна і 

синтагматична значущість знака; 3) як два принципи означування системних засобів – 

семіологічний і семантичний. До того ж знаки первинного й вторинного означування 

відрізняють, за словами А. Уфімцевої, не лише за сферою функціонування, а й за 

основним значенням. Так, номінативні знаки (слова і словосполучення), виконуючи в 

мові репрезентативну функцію і обслуговуючи в такий спосіб класифікаційно-

номінативну сферу, позначають одиничні предмети і факти, а також дають ім’я класу 

предметів або серії фактів, оскільки виражають узагальнені уявлення і поняття про 

різноманітність “світу речей і думок”. Для предикативних знаків (речень), які 

обслуговують сферу комунікації, характерна модальність висловлення і дещо нове, 

заради чого створено цю мовну одиницю [Уфимцева, 2010]. Отже, співвідношення 

понять первинна і вторинна номінація базують на зіставленні слів і словосполучень 

як одиниць мови, з одного боку, і речень як одиниць мовлення – з іншого.  
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Виходячи з асиметричного дуалізму мовного знака, сформульованого 

С. Карцевським (“позначувальне прагне мати інші функції, ніж його власна; а 

позначуване прагне бути вираженим іншими засобами, ніж його власний знак” 

[Карцевский, 1965, с. 90]), А. Уфімцева пояснює здатність мовної одиниці до 

вторинного означування його подвійною референцією, тобто наявністю в його змісті 

віртуального й актуального значень. Саме семантичний рух у змісті слова щодо його 

форми призводить до повторюваності йменування предмета [Уфимцева, 2010, с. 7].    

Досліджуючи широке явище номінації, В. Гак розрізняє, насамперед, первинну 

номінацію, яка полягає у відображенні знаком дійсності, та вторинну, при якій 

об’єкт номінації може отримувати нові найменування за іншими своїми ознаками 

[Языковая номинация, 1977, с. 243]. Поділяючи номінації за характером внутрішньої 

форми на пряму й непряму, лінгвіст практично ототожнює їх із вищерозглянутими 

двома типами. Так, у прямій номінації, на його думку, “мовні елементи, отримуючи 

значення, стають замісниками і представниками реальних предметів і явищ” (resp. 

первинна номінація), тоді як під час непрямої номінації “використовують уже наявні 

в мові номінативні засоби в новій для них функції називання” (resp. вторинна 

номінація) [Там само].   

У дослідженні підтримано думку тих науковців, які розуміють первинну, або 

первісну, номінацію як початкове мовне означування, первісне слово, те, яким, якщо 

звернутися до біблійного образу, Адам назвав кожний предмет пізнаваного ним світу: 

“непохідна номінація, у якій сигніфікативний зміст мовної форми безпосередньо 

відображає ті властивості реалії, які характеризують її як автономну сутність” 

[Языковая номинация, 1977, с. 144], процес, що репрезентує появу нової форми 

позначення об’єктів (понять) [Там само, с. 23] або явищ психічної та ментальної 

діяльності людини [Селіванова, 2008, с. 150], “довільне використання формально 

нічим немотивованого оригінального мовного знака” [Шаповал, 2003, с. 6]. Під час 

“першого хрещення” об’єкта, за словами О. Кубрякової, відправним пунктом 

виступає складне переплетення інтенцій індивіда і його особистісних смислів 

[Кубрякова, 1986, с. 4]. Для актів такого типу номінації характерне “просте” 

відношення, яке пов’язує поняття, позначуваний елемент дійсності й комплекс звуків, 
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що виконує функцію імені. Звукоряд у такий спосіб отримує понятійно-мовну форму 

і постає як сигніфікат назви.  

Роль поповнювати номінативний інвентар мови відводять вторинній, або 

похідній, номінації, яку здійснено за рахунок переосмислення готових мовних 

одиниць, що виступають у вторинній для них функції. Відповідно, під цим поняттям 

розуміють “використання вже наявних у мові номінативних засобів у новій для них 

функції найменування” [Языковая номинация, 1977, с. 140], “використання 

фонетичної оболонки первісної мовної одиниці для нового позначуваного” 

[Вардзелашвили, 2000, с. 65], “надання об’єктові ще однієї назви з іншою 

мотивацією і з певною метою, зумовленою комунікативними потребами мовців” 

[Шаповал, 2003, с. 4], “отримання наявним уже в мові найменуванням нового 

змісту” [Селіванова, 2008, с. 147]. У процесі вторинної номінації виникає смислове 

наслідування найменувань, що “виражено в мотивуванні вторинних найменувань, у 

наявності в них “внутрішньої форми”, яка виступає посередником між новим 

смислом і його співвіднесеністю з дійсністю” [Языковая номинация, 1977, с. 140]. 

Саме через це результати вторинної номінації сприймають як похідні за 

морфологічним складом і за смислом. Отже, первинна номінація, ґрунтуючись на 

предметно-чуттєвому сприйнятті, є узагальненням, передусім, суспільного досвіду 

й витвором поняттєвого рівня пізнання, тоді як вторинна номінація виступає 

узагальненням мовного досвіду. Внутрішня форма останньої зберігає минулий 

мовний досвід колективного сприйняття реалій навколишнього світу, знання про 

об’єкт, що в певний спосіб трансформується у специфічних стильових умовах, 

задовольняючи комунікативні та експресивні потреби соціуму.  

Беручи до уваги семантичні ознаки вторинної номінації, мовознавці розрізняють 

пряму й опосередковану, первинну та вторинну, буквальну й переносну, часткову й 

загальну тощо номінації, але виокремлють їх за різними критеріями, які переважно не 

характеризують однаковою мірою семантичні типи вторинної номінації і, відповідно, 

не розкривають її сутності. Синтезувавши наявні погляди мовознавців, спробуємо 

виробити своє бачення цього питання.    

Ураховуючи креативний складник номінативного процесу, серед засобів 
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вторинної номінації виокремлюємо: 1) словотвір як регулярний спосіб творення 

нових слів; 2) синтаксичну транспозицію, при якій морфологічні засоби вказують на 

зміну синтаксичної функції при збереженні лексичного значення; 3) семантичну 

транспозицію, яка не змінює матеріальний образ первісної одиниці й зумовлює 

утворення багатозначних слів, а також фразеологізмів різних типів. Оскільки 

вивчення вторинної номінації, що базується на двох перших способах творення, 

виходить за межі нашого дослідження, зупинимося на семантичній транспозиції, 

розуміння сутності якої важливе для подальшого вивчення фразеологічної номінації. 

За характером відображення дійсності розмежовуємо два типи вторинної номінації, а 

саме: 1) пряму та 2) непряму номінації (див. додаток В рис. 1). У розмежуванні цих 

двох типів номінації домінує контекстний складник: номінацію оцінено з погляду її 

здатності називати об’єкт прямо, безпосередньо, незалежно від контексту або, 

навпаки, через певний контекст, тобто опосередковано, через інші одиниці номінації. 

Відповідно, під прямою номінацією, услід за науковцями, розуміємо “вторинні 

значення слів, які отримують самостійну номінативну функцію і називають той чи 

інший фрагмент об’єктивної дійсності, його ознаку або дію автономно, на базі одного 

імені. У цьому випадку закономірності вибору і комбінації ЛО залежать (…) лише від 

властивого їм значення, яке й визначають як вільне [автономне]” [ЛЭС, с. 337].  

Так, прикметник léger, початкове значення якого “qui pèse peu, qu’on peut 

facilement porter, soulever” (un bagage léger), уживають також із номінативно-

похідними значеннями: “qui n’est pas massif, lourd, qui ne donne pas une impression de 

grande solidité” (constructions légères); “qui est peu dense, peu serré, qui a peu d’épaisseur, 

dont la texture est fine” (un tissu léger); “qui est peu concentré, pas fort” (un café léger); 

“qui ne charge pas l’estomac, peu copieux, qui se digère bien” (un dîner léger); “qui n’est 

pas appuyé” (une touche légère); “peu perceptible, peu sensible” (un léger goût); “qui a de 

la délicatesse, de la finesse, de la grâce” (des mouvements légers); “qui nécessite des 

moyens techniques peu importants” (une intervention légère); “qui manque de sérieux, qui 

fait preuve d’imprudence” (une conduite légère); “qui est volage, inconstant” (des mœurs 

légères). Тут спостерігаємо відображення позамовного об’єкта, опосередковане 

первинним значенням слова, ті або інші ознаки якого відіграють роль внутрішньої 
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форми, переходячи в новий зміст. Ці номінативно-похідні значення співвіднесено з 

позамовними об’єктами (une construction, un tissu, un café і т.д.) автономно і 

протиставлено основному первинному значенню, оскільки в їхньому змісті є ознаки, 

узяті лише частково зі змісту первинного значення прикметника léger.  

При вторинній непрямій номінації формування нової мовної одиниці здійснено 

шляхом такого використання комбінаторної техніки мови, при якій знакову 

одиницю “завжди співвіднесено з її позначуваним не прямо, а через семантично 

опорне для цієї комбінації найменування” [ЛЭС, с. 337]. Основна ознака вторинної 

непрямої номінації полягає в тому, що в процесі формування нової НО 

використовують комбінаторно-синтезувальну діяльність людської свідомості та 

відповідну мовну техніку, тобто в утворенні нової одиниці активну участь бере ще 

одне чи навіть кілька наявних у мові найменувань. Формування смислу нового 

найменування відтак відбувається під безпосереднім впливом змісту іншого 

найменування, яке детермінує характер відображення реальної дійсності, 

визначаючи той чи інший ракурс його розгляду. Як приклад візьмемо прикметник 

bleu, основне значення якого “qui est d’une couleur analogue à celle d’un ciel sans 

nuage” (des yeux bleus). Однак у деяких словосполученнях, унаслідок різного роду 

переосмислень, він набуває інших значень, смисл яких можна вивести лише завдяки 

опорним словам: des lèvres bleues “livide”; un steak bleu “grillé, à peine saisi par la 

cuisson”; un conte bleu “sans fondement; inventé”; un menton bleu “couvert d’une barbe 

sombre”; une peur bleue “très vive, intense”; un cordon bleu “(cuisinière) remarquable”; 

une fleur bleue “(une personne) sentimentale”; un bas bleu “une femme pédante”; un col 

bleu “ouvrier”. Отже, непряму номінацію опосередковано первинним значенням 

прикметника bleu, але для її реалізації в кожному окремому випадку потрібна 

підтримка допоміжного найменування, зокрема lèvre, steak, conte і т.д.  

Ми виходимо в площину усталених словосполучень – колокацій та ідіом, 

переносне значення яких конструктивно детерміновано й засновано на подібності 

образного підґрунтя, завдяки наявності спільної ознаки між прямим і переносним 

значеннями слова. За словами Ж. Вардзелашвілі, вторинну номінацію зумовлено 

значенням зв’язаності, залежності значення лексико-семантичного варіанта від 
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синтаксичної форми і від ЛО певного семантичного поля, у результаті чого виникає 

перегрупування семантичних ознак в об’ємі актуального значення слова. 

Конструктивна зумовленість претендує на статус універсальної категорії, ознаками 

якої є одночасне співвіднесення двох денотатів, непряме й вторинне значення 

[Вардзелашвили, 2000, с. 67].  

Отже, аналіз різних класифікацій номінативних процесів доводить складний, 

різноплановий і багатоаспектний характер самої номінації як мовного явища, якому 

властиві певні мовно-мовленнєві особливості. Одне з найголовніших місць у системі 

номінативного інвентаря кожної мови посідає вторинна номінація, яка є результатом 

природного розвитку мови, зумовленим пізнавальною і комунікативною потребами 

людини в її соціально-історичній практиці. Наслідком вторинної номінації є також 

ФО, мовну природу яких представлено синтагматичною взаємодією слів-компонентів 

у процесах переосмислення і формування нового значення твірного сполучення.  

 

3.3. Лінгвокогнітивна сутність фразеологічної номінації та її моделювання   

 

Процес семіотизації, як зазначено вище, полягає в певній знаковій фіксації 

значущих для даної етнокультурної спільноти ситуацій, подій, фактів навколишнього 

світу. Найпростіший спосіб кодування – це закріплення за предметом або поняттям 

знака, який би замінив його у свідомості. Отримавши словесне позначення, предмет 

стає денотативним елементом мовної свідомості й включається в процеси мовного 

мислення, яке на рівні комунікативних відношень стає вербальним, отримує мовні 

форми, а пізніше й підкорюється їм.  

Із часом лінгвосеміотичне мислення, базуючись на предметно-технологічних 

діяльнісних началах, розширює і збагачує довербальні смислові структури за рахунок 

комунікативно-прагматичних нарощень. Іншими словами, у просторі первинних 

значень виникають особливі символічні значення, в яких сутність і смисл діяльності 

ототожнено із самою людиною. Відтак систему первинних значень сформовано в 

людини як його суб’єктивний життєвий досвід, з яким вона співвідносить знак і ним 

позначуване. При цьому знак сприймають як частину предметної ситуації, в якій 
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знаходиться і сама людина. Унаслідок цього виникає особливий мікросвіт, особливий 

смисловий простір, у якому створено власне людські зв’язки, оцінки та форми 

регулювання й мотивації вчинків і життєвої поведінки. У межах цього світу здійснено 

вторинну семіотизацію, коли у смисловій структурі знака відбувається транспозиція 

кодових елементів: згасання предметно-практичних смислів і породження інших або 

додаткових смислів, які виникають у системі життєво важливих відношень людини й 

навколишнього середовища.  

Відтак порушуємо одну з дискусійних проблем сучасних наукових розвідок, 

присвячених явищу номінації, – проблему когнітивного моделювання НО. Полеміку 

між лінгвістами розгорнуто навколо кількох питань, а саме: у чому полягає роль і 

взаємодія свідомих і позасвідомих процесів під час творення номінацій, скільки 

етапів має процес номінації і як вони взаємоповʼязані, в який спосіб здійснено 

семантизацію об’єкта, за яким принципом загалом потрібно вибудовувати когнітивну 

модель зберігання, обробки, переробки й використання мовних знань.  

Вирішуючи окреслені питання, лінгвісти виходять з того, що результатами 

пізнавального процесу, або когніції, є набуття досвіду, отримання знань шляхом 

сенсомоторного сприйняття світу за допомогою органів чуття, інтеріоризації у 

свідомості результатів цього сприйняття, обробки й переробки набутих знань на 

підставі внутрішнього рефлексивного досвіду, систем категоризації та 

концептуалізації, а також мовної інтерпретації та реінтерпретації [Блум, Лейзерсон, 

Хофстедтер, 1988; Современная психология, 1999; Юнг, 2006]. Когніцію, за словами 

К. Юнга, засновано не лише на психічних функціях свідомості (мисленні, відчуттях, 

почуттях, інтуїції та трансценденції), які утворюють психофункціональний 

континуум, а й на їхній взаємодії з діяльністю позасвідомого, рівень переробки 

інформації якого набагато перевищує рівень свідомих процесів [Юнг, 2006]. Тому 

дослідження лінгвокогнітивної моделі творення НО варто розпочинати саме з аналізу 

довербального, позасвідомого, рівня, на якому лише виникає думка.  

Встановлюючи кількість етапів моделі номінації, більшість науковців 

вважають, що цей процес триває лічені частки секунд (від 600 до 100 мс) і містить 

як мінімум три етапи: 1) активація структурного опису об’єкта, тобто його 
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візуальної форми; 2) активація семантичного уявлення про об’єкт або ж його 

функціональних та асоціативних характеристик; 3) активізація назви об’єкта, тобто 

його фонологічного образу. До названих рівнів вони додають різні варіативні 

складники, модифікуючи в такий спосіб розроблені ними моделі [Селіванова, 2008; 

Ellis, Kay, Franklin, 1992; Ferrand, 1997; Humphreys, Riddoch, Quinlan, 1988; Levelt, 

Schriefers, Vorberg, 1991; Warren, Morton, 1982]. Щодо взаємозв’язку цих етапів, то 

одні науковці стверджують, що візуальний, семантичний і фонологічний образи 

активізовано поетапно. Вони переконані, що коли мовець опиняється перед 

об’єктом номінації, він спочатку його сприймає і розуміє візуально, тобто 

вичленовує візуальні риси, контури, межі, кути, тіні, контраст тощо. А вже потім 

назву об’єкта віддзеркалено у відповідній фонологічній формі [Ellis, Kay, Franklin, 

1992; Levelt, Schriefers, Vorberg, 1991]. Інший погляд висловлено тими лінгвістами, 

які говорять про активізацію візуального, семантичного і фонологічного образів як 

про процес, що плавно перетікає з одного етапу в інший [Кубрякова, Шахнарович, 

Сахарный, 1991; Humphreys, Riddoch, Quinlan, 1988]. Рівнева природа ланок моделі, 

на їхнє переконання, відтворює “принцип одночасної дії усіх компонентів у 

реальному процесі породження, принцип інтеграції рівнів, коли ланка одного рівня є 

складником іншого” [Кубрякова, Шахнарович, Сахарный, 1991, с. 43–44]. 

Одночасність і інтерактивність переробки інформації значно прискорює когнітивні 

процеси, оптимізує їхню продуктивність. Активізація може передаватися від одного 

вузла до іншого й одночасно блокувати інші фрагменти мережі, гасити непотрібну 

чи неактуальну інформацію [Краткий словарь, 1996, с. 87].      

Аналізуючи роль, яку відведено семантизації об’єкта номінації, переконуємося: 

у більшості запропонованих моделей представлено “теорію непрямого 

(семантичного) доступу”, згідно з якою активізація назви об’єкта на основі 

структурного сприйняття повинна обов’язково пройти через активацію 

семантичного образу [Ellis, Kay, Franklin, 1992; Levelt, Schriefers, Vorberg, 1991; 

Humphreys, Riddoch, Quinlan, 1988; Morton, 1985]. Прихильники ж “теорії прямого 

(несемантичного) доступу” стверджують, що процес номінації здійснено прямо від 

візуального сприйняття до фонологічного образу [Kremin, 1988].  
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Вибудовуючи когнітивну модель номінативного процесу, дослідники 

дотримуються різних принципів. Так, на основі конекціонізму, який постулює 

паралельність (одночасність) переробки отриманої від різних джерел інформації 

різними процесорами та їхньої взаємодії, розроблено модель інтерактивної активації 

і суперництва [Humphreys, Riddoch, Quinlan, 1988; Vitkovitch, Humphreys, 1991] і 

модель словотворчої діяльності [Торопцев, 1980, с. 92–134]. Принцип модуляризму, 

який передбачає наявність у мовленнєвому механізмі людини низки незалежних 

підсистем обробки вихідної інформації – модулів, які працюють автономно і 

відповідають за певну функцію сприйняття, лежить в основі моделей, які 

постулюють існування двох відокремлених рівні – семантичного й фонологічного 

[Morton, 1985; Ellis, Kay, Franklin, 1992; Levelt, Schriefers, Vorberg, 1991]. 

Протилежний йому принцип холізму розглядає людську свідомість як “цілісну 

функціональну підсистему, у якій мова є епіфеноменом когніції, однією з підсистем, 

підпорядкованою спільним когнітивним законам” [Селіванова, 2008, с. 376; 

Jackendoff, 1980; Kosslyn, 1980]. На його основі створено модель множинної 

активації, яка представляє одночасно непрямий (семантичний) і прямий 

(несемантичний) шляхи номінації об’єкта [Ferrand, 1997, c. 126–130]. Спроби 

змоделювати механізм номінативних процесів за принципом холізму спостерігаємо 

також у наукових доробках вітчизняних науковців [Алефиренко, 1999, 2005; 

Селіванова, 2004, 2008] (детальніше про когнітивні моделі номінативного процесу, 

представлені в сучасній лінгвістиці див. [Гладка, 2015е]).   

Постулюючи ментальний характер освоєння світу, розглядаючи семантичну 

структуру мови як національно-специфічну й ґрунтуючись на конвенційній 

образності сприйняття світу етносом, змоделюємо процес творення фразеологічних 

номінацій, який реалізовано у кілька етапів (див. додаток В рис. 2). Виходячи з 

головного принципу когнітивної науки – вивчати мову в широкому контексті 

моделювання свідомого й позасвідомого, вважаємо, що дослідження шляху 

перетворення думки на знаки вторинної непрямої номінації доцільно розпочати з 

довербально-мисленнєвого рівня, тобто того етапу, коли лише виникає сама думка. 

Виникнення ментальної (мисленнєвої) сутності, яку потрібно йменувати, як і всієї 
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структури свідомості, за словами М. Нікітіна, “зумовлено загалом структурною 

діяльністю суспільної людини в структурованому світі дійсності” [Никитин, 2002, 

с. 260–261]. Не можна не погодитися з лінгвістом у тому, що “певна думка про 

денотат позначуваного починає своє існування до номінативного процесу і визріває в 

ньому (…). Як приклад дискретної змістової одиниці свідомості, яка входить до 

загальної системи концептуальних зв’язків, цей ментальний конструкт належить до 

статичного плану готових результатів когніції, до бази мисленнєвих дій загалом і 

когнітивних процесів зокрема” [Там само, с. 261]. Думку, як стверджує М. Джаграєва, 

“зароджено не від іншої думки, а у сфері наших намірів, потягів і почуттів” 

[Джагроева, 2005, с. 31], тобто є результатом наочно-чуттєвого сприйняття обʼєкта 

номінації (перший етап). Саме в цьому потрібно шукати первинний стимул для 

думки, яким, як стверджують психолінгвісти (див., зокрема, праці Г. Гіздатова, 

G. Humphreys, V. Bruce, E. Clark, D. Geerarts, S. Lupker, J. Morton), є мотив – “те, 

заради чого нам потрібне спілкування” [Зимняя, 1985, с. 74].  

Пояснюючи зміст тієї когнітивної і мовленнєво-мисленнєвої дії, яку розгорнуто 

на шляху від думки до слова, Л. Виготський вважає, що саме перетворення 

особистісного смислу (який містить мотив та інтенцію мовця) на значення, доступне 

всьому мовному колективу, є рухом від задуму до його вербального втілення 

[Выготский, 1982, с. 355]. Важливим складником формування думки постає настанова, 

яка виражає те, яку комунікативну мету переслідує мовець, плануючи ту або іншу 

форму впливу на слухача” [Зимня, 1985, с. 75]. Іншими словами, інформацію, отриману 

шляхом наочно-чуттєвого відображення пізнаваного об’єкта, “локалізовано спершу в 

правій півкулі в простій формі психічного відображення – відчутті, де зафіксовано 

окремі ознаки та властивості відображеного об’єкта в момент його дії на органи чуття 

людини” [Алефиренко, 1999, с. 42], а вже завдяки настанові здійснено структурування 

поля сприйняття та його впорядкування у вигляді константного цілісного складника 

свідомості – фігури, структури, образу тощо. На цій стадії усунено дифузність 

сенсорно-моторного сприйняття об’єкта, пов’язану з цим психологічну напругу й 

невизначеність. У такий спосіб розпочато процес формування уявлення про об’єкт 

номінації (другий етап) та його семантичного значення.  
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На цьому етапі спостерігаємо стадії абстрагування й узагальнення певних ознак 

чуттєвих образів, а також усвідомлення їх як особливих, самостійних змістів думки. 

На основі теорії вербального мислення Л. Виготського [Віготский, 1982, с. 139] 

сучасні психофізіологічні дослідження розглядають узагальнення як перехід від 

перцептивного еталона до прототипу й далі до поняття, постулюючи при цьому, що 

“прототипні структури в когнітивних моделях представлені як орієнтири майбутнього 

застосування поняття” (див., напр. [Гиздатов, 1997]). Понятійні структури, у свою 

чергу, є результатом класифікаційного пізнання, адже певна кількість об’єктів може 

бути пізнаною на підставі фіксованої в пам’яті структури ознак. Отже, узагальнення й 

отримання уявленням про місце в мережі категоризації етносвідомості слугують 

першим кроком до значення ще не створеної форми знака.  

За словами М. Алефіренка, процес формування думки вже не базується на 

механізмах першої сигнальної системи, а є “елементарним узагальненням 

конкретного об’єкта впливу, найпростішою операцією абстрагування, яка “відчиняє 

двері” до семіотичного світу другої сигнальної системи, за яку відповідають 

спеціальні, мовленнєві, зони кори головного мозку” [Алефиренко, 1999, с. 43–44]. 

Тобто процесу фразеологізації передує мисленнєве абстрагування від конкретних 

понять і виникнення на цій основі абстрагованого уявлення. Незважаючи на те, що це 

уявлення тісно пов’язано з конкретним образом, воно містить також узагальнення, 

яке є основою для подальшого утворення цілісного фразеологічного значення. При 

цьому конститутивним засобом його формування є образність, через що деякі 

лінгвісти й називають цей тип номінації “образною номінацією”, розуміючи її як 

“носія об’єктивної чи суб’єктивної оцінки, яка виникає в результаті порівняння, 

закріпленого в загальному узуальному уявленні усього колективу мовців” [Шаповал 

2003, с. 8]. Іншими словами, образна основа, як категорійний засіб характеристики 

явища дійсності, яким є ФО, являє собою результат порівняння (усередині цілісної 

семантики звороту) двох реалій – денотата вихідного значення (вільного або 

усталеного) і денотата фразеологізму. Цим, власне, й пояснюють той факт, що 

більшість ФО за походженням – застиглі метафори або порівняння (детальніше про 

порівняння як основну розумову операцію категоризації досвіду людиною див. 
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[Гладка, 2018b, 365–370]). Саме елемент образного уявлення, який послужив основою 

фразеологічної семантики, визначає її ідіоматичність, з одного боку, й експресивно-

оцінні ознаки цих мовних одиниць – з іншого.  

На формування поняття впливають такі процеси, як стереотипізація, 

символізація і архетипізація, детерміновані етнокультурними чинниками й 

архетипами колективного позасвідомого. В їхній основі лежить прагнення людини 

вилучити з наявної ситуації все, що в ній є корисне, й відкласти про запас у вигляді 

рухливої звички вироблену в такому випадку реакцію, щоб використати її в ситуації 

того самого типу [Красных, 2002, с. 178; Красных, 2007, с. 81–82; Маслова, 2008, с. 

110]. Досліджуючи, зокрема, стереотипне проектування, М. Алефіренко кваліфікує 

його, як “формування у межах того чи того етнокультурного угруповання стійких 

мовних структур, кожну з яких через наявність особливої внутрішньої форми 

повʼязано із дискурсивною стереотипною комунікативно-прагматичною ситуацією” 

[Алефиренко, 2002, с. 280]. Процес архетипізації повʼязаний, насамперед, із 

психологічними й культурними архетипами певного етносу, розкриває зміст і 

аксіологічну специфіку складових колективного позасвідомого (світла, води, вогню, 

землі, своїх і чужих, родинних стосунків). Саме архетипи, на думку вчених, 

забезпечують основу поведінки, структурування особистості, розуміння світу, 

властиве певній етнічній групі, внутрішню єдність і взаємозвʼязок культури й 

взаєморозуміння [Баронин, 2000, с. 56; Селіванова, 2012, с. 25]. Маніфестація 

архетипів у вигляді символів і образів у ФО забезпечують постійну затребуваність 

цього знакового масиву в мовленні, що сприятиме його стабільності й регуляторної 

функції у суспільстві [Селіванова, 2012, с. 215]. Іншими словами, саме психологічна 

звичка людини повертатися до неодноразово повторюваних ситуацій і реакцій на них, 

зафіксована у свідомості у вигляді автономних стандартних схем і моделей мислення, 

а також спроби звести різноманітність світу до не багатьох категорій і тим самим 

полегшити собі сприйняття, розуміння і оцінку, й формують підґрунтя окреслених 

процесів. До того ж вони можуть мати як раціональне, так і ірраціональне, 

міфологічне, підґрунтя, визначаючи фрагмент структури знань про позначене, який 

обрано вже на наступному етапі як мотиваційна база майбутнього знака.  
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Під впливом окреслених процесів сформовану думку розділено на окремі 

складники, препаровано відповідно до структури майбутнього висловлення. Це, за 

словами О. Кубрякової, “етап підготовки думки до об’єктивації, етап початку мовно-

мисленнєвої діяльності, пов’язаний із пошуком схеми майбутнього висловлення та 

його мовного типу” [Кубрякова, Шахнарович, Сахарный, 1991, с. 15]. Цю стадію 

породження мовлення можемо назвати її внутрішнім програмуванням (третій етап) 

і, вслід за лінгвістами, витлумачити як “створення пакетів інформації досимволічних 

одиниць, які висвічено під час обробки знань, при одночасному гасінні інших 

фрагментів когнітивної структури” [Краткий словарь, 1996, с. 88];  як “зупинку і 

фокусування уваги на деяких пучках ознак, що складаються в певні цілісності й 

підлягають подальшій обробці” [Pylyshyn, 1984].  

Саме на цьому етапі спостерігаємо відмінність між первинною і вторинною 

номінаціями. “У принципі, – як пише М. Алефіренко, – механізм смислотворення при 

первинному й вторинному означуваннях залишається однаковим. Однак роль і 

значущість основних компонентів мотиваційно-спонукального процесу в первинному 

і вторинному семіозисі не тотожні (…). У процесі первинного знакотворення задум 

зіставлено з темою: тема експлікує задум. Саму ж тему, як предмет думки, втілено 

засобами первинного знакотворення. У процесі вторинного знакотворення предмет 

думки, з одного боку, експлікує задум, а з іншого – співвіднесений з первинним 

семіозисом когнітивної одиниці, яка становить предмет думки, але вже в новій 

комунікативно-прагматичній ситуації. Тому, на відміну від первинного семіозису, 

вторинне знакотворення засновано не на задумі, а на комунікативно-прагматичній 

потребі – знайти оптимальну форму задуманого впливу на реципієнта. У пошуках 

такої форми зазвичай відштовхуються від знаків первинної номінації, які потім 

перетворюють під впливом комунікативно-прагматичної ситуації і відповідно до 

задуму майбутнього дискурсу” [Алефиренко, 2008, с. 73].  

Відтак розпочато селекцію номінативних засобів (четвертий етап), які б 

задовольняли комунікативно-прагматичні наміри або потреби мовця. Допомагає у 

цьому процесі ментальний лексикон, з якого індивід вибирає те, що найкраще 

відображає його думки і почуття. Саме тут, у сформованому зі знаків або слів (або 
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їхніх еквівалентів) сховищі, яке фіксує досвід людини, відбувається основна 

розумово-мовленнєва діяльність для перетворення задуму індивіда і відповідних 

знаків первинної номінації на знаки вторинної непрямої номінації, якими є ФО. 

Водночас, як зауважує З. Харитончик, для того, щоб ім’я могло бути знову 

використаним для номінативних цілей, необхідно знайти в його позначуваному 

певний зв’язок або спільність певних характеристик з об’єктом номінації, тобто 

виявити основу, де ім’я одного позначуваного може бути перенесеним на інше 

[Харитончик, 2009, с. 417]. Відповідно, необхідною частиною вторинної номінації 

стає аналіз змісту НО, утворених у процесі первинного семіозису, та вибір 

когнітивної бази найменування. Цей процес сприймають загалом як бінарну 

структуру, що містить ДЖЕРЕЛО (те, що вже назване) і ЦІЛЬ (те, що потрібно 

назвати і прагне отримати певну форму свого вираження, тобто вступити в процес 

семіозису і стати частиною семіотичних відношень).  

Після здійснення вибору потрібних номінативних засобів у свідомості індивіда 

розпочинається побудова інтегрованого ментального простору, або бленда, з 

особливою структурою і принципами побудови (пʼятий етап). Звертаючись до теорії 

концептуальної інтеграції Ж. Фоконьє і М. Тернера, можемо виокремити три етапи 

його утворення, а саме: 1) побудова бленда (composition) – виокремлення у вихідних 

МП необхідних для побудови бленда елементів; 2) завершення/доповнення бленда 

(completion) – залучення до сформованої структури контекстуального змісту, який 

безсвідомо задіяно в бленді; 3) доопрацювання/удосконалення бленда (elaboration) – 

переформатування елементів бленда з урахуванням нового концептуального змісту, 

який дозволяє уникнути логічних протиріч у сформованій структурі. У результаті 

цього процесу “виникає новий МП, структуру якого не зводять до структури 

просторів, які лежать в його основі, подібно до властивостей молекул води, які не 

зводять до властивостей кисню й водороду, які її складають” [Fauconnier, Turner, 

2002; Turner, Fauconnier, 1995]. Як бачимо, вторинна номінація не випадкова, а 

когнітивно зумовлена властивостями позначуваного, які воно поділяє з уже названими 

класами об’єктів, сутностей, ознак і відношень. Однак, як зауважує З. Харитончик, 

“оскільки вибір властивостей, наданих результатами людського пізнання і 



 

 

181 

 

закріпленими в мовній системі, досить широкий (якщо не безмежний), то надана 

свобода вибору в цьому просторі створює враження випадковості, яке підкріплено 

відмінностями у виборі найменувань у різних мовах [Харитончик, 2009, с. 416].   

Остаточне формування бленду супроводжується вербальним оформленням 

об’єкта номінації (шостий етап), тобто вербальним вираженням того, що планують 

номінувати за допомогою ФО. Цей етап передбачає, у свою чергу, кілька необхідних 

стадій. Насамперед ідеться про лексикалізацію новоутвореної полілексеми, тобто 

часткову або повну втрату конституентами своєї самостійності [Gréciano, 1983; 

Lecolle, 2006; Potier, 1974]. Потім відбувається семантизація новоутвореної ФО, 

тобто набуття нею відповідного фразеологічного значення і семантичного потенціалу 

для подальшого розвитку, та її граматикалізація, тобто формування її синтаксичної 

структури та отримання нею відповідного частиномовного статусу. Зазначимо, що 

цей системно-функціональний етап отримує особливу значущість при 

фразеологічному означуванні, оскільки готовий знак змінює свої мовно-мовленнєві 

властивості з огляду на нове співвідношення форми та змісту. Отже, будучи спочатку 

актом індивідуальної діяльності людини та обʼєктивуючи суто субʼєктивну структуру 

свідомості, що склалася у свідомості однієї людини, акт фразеологічної номінації за 

своїм матеріальним результатом – сформованим мовним позначенням – стає 

здобутком інших носіїв цієї мови, що дозволяє співвіднести тіло знака зі структурою 

знання, певним значенням [Черепанова, 2001, с. 27].   

Проаналізувавши процес творення знаків фразеологічної номінації, можемо 

зробити висновок, що весь цей процес супроводжується взаємозв’язком чотирьох 

компонентів, а саме: 1) дійсність, або об’єкт номінації; 2) понятійно-мовна форма 

відображення цієї дійсності; 3) первинне структурно-семантичне значення мовної 

форми; 4) мовна форма в її вторинній функції називання (див. додаток В рис. 3). При 

цьому первинне значення мовної форми слугує опосередкованою ланкою між 

понятійно-мовною формою відображення дійсності й мовною формою в її вторинній 

функції називання, завдяки чому передає частину інформації, суттєвої для об’єкта 

номінації, у заново сформований понятійно-мовний зміст імені. Саме тому 

неавтономні вторинні назви позбавлені здатності вказувати на дійсність автономно і 
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реалізуються лише в сполученні з іншими словами.  

Отже, сучасні розробки теорії мовленнєвої діяльності, психолінгвістики, 

когнітивної лінгвістики та психології уможливлюють пояснення переходу від 

сприйняття властивостей того, що позначають, до зародження думки про нього й 

далі – до творення ономасіологічної структури найменування, а також висвітлюють 

перехід від творення номінативних одиниць до наділення їх значенням, розвитку 

системи значень і фіксації їх у парадигматичній і синтагматичній мережі зв’язків 

мовної системи. На основі цього нам вдалося з’ясувати механізм творення 

фразеологічних номінацій, які демонструють свої відмінності порівняно з 

результатами первинного семіозису.  

 

3.4. Процес інтеграції неофразеологізму в мову  

 

Специфічною ознакою змісту ФО, як зазначалося, є їхня складна структура й 

смислова гетерогенність: семантична організація одиниць вторинної непрямої 

номінації постає продуктом переплавки значень компонентів дериваційної основи, 

переплетення образних структур первинного й вторинного семіозисів, сполучення 

соціокультурної інформації і смислів, які породжено в процесі пізнання об’єкта 

номінації, тобто в процесі обробки інформації, яка безпосередньо надходить через 

сенсорно-перцептивні канали в момент мовлення. Формування ФО – один із епізодів 

складного процесу взаємозв’язку розвитку мови й культури, які відображають 

протиріччя еволюційної взаємодії. Поєднуючи у своїй семантиці мовний і культурний 

зміст, стаючи семіотичними засобами культурної і мовної систем одночасно, знаки 

вторинної непрямої номінації парадоксально поєднують у собі загальне й 

індивідуальне, об’єктивне та суб’єктивне, але при цьому залишаються досить 

ефективним засобом означування як на рівні мовлення, так і мови.  

Утворившись спершу у свідомості окремого індивіда, ФО поступово стає 

надбанням усього мовного колективу, який нею послуговується. Для цього вона 

повинна пройти два взаємоповʼязаних процеси соціалізації та конвенціоналізації, які 

відповідно відображають її рух у площинах “індивідуальне → соціальне” й 
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“індивідуальне → узуальне”. Дуалізм індивідуального й соціального (загального), як 

визнають лінгвісти, – онтологічна властивість будь-якого мовного знака, який 

потрапляє в мовленнєве, або дискурсивне, оточення (див., наприклад, праці F. de 

Saussure, E. Benveniste та ін.). “Мова в усіх своїх аспектах, – стверджує E. Бенвеніст, – 

постає як подвійна сутність: як інститут соціальний, вона реалізується індивідом” 

[Benveniste, 1966, с. 73–74]. Мова – соціальна “за своїм призначенням (як засіб 

спілкування між членами суспільства) і за походженням (як утворення і витвір 

суспільства); водночас реальне життя мови виявлено лише через індивід; мова 

реально живе тоді, коли її присвоєно мовцем” [Уфимцева, 2010, с. 39]. Отже, кожний 

елемент мовної системи, зокрема ФО, несе на собі відбиток цієї генетико-

функціональної особливості мови, будучи соціально-індивідуальним утворенням.  

Перехід семіотичної одиниці з однієї іпостасі в іншу (мовлення → мова) 

супроводжують два процеси – індивідуалізація і соціалізація, які виявляються по-

різному під час актів формування й функціонування знаків прямої та непрямої 

номінацій. Творення прямономінативних одиниць починається з ідеалізації об’єкта 

номінації, виникнення довербальної когнітивної структури на основі гносеологічного 

образу об’єкта, яку семіотично матеріалізовано в мовленні. Цей процес об’єктивації 

суб’єктивного знання про об’єкт є початковою мовленнєвою соціалізацією, тобто 

початком вбудови знака в систему мови. Одночасно відбувається індивідуалізація 

знака, оскільки система мови – це загальне, яке існує лише у свідомості індивіда. Під 

час наступного вживання знака в інших, нетипових для нього, дискурсах знову 

відбувається соціалізація (вторинна мовленнєва соціалізація) та індивідуалізація 

знака: ідеальний системний мовний елемент об’єктивовано в мовленнєвому просторі, 

але при цьому його також суб’єктивовано, оскільки доповнено новими, дискурсивно 

зумовленими особистісними смислами.  

Залежно від ступеня і характеру індивідуалізації у процесі вторинної 

мовленнєвої соціалізації знак може зберігати свої структурно-семантичні параметри 

в мовній системі або перетворитися на інший знак. Якщо індивідуалізація в 

мовленнєвому вживанні знака носить руйнівний характер для когнітивно-

семантичної структури мовної одиниці, то формується нова семіотична одиниця. 
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Мовленнєве переосмислення мовних знаків і закріплення його результатів у мовній 

системі можна розглядати як вторинну мовну соціалізацію знака, що, власне, й 

відбувається у процесі творення знаків вторинної непрямої номінації. Вторинну 

мовленнєву соціалізацію компонентів дериваційної основи даних знаків 

супроводжує “руйнівна” індивідуалізація, унаслідок чого виникають незворотні 

когнітивно-семантичні зміни системних мовних одиниць. Продукт цих 

перетворень – смислова структура непрямономінативних одиниць – і являє собою її 

первісну мовленнєву соціалізацію.  

У процесі становлення ФО як мовної одиниці спостерігаємо також процес 

конвенціоналізації – отримання нею визнання з боку мовної спільноти й закріплення 

її в мові в такій самій формі, з таким же значенням. Саме конвенційність [Nunberg, 

Sag, Wasow, 1994; Svensson, 2004], або інституціональність [Bolly, 2008; Makkai, 

1972; Moon, 1998], або узуальність [Aisenstadt, 1981; Firth, 1957; Gledhill, Frath, 2007; 

Hausmann, 1984], виступає однією з визначальних ознак ФО, які за своєю природою 

є витвором, “продуктом” когнітивної діяльності окремого індивіда. Так, Г.  Нунберг 

та його однодумці визначають ідіоми як “конвенційні одиниці, значення та/або 

вживання яких не можуть бути передбачуваними на основі знань незалежної 

конвенційності, яка детермінує вживання їхніх компонентів у разі їхнього 

ізольованого вживання” [Nunberg, Sag, Wasow, 1994, c. 492]. Отже, конвенційність, 

на їхній погляд, покриває всі типи ідіоматичних одиниць. Про те, що значення і 

форму ідіом детерміновано умовностями й підпорядковано правилам, встановленим 

мовною спільнотою, говорять також інші лінгвісти (див., зокрема: [Орлова, 2011; 

Aisenstadt, 1981; Bolly, 2008; Gledhill, Frath, 2007]). Власне той факт, що компоненти 

ідіоматичних утворень повʼязано за мовною звичкою, за традицією, зумовлює 

непередбачуваність лексичної преференції деяких колокацій, що й визначає їхню 

національну специфіку [Орлова, 2011; Choueka, 1988; Evert 2004]. І чим більше 

усталений вираз має конвенційне значення, тим більше, за словами Р. Лангакера, він 

некомпозиційний [Langacker, 1987, c. 455], що є однією з ознак мовної природи ФО. 

Так, колокація французької мови un désir ardent непередбачувана на семантичному 

рівні, оскільки одиниця enflammé, хоча й виступає квазі-синонімом прикметника 
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ardent, не може його замінити. Прикметник affreux у сполученні з іменниками на 

позначення почуття негативної полярності утворює безліч колокацій 

інтенсифікувального значення типу une affreuse tristesse, un désespoir affreux, але 

коокуренція *un abattement affreux не прийнята узусом.  

У цьому контексті перед лінгвістами постає іще одне питання, а саме швидкості 

утворення нової ФО. Більшість з них (О. Діброва, Б. Ларин, Л. Ройзензон, О. Слєпцова 

та ін.) вважають, що ФО формуються впродовж довгого періоду, оскільки до цього 

процесу залучено семантику й граматику. Інші дослідники (Ю. Бурмистрович, 

І. Торопцев та ін.) переконані, що процес утворення ФО відбувається відносно швидко, 

адже їхнім творцем є окрема людина, до того ж їх утворено в мовленні відразу, а не 

поступово. Беручи до уваги обидва погляди, вважаємо, що сам факт “народження” 

нової ФО відбувається у свідомості індивіда за лічені секунди, навіть якщо він задіює 

різні ментальні процеси, однак, для того, щоб фразеологічна інновація отримала 

законний статус узуальної, вона повинна бути інтегрованою в мовну систему.  

Усвідомлення сутності процесів соціалізації (прийняття суспільством), 

лексикалізації (закріплення в мовній системі) та конвенціоналізації (засвоєння 

комунікативно-прагматичної компетентності, тобто набуття носіями мови навичок 

адекватного вживання) новоутворень, а також урахування того факту, що перетворення 

думки на знаки вторинної номінації розпочинається на довербально-мисленнєвому 

рівні, дозволили виробити поетапну схему процесу інтеграції фразеологічної 

інновації в загальнолітературну мову (див. додаток В рис. 4). Активізована 

свідомістю мовця НО виникає передусім задля виконання певного комунікативного 

наміру, проходить процес ознайомлення з боку мовця, який намагається у 

подальшому її зрозуміти та засвоїти для подальшого використання в спілкуванні. 

Вона проходить певну “апробацію” в індивідуальному мовленні. Підхоплена 

посередниками (як правило, працівниками ЗМІ) інновація переходить до колективного 

мовлення. Її широко вживають (спочатку в усному, а потім у писемному мовленні) не 

лише у сфері її виникнення, а й поза нею, не вимагаючи при цьому особливого 

контексту для реалізації її значення. Її фіксують у періодиці, інших друкованих, 

зокрема наукових, виданнях, а згодом поширюють у теле- та радіодискурсах. 
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На цьому етапі відбувається оцінювання інновації з боку носіїв мови, від якого й 

залежить її подальша доля. Так, у разі негативної оцінки інновація виходить з ужитку, 

залишаючи за собою статус оказіоналізму, й процес її інтеграції припинено. Якщо ж 

інновацію підтримано й позитивно оцінено носіями мови, вона переходить до 

наступної стадії – конвенціоналізації, яка передбачає широке використання інновації 

з ідентичними комунікативними намірами (детальніше про відмінності оказіоналізму 

та фразеологізму на цій стадії див. [Гладка, 2018b, c. 206–210]).   

Поступово носії мови опановують навички адекватного вживання нової одиниці: 

прагматика інновації визначає правила її адекватного функціонування, виявляє типові 

для неї контексти вживання, а також ті, що створюють “прагматичні непорозуміння”. 

Цей період випробування інновації не завжди свідчить про її повне закріплення в 

мовній системі: він може завершитися двозначно – з прийняттям або неприйняттям 

інновації мовним колективом. У другому випадку вона не виходить за межі 

оказіоналізму. У разі ж прийняття мовцями новоутворення, воно переходить на “рівень 

мовної норми”. Відразу зазначимо, що у своєму дослідженні ми дотримуємося 

запропонованої Р. Фішером теорії щодо проміжного рівня між мовленням і мовою – 

рівня мовної норми, яка охоплює той період існування новоутворень, на якому вони є 

неологізмами. Розглядаючи мову як систему можливостей, яка регулює способи 

формування всіх одиниць, зрозумілих носіям мови, науковець вважає, що мовна норма 

– це обмежена система культурно та соціально встановлених цінностей, тому вона 

відповідає не тому, що може бути висловленим, а тому, що вже сказане й традиційне 

для сприйняття членами певної мовної спільноти [Fischer, 1998, с. 4] (детальніше про 

окреслену теорію див.: [Гладка, 2009а]). Отже, на рівні мовної норми, після прийняття 

інновації мовною спільнотою, її фіксують у словниках нових слів і виразів, унаслідок 

чого вона отримує статус неологізму. Але й ця фіксація не може бути повним 

гарантом входження неологізмів до загальновживаної лексики. Досить часто після 

фіксації в такому словнику інновації можуть залишитися на периферії мовної системи 

або навіть втратити свою актуальність, що призводить до їх вилучення з ужитку.  

Із часом регулярне вживання фразеологічних неологізмів зумовлює утворення на 

їхній основі дериватів (формальних або семантичних), забезпечуючи в такий спосіб 
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процес третинної номінації або вторинної фразеологізації. А поява похідних одиниць 

у мові, на переконання більшості лінгвістів, визначає статус узуальної одиниці й дає 

їй можливість закріпитися в загальнолітературній мові [Гак, 1978; Заботкина, 2002; 

Левицкий, 2009]. Поступово ФО вступає в синонімічні й антонімічні, гіперо-

гіпонімічні та інші системні зв’язки, що дає право зафіксувати її в основному корпусі 

тлумачного словника.  

Водночас процес інтеграції фразеологічної інновації до мовної системи та 

отримання нею статусу узуальної одиниці визначено комплексною дією мовних і 

позамовних чинників. Серед основних умов прийняття інновації називають, 

насамперед, її соціальну, номінативну та функціонально-комунікативну значущість 

для даного мовного суспільства. Вона повинна виражати актуальні концепти, 

пов’язані з нагальними потребами часу, тобто виконувати роль певного засобу 

суспільної номінації. Поява й подальше закріплення інновації в мові залежить також 

від прагматичних інтенцій носіїв мови, які виявили зацікавленість до неї, від їхньої 

“мовної свідомості” (термін О. Розен) та їхніх індивідуальних характеристик. За 

дослідженнями сучасних соціолінгвістів, найшвидше інновації засвоюють 

представники молодого й середнього віку, які мають певний рівень освіти, беруть 

участь у соціальному спілкуванні, а також широко послуговуються засобами масової 

інформації, через які, власне, вони їх і популяризують. Від субʼєкта висловлення, 

зокрема від “прагматично релевантних параметрів його особистості” [Дорофеева, 

2003, с. 34], та від того змісту, яким він намагається наділити свою інновацію, 

залежить ступінь “відкритості”, рухомості значення новотвору, що створює 

одночасно можливості для ширшої інтерпретації слухачем переданої ним вербальної 

інформації. Додаткова інформація може містити різні нюанси мовленнєвої поведінки, 

зокрема вираження емоцій, розподіл акцентів, надання висловленню особливої 

експресивності. Серед умов прийняття/неприйняття будь-якої інновації мовним 

суспільством науковці розглядають також характеристику самого неологізму 

[Бєлозьоров, 2002; Заботкина, 1989; Зацний, 2007; Левицкий, 2009; Розен, Гулыга, 

1977; Сакал, 2004.]. Щодо ознак фразеологічних номінацій, то серед них можемо 

назвати такі, як: 1) простота запамʼятовування – наявність в інновації певних 
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асоціативних переваг перед уже існуючими одиницями; 2) простота форми: 

ідеальним для швидкого прийняття в суспільстві є той неологізм, у якому поєднано 

максимум інформації з найбільшою простотою структури; 3) відповідність вимогам 

мовної норми: незвичність звучання й утворення на основі незвичної, рідкісної 

синтаксичної моделі спричиняють триваліше перебування новотвору в розряді 

неологізмів; 4) експресивність: наявність у структурі його значення конотативних 

елементів; 5) семантична усталеність: можливість уживати інновацію в різних 

контекстах без зміни його значення; 6) семантична ємність: можливість розвитку 

багатозначності, включаючи появу переносних значень; 7) новизна поняття: 

позначення нових, раніше невідомих понять чи предметів; 8) частотність уживання.  

Отже, процес інтеграції фразеологічних інновацій залежить не лише від 

суб’єктивного ставлення мовців до них і до предметів чи явищ, а й від “примхливої” 

мовної традиції, яка визначатиме їхню подальшу долю в житті мови й мовного 

колективу.    

 

3.5. Психокогнітивні передумови виникнення неофразеологізму   

 

Дослідження сутності процесу фразеологічної номінації виявляє тісний 

взаємозвʼязок мови та мислення, а відтак, і наявність певних психокогнітивних 

передумов креації неологізмів, тобто певних психоментальних особливостей, 

повʼязаних з отриманням, обробкою, зберіганням і передачею інформації, а також 

тих, що відображають індивідуальний характер комунікативної діяльності людини.  

Визначаючи людину як творця процесу комунікації і, відповідно, як головного 

субʼєктивного чинника, що детермінує основні тенденції змін у системі мови, 

вважаємо доцільним серед когнітивних передумов появи фразеологічних новотворів 

розглядати, насамперед, роботу людської памʼяті. Як невідʼємний компонент 

розумово-мовленнєвої діяльності людини, осередок її особистісного досвіду, памʼять 

сприяє легкому доступу до знань, миттєвому вилученню потрібної інформації. Як 

результат предметного та внутрішнього рефлексивного досвіду людини, вона визначає 

і становить мовну (комунікативну) компетентність індивіда, тобто “здатність 
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мобілізувати різноманітні знання мови, паравербальних засобів, ситуації, правил і норм 

спілкування, соціуму, культури для ефективного виконання певних комунікативних 

завдань у відповідних контекстах чи ситуаціях” [Селіванова, 2006, с. 233].  

Сучасні когнітивні дослідження повʼязують роботу людської памʼяті з поняттям 

репрезентації, тобто з тим гіпотетичним когнітивним символом, за допомогою якого у 

свідомості людини представлено зовнішню реальність, з формою існування в ній 

різних ментальних одиниць [Болдырев, 2007; Вартофский, 1988; Кубрякова, 

Демьянков, 2007; Павиленис, 1983]. Вони доводять, що нові дані, які сприймає людина, 

опрацьовано на основі тих, що вже існують в її памʼяті, а моделі, які застосовано для 

обробки нових даних, аналогічні використаним для організації памʼяті. Зважаючи на 

це, когнітологи умовно поділяють ментальні утворення на два підтипи, а саме: 1) 

первинну репрезентацію як базову концептуальну структуру, та 2) вторинну 

репрезентацію як результат побудови концептів на основі вже наявних базових 

концептів, узятих з попереднього досвіду індивіда [Болдырев, Бабина, 2001, с. 79–86]. 

Отже, ментальна репрезентація навколишнього світу, як один із найважливіших 

елементів пізнання світу, повʼязана з мовою безпосередньо й опосередковано. Одним із 

виявів останнього способу репрезентації дійсності є фразеологічна номінація, яка 

демонструє здатність людського розуму до образного й асоціативного мислення і тим 

самим виступає певним ключем до розуміння її концептосфери.  

Залучаючи категорію памʼяті до досліджень процесу фразеологічної номінації, 

вважаємо, що він розпочинається із запам’ятовування певного словосполучення; 

далі відбувається його збереження в пам’яті індивіда за допомогою нових асоціацій, 

які виникають у його свідомості завдяки цьому словосполученню; останнім етапом є 

відтворення цієї мовної одиниці в мовленні. Під час вивчення процесів сприйняття і 

розуміння таких “зібраних” у нашій памʼяті ідіоматичних виразів науковці інколи 

ведуть мову про існування в ній певного списку ідіом. Саме завдяки йому, на їхнє 

переконання, можна пояснити подвійну інтерпретацію ідіом – буквальну та 

ідіоматичну. Якщо буквальна інтерпретація не спрацьовує, як стверджують 

С. Бобров i С. Белл, то зрозуміти значення мовленого дозволяє саме “список ідіом” 

[Bobrow, Bell, 1973]. Протилежну думку висловлено лінгвістами, переконаними, що 
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спеціального способу для розуміння ідіом не існує: буквальне та ідіоматичне 

значення ідіоми актуалізовано одночасно (G. Dehnière, B. Lamiroy, J. Klein, 

J. Verstigel та ін.). Згідно з положеннями концепції “прямого доступу” Р. Гіббс, 

двозначні вирази інтерпретовано, насамперед, як ідіоматичні. Однак цей метод, як 

стверджує сам її засновник, спрацьовує лише для широковживаних ідіом, оскільки 

вирішальну роль у їх розумінні відіграє конвенційність: інтерпретованим завперш 

буде найуживаніше значення [Gibbs, 1980].  

Розробляючи загальну теорію семантичної пам’яті індивіда як знання про світ, 

набуті в результаті концептуалізації і категоризації, як упорядковані знання слів та 

інших вербальних символів, їхніх значень і правил маніпулювання ними [Kintsch, 

1984; Tulving, 1972], накопичуючи багатий досвід з питань способу репрезентації 

знань про значення слів у пам’яті людини й доступу до них у процесі породження 

мовлення, лінгвісти залучають також поняття ментального лексикону 

(О. Селіванова, E. Clark, H. Clark, S. Glucksberg), або внутрішнього лексикону 

(О. Кубрякова), або внутрішнього мовлення (М. Алефіренко), або індивідуального 

лексикону (А. Левицький, О. Залевська, Т. Сазонова), або когнітивного внутрішнього 

контексту (R. Sternberg, F. Ungerer, H. Schmid). Подібно до мовної картини світу, яка 

демонструє впорядкованість, взаємозвʼязок і динаміку форм, значень і функцій 

мовних одиниць, він постає як “діюча система, в якій кожну одиницю записано з 

інструкцією її використання, з даними про її оперативні можливості: прагматичні, 

семантичні та граматичні” [Кубрякова, 2004, с. 369]; як “система, яка відображає в 

мовній здатності знання про слова й еквівалентні їм одиниці, а також виконує складні 

функції, пов’язані не лише з указаними мовними одиницями, а й з тими структурами 

репрезентації екстралінгвальних знань, які стоять за ними” [Краткий словарь, 1991], 

як “складник мовної компетенції людини, який містить знання словникового складу 

мови й зафіксованих за формами номінативних одиниць смислів, що репрезентують 

інтеріоризовані у свідомості обʼєкти та явища дійсності й концептуальну структуру 

внутрішнього рефлексивного досвіду” [Селіванова, 2008, с. 232]. Його формують дві 

зони: в одній з них концепти повʼязані з мовними формами безпосередньо, тобто 

співвіднесені з конкретними “тілами” знаків, у другій містяться концептуальні 
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абстракції, що індуковані формами мови або загальною організацією мовних систем, 

але не мають прямих мовних кореляцій і співвідносні не стільки з індивідуальними 

мовними формами, скільки з “витягнутими” з них “спільними знаменниками”, що 

використовують при категоризації [Кубрякова, 2004].  

Багаторівнева будова ментального лексикону створює підстави множинності 

параметрів пошуку слів у пам’яті, коли відбувається “висвічування” потрібної 

інформації за принципом релевантності при підсвідомому врахуванні більшої частини 

неактуалізованої інформації. Іншими словами, керуючись своїми комунікативними 

намірами або потребами, індивід вибирає зі свого ментального лексикону те, що 

найкраще відображає його думки й почуття. Якщо ж у лексиконі “творця” такого слова 

немає, він видозмінює стару або створює нову мовну одиницю. Досліджуючи 

організацію ментального лексикону, лінгвісти виокремлюють у ньому ядро й 

периферію. Одиниці ядра надзвичайно активні й одночасно входять до багатьох 

асоціативних полів інших одиниць; вони є базовими в процесах продукування і 

сприйняття мовлення, отримання вивідних знань; засвоєні раніше від інших слів, вони 

належать до базового рівня категоризації і характеризуються конкретністю, 

емоційністю, образністю [Золотова, 2001, с. 36–41]. До таких самих висновків схиляє нас 

аналіз фактичного матеріалу, адже з-поміж мовних одиниць, на базі яких породжено 

НФО, деякі вирізняються своєю продуктивністю. Так, у категорії “частини тіла” 

ядерними є іменники tête (47 HФО), main (33 HФО), oeil (32 HФО), bouche (13 HФО), 

oreille (13 HФО); з категорії “тварини” – chat (12 НФО), chien (9 HФО), cochon (6 HФО); 

з категорії “овочі та фрукти” – іменники patate (6 HФО), poire (5 HФО), pomme (4 HФО); 

у категорії “кольоропозначення” продуктивні прикметники blanc (6 НФО), noir (5 НФО) 

(детальніше про організацію ментального лексикону, його співвідношення і 

взаємозвʼязок із семантичною інформацією мовних одиниць див. [Гладка, 2015f; 2018b]).   

Виходячи з розуміння фразеологічної номінації як процесу “надання обʼєкту ще 

однієї назви з іншою мотивованістю і з певною спеціальною метою, або як 

трансформацію попередньої назви обʼєкта” [Тараненко, 1989, с. 86], або як 

“використання матеріальної оболонки уже наявної одиниці” [ЛЭС, с. 336], в її основі 

науковці вбачають асоціативність людського мислення. При творенні вторинного 



 

 

192 

 

номена встановлено асоціації за подібністю чи суміжністю між ознаками елементів 

позамовного ряду, що вже відображені в семантичній структурі лексеми, та ознаками 

нового позначуваного, що називають шляхом переосмислення цього значення [Там 

само]. Іншими словами, завдяки асоціативному характеру людського мислення, яке 

здатне побачити нове в значеннях старих слів, актуалізовано явища реального світу з 

подальшою фіксацією у мові. У результаті цього здійснено семантичне 

переосмислення загальновживаної лексики, термінів, слів професійної сфери, 

жаргонізмів тощо.  

Отже, окреслені вище лінгвокогнітивні передумови слугують концептуальною 

основою номінативних процесів, певним концептуальним механізмом, який 

забезпечує не лише організацію процесу спілкування, а й правильний вибір, 

“аранжування номінативних одиниць” (термін О. Левицького) і їхнє адекватне 

входження до структури висловлення.  

 

3.6. Когнітивно-прагматичні стимули творення одиниць фразеологічної 

номінації  

 

У пошуках формальних засобів закріплення мисленнєвих сутностей, які в нових 

знаках постануть як їх значення, здавалося б, що мовцям було би набагато простіше 

й вигідніше створити суто умовні знаки на базі наявної фонетичної системи, яка 

надає їм у розпорядження практично безмежну кількість можливих звукосполучень, 

багато з яких так і залишаться незатребуваними. Однак через специфіку пам’яті, 

певні когнітивно-прагматичні чинники та когнітивні переваги, мовці вдаються до 

номінативних стратегій і використовують чітко обмежену кількість універсальних 

операцій, звертаючись до вже наявних імен своєї або чужої мови. Інакше кажучи, 

вони використовують різноманітні механізми й способи вторинної номінації, тобто 

утворюють друге або навіть третє найменування для об’єктів позамовної дійсності, 

які вже були позначені засобами мови. Це парадоксальне явище зумовлене низкою 

когнітивно-прагматичних чинників, серед яких можна виокремити, з одного боку, 

особливості, пов’язані з отриманням, опрацюванням, збереженням і передачею 
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інформації, а з іншого – ті, що відображають індивідуальний характер 

комунікативної діяльності людини.  

Досліджуючи загалом причини появи неологічних утворень у мові, науковці 

виходять з усталеної в сучасній лінгвістиці концепції двобічної залежності мовного 

розвитку від зовнішніх (екстралінгвальних), які відображають зміни в житті мовного 

колективу, та внутрішніх (інтралінгвальних) факторів, які зумовлюють розвиток 

системи мови відповідно до мовних законів (про чинники появи неологічних 

утворень загалом у мові див.: [Гладка, 2008]). Дотримуючись подібних міркувань, 

пропонуємо розглянути основні фактори та їхню сутність у процесі появи одиниць 

фразеологічної номінації детальніше.   

Екстралінгвальні фактори фразеологічної номінації. Із розвитком 

функціонально-прагматичного та когнітивного підходів до вивчення мови 

екстралінгвальним факторам, тобто всьому, що належить до реальної дійсності, в 

умовах якої функціонує й розвивається мова, всьому тому, що належить до 

“фізичної, соціальної, психологічної тощо дійсності, яку відображено в мові певного 

колективу” [Ахманова, 1969], відводять значну роль у процесі еволюції 

номінативного складу будь-якої мови. Адже задля того, щоб адекватніше 

відобразити, відтворити й закріпити нові ідеї та поняття, мова змушена 

перебудовуватися, диференціювати і породжувати нові одиниці, пристосовуватися 

до потреб епохи, удосконалюватися як складний інструмент людського спілкування 

[Бакай, 2000, с. 10; Дешериев, 1988, с. 9–11; Крысин, 1988, с. 125–126]. Поряд з цим, 

природна сутність мови полягає не лише в тому, щоб реагувати на зміни у світі 

реалій за ніби запрограмованою формулою “нові явища – нові позначення”, а й у 

тому, щоб задовольнити потреби мовців в особливій виразності, в експресивно-

оцінній передачі свого ставлення й розуміння навколишнього світу.  

Отже, серед основних чинників утворення ФО можемо, насамперед, назвати 

розвиток об’єктивного світу й технічний прогрес, оскільки кожний етап розвитку 

суспільного буття супроводжується виробленням нових поглядів на дійсність, 

удосконаленням методів її пізнання, а новий етап “світорозуміння” потребує нових 

понять і, відповідно, нових номінативних засобів. На межі ХХ–ХХІ ст. науково-
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технічний прогрес набув рис інформаційної революції: на очах сучасного покоління 

відбувався перенос “епіцентру” життя світового суспільства з реального світу в 

реальність умовну, “віртуальну”, створену за допомогою комп’ютерної техніки. Уже 

нікого не дивують такі поняття, як adresse informatique, boîte vocale, gant numérique, 

guerre de(s) mots, які ввійшли в повсякденне життя сучасного французького 

суспільства. Саме завдяки інформаційним технологіям людство отримало можливість 

бути більш обізнаним в інших галузях науки (медицина, генетика, екологія, 

економіка, дослідження космосу тощо), які зробили значний крок уперед. Уживані в 

фахових дискурсах змінні словосполучення або складні терміни потрапляють до 

загального вжитку, де вони відповідно фразеологізуються або детермінізуються. Так, 

словосполучення attraper le virus “підчепити вірус”, яким послуговуються спеціалісти 

в медичному контексті, набуває фразеологічного значення “стати великим 

прихильником чогось, когось”. Однак у мові відображено не лише науково-технічні 

досягнення суспільства, а і його переживання, реакція на події, що відбуваються в 

навколишньому середовищі. Показовим прикладом цьому може слугувати НФО War 

on terror, яка після промов Джорджа Буша щодо нападів на Нью-Йорк 11 вересня 

2001 р. відразу зʼявилася на сторінках французької преси. Замінивши питоме 

словосполучення Guerre contre le terrorisme, вона не лише збагачує семантичну 

структуру неологізму, а й експресивно забарвлює мовлення. 

Вплив моди також виступає одним із основних чинників появи фразеологічних 

номінацій у будь-який період розвитку суспільства. Наділені експресивністю, 

емоційністю, елементом гри, демонстрацією незвичності, що зрештою є 

визначальною ознакою загалом у мовній моді, “модні” слова в більшості випадків 

стають нормою і навіть змінюють уявлення про ядро й периферію мовної системи. 

Так, одне з “модних” у сучасній французькій мові дієслово gérer “керувати, 

маніпулювати, вести”, яке завдяки розмитості семантичної структури, може 

видозмінювати семантику залежно від опорних слів, породжуючи в такий спосіб нові 

колокаційні одиниці, наприклад: gérer son temps “якнайкраще використати свій час”, 

gérer son stress “емоційно переживати”, gérer les cheveux “укладати волосся”, gérer un 

enfant “бавити дитину”. Певною мірою “модними” можна вважати деякі ФО, 
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запозичені з інших мов, зокрема англійської, яка сьогодні виконує функції певної 

“метамови” технократичного буття, що, безперечно, сприяє процесам глобалізації та 

всесвітньої інтеграції. Так, серед НФО зустрічаємо асимільовані (напр.: faire du buzz 

“наробити шуму навколо якоїсь події, продукту або комерційної послуги”) та 

неасимільовані запозичення (напр.: weeding blues “післявесільна депресія”).  

У кожній мові спрацьовують також соціальні чинники, властиві лише їй на 

певному етапі її розвитку, які й вирізняють цю мову від інших (про взаємозв’язок 

змін у номінативній системі та соціальних чинників див., наприклад, праці 

Г. Емірсуінової, Ю. Зацного, О. Земської, О. Клименка, І. Стерніна та ін.). Так, 

суспільно-політичні події, які відбулися на зламі ХХ і ХХІ століть у Франції, можна 

було б охарактеризувати як засади “перевороту” або ж навіть “революції” у 

французькій мові. Серед основних ознак цього процесу виокремимо такі: 1) раптове 

розширення складу учасників масової комунікації: нові верстви населення набувають 

ролі ораторів, зокрема тих, хто пише в газети чи журнали; 2) послаблення або навіть 

занепад цензури: носії мови говорять і пишуть вільно; послаблено “внутрішній 

цензор” і чіткі межі офіційного публічного спілкування, що зумовлює так звану 

свободу слова; 3) зростання особистісного начала в мовленні: безóбразна мова 

поступається місцем особистісній мові, яка отримує конкретного адресата; 

4) розвиток діалогічності спілкування: інтерв’ю, у якому тепер беруть участь два 

рівноправних співрозмовники, отримує статус “бесіди на рівних”; 5) розширення 

сфери спонтанного спілкування: переважно (якщо не йдеться, звичайно, про офіційні 

промови) мовці вже не читають заздалегідь продуману й написану доповідь, а 

висловлюються спонтанно; 6)  зміна ситуації та жанрів спілкування: жорсткі рамки 

офіційного, публічного спілкування послаблено; сухого офіційного диктора радіо чи 

телебачення замінено ведучим, який розмірковує, жартує, висловлює свою думку 

безпосередньо в прямому ефірі. Відтак, зі зростанням ступеня непідготовленості та 

послабленням офіційності спілкування усунено межі між різними стилями й 

мовленнєвими особливостями різних соціопрофесійних груп суспільства. Унаслідок 

інтерференції мови збільшено кількість розмовних, жаргонних, просторічних 

елементів, наприклад: être peint en jaune “бути обманутим дружиною”, chercher des 
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totos sur le caillou “шукати причину для створення неприємностей”, (être) dans le zef 

“бути модним”. Так відбувається закономірне оновлення мови, інновації якої стали 

“номінативними наслідками” змін у суспільстві, що дозволяє відтворити 

“номінативний образ часу” й картину світу сучасного періоду.  

Появу фразеологічних номінацій зумовлено також комунікативними 

чинниками. Нові позначення створено не лише для того, щоб фіксувати результати 

пізнавальної та емоційної діяльності людини, а й для того, щоб зробити ці результати 

здобутком інших людей. В ієрархії мети та завдань номінативної діяльності важко 

поставити на перше місце чи то когнітивні, чи то комунікативні завдання, адже за 

словами М. Полюжина, “без номінації немає комунікації, а без когніції не може бути 

номінації” [Полюжин, 1999, с. 130]. Отже, поява фразеологічних новоутворень 

відображає зміни в інвентарі, складі й властивостях предметів і явищ об’єктивного 

світу, а також суспільну діяльність людини.  

Інтралінгвальні чинники фразеологічної номінації. Висловлена 

Б. Серебренніковим теза про те, що “саме вже функціонування мови як засобу 

комунікації, здатне породити імпульси таких змін, які самі по собі не залежать від 

історії народу” [Серебренников, 1968, с. 102], підводить до думки, що поповнення 

номінативного фонду зумовлено також факторами, які випливають із внутрішньої 

сутності самого феномену мови. Щодо вторинної номінації, то її, як і всю мовну 

систему, регулюють дві протилежні тенденції, а саме: 1) потреба людини в 

спілкуванні загалом і виразності мовлення зокрема (принцип “надлишковості 

мовних засобів”) та 2) її прагнення звести до мінімуму свої розумові та фізичні, або 

фізіологічні, зусилля (принцип “економії мовних зусиль”). Саме це протиставлення, 

на думку A. Мартіне, й визначає зміни всієї мовної системи: мовцю варто докласти 

стільки зусиль, скільки йому необхідно й достатньо для того, щоб його висловлення 

було зрозумілим для співрозмовника [Мартине, 2004, с. 532–533]. 

У цьому контексті звернемося, насамперед, до поняття мовної економії 

(О. Jespersen), або економії мовних зусиль (А. Martinet), або ж економії трудової 

енергії (Є. Поливанов), яке в сучасній лінгвістиці тлумачать як “закономірність мови 

й мовлення, що випливає із прагнення мовців полегшити власні мовленнєві зусилля, 
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оптимізувати спосіб інформаційного обміну” [Селіванова, 2006, с. 156] (детальніше 

про тлумачення окресленого явища та його засади див. [Гладка, 2018b, c. 335–340]). 

Тенденція відбору в процесі комунікації найбільш раціональних мовних засобів, що 

відповідають їхньому прагненню до збільшення інформативності висловлення за 

рахунок його скорочення, спрямовує номінативну діяльність мовця до вторинної 

номінації – переосмислення наявних у мові номінативних засобів і вживання їх у 

вторинному означуванні, наслідком чого є поява, зокрема, ФО. Саме за рахунок 

вторинної або третинної номінації можна уникнути кількісного зростання 

словникового складу мови.  

У цьому контексті доречно пригадати думку Е. Сепіра про те, що “жодна мова не 

була б у змозі виражати кожну конкретну ідею самостійним словом або кореневим 

елементом. Конкретність досвіду безмежна, а ресурси навіть найбагатшої мови 

обмежені” [Сепир, 1993, с. 65]. Відтак вторинна номінація, як ментально-психічна 

діяльність, що апелює не лише до сфери понять, а й до сфери слів, тобто закріплює 

нові значення за наявними в мові НО, дозволяє усунути протиріччя між безмежністю 

понять і обмеженістю мовних знаків. Науковці наголошують на тому, що завдяки 

“префабрикації” (préfabrication) виразів мовці досягають максимальної економії: вони 

повторюють уже почуті вирази замість того, щоби постійно створювати нові [Grünig, 

1985; Hudson, 1998].  

Саме дією закону економії функціонування мовної системи лінгвісти пояснюють 

природне, властиве кожній мові явище усталеності, яке завдяки узусу фіксує словесні 

послідовності будь-якого типу [Gaatone, 2000; Gréciano, 1983; Gross, 1996; Lerat, 

2003; Mejri, 1997, 2004]. За словами Ж. Місрі, економія перебуває в рівновазі між 

творчістю мови й використанням префабрикованих висловів: “Творити постійно нові 

вислови потребувало би багато зусиль, але запамʼятовувати всі можливі вислови, щоб 

потім ними скористатися, було би ще важче” [Misri, 1997, c. 7]. Отже, ФО як усталені, 

готові вирази, уже закладені в памʼяті носія мови, забезпечують дію закону економії 

мовленнєвих зусиль.   

Водночас ФО слугують економним засобом вираження не лише певного 

сценарію або ситуації, у лаконічній формі вони можуть передавати значення 
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певного поняття, представленого описово. Наприклад, НФО politiquement correct 

позначає “ставлення політиків або масмедії, що виражається в надмірному 

помʼякшенні або зміні формулювань, які б могли викликати невдоволення у публіки 

з приводу етнічних стереотипів, культур, релігій, статі, переконань, соціальних 

класів або сексуальних уподобань”. Прицип економії можна вбачати також у 

своєрідній конотації ФО. Не маючи формального вираження в структурі ФО, вона 

передає найрізноманітніші почуття і ставлення індивіда до обʼєкта номінації, 

зокрема: задоволення (напр.: C’est d’la balle! “Круто!”, nager dans le bonheur “бути 

щасливим, задоволеним”), зневагу (напр.: prendre pour un âne “вважати дурником”, 

cerveau pas bien cuit “дурень, кретин”), байдужість (напр.: n’en avoir rien à battre 

“наплювати на все; залишатися байдужим”).  

Завдяки вторинному використанню імені досягається значна економія 

формальних засобів мови. Саме воно має велику когнітивну перевагу перед суто 

умовними позначеннями, яка виявляється в тій легкості, з якою мовці створюють 

(найчастіше на рівні несвідомого) когнітивні основи використання готових імен, а 

також у легкості розпізнавання внутрішньої форми вторинних найменувань, визнання 

її “законності”. Вона має перевагу в економії когнітивних зусиль, у створенні 

асоціативних основ для пам’яті, у наявності засад для семантичної інференції, у 

встановленні зв’язків і, відповідно, структурації знання, а також семантичної 

організації мовної системи загалом.            

Принцип мовної економії співіснує з протилежним йому принципом – 

надлишковістю мовних засобів, зумовленим потребою в нових емоційно-

експресивних позначеннях і виразності мовлення. Саме цей внутрішній чинник 

уможливлює і пояснює такі причини творення фразеологічних номінацій, як: 

1) прагнення до розширення (напр.: tirer à blanc “стріляти холостими патронами” → 

“протестувати безрезультатно”) або звуження значення (напр.: raide de dingue 

“божевільний” → “закоханий до нестями”); 2) тенденцію до аналогії (напр.: se payer 

la tête de qqn “знущатися над кимось” → se payer la pomme [la poіre] de qqn); 

3) тенденцію до регулярності внутрішньосистемних відношень, яка виявляється у 

формуванні синонімічних (напр.: ne pas avoir un rond = être à sec = être fauché = être 
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raide “бути без гроша”) та антонімічних ФО (напр.: perdre sa langue “раптово 

змовкнути під час бесіди” → retrouver sa langue “раптово заговорити після певного 

періоду мовчання в бесіді”); 4) тенденцію до диференціації значення, яка відбувається 

у напрямку “рід > вид” і відображає прагнення до певної ієрархії всередині лексико-

семантичного поля (напр.: terrorisme → terrorisme intellectuel, terrorisme sioniste, 

terrorisme économique), результатом яких є збагачення не лише словникового складу 

мови, а й мови в цілому.  

З цього погляду, ФО є надлишковими, оскільки породжують додаткові засоби 

вираження, втручаються певною мірою в регулярність організаційної структури 

мовної системи. Прагнення урізноманітнити й увиразнити мовлення, наслідком якого 

є поява нових емоційно-екпресивних позначень відомих явищ, порушує мовний 

автоматизм: один знак – одне значення. У відповідь на це мова протистоїть 

надмірності, надлишковим витратам фізіологічних зусиль, незручностям, які 

переобтяжують роботу памʼяті, складностям у вимові й на письмі, що й викликає в її 

носіїв схильність до економії мовних ресурсів. З іншого боку, мовець прагне не лише 

донести до співрозмовника якомога більше інформації, а й передати своє ставлення 

до повідомлюваного. Тому появу цих “надлишкових” засобів можна розглядати як 

закономірне явище, зумовлене дією експресивної функції мови.  

Серед внутрішньомовних чинників фразеологізації доцільно, на наш погляд, 

розглядати також номінативний потенціал форми й пов’язаний з нею когнітивний 

потенціал значення, які, власне, й визначають можливість/неможливість вторинного 

використання імені. Загалом номінації, які вже входять до лексикону мови й 

функціонують у висловленні як складники лексико-граматичної системи, 

кодифіковані. Крім того, їхню вербальну форму викликано не лише специфічними 

засобами подачі мовної інформації індивідом і загальнокультурними особливостями 

світосприйняття, а й системними характеристиками мовних явищ, властивостями їх 

вияву у висловленні. Так, синтаксичне використання слова будь-якої мови, його 

синтагматичний потенціал тісно повʼязані з його семантичними особливостями й 

визначають його лексико-граматичні характеристики.      

Дослідження лексичного фонду, зокрема його формального аспекту, доводять, 



 

 

200 

 

що, незважаючи на полісемію як основну властивість мови, кількість значень, 

закріплена за однією формою, обмежена. Але в основі кількісних обмежень змістової 

варіативності імені (обмежень як полісемії, так і словотвірного потенціалу імен) 

лежить не лише обмежений об’єм оперативної людської пам’яті. Як показують 

численні спостереження, першочергова роль у визначенні номінативного потенціалу 

індивідуальних імен не належить також і до таких параметрів, як довжина, 

морфологічна структура, походження, мотивованість, гіперонімічний статус і навіть 

частотність, хоча всі вони можуть сприяти або перешкоджати вторинному 

використанню імені. Провідним буде знання про об’єкт, явище або ознаку, 

детерміноване екстралінгвальними факторами, зокрема типовістю об’єкта номінації 

для навколишньої дійсності, доступністю для сприйняття, відóмістю, практичною 

значущістю тощо. Аргументом на користь важливості знання, зафіксованого у 

відповідних значеннях імен, може бути, на наш погляд, належність форм з найбільшим 

значенням і найбільшою кількістю дериватів за лексико-семантичними 

характеристиками їх основних (ядерних) значень до соматизмів, зоонімів і деяких 

інших груп у сфері іменників, позначень різного роду фізичних і психічних ознак – до 

якісних прикметників тощо. Отже, вирішальним фактором, що сприяє вторинному 

використанн. імен, є природа вже закріплених за ними значень. Підтверджена 

експериментально їхня “психічна реальність” [Pennanen, 1980], контекстуальна свобода 

і, головне, можливість встановлення семантичних зв’язків з психічним феноменом, 

який потребує номінації, визначають можливість і частотність “звернення” до тих чи 

інших форм і, відповідно, їх номінативний потенціал. Як ми мали змогу переконатися, 

крім змістових ознак мовних одиниць, які беруть участь у процесі фразеологізації, 

вирішальну роль відіграє також їхній формальний аспект.  

Отже, проведений аналіз екстралінгвальних та інтралінгвальних чинників появи 

фразеологічних номінацій сучасної французької мови доводить їх тісний 

взаємозв’язок. Адже життя мови, зокрема її фразеологічної підсистеми, полягає не 

лише в перебудові у відповідь на зміни у світі реалій, вона чимраз більше адаптується 

до потреб її носіїв. Саме через одночасну дію чинників зовнішнього і внутрішнього 

порядку мова виявляє свій суперечливий характер: вона повинна бути стійкою і 



 

 

201 

 

змінюваною, стандартною і розмаїтою, гнучкою, образною, економною у засобах 

вираження, зручною у використанні й вичерпною у передачі змісту повідомлення, 

прозорою і зрозумілою у формах існування.  

 

Висновки до третього розділу  

 

З огляду на те, що мова є процесом перетворення фактів позамовної дійсності в 

надбання системи й структури мови, в мовні значення, які відображають у 

свідомості її носіїв досвід суспільного життя, мовна номінація тісно пов’язує між 

собою мову, мислення і людську діяльність. Цей взаємозвʼязок виявлено в процесі 

семіозису в знаковому співвідношенні найменування, в якому поєднано зміст 

(понятійна форма мислення), імʼя (мовна форма) та дійсність (означувані позамовні 

предмети, явища, події).  

Водночас мова не лише репрезентує дійсність, а й виражає нові смисли, нове 

розуміння вже пізнаних обʼєктів, відкриває нові відношення між її елементами, їхні 

нові властивості й ознаки. Це творче засвоєння світу започатковує процес вторинної 

номінації, яка, на відміну від первинної, здійснюється шляхом переосмислення 

наявних мовних одиниць, що виступають у вторинній для них функції. Одним зі 

способів вторинної номінації є семантична транспозиція, яка, залежно від характеру 

відображення дійсності, може бути прямою або непрямою. Формування значення 

одиниць вторинної непрямої номінації здійснено за рахунок комбінаторно-

синтезувальної діяльності людської свідомості й мовної практики, результатом якої є 

породження усталених словосполучень.  

Одним із дискусійних проблем когнітивної ономасіології є моделювання 

номінативного процесу. Детально вивчивши наявні когнітивні моделі та принципи 

їхньої побудови, ми розробили модель творення фразеологічних номінацій, 

основними етапами якої визнано 1) наочно-чуттєве сприйняття об’єкта номінації, 

2) формування уявлення про об’єкт номінації, 3) внутрішнє програмування, 

4) селекцію номінативних засобів, 5) побудову інтегрованого ментального простору, 

6) вербальне оформлення обʼєкта вторинної номінації.     
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Багатоетапну інтеграцію НФО в мову супроводжують взаємоповʼязані процеси 

соціалізації (прийняття суспільством), лексикалізації (закріплення в мовній системі) 

і конвенціоналізації (набуття носіями мови навичок правильного вживання). Серед 

когнітивних передумов появи фразеологічних інновацій постають відображальна 

діяльність мислення людини, її здатність до категоризації і перекатегоризації, 

памʼять, асоціативна основа образного відображення світу тощо.  

Породження НФО зумовлене також низкою чинників екстралінгвального 

(розвиток об’єктивного світу й технічний прогрес, вплив мови, соціальні й 

комунікативні чинники) та інтралінгвального (мовна економія, надлишковість мовних 

засобів, номінативний потенціал форми, когнітивний потенціал значення) характеру.   
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РОЗДІЛ ІV 

ЛІНГВОКОГНІТИВНІ МЕХАНІЗМИ ПЕРВИННОЇ ТА ВТОРИННОЇ 

ФРАЗЕОЛОГІЗАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ 

 

Процес фразеологізації як один зі способів номінації, сутність якого полягає у 

формуванні, стабілізації та закріпленні в мовленнєвій практиці мовного колективу 

різних за характером своїх внутрішніх семантичних і структурно-синтаксичних 

зв’язків готових, відносно усталених мовних комплексів, є одним з ключових питань 

загальної теорії фразеології, позаяк розкриває особливості фразеологічної системи 

загалом і її внутрішні зв’язки, які відображають специфіку когнітивної діяльності 

людини, зокрема (О. Василевська, М. Джаграєва, І. Кайгородова, В. Кожухов, 

В. Мелікян, Л. Ройзензон, О. Слєпцова, І. Торопцев, М. Шанський, Д. Шмельов та 

ін.). В основі фразеологічної номінації лежить повне або часткове переосмислення 

лексико-граматичного складу, яке й детермінує структурно-семантичну специфіку та 

внутрішньомовну ідіоматичність, некомпозиційність значення ФО.  

 Залучаючи когнітивний чинник до вивчення мовних явищ, під фразеологічним 

переосмисленням розумітимемо один зі способів пізнання дійсності у свідомості 

людини, пов’язаний з відтворенням реальних або уявних особливостей 

відображуваних характеристик явищ і об’єктів на основі встановлення між ними 

зв’язків подібності або сумісності. У процесі вторинної семіотизації, як доводять 

когнітивні дослідження, аналіз “готових” імен і вибір з-поміж них найвідповіднішого 

для конкретної ситуації номінативного матеріалу відбувається за трьома напрямами. 

“Проходячи на несвідомому рівні, – пише З. Харитончик, – він зорієнтований на 

виявлення, по-перше, номінативного потенціалу форми, а по-друге, когнітивного 

потенціалу, повʼязаного з формою значення. Третім необхідним компонентом цього 

процесу, який формує основне тло номінативного аналізу й основні його орієнтири, 

виступає та ментальна (мисленнєва) сутність, яку потрібно йменувати, сутність, яка 

потребує означування за допомогою певної форми, задля того, щоб “вирватися назовні 

і (…) отримати можливість стати надбанням інших людей” (виділення по тексту 

автора. – В.Г.) [Харитончик, 2009, с. 414].        
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Розглянемо детально окреслене явище в площині первинної і вторинної 

неофразеологій та виявимо його основні лінгвокогнітивні механізми, які в кожній з 

них мають свої особливості.   

 

4.1. Переосмислення як основний ментальний процес фразеологізації   

 

Одне з основних завдань сучасної фразеології полягає у вивченні процесу 

творення усталених зворотів у номінативному, функціонально-комунікативному та 

когнітивному аспектах, а також у визначенні та описі механізмів цього процесу в 

свідомості людини. У цій площині науковці стикаються, насамперед, із 

загальнолінгвістичною проблемою диференціації понять значення та смисл, їх 

співвідношення із фразеологічним значенням, а також проблемою більш 

прикладного характеру – визначення сутності процесу переосмислення значення під 

час фразеономінації.  

Зʼясовуючи перше окреслене питання, лінгвісти висловлюють доволі різні погляди 

(див., наприклад, праці: [Выготский, 1982; Кобозева, 2000; Кравченко, 1996; 

Красных, 2003; Павиленис, 1983]). Однак більшість із них погоджуються, що смисл 

являє собою не феномен, а подію, оскільки має певну внутрішню (у свідомості мовця) і 

зовнішню (час, місце мовленнєвої дії) локалізації; до того ж він залучений у діяльність, 

а отже має динамічний характер. Значення ж визначають як структуру знання, яка 

дозволяє людині пов’язати в єдиній взаємодії обʼєкт навколишнього світу й мовний 

знак [Залевская, 2000; Колмогорова, 2016; Красных, 2003; Леонтьев, 2001] (детальніше 

про полеміку щодо окреслених понять див. [Гладка, 2018b, c. 346–348]).  

Питання дефініції фразеологічного значення та його компонентів викликає 

дискусії ще від самого початку зародження фразеології як науки (про окреслену 

полеміку див. [Гладка, 2018b, c. 139–150]).  Сьогодні його специфічність визначають 

суперечністю між цілісністю значення і полілексичністю ФО, а також наявністю 

різних типів асиметрії, переплетенням у значенні цієї мовної одиниці різних аспектів і 

складністю його структури. У своїх міркуваннях лінгвісти виходять з основного 

призначення ФО, яке полягає у вторинному відтворенні мовної картини світу, 
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збагаченому досвідом інтелектуально-емоційного освоєння носіями мови відповідного 

“шматочка дійсності” шляхом переосмислення вже існуючих у мові знаків, а також у 

вираженні різного роду оцінки й ставлення мовця до суб’єктів, об’єктів і явищ 

навколишньої дійсності [Алефіренко, 1987; Городецкая, 2007; Караулов, 1987; 

Смирницкий, 1998; Сукаленко, 1992; Телия, 1996; Федоров, 1986]. Відповідно вони 

постулюють блочну організацію значення ФО, яка передбачає наявність кількох 

макрокомпонентів, а саме: 1) граматичного, який містить відомості про власне 

“кодові” параметри ФО; 2) дескриптивного, або денотативного, який містить 

відомості про клас позначуваних у світі подій; 3) оцінного, який виражає модальне й 

субʼєктивне ставлення мовця до цінності позначуваного обʼєкта; 4) мотиваційного 

цілісного або аналітичного значення, що надає інформацію про мотивувальну базу 

ідіоматичного значення; 5) емотивного (емотивно-оцінне почуття-ставлення мовця до 

позначуваного), який є субʼєктивним і повʼязаним з реакцією на мотиваційний 

компонент ідіоми; 6) стилістичного, який містить відомості про сферу вживання, 

діахронний аспект та територіальний статус [Артемова, 2002; Добровольский, Малы-

гин, Коканина, 1990; Дубицкая, 2011; Солодуб, 1986; Телия, 1996].  

З огляду на сучасні дослідження семантичного значення мовних одиниць (див., 

напр.: [Ковшова, 2012; Уфимцева, 2010]), вважаємо доцільним обʼєднати денотат і 

сигніфікат в один макрокомпонент – денотативно-сигніфікативний. Він поєднуватиме 

“формальну” частину – денотат як понятійне ядро значення ФО, типове уявлення про 

елементи або події дійсності, та “змістову” частину – сигніфікат як ментальну 

сутність, понятійний зміст ФО, концептуалізацію смислу, зумовлену внутрішньою 

формою ФО, яка виявляє нюансування у самому членуванні світу в різних 

національних мовах.  

Щодо конотативного компонента, який, на думку лінгвістів, містить 

“семантичний залишок” [Жуков, 1986, с. 138], “додаткову відтіночність” [Ларин, 

1977], “доважок”, щось “над словом”, “більше слова” [Ужченко, Авксентьєв, 1990], то 

саме з ним повʼязано якісну відмінність фразеологічного значення від лексичного. 

Зауважимо відразу, що протиставити, вслід за деякими науковцями [Алефіренко, 

1977; Демський, 1992; Черная, 1988], конотативний і денотативно-сигніфікативний 
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компоненти неможливо, оскільки в процесі комунікації вони злиті воєдино. Значення, 

як доводять психолінгвістичні дослідження Р. Фрумкіної, існує в свідомості носіїв 

мови в цілому, нерозчленовано; і при використанні мовної одиниці в мовленні її 

значення сприймають як ціле, а не в окремих його компонентах [Фрумкина, 2003]. 

Аналогічні думки спостерігаємо в когнітивно спрямованих фразеологічних 

дослідженнях, де модель значення, крім денотативної зони, містить також “людський 

фактор” – усі субʼєктивні модальності, які виражають ставлення мовця до 

позначуваного, емоційні, стилістичні тощо аспекти, які беруть участь у мовленнєвій 

діяльності й відображені в семантиці фразеологізмів [Телия, 1996, с. 20]. Відтак, 

останні витлумачують як “знаки з максимально повним семантичним набором, 

кодифікованим у формі значення у вигляді макрокомпонентів, які охоплюють 

граматику, денотацію, оцінку, мотивацію, емотивність, стилістичну маркованість” 

[Телия, 1990, с. 47]. Експресивно-модальні та оцінно-емоційні елементи не 

доповнюють предметно-логічну інформацію фразеологічного значення, а утворюють 

разом з нею діалектичну єдність, оскільки сам процес пізнання виражених 

фразеологічною семантикою реалій має емоційно-інтелектуальний характер.   

Підтвердження цьому знаходимо під час аналізу фактичного матеріалу. Так, для 

зібраного нами синонімічного ряду (понад 30 одиниць) НФО зі значенням “бити(ся), 

лупцювати” характерна не лише яскраво виражена емоційно-експресивна 

насиченість, негативна оцінка такої дії, типовість для розмовної мови, а й додаткова 

вказівка на місце побиття (напр.: péter la crâne, défoncer les dents, déchiqueter la 

race, faire une trouée, caresser les oreilles), його учасників (напр.: se faire mêler, se 

rafraîchir d’un coup de sabre), наслідки (напр.: faire la tête au carré, faire une grosse 

tête, faire la tête comme une pastèque/un compteur à gaz), інтенсивність (напр.: 

massacrer la tête, en faire de la chair à pâté, se battre comme un diable) тощо. Отже, 

ФО, як знаки вторинної номінації, іменують факти чи явища навколишнього світу, 

переважно вже названі словами (тут словом (se) battre, frapper), унаслідок чого їхня 

функціональна значущість не семасіологічна, а ономасіологічна, предметно-

ситуативна. Завдяки саме денотативному аспекту відбувається прив’язка 

фразеологічного значення до певної ситуації. Тому значення ФО конкретніше, 
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місткіше, а не тільки емоційно виразніше за слово (детальніше про співвідношення 

семантики ФО та слова див. [Гладка, 2016b]).  

Щодо наповненості конотативного компонента ФО, його модифікаційних ознак 

і структури, з приводу чого в лінгвістиці висловлюють доволі різні міркування 

(детальніше див. [Гладка, 2018b, c. 144–147]), то, на наш погляд, доцільно 

виокремити в ньому чотири складники, а саме: 1) емоційний, який репрезентує 

емоційне ставлення людини до позначуваного, її почуття, настрої, переживання; 

2) експресивний, який містить виражально-зображувальні ознаки ФО, зумовлені 

образністю, інтенсивністю або емотивністю; експресивність тісно повʼязано з 

емотивністю: без експресивності немає емотивності, але експресивність не 

обовʼязково сполучено з емотивністю; 3) оцінний, який виражає обʼєктивно-

субʼєктивне або субʼєктивно-обʼєктивне ставлення мовця до обʼєкта; в оцінці 

поєднано соціальне та індивідуальне: з одного боку, вона являє собою відображення 

в мовній одиниці результатів кваліфікативно-пізнавальної діяльності людини, яка 

базується на сукупності суспільного досвіду мовного колективу й визнаної в ньому 

норми, а з іншого – залежить від самого суб’єкта оцінки; оцінку повʼязано з 

емотивністю причинно-наслідковими відношеннями: емоційне забарвлення наявне 

лише там, де ФО містить елемент оцінки; 4) культурний, який відображає 

відношення, що існує між образно-мотивованою формою ФО й зумовленими нею 

культурно значущими асоціаціями.  

Отже, особливість фразеологічного значення визначено, насамперед, 

взаємодією і взаємозвʼязком когнітивного (предметно-логічного) й конотативного 

компонентів, а також особливим наповненням останнього, що й надає 

фразеологізмам специфічного статусу, відмінного від знаків первинної номінації.  

У виробленні цілісного фразеологічного значення велику роль відводять 

образності, створеному засобами мови двоплановому зображенню, заснованому на 

вираженні одного предмета через інший (див., зокрема, праці В. Виноградова, 

О. Коралової, Б. Ларина, О. Потебні, О. Федорова, Д. Шмельова). Вивчаючи 

суміщення двох уявлень, тобто вихідного, яке називають образною основою, або 

образом, і результативного, того, яке порівнюють з вихідним, лінгвісти вважають 
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його одним із основних стимулів формування конотативного компонента семантики 

ФО [Буянова, Коваленко, 2012; Добровольский, 1996; Солодуб, 1986]. Розглядаючи 

питання співвідношення образності з іншими конотативними складниками ФО, 

стверджують, що між ними існує певний звʼязок: образність завжди експресивна, 

хоча експресивність не завжди образна; образна одиниця має більш концентроване, 

інтенсивне вираження, виявляючи звʼязок образності з емотивністю; образність 

слугує передумовою для створення широкого діапазону оцінок щодо 

відображуваних ними фрагментів дійсності й сприяє експлікації яскравої 

емоційності цих мовних одиниць [Солодуб, 1986; Гамзюк, 2000; Школяренко, 2003]. 

Отже, образність постає як один із засобів формування конотативного компонента 

ФО, а відтак і цілісного фразеологічного значення. 

Водночас, припущення щодо принципової вихідної образності кожної ФО дещо 

перебільшене, що зумовлено традиційним поглядом на фразеологію як на 

споконвічно образний пласт мови. Звісно, важко заперечити той факт, що 

переважній більшості ФО влаcтива образність, напр.: Les mouches ont changé 

d’âne – (букв.) “Мухи перелетіли на іншого віслюка” / (перен.) “Ситуація 

змінилася”, coiffé en banane – (букв.) “підстрижений, як банан” / (перен.) 

“підстрижений, як старий рокер”, coller aux baskets – (букв.) “приклеїти до 

кросівок” / (перен.) “надокучливо переслідувати когось”. Однак аналіз фактичного 

матеріалу доводить, що не всі фразеологізми засновані на образності. Основною 

ознакою таких усталених словосполучень є двоплановість значення, 

відтворюваність у “готовому вигляді” й цілісність поняття, що забезпечено мовними 

засобами, зокрема римою і асонансом (напр.: Réfléchir, c’est désobéir “Накази не 

обговорюють”), тавтологічними повторами (напр.: Après l’heure ce n’est plus l’heure 

“Дороге яєчко до Великодня”, Tout ça pour ça “Усе це даремно”, faire copain copain 

“підтримувати дружбу штучно”), грою слів (напр.: débloquer les vannes 

“жартувати”). Отже, образність правомірно вважати факультативною ознакою ФО, 

за рахунок якої зʼявляється можливість розширити межі фразеології.  

Фразеологічне значення постає як ментальна структура значення й досвіду. Воно 

являє собою смисл, сформований зі значень мовних знаків-компонентів ФО під час 
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дискурсивної, мовленнєвої практики, а вже після завершення інтеграції НФО в мову 

за нею закріплюють певне фразеологічне значення, яке реалізується лише в цьому 

контексті й з такою структурно-синтаксичною формою.  

Щодо сутності самого процесу переосмислення значення компонентів ФО, то в 

лінгвістиці найпоширенішим вважають семасіологічний підхід до його тлумачення, 

який базують на перегрупуванні сем компонентів ФО: потенційні семи, які 

відображають другорядні, інколи навіть необовʼязкові ознаки позначуваного 

предмета, активізовано, тоді як диференційні семи, які сукупно становлять ядро 

значення слова, відсунуто на задній план [Гак, 1998, с. 264]. Переосмислення 

супроводжує “семантичне оновлення” сигніфікативно-денотативного й 

конотативного аспектів значення ФО, унаслідок чого виникає особливий 

лінгвістичний знак – нова ФО” [Ларин, 1977].    

Залежно від того, семантичне перетворення поширено на все словосполучення 

чи лише на його частину, виокремлюють два його типи, а саме: 1) повне 

переосмислення, при якому утворено ідіоми, та 2) часткове переосмислення, 

результатом якого є утворення колокацій різної усталеності. Однак, на наш погляд, 

ураховуючи реалізацію семної динаміки під час фразеологізації, варто додати ще 

один тип семантичного переосмислення – комбінаторне. На відміну від двох 

перших типів, які характеризують явища метафоризації і порівняння, третій тип 

визначатиме явище метонімізації.   

Отже, при повному переосмисленні в семантичному процесі задіяно всі 

компоненти ФО, унаслідок чого вона отримує цілісне значення і двобічну смислову 

залежність. Прикладами такого типу переосмислення слугують: 1) змінні 

словосполучення, які продовжують існувати в мові (напр.: un vieux cochon – (букв.) 

“стара свиня” і (перен.) “розбещена людина”, piler du poivre – (букв.) “дрібнити, 

молоти перець” і (перен.) “критикувати, зводити наклеп”) або ж через певні інтра- та 

екстралінгвальні причини (втрата реалії, наявність архаїчних слів або компонентів у 

складі словосполучення тощо) вийшли з ужитку (напр.: levée de bouclier – (букв.) 

“підняття щита” і (перен.) “народне невдоволення”); 2) компаративні сполучення 

(напр.: remonté comme un coucou – (букв.) “заведений, як зозуля” і (перен.) 
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“знервований”; se charger comme des mules – (букв.) “навантажити себе, як мули” і 

(перен.) “прийняти велику дозу допінгу”); 3) термінологічні словосполучення (напр.: 

trou d’air – (букв.) “повітряна яма” і (перен.) “зниження популярності”, resserrer les 

boulons – (букв.) “закручувати гайки” і (перен.) “ставати серйознішим; бути більш 

дієвим; виправити становище”); 4) словосполучення, одним з компонентів яких є 

іншомовна одиниця (напр.: surfer sur la vague – (букв.) “кататися на хвилі” й (перен.) 

“скористатися ситуацією, що склалася”, faire du macaroni – (букв.) “варити 

макарони” й (перен.) “зрадити”); 5) реченнєві конструкції (напр.: Un cochon, tu lui 

coupes la queue, il ne devient pas un mouton – (букв.) “Якщо ти відріжеш свині хвіст, 

вона не стане бараном” і (перен.) “≈ Скільки вовка не годуй, а він у ліс дивиться”, 

C’est du gâteau! – (букв.) “Це – пиріг!” і (перен.) “Це – легко!”).  

При частковому переосмисленні номінативно опорний для даного сполучення 

компонент зберігає своє узуальне, словникове значення, а семантично перетворені 

компоненти отримують комбінаторно-зумовлену знакову функцію і реалізують своє 

значення лише з чітко визначеним рядом слів, тобто в певному текстуальному 

оточенні. У такий спосіб утворено мовні одиниці з аналітичною, розчленованою 

номінативною функцією і фразеологічно звʼязаним значенням, компоненти яких 

виявляють однобічний смисловий зв’язок. Часткового переосмислення можуть 

зазнавати: 1) змінні словосполучення (напр.: redonner des couleurs – (букв.) “додати 

кольору” і (перен.) “надавати сил, наснаги”; manquer le coche – (букв.) “упустити 

дорожний екіпаж” і (перен.) “упустити надану можливість”; 2) термінологічні 

сполучення (напр.: avoir du mou dans les rotules – (букв.) “мати мʼяку частину в 

колінних чашечках” і (перен.) “мати слабкі ноги”); при цьому новоутворені ФО 

можуть і не мати омонімічних корелятів (напр.: embryon de pоlémique – (букв.) 

“*ембріон дискусії” і (перен.) “основна причина дискусії”); 3) компаративні 

сполучення (напр.: attentif comme un chat – (букв.) “уважний, як кішка” і (перен.) 

“дуже уважний”; s’ennuyer comme un rat mort – (букв.) “нудьгувати, як мертвий 

пацюк” і (перен.) “сильно нудьгувати”); у такому випадку переосмислений 

компонент має підсилювальне значення; 4) словосполучення, одним із компонентів 

яких є іншомовна одиниця (напр.: cravate club – (букв.) “клуб краваток” і (перен.) 
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“службовці”, plan love – (букв.) “любовний план” і (перен.) “симуляція любовних 

стосунків; тимчасові любовні стосунки”); 5) реченнєві конструкції (напр.: L’argent 

qui vient de la flûte s’en retourne au tambour “Отримані нечесним шляхом гроші 

відійдуть так само”).  

При комбінаторному переосмисленні змістове наповнення змінного 

сполучення збережено в значенні НФО, але їхній розподіл зазнає змін. Так, місце 

архісеми ФО може зайняти диференційна або потенційна сема, актуалізована у 

значенні змінного словосполучення, що, власне, й ускладнює семантичну структуру 

ФО порівняно з її прототипом. Аналіз фактичного матеріалу дозволив виокремити 

кілька типів сполучень слів, які можуть зазнавати вищеокресленого 

переосмислення, а саме: 1) змінні словосполучення (напр.: lâcher la bouteille – 

(букв.) “залишити пляшку” й (перен.) “завʼязати з алкоголізмом”; faire une grosse 

lippe – (букв.) “роздути губу” й (перен.) “сердитися”); 2) термінологічні сполучення 

(напр.: en cinq sets – (букв.) “за пʼятів сетів” і (перен.) “швидко”; faire marcher ses 

neurones – (букв.) “завести свої нейрони” й (перен.) “розмірковувати; 

інтелектуально працювати”); 3) компаративні сполучення (напр.: voir plus loin que 

son nombril – (букв.) “бачити далі свого пупка” й (перен.) “не обмежувати свої дії”; 

habillé comme un seigneur – (букв.) “одягнутий як пан” і (перен.) “елегантно 

одягнутий”); 4) словосполучення, одним із компонентів яких є іншомовна одиниця 

(напр.: tomber sur le colbac – (букв.) “впасти на комір” і (перен.) “сердитися; вилити 

злість на когось”, faire du buzz – (букв.) “дзинчати (про комах)” і (перен.) 

“поширювати чутки”); 5) реченнєві конструкції (напр.: C’est Zola – (букв.) “Це Золя” 

і (перен.) “Повна мізерність, убогість”; Où avais-je la tête ? – (букв.) “Де була моя 

голова ?” і (перен.) “Який же ж я неуважний”).  

Отже, результатом переосмислення можуть бути два типи ФО – ідіоми та 

колокації, які із семіологічного погляду вирізнено перегрупуванням сем: “згасання” 

архісеми або її заміна диференційною при формуванні ідіом і видозміна 

диференційної семи – колокацій. Такий підхід, хоча й визнано традиційним і 

найпоширенішим у вивченні фразеологічного значення, не може, на наш погляд, 

пояснити його формування в ірраціональних, або алогічних, словосполученнях, в 
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основі яких лежить нереальний образ, породження фантазії людини, напр.: avec des 

ailes au pied – (букв.) “з крилами на нозі” й (перен.) “швидко, біжучи”; être né une 

cuiller d’argent dans la bouche – (букв.) “народитися зі срібною ложкою в роті” й 

(перен.) “народитися в багатому й аристократичному середовищі”; se coller dans la 

tête – (букв.) “приклеїти в голові” й (перен.) “запамʼятати”.  

У вищерозглянутих процесах перегрупування сем спостерігаємо тісний звʼязок 

семної динаміки з ментальними процесами, зокрема з асоціацією обʼєкта номінації з 

іншими обʼєктами, позначення яких збережено в ментальному лексиконі мовця, з 

процесами абстрагування, символізації та стереотипізації, з формуванням образного 

підґрунтя (реального чи вигаданого). До того ж, як зазначено вище, процес 

“народження” нової номінації пов’язаний, насамперед, з її субʼєктивацією в мовній 

свідомості індивіда, а вже потім з її обʼєктивацією у словнику. Так, номінація слугує 

певним посередником між новим сприйняттям позначуваного обʼєкта і попереднім 

“запасом думки”, вона відтворює видозміни вражень про цей об’єкт, нове його 

бачення. Саме тому вважаємо необхідним розглядати процес переосмислення не 

лише як семантичний, а й як когнітивний, ментальний процес, який відбиває основні 

процедури в мисленні людини під час фразеологічної номінації. Відтак фразеологічне 

значення, як якісно нова ментальна структура, являє собою поєднання значення і 

смислів компонентів ФО та досвіду, отриманого мовцем під час життєвої та 

мовленнєвої практик. 

Дослідження процесу породження фразеологічного значення на основі 

концептуальної інтеграції, розробленої Ж. Фоконьє i М. Тернером, дозволило, на 

відміну від традиційного семасіологічного підходу, виокремити два його типи, а саме: 

1) некомпозиційне та 2) частково композиційне значення, кожне з яких властиве як 

змінним (тобто раціональним), так і ірраціональним словосполученням (тобто тим, 

фразеологічне значення яких породжено лише у складі даної ФО). Виходячи з цих 

спостережень, розглянемо процес формування фразеологічного значення різних типів 

переосмислення, починаючи зі смислопородження ФО з некомпозиційним значенням, 

тобто тих НО, концептуальний зміст яких повністю переосмислений.  

Так, у процесі породження ІП неофразеологізму vendre sa vigne “видати заміж 
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дочку” спостерігаємо складні конфігурації когнітивних процедур. Спочатку в ПП 

спроектовано спільні образи МП 1 і МП 2 – ʻобʼєктʼ і ʻвласністьʼ, а вже ІП породжує 

нові образи, актуалізовані в цій комунікативній ситуації. Незважаючи на те, що перший 

компонент проектує у ПП свій профанний образ ʻвіддавати товар в обмін на грошіʼ, 

його переосмислено на ʻодружуватиʼ, ʻпоєднати шлюбомʼ. Щодо образу, 

спроектованого з МП 2, то його семантичне перетворення очевидне: значення 

культурної рослини, яку вирощують вдома для отримання плодів, перенесено на образ 

ʻдочкаʼ. Отже, унаслідок повного переосмислення компонентів НФО vendre sa vigne 

отримує новий концептуальний зміст “віддавати (видати заміж) дочку, яку батьки 

плекали й виховували від самого її народження” (див. додаток Г рис. 1).     

По-іншому відбувається процес породження некомпозиційного значення 

ірраціональних ФО. Як приклад проаналізуємо концептуальну інтеграцію значення 

НФО un gobeur de soleil “ледар”, алогічність якого полягає в неможливості 

“проковтнути сонце”. Детальний опис вихідних МП показав, що через відсутність 

семантичної узгодженості вони не мають спільних елементів, які б могли бути 

спроектованими в ПП. Однак між ними можна встановити звʼязок – “швидке 

ковтання щастя й радості”, який у бленді, внаслідок переосмислення, породжує новий 

образ – ʻледарство’, ʻлінощіʼ. При цьому до ІП спроектовано профанний образ МП 1 

ʻособа’ і сакральний образ МП 2 ʻрадість’, які, власне, й створюють сукупно образ 

“ледащої людини, яка проводить свій час у розвагах” (див. додаток Г рис. 2).  

Отже, незважаючи на те, що всі компоненти некомпозиційних НФО слугують 

джерелом смислу, проектування елементів з вихідних МП і відношень, що їх 

звʼязують, вибіркове: в ІП активізовано лише окремі елементи, які наділяють його 

новим концептуальним змістом, не властивим вихідним просторам. Як наслідок, ІП 

являє собою набагато складнішу структуру, яка містить елементи вихідних МП і нові 

елементи, породжені під час їхньої взаємодії.  

При частковому переосмисленні лише залежний компонент ФО зазнає 

семантичного перетворення, тоді як базовий зберігає своє узуальне значення. 

Спробуємо пояснити особливість цього різновиду переосмислення за допомогою 

моделювання ІП неофразеологізму prendre pour un jambon “мати когось за дурня, 
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якого можна легко використати у своїх цілях”. Насамперед зазначимо, що, оскільки 

перший дієслівний компонент prendre не зазнає семантичного перетворення під час 

фразеологізації, вважаємо зайвим конструювати його цілісний МП. Адже до ІП 

спроектовано одне з його узуальних значень, а саме профанний образ ʻприймати 

когось, щось таким, яким він єʼ. Щодо залежного компонента un jambon, то його МП 

представлено образами сакральної (ʻїжаʼ; ʻспоживанняʼ; ʻвишуканий смакʼ) і 

профанної (ʻстегнова або плечова частина туші, приготовлена для споживанняʼ; 

ʻдовготривале збереженняʼ) сфер. У ПП спроектовано один спільний образ ʻякістьʼ, 

що разом з іншими образами породжує в ІП новий простір із концептуальним 

значенням “мати когось за ласий шматок шинки, яким можна насолоджуватися 

досхочу” (див. додаток Г рис. 3).     

Породження частково композиційного значення ірраціональних ФО дещо 

уподібнено до механізму творення некомпозиційного значення. Проаналізуємо 

концептуальну інтеграцію НФО tapisser un mec “детально описувати підозрюваного”, 

буквальне значення якого відповідає “обклеїти обоями або тканиною чоловіка”. Отже, 

МП 1 проектує свої два профанні образи, а саме ʻприкрашання зовнішнього виглядуʼ і 

ʻелементи декоруʼ, які в ІП “перероджено”, відповідно, на ʻопис зовнішностіʼ і 

ʻдетальноʼ. Профанний образ МП 2 ʻіндивід чоловічої статіʼ і метафоричний образ 

ʻзневагаʼ, який його супроводжує, переосмислено в цій комунікативній ситуації на 

образ ʻпідозрюванийʼ. Як наслідок, в ІП створено новий концептуальний образ на 

позначення “детального опису чоловіка, якого підозрюють у злочині” (див. додаток Г 

рис. 4). Відтак, вихідний МП компонента частково композиційних ФО, який зберігає 

своє прототипне значення, виступає в ролі основного джерела у формуванні бленда, 

тоді як вихідний МП фразеологічно звʼязного компонента слугує певним 

модифікатором значення, оскільки саме з нього спроектовано концептуальний зміст 

для окремих елементів кінцевої структури.     

Отже, підводячи підсумки вищемовленого, можемо стверджувати, що процес 

породження фразеологічного значення являє собою послідовне розгортання і злиття 

МП компонентів ФО, їх взаємодії та закріплення у свідомості у вигляді ментальних 

образів обʼєкта. Залежно від кількості переосмислених під час смислопородження 
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компонентів, відбувається формування некомпозиційних та частково композиційних 

ФО. Серед них чільне місце посідають ірраціональні найменування як витвори творчої 

уяви номінаторів. Образи, що виникають в інтеракційній сітці їхніх компонентів, 

актуалізовано лише в цій структурі.  

Залежно від того, на якому поєднанні – новому чи усталеному – базується 

породження неофразеологізмів, розрізняємо 1) первинну (1858 ФО – 84 %) та 

2) вторинну (342 ФО – 16 %) фразеологізації.  

Ураховуючи факт переважної більшості “продуктів” першого типу, розпочнемо 

дослідження саме з нього. При цьому зауважимо, що під час їхнього породження між 

вихідними МП встановлено звʼязки порівняльного, метафоричного, метонімічного та 

метафтонімічного характеру, які й визначають лінгвокогнітивні механізми 

фразеологічного переосмислення, а саме: порівняння, метонімію, метафору, 

метафтонімію (див. додаток Г  табл. 1).  

Спрямовуючи свою увагу на детальне вивчення кожного з лінгвокогнітивних 

процесів, задіяних у формуванні значення неофразеологізмів французької мови, та 

інтеракцій між вихідними просторами, розпочнемо з процесу порівняння, на якому 

базуються всі інші механізми первинної фразеологізації.  

 

4.2. Неокомпаративеми як найпростіший засіб вербалізації ментального 

процесу порівняння   

 

Уже понад півстоліття компаративні ФО, як невичерпне джерело інформації 

про людину та її мову й культуру, приваблюють науковців різних напрямів і 

підходів до вивчення мови та її одиниць (Д. Ажурова, О. Антонов, С. Берлізон, 

Я. Біренбаум, А. Вежбицька, С. Гаврин, О. Гулига, І. Івченко, О. Кунін, Л. Лебедєва, 

К. Лєвіна, А. Назарян, В. Огольцев, С. Ройзензон, В. Телія, М. Черемисіна, 

О. Шендельс та ін.). Усталену порівняльну структуру кваліфікують, зокрема, як 

“розкладену на значущі елементи відтворювану одиницю мови, для компонентів 

якої характерні порівняльні взаємовідношення, що визначають цілісне 

компаративно-образне її значення” [Огольцев, 1978, с. 16]; як “аналітичні за 



 

 

216 

 

формою мовні утворення, яким притаманна релевантна ознака фразеологічності як 

специфічного різновиду семантичного перетворення” [Мізін, 2004, с. 9]; як 

“усталене поєднання, образний засіб мови, один зі способів оцінки та осмислення 

навколишньої дійсності, що ґрунтується на зіставленні двох предметів або явищ для 

точнішого образного опису одного з них” [Лебедева, 1999, с. 4–5].  

Однак, як зауважує К. Мізін, існує певний парадокс: з одного боку, компаративні 

конструкції, зокрема фразеологічні, інтуїтивно притягують мовознавців невидимою 

силою, яка обіцяє відчинити їм двері до пізнання таємниць людської свідомості, а з 

іншого боку, ця ж сила не дозволяє науковцям повністю розкрити механізми 

формування та функціонування компаративних конструкцій як лінгвальної 

універсалії [Мізін, 2010, c. 55]. Пояснити це, на наш погляд, можна нехтуванням з 

їхнього боку подвійною природою порівняння. Адже воно є водночас когнітивним 

процесом і вербальним вираженням, результатом цього процесу. Саме на цю 

особливість порівнянь звернули свою увагу когнітологи у своїх (хоча й поодиноких на 

даний момент) працях: розглянута мовна реалізація порівняльних структур крізь 

призму концептуального аналізу (Л. Разуваєва та ін.), досліджено антропологічний 

аспект цих мовних одиниць (людина одночасно є субʼєктом, обʼєктом і еталоном 

порівняння), який поєднав когнітивний (фреймовий) і лінгвокультурологічний підходи 

(О. Новикова та ін.). Головним надбанням цих студій є думка про те, що когнітивний 

заряд порівняння значною мірою спрямований не на дзеркальне відображення 

емпіричної дійсності, а на принцип “бачити як” і “нібито” [Мізін, 2010, c. 64]. Науковці 

визнають, що порівняння закорінене не в природі світу, а в природі людини, в 

людській свідомості. Воно являє собою спосіб мислення не лише про світ, а й про те, 

що знаходиться за межами перцепції людини – у метафізиці [Там само, c. 65] 

(детальніше про порівняння як основну розумову операцію категоризації досвіду див. 

[Гладка, 2016, 2018b, c. 365–370]). З огляду на це, вектор дослідження порівняння 

перенесено зі встановлення зв’язків і відношень між об’єктами навколишньої дійсності 

на принципи встановлення цих зв’язків і відношень у внутрішньому світі людини, який 

також має засіб реальної реалізації – компаративні конструкції.  

Лінгвокогнітивне моделювання семантики неокомпаративем. Досліджуючи 



 

 

217 

 

мовні порівняння, науковці традиційно позиціонують їх як багатокомпонентні 

конструкції, що відбивають логічну формулу порівняння А – С – як В, де А – 

субʼєкт порівняння (те, що порівнюють), В – обʼєкт порівняння (те, з чим 

порівнюють), як – модус (показник) порівняння і С – основа (ознака) порівняння 

[Баранник, 2014; Огольцев, 1978; Разуваева, 2009]. Щодо структури компаративних 

ФО, або компаративем, то їм властиві певні відмінності. По-перше, елемент А, 

будучи компонентом зовнішнього контексту і, як наслідок, змінним, не входить до 

їх складу. По-друге, компаративеми, зокрема французької мови, представлено: 

1) двокомпонентною формулою С – comme В, де елемент С складено з основи 

порівняння і його маркера – сполучника comme , або 2) однокомпонентною 

формулою, в якій вербально виражені лише елемент В і формальний маркер 

порівняння сполучник comme. Відповідно, до першого типу компаративем належать 

одиниці повної структури, а до другого – одиниці усіченої структури (детальніше 

про структурно-синтаксичну природу компаративем див. додаток Б). Саме останній 

тип компаративем, на наш погляд, виявляє найвищий ступінь усталеності на 

лексико-семантичному й граматичному рівнях мови.  

Цікаву думку щодо структури порівнянь висловлює К. Мізін, стверджуючи, що 

під час когнітивно-креативного процесу порівняння людина виражає також своє 

ставлення до цього факту, фіксуючи нові подібні й відмінні властивості предмета. З 

огляду на це він розширює традиційну формулу порівняння: крім трьох основних 

елементів порівняльної конструкції, обʼєкта, еталона і tertium comparationis, до неї 

належить ще один – суб’єкт порівняння. У своїх міркуваннях К. Мізін наполягає на 

обовʼязковій субʼєктивності індивіда, залежності від його інтенцій, мотивів, настанов, 

емоцій, умов комунікативної ситуації [Мізін, 2010]. Певним доказом того, що 

порівняння предметів/явищ навколишньої дійсності зумовлене конкретною метою 

мовця, слугують, на наш погляд, індивідуально-авторські утворення, які при 

однаковій основі порівняння мають різні обʼєкти порівняння.  

Щодо компаративем, то це твердженння вимагає певних зауважень. Аналіз 

фактичного матеріалу підтвердив можливе використання різних обʼєктів порівняння 

при однаковій основі. Так, прикметник épais виступає у складі пʼятьох компаративем 
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при різних обʼєктах порівняння, як-от: épais comme un annuaire / un boeuf / une 

crevette / un cure-dent / un petit doigt. Дія fumer є основою для порівняння людини з 

двома абсолютно різними об’єктами, зокрема: fumer comme des Turcs / une usine à gaz. 

Ці та подібні приклади, звісно, наштовхують нас на думку про те, що головним 

елементом, рушійною силою, креатором порівняльної конструкції є людина, але такі 

випадки нечисленні (29 ФО – 19 %). При творенні цих одиниць за основу порівняння 

беруть радше обʼєктивні, загально усвідомлені й прийняті мовною спільнотою ознаки.  

Натомість вияв антропоцентричного характеру їхнього творення ми вбачаємо в 

іншому – у самій мовній структурі, яку обирає мовець під час семіозису. Так, аналіз 

НФО сучасної французької мови свідчить, що номінатори надають перевагу 

двочленним структурам, яким властивий високий когнітивний потенціал (детальніше 

див. додаток Б). Велику значущість у цьому контексті отримують також особливості 

формування значення неокомпаративем, а також вибір індивідом ономасіологічного 

принципу й схеми їхнього творення.   

Щодо процесу творення семантичного значення усталених порівнянь, то спроби 

його пояснення спостерігаємо ще в працях лінгвістів, які досліджували це питання із 

семасіологічного погляду. Так, В. Огольцев стверджував, що “в образному порівнянні 

зіставляють не предмет із предметом і не поняття з поняттям, а конкретний 

індивідуальний предмет із поняттям. Задані член А та його ознака С, а шуканий – 

елемент В, поняття іншого роду, але яке має ту саму ознаку. Творчий акт в образному 

порівнянні якраз і полягає у виборі такого поняття В” [Огольцев, 1978, с. 27]. Відтак, 

образне порівняння є “актом підведення індивідуального предмета під поняття 

іншого роду” [Там само, с. 61]. На це звертає увагу також О. Кунін, зазначаючи, що 

саме “завдяки цій кореляції двох класів предметів і виникає образність 

словосполучення як така” [Кунин, 1996, с. 139].  

У своїх міркуваннях лінгвісти апелюють до поняття образності як до одного з 

основних компонентів значення усталених порівняльних зворотів. Цю ж думку 

висловлено й сучасними дослідниками, які вивчають це питання в когнітивній 

площині. Так, О. Левченко вважає, що в процесі творення порівняльної одиниці 

“активізовано репрезентацію моделі (ОЗНАКА [ЯК] ПРОТОТИП – на 
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концептуальному рівні; ОЗНАКА [ЯК] СИМВОЛ – на вербальному рівні) із 

наявними в мовній картині світу прототипними інваріантами (субконцептами), 

підпорядкованими символьній ідеї суперконцепту” [Левченко, 2005, с. 36]. 

Т. Зевахіна навіть розвиває концепцію “ситуаційного образу”, згідно з якою людина 

метафорично осмислює не окремі елементи дійсності, а цілісні ситуації. Дослідниця 

переконана, що, незважаючи на враження атомарності образу (окремий предмет, 

окрема тварина), а також розчленованість усталеного порівняння за допомогою 

службового слова як (або його аналога), це мовне утворення має цілісний образний 

зміст, побудований на образному фреймі ситуації. А службовий елемент як слугує 

не показником порівняння двох обʼєктів, а оператором образного осмислення, 

перетворення оказіонального ситуаційного фрейма [Зевахина, 2002].  

Застосування методики когнітивного моделювання теж доводить, що усталеним 

порівнянням властиве цілісне фразеологічне значення, породжене в ІП унаслідок 

інтеграції вихідних МП їхніх компонентів. Мовлене вище стосується як 

некомпозиційних, у яких усі компоненти переосмислено, так і частково 

композиційних ФО, у яких основа порівняння не зазнає семантичного 

переосмислення. Для прикладу змоделюємо бленд НФО vert comme un jeune premier 

“молодий, недосвідчений; який виявляє характер юної особи”, семантика якої 

некомпозиційна. Зіставлення МП її компонентів vert “зелений” і un jeune premier 

“актор, який грає роль коханця; перший коханець” виявило один спільний сакральний 

образ ʻмолодістьʼ, який і спроектовано до ПП. До ІП входять вищезазначений образ, а 

також деякі образи вихідних МП. Так, з МП 1 спроектовано сакральний образ 

ʻспокусаʼ і метафоричний образ ʻнедосвідченістьʼ; а з МП 2 – сакральний образ 

ʻпристрастьʼ i профанний образ ʻжива істотаʼ. У результаті породжено новий ІП, 

концептуальний зміст якого позначає “юну особу, яка через свою молодість і 

недосвідченість, керується почуттями пристрасті й бажання” (див. додаток Г рис. 5).  

Щодо частково композиційних компаративем, то вони, подібно до першого типу, 

також отримують цілісне значення, хоча, на перший погляд, постають як аналітичні, 

розчленовані утворення. Так, НФО costaud comme un buffalo “сильний, витривалий” 

реферує до цілісного образу “людини, якій, подібно до бізона, властива велика 
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фізична сила й витривалість”. Унаслідок інтеграції вихідних МП його компонентів 

costaud “сильний фізично” і un buffalo “бізон Північної Америки (буфало)”, до ПП 

спроектовано спільний образ ʻсилаʼ, який потім і формує основу бленда. До 

останнього також спроектовано образи ʻтерплячістьʼ і ʻвитривалістьʼ, у результаті 

чого й породжено новий концептуальний простір з указаним вище значенням (див. 

додаток Г рис. 6).    

Як бачимо, ІП некомпозиційних і частково композиційних компаративем, який 

породжено в процесі зіставлення, зближення, уподібнення конкретного обʼєкта до 

обʼєктів іншого класу, акумулює інформацію не лише лінгвального, а й 

екстралінгвального характеру, тобто знання, отримані індивідом у процесі його 

мовної і практичної діяльностей. Відтак, значення неокомпаративем являє собою 

результат інтеграції вихідних МП, звʼязок між якими забезпечено вербальним 

конектором comme. При цьому роль останнього полягає в чіткій вказівці на 

концептуальний простір ДЖЕРЕЛО, обраний номінатором для вербалізації 

порівняння. Отже, аналіз творення ІП дозволяє визначити ономасіологічні стратегії, 

яким надано перевагу в певній мовній картині світу під час процесу порівняння 

обʼєктів навколишньої дійсності.       

Ономасіологічні принципи та схеми творення неокомпаративем. Як 

вербалізований результат операційної діяльності з виявлення подібностей і 

відмінностей між обʼєктами дійсності, порівняння представлене двома послідовними 

процесами: спочатку вибирають субʼєкт, який потрібно сприйняти як щось нове, 

потім здійснюють вибір обʼєкта порівняння, певного образа-еталону, добре відомого 

мовному колективу. Саме еталонність, орієнтація субʼєкта на певні зразки, 

стереотипи, на думку лінгвістів, слугує тим обʼєднувальним началом, тим спільним 

структурним принципом, який синтезує процеси сприйняття, пізнання та мовну 

картину світу [Арутюнова, 1987, с. 9; Мізін, 2004, с. 40]. Як наслідок, у процесі 

порівняння зіставлено різні концептосфери, що, власне, й визначає основні 

ономасіологічні схеми творення неокомпаративем і принципи вибору сфери 

ДЖЕРЕЛА для номінації сфери ЦІЛІ.  

Номінацію за допомогою неокомпаративем спрямовано на три сфери ЦІЛІ, а 
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саме: ЛЮДИНА, АРТЕФАКТ, ПРИРОДА (див. додаток Г табл. 2). Основним 

центром уваги номінаторів виступає саме людина, що вкотре доводить 

антропоцентричність мови та мовних явищ, а поява нових вторинних номінацій (хоча 

й у невеликій кількості) на позначення певних ознак чи властивостей предметів 

матеріальної культури і явищ природи, засвідчує їхнє постійне переосмислення та 

інакше сприйняття індивідом у процесі життєдіяльності.   

Зіставлення різних концептосфер на основі різних ономасіологічних принципів 

зумовлює нове сприйняття і розуміння навколишньої дійсності, розкриває її нові 

відтінки. Так, аналіз процесу номінації концептосфери ЛЮДИНА виявив дію 

кількох ономасіологічних принципів, які відповідають певним семіотичним схемам 

(про їхнє кількісне співвідношення див. додаток Г табл. 2), а саме:         

1) істотоморфізм: ІСТОТА → ЛЮДИНА. Цей принцип представлено, 

насамперед, схемою ТВАРИНА → ЛЮДИНА. Використання назв тварин (а також 

птахів, риб, комах) на позначення людини зумовлене тотемізмом і архаїчною 

свідомістю, які лягли в основу формування наївної картини світу. Незважаючи на 

технократичне буття сучасної людини, на переосмислення ролі та місця її й тварини у 

світі, образами-еталонами мужності, хитрості, швидкості в пересуванні, мудрості 

тощо залишаються представники саме тваринного світу. Зооморфізм лежить в основі 

номінації фізичних (напр.: épais comme un boeuf “сильний”, costaud comme un buffalo 

“сильний”) і моральних (напр.: fier comme un paon “гордий”, rêche comme un 

bouledogue “непривітний”) якостей людини, особливостей її поведінки (напр.: frétiller 

comme un gardon “тріпотіти; вертітися”; s’accrocher comme un chien à son os “не 

залишати”, tomber dessus comme un rapace “впасти зверху”, crier comme à 

l’abbatoir “горлати як на бійниці”) та способу дії (напр.: marcher comme un canard 

“ходити як качка (з розкаряченими ногами або колінами)”; se charger comme des 

mules “прийняти у великій кількості допінг”, comme un rapace “егоїстично”, comme 

un clébard “інтенсивно”) тощо. Другою ономасіологічною схемою є МІФОЛОГІЧНА 

ІСТОТА → ЛЮДИНА. Звернення номінатора до порівняння з міфологічною істотою 

пояснюється залученням фантазії і уявлення там, де він не спроможний пояснити 

деякі ознаки обʼєкта номінації раціонально. Відповідно, принцип міфоморфізму 
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спостерігаємо під час номінації фізичних якостей людини (напр.: mignon comme un 

ange “милий, гарний”), її стану (напр.: excité comme un diable “схвильований, 

збуджений”) та особливостей її поведінки (напр.: tempêter comme un démon 

“бушувати”, rougir comme une pucelle “сильно червоніти”); 

2) антропоморфізм: ЛЮДИНА → ЛЮДИНА. У цьому випадку порівняння 

здійснено на основі певних ознак самої людини, зокрема її походження, віку, сфери 

діяльності. Так номінують зовнішній вигляд (напр.: maquillée comme la reine de Saba 

“яскраво нафарбована”), моральні якості (напр.: franc comme un Picard “вільний, 

лояльний, щирий”), особливості поведінки людини (напр.: rire comme un enfant 

“щиро сміятися”; prêcher comme un converti “упевнено переконувати”, comme un 

mort de faim “той, що швидко бігає”, tout seul comme un grand “самостійно”), стан 

(напр.: en baver comme un Russe “важко страждати”) тощо; 

3) хрематоморфізм: АРТЕФАКТ → ЛЮДИНА. Цей принцип пояснює вибір 

образу-еталону номінатором серед предметів, які його оточують у повсякденному 

житті (предмети побуту та домашнього вжитку, знаряддя та прилади праці, 

архітектурні споруди та їхні частини, машини та механізми тощо). Певні ознаки й 

властивості предметів матеріальної культури лягли в основу номінації зовнішніх 

характеристик людини (напр.: épais comme un cure-dent “слабосильний; немічний”, 

tranchant comme un rasoir “різкий (про голос)”), її психічного та фізичного стану 

(напр.: tendu comme une arbalète “дуже напружений”; avoir la tronсhe comme une 

cornemuse “страждати від головного болю”, secouer comme un vieux matelas “сильно 

трястися”), способу дії (напр.: сogner comme une grosse caisse “сильно битися (про 

серце)”, comme une balle “швидко”); 

4) речовиноморфізм: РЕЧОВИНА → ЛЮДИНА. Завдяки цьому принципу 

фізичний (напр.: saoul comme un gadouille “пʼяний”) і моральний стан людини 

(напр.: chaude comme une braise “знервована, істерична (про жінку)”), її 

параметральність (напр.: rond comme un oeuf “круглий”, blanc comme une pâte 

“блідий”), властивість діяти (напр.: retourner qqn comme une crêpe “маніпулювати 

кимось”, glisser comme une savonette “легко прослизнути”, comme dans du beurre 

“легко, без перешкод”) сприймають через зіставлення з продуктами, які вона 
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споживає, ліками, хімічними елементами тощо;  

5) флороморфізм: РОСЛИНА → ЛЮДИНА. Порівняння людини з рослинами 

(деревами, квітами), а також з овочами, фруктами лежить в основі номінації її 

зовнішнього вигляду (напр.: fripé comme une vieille figue “зморщений”, pas haut 

comme une barrette de shit “маленький”, frais comme une rose “молодий, в хорошій 

формі”, comme un fétu de paille “легкий”), моральних якостей (напр.: se foutre de qqn 

comme d’une queue de poire “бути байдужим до когось”), дії (напр.: se planter comme 

une fleur “оселитися надовго”);  

6) натуроморфізм: ПРИРОДА → ЛЮДИНА, на основі якого номінують фізичні 

(напр.: mort comme un caillou “мертвий”) та моральні (напр.: froid comme un glaçon 

“холодний (за характером)”) якості людини; 

7) хрономорфізм: ЧАС → ЛЮДИНА, який спрацьовує на позначення фізичних 

якостей людини (напр.: trempé comme un jour de Song Kran “дуже мокрий”); 

8) космоморфізм: КОСМІЧНИЙ ОБʼЄКТ → ЛЮДИНА. Зіставлення з небесним 

тілом лягло в основу номінації внутрішньої характеристики людини (напр.: poltron 

comme la lune “боязливий”); 

9) ергоморфізм: ОРГАНІЗАЦІЯ → ЛЮДИНА, на основі якого спосіб дії 

людини порівняно з організацією (напр.: fumer comme une usine à gaz “палити в 

великій кількості”).  

Щодо номінації концептосфери АРТЕФАКТ, то в ній беруть участь чотири 

схеми з відповідними ономасіологічними принципами зіставлення концептосфер (про 

їхнє кількісне співвідношення див. додаток Г табл. 3), а саме:   

1) антропоморфізм: ЛЮДИНА → АРТЕФАКТ. Загалом цей принцип визнано 

первинним у процесі семіозису. Задіяний у прикметникових новотворах, він лежить 

в основі номінації параметральності предметів матеріальної культури, напр.: gros 

comme mon bras “дуже товстий”, serré comme un tendron de bonne famille 

“стиснутий сильно”; 

2) хрематоморфізм: АРТЕФАКТ → АРТЕФАКТ, який лежить в основі НФО, які 

семантизують властивості предметів, як-от: laisser tomber qqch comme une savate 

“залишити щось”, chauffer comme une batterie en charge “сильно нагрівати”; 
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3) флороморфізм: РОСЛИНА → АРТЕФАКТ. За цією схемою утворено одиницю 

illuminé comme un arbre de Noël “яскраво освітлений” для вербалізації зовнішньої 

ознаки предмета;  

4) натуроморфізм: ПРИРОДА → АРТЕФАКТ. Неокомпаративема fondre comme 

neige au soleil “швидко зникати (про гроші)”, породжена на основі цього принципу, 

вказує на одну з властивостей предмета.   

Щодо номінації концептосфери ПРИРОДА, то її базують на принципі 

антропоморфізму, якому відповідає схема ЛЮДИНА → ПРИРОДА. На його основі 

породжено одну неокомпаративему, а саме: tomber comme à Gravelotte “сильно 

дощити”, яка виявляє особливість природного явища.      

Отже, аналіз творення неокомпаративем французької мови показав, що для нього 

характерна взаємодія кількох ономасіологічних принципів, серед яких домінують 

принципи істотоморфізму (для номінації концептосфери ЛЮДИНА) та 

антропоморфізму (для номінації концептосфери АРТЕФАКТ). Відтворюючи 

зіставлення різних концептосфер ДЖЕРЕЛА й ЦІЛІ, неокомпаративеми розширюють 

межі відповідних концептів новими ознаками й властивостями, у чому, власне, й 

полягає одне із завдань неологічної фразеологізації.  

 

4.3. Метафоризація як когнітивний механізм переосмислення значення  

 

Вивчення метафори як продуктивного креативного засобу збагачення мови, 

вияву мовної економії, семіотичної закономірності, що виражено у використанні 

знаків однієї концептосфери на позначення іншої, уподібненої до неї у певному 

відношенні, має давню історію. Як обʼєкт філософської і теоретичної рефлексії 

метафору була виокремлено ще в працях античних філософів, у яких її розглядали 

переважно з погляду мовної форми (“перенесення з роду на вид або з виду на рід, або з 

виду на вид, або за аналогією” [Античные теории, 1936]) і кваліфікували як фігуру 

мовлення, як стилістичний засіб реалізації поетичної функції мови. Поступове 

поширення метафори в різноманітних жанрах художнього, повсякденного й наукового 

мовлення сприяло перетворенню цього явища в лінгвістичній свідомості з поетичного 
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засобу, з тропа, на засіб повсякденного життя людини, “фундаментальну ознаку мови” 

[Степанов, 1985, с. 229], яка охоплює “усі сфери спілкування, зокрема ті, де найчастіше 

виникає необхідність у позначенні об’єктів “невидимого світу” з відображенням їх 

обʼєктивних властивостей” [Метафора, 1988, с. 66–67]. Відтак, метафора стає чи не 

одним з найбільш досліджуваних мовних явищ, яке привертало увагу науковців 

різних напрямків: її витлумачують як спосіб організації пізнавальної діяльності, як 

засіб вираження експресії в тексті, комунікативного впливу та знаряддя 

маніпулювання свідомістю цільової аудиторії, як культурний феномен мови, що 

фіксує чинники й закономірності переінтерпретації культурних кодів певного етносу, 

як спосіб осмислення дійсності, що створило ґрунтовну теоретичну базу для 

подальших наукових студій.  

Основним доробком лінгвістів можна вважати твердження про онтологічний, 

знаковий і функціональний дуалізм метафори. Її онтологічну сутність виражено в 

належності до мови та мовлення: вона обʼєктивно існує в природній мові, 

виявляючи в мовленнєвій діяльності субʼєктивність конкретних носіїв мови. 

Знаковий дуалізм метафори інтерпретовано в межах поняття асиметрії мовного 

знака в теорії номінації: як засіб вторинної непрямої номінації вона виконує нову 

функцію найменування, уподібнюючись цим до знаків первинного семіозису. 

Функціональна природа цього явища зумовила його вивчення як засобу пізнання, з 

одного боку, й як інструменту культури – з іншого. Це дає підстави для розгляду 

семантичного й прагматичного обʼємів метафори в непорушній єдності з процесом 

пізнання і культурою певного етносу [Хахалова, 2003, с. 12–19]. Відтак, метафору 

розглядають не лише як спосіб поповнення знакових ресурсів мови, а й загалом як 

засіб буття людини, за допомогою якого відбувається процес пізнання й освоєння 

навколишньої дійсності. Припускають, що у свідомості людини існує певний 

метафоричний згусток свідомості, який поєднує емпіричний досвід і мовне знання, 

культурні цінності й стереотипи.  

Метафоричне значення як результат концептуальної інтеграції. У межах 

теорії номінації метафору витлумачують як механізм мовлення, який полягає у 

вживанні слова, що позначає певний клас предметів, явищ тощо, для найменування 
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об’єкта, який входить до іншого класу об’єктів, аналогічного даному в певному 

відношенні [Черданцева, 2010, с. 79]; як семантичний процес, у якому форму мовної 

одиниці перенесено з одного референта на інший на основі тієї чи іншої подібності 

останнього при відображенні у свідомості мовця [Тараненко, 1989, с. 108]; як 

когнітивний процес, який виражає і формує нові поняття і без якого неможливо 

отримати нове знання [Кубрякова, 1986; Телия, 1988]. До метафори, як зауважує 

О. Кубрякова, “вдаються тоді, коли потрібно встановити певні відношення між тим 

фрагментом дійсності, який ми номінуємо, й тим, з яким ми його порівнюємо” 

[Кубрякова, 1981, с. 108].    

У площині когнітивної семантики метафору вивчають як “глобальну 

властивість мови, як один зі способів мислення про світ і пізнання світу” [Балашова, 

1998, с. 3], як “основну ментальну операцію, спосіб пізнання, концептуалізації, 

категоризації, оцінки й пояснення світу” [Будаев, 2007, с. 17], як “один зі способів 

репрезентації знань у мовній формі (…), [яка] відповідає здатності людини 

вловлювати й створювати подібності між різними індивідами й класами обʼєктів” 

[Теория метафоры, 1990]. Іншими словами, процес метафоризації визначено як 

когнітивну операцію над поняттями, що дозволяє осмислити ту чи іншу сферу 

дійсності в термінах понятійних структур, сформованих уже на основі досвіду, 

отриманого в інших сферах.  

Досліджуючи творення НФО крізь призму процесу метафоризації, лінгвісти 

часто роблять цікаві висновки. Так, А. Річардс, пояснюючи особливість 

метафоризації вільного сполучення, розмірковує: “Коли ми використовуємо 

метафору, у нас є дві думки про два різних предмети. При цьому ці думки 

взаємодіють у середині одного-єдиного виразу, значення якого, власне, і є 

результатом цієї взаємодії. Ядром поєднання цих двох думок слугує основа 

порівняння, що переходить з вільного словосполучення до фразеологічного, де перше 

виступає внутрішньою формою другого. При реалізації метафори поєднано 

“первинні” (наявні в складі вільного словосполучення) і “вторинні”, похідні семи” 

[Теория метафоры, 1990, с. 46].  

Слушні міркування представлено в антропоцентричній концепції В. Телія. На її 
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переконання, процес метафоризації являє собою, насамперед, перехід від задуму 

людини, на підставі чого створено допоміжне поняття на основі асоціативних 

комплексів (ореолів) – енциклопедичного, раціонально-культурного, особистісного 

знання – до припущення подібності. Потім відбувається фокусування контекстом, 

результатом якого є фільтрація, тобто поєднання нових ознак зі старим значенням і 

формування нового концепту на базі сфери знань, досвіду мовців, їхньої етнічної 

культури [Метафора, 1998, с. 26–52]. Отже, метафоризація постає як процес такої 

взаємодії вказаних сутностей і операцій, які зумовлюють отримання нового знання 

про світ і ословлення цього знання. Метафоризацію супроводжують вкраплення в 

нове поняття ознак уже пізнаної дійсності, відображеної у значенні переосмисленого 

імені, що залишає сліди в метафоричному значенні, яке, у свою чергу, “вплетено” й у 

картину світу, виражену мовою” [Телия, 1996].  

Лаконічніше процес метафоризації у ФО зобразив М. Алефіренко, 

виокремлюючи в ньому три мисленнєві кроки: 1) вибір найяскравішого й 

загальновідомого аналогу – джерела зіставлення; 2) перенесення відповідної частини 

знань зі сфери джерела на ділянку об’єкта пізнання й іменування; 3) породження 

нових смислів унаслідок взаємодії двох ідей [Алефіренко, 1987, с. 53].  

Як зазначалося вище, значну увагу в сучасній лінгвістиці приділено проблемам 

смислопородження, зокрема актуалізації мовного значення в мовленні, яку повʼязують 

з лінгвокреативною діяльністю людини [Кобозева, 2000; Колмогорова, 2006; Крав-

ченко 2006; Леонтьев, 2001; Павиленис, 1983]. Одним з найяскравіших виявів цієї 

діяльності, крім створення особливого смислу, є акт метафоричної творчості, що, 

власне, й наштовхнуло науковців на розгляд метафори як процесу концептуальної 

інтеграції МП [Ирисханова, 2007; Колмогорова, 2006; Fauconnier, 1994; Turner, 

Fauconnier 1995]. У цій площині метафору розглядають як особливий вид ментального 

проектування концептуальної сфери ДЖЕРЕЛА на сферу ЦІЛІ, одночасно з яким 

свідомість створює і зберігає в короткочасній памʼяті тимчасові проміжні 

концептуальні зони, які потім вбудовуються в структуру знання в момент мовлення і 

слугують важливим складником когнітивного процесу [Turner, Fauconnier, 1995, 

c. 183–204]. Відтак, метафоричний бленд, будучи абсолютно новою самостійною 
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структурою,  містить окремі елементи з двох вихідних МП і отримує логіку, відсутню в 

обох вихідних просторах. Завдяки необовʼязковій наявності всіх елементів бленда у 

вихідних МП (оскільки однією з його властивостей є породження абсолютно нових 

образів) і можна пояснити механізм творення метафоричного значення у всіх типах 

усталених одиниць [Гладка, 2017]. Яскравим прикладом мовленого слугують моделі 

побудови ІП НФО vendre sa vigne “видати заміж дочку” (див. додаток Г рис. 1), prendre 

pour un jambon “мати когось за дурника, якого можна легко використати в своїх цілях” 

(див. додаток Г рис. 3), tapisser un mec “детально описувати підозрюваного” (див. 

додаток Г рис. 4).  

Ономасіологічні принципи та схеми творення метафоричних НФО. У 

процесі породження метафори як перенесення когнітивної структури, повʼязаної на 

ментальному рівні з певним мовним вираженням, з тієї змістової сфери, до якої вона 

належить, до іншої спостерігаємо проекцію однієї концептуальної сфери на іншу, в 

результаті чого розроблено нову концептосферу.  

Аналіз ономасіологічних принципів, які спрацьовують під час вибору 

концептосфер для виконання відповідних ролей ДЖЕРЕЛА й ЦІЛІ, показав, що в 

центрі уваги номінаторів постають концептосфери ЛЮДИНА, АРТЕФАКТ, 

РЕЧОВИНА, КОСМІЧНИЙ ОБʼЄКТ і ПРИРОДА  (див. додаток Г табл. 4), що свідчить 

про властиве людині образне мислення під час вербалізації нових ознак обʼєктів 

навколишнього світу й вираження свого ставлення до нього.  

Зіставлення різних концептосфер у процесі номінації концептосфери ЛЮДИНА 

виявляє дію різних ономасіологічних принципів, які, відповідно, визначають різні 

когнітивно-семантичні схеми творення фразеологічного значення метафоричних 

одиниць (про їхнє кількісне співвідношення див. додаток Г табл. 4), а саме:  

1) хрематоморфізм: АРТЕФАКТ → ЛЮДИНА, який спрямовано на зіставлення 

предметів матеріальної культури з обʼєктом номінації. Набуті досвідом знання про 

ознаки й властивості предметів побуту та домашнього вжитку, приладів, механізмів, 

одягу тощо лягли в основу номінації самої людини, зокрема частин її тіла (напр.: 

аérodrome à mouches “лисина”), зовнішності (напр.: les yeux en boule de loto “застиглі 

й опуклі очі внаслідок дії збуджувачів”), фізичного стану (напр.: chiffe molle 
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“знесилена людина”, Les accus sont à plat “бути виснаженим”), моральних якостей 

людини (напр.: pépée terrible “гром-дівчина”, sembler un manche à balai “бути 

смішним, пихатим”), а також її життєдіяльності (напр.: être sur le même bateau “бути в 

такій самій (поганій) ситуації”, ne rien avoir d’une galère “мати потенційний успіх 

(про проект)”, prendre le train en marche “взятися за справу, яка вже розпочата”) та 

стосунків, які вона формує (напр.: Google est ton ami ! “Пошукай в Гуглі!”);  

2) істотоморфізм: ІСТОТА → ЛЮДИНА. Цей принцип представлено, 

насамперед, схемою ТВАРИНА → ЛЮДИНА. Дія принципу зооморфізму вкотре 

виявляє неабияку значущість тваринного світу в житті людини. Досить часто назви 

тварин, птахів, комах, а також їхні ознаки й характеристики перенесено на людину, 

зокрема її зовнішний вигляд (напр.: chat écorché “худа, безформна людина”), інтелект 

(напр.: passer pour un âne “здаватися дурником”), моральні якості (напр.: mauvais 

zèbre “ненадійна людина”), психічний стан (напр.: vouloir disparaître dans un trou (de 

souris) “бути соромʼязливим, сконфуженим”) та сферу діяльності (напр.: hirondelle 

d’hiver “коминар; продавець каштанів”, rat de prison “адвокат”). Принцип 

міфоморфізму, що визначає схему МІФОЛОГІЧНА ІСТОТА → ЛЮДИНА, 

використано у зверненні номінаторів до зіставлення людини з міфологічною істотою 

або казковим героєм, що допомагає пояснити деякі особливості її стану (напр.: 

princesse sur les pois “цнотлива, соромʼязлива людина”, prêcher son convaincu 

“погоджуватися, мати спільну думку”, Le diable est au fond des bourses “Грошей 

більше немає”) та моральні якості (напр.: mauvais ange “поганий порадник”);  

3) речовиноморфізм: РЕЧОВИНА → ЛЮДИНА, завдяки якому зовнішність 

людини (напр.: grande saucisse “висока й худа людина”), частини її тіла (напр.: 

tablettes de chocolat “кубики (чітко окрелений рельєф живота)”), характер (напр.: аgité 

du bocal “нерозсудлива, ексцентрична людина”), інтелект (напр.: prendre pour un 

jambon “вважати людиною дурнуватою або яку можна легко експлуатувати”, faire 

l’oeuf “прикидатися дурником”), фізичний (напр.: cuit dans son jus “пʼяний”) і 

психічний стани (напр.: faire de la mousse “шуміти, нервуватися”, se faire manger 

“терпіти насилля”, C’est roquefort! “Це вже занадто!”), соціальний статус (напр.: 

fromage blanc “француз знатного роду”) й діяльність (напр.: plonger dans la marmite 
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“приймати допінг”, souffler sur les braises “отруїти атмосферу”, viande à pneus 

“пішохід, що переходить дорогу поза пішохідною доріжкою”) сприймаються через 

зіставлення з продуктами харчування, хімічними сполуками тощо;  

4) флороморфізм: РОСЛИНА → ЛЮДИНА, під час якого людину, зокрема її 

параметральність (напр.: asperge montée “висока й худа людина”, les oreilles en feuilles 

de chou “відстовбурчені вуха”, coiffé en banane “підстрижений як старий рокер”), 

моральні якості (напр.: branche pourrie “ненадійна людина”), фізичний (напр.: être 

raisin “бути пʼяним”, sentir le sapin “бути при смерті”) й психічний стани (напр.: être 

une banane “бути ідіотом”), а також поведінку в процесі життєдіяльності (напр.: la fin 

des haricots “ситуація, яка завершується погано й нічого не можна виправити”, aller à la 

soupe “шукати вигоду; намагатися примоститися біля поважних людей, щоб отримати 

вигоду”, Pas du grain pour vos poules! “Це не ваша справа!”, piler du poivre 

“критикувати, погано відгукуватися про когось”, se faire une carotte “поранитися”), 

виражено через представників флори (дерева, овочі, фрукти, квіти тощо);   

5) натуроморфізм: ПРИРОДА → ЛЮДИНА, завдяки якому зіставлено 

особливості поведінки людини та ситуації, в яких вона опиняється, з елементами 

ландшафту, природними явищами тощо, напр.: faire battre des montagnes “сіяти 

чвари й розбрат”, terrain glissant “делікатна тема розмови”, Aucun nuage en vue 

“Жодних проблем”;  

6) хрономорфізм: ЧАС → ЛЮДИНА, на основі якого номіновано характеристику 

людини, напр.: moins le quart “сумний, стомлений”, de la vingt-cinquième heure “той, 

що прийшов занадто пізно, в останній момент і наражається на ризик”;  

7) космоморфізм: КОСМІЧНИЙ ОБʼЄКТ → ЛЮДИНА, завдяки якому людина 

отримує вторинне найменування, напр.: étoile montante “висхідна зірка (про людину, 

популярність якої зростає)”.  

Наступною концептосферою є АРТЕФАКТ, зіставлення з іншими 

концептосферами якої відбувається за пʼятьма семантичними схемами (про їхнє 

кількісне співвідношення див. додаток Г табл. 5), а саме:   

1) антропоморфізм: ЛЮДИНА → АРТЕФАКТ, який лежить в основі номінації 

предметів побуту, механізмів (напр.: juge de paix “ліжко”) та їхнього функціонування 
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(напр.: remettre en selle “відновити дію”, déchausser une basket “проколоти шину”);  

2) речовиноморфізм: РЕЧОВИНА → АРТЕФАКТ, який представлено такими 

НФО, як-от: faire (le, son) miel de qqch “скористатися чимось”, du miel en barre 

“хорошої якості”, що вербалізують властивість предмета; 

3) зооморфізм: ТВАРИНА → АРТЕФАКТ, за яким утворені НФО позначають 

предмети матеріальної культури та їхні властивості, напр.: éléphant blanc “рідкісна 

річ”, peau de zèbre “ніщо; нічого ефективного”;  

4) флороморфізм: РОСЛИНА → АРТЕФАКТ, який лежить в основі творення 

НФО, що зіставляють обʼєкт номінації з рослиною або вказують на його походження, 

а саме: avoir du blé “бути багатим”, or vert “джерело прибутку з сільського 

господарства або з продажу сількогосподарських земель”;  

5) хрономорфізм: ЧАС → АРТЕФАКТ, який спрацьовує під час породження 

неофразеологізму les fins de mois qui commencent le [date] “гроші вже закінчилися”, у 

якому артефакт зіставлено з відповідним часом. 

Незначну кількість НФО утворено під час вторинного семіозису концептосфери 

РЕЧОВИНА. У нашому корпусі її номіновано трьома семіотичними схемами (про 

їхнє кількісне співвідношення див. додаток Г табл. 4), а саме:    

1) зооморфізм: ТВАРИНА → РЕЧОВИНА, який лежить в основі номінації 

речовини, зокрема алкогольних напоїв та їхньої якості, напр.: à faire pisser un chat par 

la patte “мати кислий присмак”, faire un canard “мочити шматок цукру в лікер або в 

каву”, pisse de chat “поганий алкоголь”, C’est du pipi de chat “мерзенний напій”;  

2) хрематоморфізм: АРТЕФАКТ → РЕЧОВИНА, завдяки якому вербалізовано 

обʼєкт номінації на основі його порівняння з артефактом, напр.: un demi sans faux-col 

“келих пиво без пінки”, canne d’aveugle “свічка”;  

3) антропоморфізм: ЛЮДИНА → РЕЧОВИНА, який застосовано під час 

творення НФО ouvrir grandes les bouches d’incendie “розгоратися дедалі більше”, яка 

вказує на властивість, зокрема, горючих речовин і елементів.  

У семіотизації концептосфери ПРИРОДА спрацьовують два ономасіологічні 

принципи (про їхнє кількісне співвідношення див. додаток Г табл. 4), а саме:   

1) речовиноморфізм: РЕЧОВИНА → ПРИРОДА, напр.: lâcher la mousseline 
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“сніжити” на позначення природного явища;  

2) хрематоморфізм: АРТЕФАКТ → ПРИРОДА, напр.: vent à décorner le boeuf 

“сильний вітер” .  

Одиничні приклади метафоричного неофразеологізму спостерігаємо під час 

номінації концептосфери КОСМІЧНИЙ ОБʼЄКТ, в основі якої лежить принцип 

антропоморфізму (ЛЮДИНА → КОСМІЧНИЙ ОБʼЄКТ), а саме: beau blond “сонце”.  

Отже, детальний аналіз ономасіологічних принципів і семіотичних схем 

творення метафоричних НФО показав, що завдяки їх різноманітності вторинний 

семіозис набуває гетерогенних ознак, залучаючи різні концептосфери. Висновуючи, 

можемо переконливо стверджувати, що когнітивний підхід до вивчення процесу 

метафоризації дозволив розглядати метафору як особливий ментальний процес, як 

засіб представлення знань про фрагмент дійсності, як результат взаємодії двох 

структур знань – структури ДЖЕРЕЛА й структури ЦІЛІ. При цьому галузь знань, 

яку пізнають, буде осмилено й структуровано в термінах пізнаної (вихідної) царини 

знань. Інакше кажучи, нові метафори виникають на базі кількох вихідних МП, які 

разом можуть утворювати досить незвичні комбінації змісту й висвітлювати вже 

відомі риси одного об’єкта крізь призму характеристик іншого. Пропонуючи новий 

погляд на знайомі речі, вони спонукають нас до постійного переосмислення 

концептуальної системи в процесі пізнання світу. У результаті цього зʼявляються 

нові, докладніші системи категоризації, які враховують більше категоризаційних 

ознак, що, власне, й відображено в нових ФО.  

 

4.4. Метонімічне переосмислення у процесі фразеологізації  

 

Серед креативних засобів збагачення мови, які сприяють створенню образності 

й виразності мовлення, надають йому експресивної забарвленості, особливою 

продуктивністю наділене також явище метонімії. Історію його дослідження 

розпочато в працях античних філософів, у яких його розглядають суто як 

стилістичну фігуру, троп, зображально-виражальний засіб мовлення (Аристотель, 

Цицерон, Квінтиліан). Зародження порівняльно-історичного методу дозволило 
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вивчати метонімію як закономірне явище мови (Ф. Буслаєв, Г. Пауль, І. Бодуен де 

Куртене, В. Богородицький, В. Харциєв, В. Поржезинський, М. Покровський та ін.), 

а з розвитком семантичного підходу в лінгвістиці зʼявляються ґрунтовні наукові 

праці з дослідження синхронних і діахронних аспектів семантичного перенесення за 

суміжністю (див., зокрема, праці Ю. Апресяна, Л. Блумфільда, Л. Гінзбург, 

О. Тараненка, Р. Якобсона).  

Сьогодні це явище вивчають з різних поглядів: як окремий спосіб номінації та 

інструмент семантичної деривації (Г. Кустова, О. Падучева та ін.), як один з 

естетичних засобів організації тексту (Н. Раєвська, О. Тараненко та ін.), як 

відмінний від метафори троп (В. Кузнєцов, О. Новиков, О. Потебня та ін.). У цих 

площинах метонімію визначають як “семіотичну закономірність, що виявляють у 

перенесенні позначень одного компонента події на інший, імені класу обʼєктів і 

цілого на частину за суміжністю у межах однієї ситуації” [Селіванова, 2008, с. 204], 

як “перенесення найменування явищ, предметів та їхніх ознак за суміжністю або – 

ширше – за їхнім зв’язком у просторі й у часі” [Теория метфоры, 1990, с. 30]. Саме 

таке її усвідомлення дозволило науковцям перенести дослідження метонімізації у 

сферу фразеології. Зʼявляються, хоча й спорадично, праці, присвячені аналізу 

соматичної фразеології (О. Васильєва, В. Глухов та ін.), питанням відображення 

міміки й жестів вербальними засобами (Є. Верещагін, Л. Капанідзе, О. Кедрова та 

ін.) і символічними позначеннями (З. Попова, В. Панькин, А. Філіппов та ін.), 

проблемам мотивованості метонімічних ФО та видам метонімічних асоціацій, які 

беруть участь у творенні фразеологізмів (Л. Єфремов та ін.) тощо.        

Із часів “когнітивного перевороту” в лінгвістиці метонімію починають 

розглядати загалом як один із принципів організації мислення, певний спосіб 

концептуалізації і категоризації дійсності, а також як ментальний процес, при якому 

здійснено спробу звернути увагу на одну сутність засобом іншої, яка перебуває з нею 

в певних відношеннях (див., наприклад: [Козлова, 2009; Падучева, 2004; Barcelona, 

2003; Dirven, 2002; Gibbs, 1995; Kövecses, Radden, 1998; Lakoff, 1990; Langacker, 

1993; Ruiz de Mendoza, 2003]). Цікавою вважаємо думку Р. Лангакера, який 

підкреслює звʼязок метонімії з дискурсивними параметрами. При цьому визначає її як 
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“орієнтоване явище, лінгвістичну конструкцію, у якій когнітивно “випнутий”, 

помітний елемент дискурсу використовують для створення контексту, в середині 

якого “концептуалізатор” може вступати в контакт з іншими, менш важливими 

елементами дискурсу” [Langacker, 1999]. Подібну думку спостерігаємо в міркуваннях 

Г.-Г. Дросігер, який виокремлює як одну з найважливіших для процесу метонімізації 

властивість прототипності: “Одна з одиниць прототипічно знаходиться у центрі 

когнітивно-семантичного простору й притягує у своє оточення інші одиниці за 

принципом когнітивно-семантичної когерентності” [Drößiger, 2007, c. 156].  

Продовжуючи цю думку, зауважимо, що саме завдяки цій прототипності, 

властивій сфері ДЖЕРЕЛА по відношенню до одного з образів сфери ЦІЛІ, 

зʼявляється можливість мислити одне поняття в образі іншого, використовуючи, 

відповідно, в акті номінації його імʼя. Процес метонімізації можемо описати як 

“висвічування” в певному оточенні (у дискурсивному контексті) тих або інших 

образів, засноване на суміжному відношенні двох ментальних одиниць; або 

проектування зі сфери ДЖЕРЕЛА (або вихідного МП) прототипного суміжного 

образу по відношенню до відповідного йому образу в сфері ЦІЛІ (або в ІП), унаслідок 

чого відбувається накладання сфери ДЖЕРЕЛА на сферу ЦІЛІ. При цьому 

спроектований образ отримує пряму, безпосередню фіксацію у мові.  

Виходячи з таких міркувань, спробуємо змоделювати ІП частково 

композиційної метонімічної НФО й тим самим продемонструвати відмінності в 

побудові фразеологічного значення на основі метафоричного й метонімічного 

перенесення. Як приклад візьмемо НФО perdre la main “втратити здатність 

працювати”. Побудувавши МП двох компонентів perdre “втратити; загубити” і une 

main  “рука”, бачимо, що в площину ІП спроектовано профанний образ ʻвтратаʼ 

(МП 1), який у ньому зберігає своє початкове значення, профанний образ ʻчастина 

людського тілаʼ й метафоричний образ ʻнавичка праці рукамиʼ (МП 2), які на основі 

метонімічних звʼязків “частина → ціле” переосмислено до образів ʻлюдинаʼ й 

ʻздатність працюватиʼ. У результаті цього отримуємо нове концептуальне значення 

“втрата людиною навичок, вмінь, здатності працювати” (див. додаток Г рис. 7). 

Фразеологічне значення ґрунтується на звʼязках позначення частини тіла “рука” 
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замість самої “людини” й “навички праці руками” замість “здатності людини 

працювати загалом”: у разі втрати руки (рук), унаслідок травми, нещасного випадку 

тощо, людина втрачає взагалі навички, уміння, здатність працювати, оскільки руки – 

одна з найголовніших частин людського тіла, завдяки якій, власне, людина й 

перейшла на новий рівень розвитку homo faber, тобто від адаптації до природи до 

пристосування природи до себе, від біологічного до надбіологічного об’єднання, від 

стада до суспільства. Так, це семантичне перенесення значення зі сфери ДЖЕРЕЛА 

до сфери ЦІЛІ реалізується в одній концептосфері ЛЮДИНА, що й вирізняє процес 

метонімізації від процесу метафоризації, який задіює дві різні концептосфери.  

Отже, метонімія постає не лише як одна з властивих мові універсалій, як тип 

семантичного зсуву, перенесення назви з одного предмета на інший за ознакою 

суміжності асоціацій, а й як один з ефективних засобів концептуалізації елементів 

дійсності, як одна з когнітивних моделей пізнання світу.  

Типи метонімічних відношень і когнітивні моделі творення НФО. Ще в 

античних працях спостерігаємо думку про те, що між категоріями й поняттями, які 

лежать в основі метонімії, існують певні звʼязки, які відображають у мисленні людини 

ієрархію класифікації, поділу дійсності та внутрішнього рефлексивного досвіду, 

відношення складників однієї ситуації (просторових, часових ознак, учасників події, 

їхніх дій і станів, якісних і кількісних ознак тощо), каузальні відношення причини й 

наслідку, умови й результату тощо (Аристотель, Квінтиліан). Продовжуючи вивчення 

метонімії на основі асоціації за суміжністю, прихильники порівняльно-історичного 

методу дослідження мовних явищ ведуть мову про два типи метонімічного 

перенесення обʼєктів або понять у просторі й часі [Буслаев, 1861, с. 170].  

Звернення науковців до лексико-семантичного аспекту цього явища дозволило 

виокремити набагато більше різних типів трансферів значення, кількість яких сягає 

часом до пʼятдесяти. Базовими метонімічними перенесеннями вони називають 

номінації: 1) цілого за його частиною і навпаки; 2) наслідку або результату за 

причиною; 3) контейнера за вмістом; 4) предмета або знаряддя за матеріалом; 

5) процесу або дії за результатом або наслідку; 6) дії за функцією або інструментом; 

7) часу або простору за подією; 8) місця за предметом або події; 9) продукту за 



 

 

236 

 

творцем; 10) події за простором; 11) процесу або події за часом; 12) дії за жестом або 

почуттям; 14) знаряддя за результатом тощо [Апресян, 1974; Арнольд, 1990; 

Остапчук, 2016; Потебня, 1990; Скляревская, 1988; Удинська, 2007].  

У когнітивній лінгвістиці всі типи метонімічного перенесення зведено до 

відношень між ментальними сутностями як цілого і його частини. Так, Н. Рунова, 

узагальнюючи погляди західних когнітологів, стверджує: “Усі типи метонімічних 

відношень розподілено на дві основні групи. У першій розглядають ідеалізовану 

когнітивну модель (ІКМ) та її частину (частини), тобто доступ до цілого здійснено 

через частину або навпаки: PARS → TOTO, TOTO → PARS (напр.: ІКМ “Обʼєкт і 

його частини”, метонімія ЧЛЕН ОРГАНІЗАЦІЇ → ОРГАНІЗАЦІЯ). У другій групі 

доступ до однієї частини ІКМ здійснено через другу частину в межах даної ІКМ: 

PARS 1 → PARS 2 (напр.: ІКМ “Дія і її складники”, метонімія ДІЯ → РЕЗУЛЬТАТ, 

ІНСТРУМЕНТ → СУБʼЄКТ ДІЇ)” [Рунова, 2007, с. 8].  

Такий підхід, на наш погляд, не враховує всіх семантичних звʼязків, які лежать 

в основі когнітивного процесу метонімізації. Детальне вивчення його 

лінгвокогнітивних засад у сучасній неофразології доводить доцільність 

виокремлення пʼятьох основних типів метонімічних перенесень, що базуються на 

логіко-семантичних звʼязках між суміжними поняттями, а саме: 1) партитивне, що 

відображає відношення цілого до його частин і навпаки; 2) атрибутивне, в основі 

якого лежить переосмислення або позначення ознаки обʼєкта номінації, його стану 

або діяльності; 3) каузальне, яке відображає суміжність обʼєктів номінації за 

звʼязком причини та наслідку того, що відбувається в навколишньому світі або із 

самою людиною; 4) локативне, яке суміщає обʼєкт номінації з місцем його 

знаходження або реалізації, та 5) темпоральне, яке суміщає обʼєкт номінації за 

часом його реалізації (див. додаток Г табл. 6). У досліджуваних неофразеологізмах 

метонімічне перенесення здійснено в сімох концептосферах, а саме: ЛЮДИНА, 

АРТЕФАКТ, РЕЧОВИНА, ОРГАНІЗАЦІЯ, ПРИРОДА, ЧАС, ГЕОГРАФІЧНИЙ 

ОБʼЄКТ, РОСЛИНА (див. додаток Г табл. 7).  

Партитивний тип метонімічного переосмислення постає як домінувальний, що 

зумовлено, на наш погляд, його психофізіологічними характеристиками: людському 
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мисленню загалом звична генералізація значення, за допомогою якої людина може 

застосувати знак ближчого, вужчого, меншого на позначення дальшого, ширшого, 

більшого (детальніше про процес номінації цілого за його частиною і навпаки див. 

[Гладка, 2018b, c. 423–424]). Аналіз фактичного матеріалу показав, що цей тип 

задіює чотири концептосфери, у кожній з яких спрацьовують різні когнітивні моделі 

(див. додаток Г табл. 8).          

Найбільшу кількість НФО породжено в площині концептосфери ЛЮДИНА, в 

основі яких лежать такі когнітивні моделі, як:        

1) “частина → ціле”, напр.: défoncer la gueule “бити”, faire bouffer sa face à qqn 

“битися”; 

2)  “елемент дії → дія”, напр.: tirer le cordon “відкрити двері”, pousser le crayon 

“писати”;    

3) “спосіб дії → дія”, напр.: vol à main armée “озброєне пограбування”, vol à 

l’étalage “пограбування в магазині з полиці”;  

4) “частина тіла → призначення”, напр.: perdre la main “втратити здатність 

працювати”, avoir la tête ailleurs “бути розсіяним”; 

5) “дія → мета”, напр.: taper sur la table “заставити себе слухати”, souffler dans 

le ballon “пройти етилотест”;   

6) “одяг (елемент одягу) → людина”, напр.: traîner ses escarpins quelque part 

“іти, направлятися кудись”, coller aux baskets “переслідувати когось”;  

7) “виконавець дії → дія”, напр.: faire son Jean-Claude “розповідати історії”, 

sauter à la Capahut “вбити співучасника, щоб не віддавати його частину здобичі”; 

8) “елемент поняття → поняття”, напр.: bon mot “подавання надії; 

підбадьорення”, propagande par le fait “масштабна агітація”.  

Значно меншу частину НФО представлено когнітивними моделями, 

породженими в концептосфері АРТЕФАКТ, як-от:   

1)  “частина → ціле”, напр.: deux tons “поліцейська сирена”, sauver les meubles 

“намагатися врятувати важливе; врятувати положення”, poser ses valises 

“влаштуватися, влаштувати своє життя”;  

2)  “контейнер → вміст”, напр.: divine bouteille “алкоголь”, lâcher la bouteille 
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“припинити зловживання алкоголем”; 

3) “призначення → предмет”, напр.: boîte à six “поліцейський фургон”; usine à 

gaz “складна й мало ефективна система”; 

4) “ціле → частина”, напр.: travailler la porte “зламувати замок”, simplifier la vie 

“спрощувати речі”;  

5) “предмет → призначення”, напр.: afficher au compteur “підбивати суму”.   

Метонімічні відношення в концептосфері ОРГАНІЗАЦІЯ представлено однією 

когнітивною схемою “частина → ціле”, напр.: bonne table “ресторан із гарною 

репутацією”, jouer devant les banquettes vides “грати, бігати на пустому стадіоні”.  

Щодо останньої найменш продуктивної концептосфери РЕЧОВИНА, то її 

номіновано на базі двох когнітивних моделей, а саме:   

1) “призначення → речовина”, напр.: pilule d’oubli “снодійне”; 

2) “частина → ціле”, а саме: Un verre de vin délie la langue “Людина, яка пʼє 

вино, більш відкрита для розмови”.  

Високу продуктивність атрибутивного типу метонімічних відношень 

зумовлено потребою в номінації обʼєкта за особливою ознакою з метою її 

акцентуації. Переосмислене значення у такому випадку відображає, насамперед, 

індивідуальний досвід мовця, специфіку його світосприйняття, а вже потім усього 

мовного колективу, який підхопив запропоновану номінацію і продовжує 

використовувати її в мовленні. При цьому позначення явищ дійсності 

метонімічними одиницями атрибутивного типу здійснено за різними когнітивними 

моделями, задіяними в різних концептосферах (див. додаток Г табл. 9).    

Переважну більшість НФО породжено в площині концептосфери ЛЮДИНА, у 

процесі чого задіяно такі когнітивні моделі:   

1) “частина тіла → ознака людини”, напр.: malade du pouce “лінивий”, avoir de la 

gueule “бути з характером”, avoir des tripes dans le ventre “бути сміливим, рішучим”;  

2) “частина тіла → стан людини”, напр.: avoir la tête dans le cul “бути хворим; погано 

себе почувати”, avoir froid dans le dos “бути збентеженим, дуже чогось боятися”;   

3) “ознака людини → людина”, напр.: compagnon de misère “людина, яка 

знаходиться у скрутному становищі”, prêcher un sourd “даремно переконувати”;  
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4) “діяльність → ознака людини”, напр.: amis de boisson “товариш по чарці”, 

aimer le mobilier anglais “бути гомосексуалом”; 

5) “ознака → діяльність”, напр.: terrorisme intellectuel “інтелектуальна атака”, 

proxénétisme casse-croûte “сутенерство, яке полягає в продажі своєї жінки заради 

поповнення сімейного бюджету”; 

6) “походження → ознака людини”, напр.: faire l’Américain “гратися в багатіїв”, 

jeunes Turcs “амбіційна молодь Нової хвилі; молоде покоління в партії”;  

7) “діяч → ознака”, напр.: travail d’orfèvre “хороша робота; кропітка, точна робота”; 

8) “марка товару → ознака людини”, напр.: génération Kleenex “покоління, яке 

звикло до одноразового використання речей”; 

9) “одяг → стан людини”, напр.: mouiller son froc “бути збентеженим”, être 

habillé d’un costard taillé sur mesure “зазнати великої критики”; 

10) “продукт харчування → ознака людини”, напр.: avoir du fromage dans la 

bouche “мати неприємний запах”; 

11) “професія → стан людини”, напр.: dormir en gendarme “мати неміцний сон”, 

faire un pas de clerc “хибити; блудити”;  

12) “предмет побуту → стан людини”, напр.: tirer la bobine “бути невдоволеним, 

мати поганий настрій”.  

Метонімічні відношення в концептосфері АРТЕФАКТ базують на трьох 

когнітивних моделях, а саме:   

1) “походження → ознака”, напр.: tombé du camion “вкрадена річ; предмет 

невідомого (сумнівного) походження”, C’est du belge ! “Це добре! (про якість 

предмета)”;  

2) “ознака → призначення”, напр.: argent noir “неоприбутковані гроші”, argent 

terroriste “гроші для здійснення терористичних дій”; 

3) “ознака → предмет”, напр.: maille en toc “кредитна картка”, un billet vert 

“долар США”;   

4) “вартість предмета → ознака”, напр.: à deux boules “посередній, нецінний”, à 

soixante-quinze centimes “посередньої якості”; 

5) “матеріал → ознака”, напр.: nickel chrome “чистий, гарний, новий”, dans les 
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règles “доброї якості”.  

Неофразеологізми, породжені в концептосфері РЕЧОВИНА, відображають дію 

трьох когнітивних моделей:   

1) “ознака речовини → речовина”, напр.: prendre un petit jaune “пити анісовий 

лікер”, liquide de feu “горілка”; 

2) “походження → ознака”, напр.: déchet vert “органічні відходи рослинного 

походження”, charbon vert “паливо, отримане шляхом карбонізації рослинної біомаси”;  

3) “продукт харчування → його ознака”, напр.: puer le fromage “смердіти”.  

Метонімічні неофразеологізми, породжені в концептосфері ОРГАНІЗАЦІЯ, 

відображають дію протилежних за спрямованістю когнітивних моделей, як-от:  

1) “організація → ознака”, напр.: conversation du Café du Commerce “банальна 

бесіда”;  

2) “ознака → організація”, напр.: maison de tolérance “бордель”.      

У концептосфері ПРИРОДА утворено НФО за когнітивною моделлю 

“походження → ознака”, а саме: froid polaire “сильний, льодяний холод”.  

Наявність каузального типу метонімічних відношень пояснюють загалом 

стійкою асоціацією у свідомості людини причини й наслідку того, що відбувається 

навколо неї. Аналіз фактичного матеріалу виявив кілька концептосфер, номінованих 

за цим принципом (див. додаток Г табл. 10).   

Подібно до інших метонімічних відношень, каузальний тип найпоширеніший у 

площині концептосфери ЛЮДИНА, де його представлено двома протилежними 

когнітивними моделями, а саме:  

1) “причина → наслідок”, напр.: parler dans le vide “марно говорити; говорити до 

незацікавленої публіки; залишитися непочутим”, avoir les pieds carrés “погано грати 

(у футбол)”;  

2) “наслідок → причина”, напр.: les yeux dans les coins “утома; стан під кайфом”, 

rester sur le pavé “бути вбитим, побитим”, virer au rouge “гніватися”.   

У концептосферах ОРГАНІЗАЦІЯ, АРТЕФАКТ і РЕЧОВИНА процес 

метонімізації засновано на аналогічних когнітивних моделях: у перших двох 

спрацьовує модель “причина → наслідок”, наприклад: foutre le gourbi “сіяти безлад”, 
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tenir la baraque “брати активну участь в успіхові колективної роботи”, prendre la 

poussière “бути забутим”; в останній – когнітивна модель “наслідок → причина”, а 

саме: à réveiller la mort “міцний (про напій)”.   

Логічне відношення темпоральності реалізовано в двох концептосферах (див. 

додаток Г табл. 11). Першою з них є концептосфера ЧАС, де спостерігаємо 

породження метонімічних НФО на базі кількох когнітивних моделей, а саме:   

1) “проміжок часу → час”, напр.: faire en cinq secondes “швидко зробити”, Il faut 

laisser du temps au temps “нічого не роблять і чекають”;  

2)  “призначення → період часу”, напр.: heure de laitier “рано-вранці”;   

3) “діяльність → період часу”, а саме:  jour de bourre “день, коли є багато роботи”.   

У концептосфері ЛЮДИНА темпоральну сумісність виражено двома 

семіотичними моделями, як-от:       

1) “час дії → дія”, напр.: en faire son quatre heures “їсти”;   

2) “час дії → ознака дії”, напр.: se tenir à midi moins le quart “погано чинити”.  

Відношення локативності, як найменш виражене у фактичному матеріалі, 

реалізовано в трьох концептосферах на основі різних когнітивних моделей (див. 

додаток Г табл. 12). Найпоширеніша концептосфера ГЕОГРАФІЧНИЙ ОБʼЄКТ, у 

якій реалізовано такі когнітивні моделі:    

1) “предмет → ознака місцевості”, напр.: palais des courants d’air “закинуте 

місце”, C’est Versaille “Яка краса! (про місцевість)”;  

2) “житель → ознака місцевості”, напр.: banlieuе cocotte-minute “соціально 

небезпечне передмістя”, ravitaillé par les corbeaux “глухе, віддалене місце”;  

3) “місцевість → ознака”, а саме: au milieu de nulle part “невідомо де”, no man’s 

land “закинута місцевість”;  

4)  “частина → ціле”, а саме: du sol au plafond “цілком (про місцевість)”.    

 Другою за продуктивністю є концептосфера РОСЛИНА, в якій новоутворені 

метонімічні ФО породжено за двома семіотичними моделями:   

1) “місце → призначення”, напр.: plante d’intérieur “вазон”;  

2) “місце → стан”, напр.: être dans les vignes du Seigneur “бути пʼяним”.   

Найменш продуктивна концептосфера ЛЮДИНА, яку представлено НФО être à 
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la rue “бути дурним, нічого не розуміти”, утвореною на базі моделі “місце 

знаходження → ознака людини”.   

Отже, метонімія постає як один зі способів концептуалізації і категоризації 

дійсності, що базують на логіко-семантичних звʼязках суміжності між двома 

поняттями або обʼєктами. Часом при цьому ототожнюють нетотожні або суперечливі 

елементи навколишнього світу, що загалом відображає сутність метонімічного образу 

як вторинної моделювальної системи. До того ж специфіку й перевагу окремих типів 

метонімічних перенесень зумовлено не лише мовними, а й позамовними факторами, 

оскільки перенесення найменувань охоплює, насамперед, ті прошарки лексики, які в 

певний момент співвіднесено з найактуальнішими для суспільства реальними 

явищами. Відтак, існування і системність когнітивних моделей, які репрезентують 

кожен тип метонімічного перенесення, вказують на їхню усталеність у свідомості 

носіїв мови, а їх вербалізація відображає зумовленість національними стереотипами. 

Стійкі асоціативні звʼязки в площині концептосфер розкривають специфіку 

метонімічної свідомості, а також фіксують інноваційні процеси, завдяки яким 

сформовано нові уявлення і поняття, встановлено подібності між предметами, 

істотами або ідеями, а потім і поєднано в певні абстрактні категорії, які розширюють 

мовну картину світу.   

 

4.5. Метафтонімія як амальгамний спосіб переосмислення значення  

у процесі фразеологізації  

 

У площині вивчення ментальних процесів, задіяних під час сприйняття і 

концептуалізації навколишньої дійсності, увагу науковців сконцентровано 

переважно на двох основних явищах вторинного семіозису – метафорі й метонімії. 

Як зазначено вище, їх трактують як когнітивні механізми, сформовані при взаємодії 

двох понятійних сфер – ДЖЕРЕЛА й ЦІЛІ – на основі асоціацій за подібністю та 

суміжністю. Водночас, лінгвісти наполягають, з одного боку, на їх чіткому 

розмежуванні, а з іншого – змушені визнати їх частинами єдиного когнітивного 

континууму, в межах якого вони вступають між собою в різноманітні відношення, 
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утворюючи гібридні форми різної структури, з різною “питомою вагою” подібності 

й суміжності (A. Barcelona, R. Dirven, D. Geerarts, L. Goоssens, G. Radden, F. Ruiz de 

Mendoza, J. Taylor та ін.). Так, Р. Дірвен стверджує, що метонімія може не 

обмежуватися одним доменом, а поєднувати, подібно до метафори, два домени. 

“При метафорі, – пише науковець, – сферу ЦІЛІ завжди розчинено (частково або 

повністю) у сфері ДЖЕРЕЛА, тоді як при метонімії задіяно два автономних домени 

(…). Це явище відбувається, зокрема, у тих випадках, коли вона постає як база 

подальшої метафоризації” [Dirven, 2002]. Так у лінгвістиці виникло питання 

детального вивчення взаємодії двох когнітивних механізмів – метафори й метонімії, 

яку сьогодні номінують метафтонімія.  

Традиційно розробку цього поняття приписують Л. Гуссенсу, який, розробляючи 

“метафору, що виходить з метонімії”, розуміє під нею “перехід одного явища в інше в 

межах концептуальних доменів (джерельного та цільового)” [Goossens, 2002, c. 350–

361]. Однак саму ідею про “тенденцію дифузійного злиття” цих двох явищ, як зауважує 

Г. Расторгуєва, спостерігаємо ще в працях П. Маранда, який увів поняття 

“метаморфних метафор”, указавши на взаємну доповнюваність метафор і метонімій в 

операціях з концептами, й визначив це поняття як “метонімію, що вводить метафору” 

[Расторгуева, 2004, с. 416].   

Про потребу детального вивчення випадків синкретизму метафори й метонімії 

говорять також інші лінгвісти [Ивашина, Руденко, 2011; Милявская, 2008; 

Солодилова, 2017; Теория метафоры, 1990; Устарханов, 2006; Шарманова, 2011; 

Feyaerts, 2003; Lakoff, 1993; Radden, 2002; Ruiz de Mendoza, 2003; Ruiz de Mendoza, 

Galera-Masegosa, 2012]. Існування цього явища вони пояснюють, по-перше, 

гіпотетичністю метафори й “реалістичністю” метонімії. Не заперечуючи 

“обʼєктивності” метонімії, яка відображає наявні відношення навколишнього світу, 

вони наголошують на тому, що не варто її абсолютизувати. Адже “суміжність сама 

певною мірою знаходиться в очах того, хто дивиться” [Dirven, 2002, c. 79], до того ж 

“може частково набрати форму подібності й навпаки” [Barnden, 2010, c. 14–18]. По-

друге, чітко розмежовані функції метафори й метонімії у мові та мовленні [Гладка, 

2018с] можуть збігатися: в основі їх творення лежить асоціативна ознака, той самий 
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обʼєкт дійсності може частково (метонімічно) позначати інший і водночас 

розглядатися метафорично, реалізуючи певні властивості подібності в метонімії 

[Хахалова, 2003, с. 211; Шарманова, 2011, с. 195]. По-третє, з погляду когнітивного 

моделювання, процес метафоричного проектування постає як складно організована 

ієрархія, у якій сфера ЦІЛІ частково зберігає структуру сфери ДЖЕРЕЛА. Однак 

метонімічне проектування також організовано ієрархічно, що, власне, й 

уможливлює взаємодію двох ієрархій (метафоричної і метонімічної) для визначення 

смислу мовного значення [Feyaerts, 2003, c. 59–78].  

Обґрунтувавши можливість концептуального злиття метафори й метонімії, 

науковці позиціонують метафтонімію як один з елементів непрямого “ословлення” 

явищ дійсності, як один із когнітивних механізмів вторинної номінації, у якому 

відображено відношення кореляції і ко-детермінації метафори й метонімії. 

Підтвердження цьому знаходимо під час аналізу фактичного матеріалу: французькій 

мові властиве вживання таких НФО, у яких чітко простежуємо нашарування 

метонімічних і метафоричних відношень під час їхнього породження, напр.: bourrage 

de crâne “пропаганда”, cailloux dans les chaussures “обставина, яка постійно заважає”, 

poivre et sel “із сивиною”, avoir la tête sous le billot “наражатися на великий ризик”, 

avaler des kilomètres “довго йти”.  

Як приклад розглянемо породження ІП неофразеологізму sucer le pneu 

“слідувати дуже близько за якоюсь машиною” (див. додаток Г рис. 8). Змоделювавши 

МП двох компонентів sucer “смоктати” і un pneu “шина”, бачимо, що в процесі 

породження фразеологічного значення задіяно загалом дві концептосфери: 

РЕЧОВИНА і АРТЕФАКТ. При цьому до ІП спроектовано профанні образи з МП 1, 

які в ньому переосмислено на основі подібності: образ ʻвдихання ротомʼ 

метафоризовано до ʻдуже близька відстаньʼ, а образ ʻсмоктання рідини, речовини, 

сокуʼ – на неологічний образ ʻслідуванняʼ. Щодо образу, спроектованого з МП 2, то 

на основі відношення партитивності (когнітивна модель “частина → ціле”) 

профанний образ ʻоболонка колесаʼ породив новий образ ʻмашинаʼ. У результаті 

цього отримуємо нове концептуальне значення “слідувати дуже близько за якоюсь 

машиною”, на основі враження, що машина, яка іде позаду, її смокче.    
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Фактичний матеріал доводить існування випадків утворення НФО, у яких сфера 

ЦІЛІ потребує подальшого розширення. Так, моделювання ІП неофразеологізму avoir 

un hanneton dans le plafond “бути божевільним” демонструє, насамперед, взаємодію 

трьох концептосфер: ТВАРИНА, АРТЕФАКТ і ЛЮДИНА. З кожного із трьох 

вихідних просторів до ІП спроектовано відповідні образи, де їх переосмислено, по-

перше, за суміжністю (профанний образ МП 1 ʻпосесивністьʼ породив образ ʻстанʼ на 

основі когнітивної моделі “ причина → наслідок”) та, по-друге, за подібністю 

(профанні образи МП 2 ʻтвердокрила комахаʼ і ʻкореневоїдна комахаʼ породили образ 

ʻбожевільна й дивна особаʼ, а ʻпоїдання, знищення рослинностіʼ – ʻвтрата розуму й 

терпінняʼ; профанні образи МП 3 ʻповерхня будівліʼ й ʻверхня частина покритого 

місцяʼ метафоризуються до образу ʻголоваʼ). Далі в ІП відбувається метонімічне 

розширення цього образу на основі когнітивної моделі “частина → ціле”, унаслідок 

чого його переосмислено до образу ʻтіло людини; людинаʼ (див. додаток Г рис. 9). 

Отже, бленд з новим концептуальним значенням “божевільна й дивна людина, яка 

поводить себе безглуздо” сформовано на основі метафтонімії з подальшим 

метонімічним розширенням у сфері ЦІЛІ.  

Як переконуємося, процес метафтонімізації постає як амальгамний спосіб 

переосмислення значення, сутність якого полягає в одночасному метафоро-

метонімічному перенесенні значення із залученням різних концептосфер і, 

відповідно, різних ономасіологічних принципів і когнітивних моделей, на чому 

зупинимося детальніше.      

Ономасіологічні принципи та схеми творення метафтонімічних НФО. 

Детальне вивчення лінгвокогнітивних засад процесу метафтонімізації в сучасній 

французькій мові показало, що в основі творення НФО лежать загалом два типи 

когнітивно-семантичних відношень суміжності, а саме: 1) партитивність та 

2) атрибутивність (див. додаток Г табл. 13). При цьому процес метафоризації, який 

відбувається одночасно з процесом метонімізації, задіює різні концептосфери як для 

сфери ДЖЕРЕЛА, так і для сфери ЦІЛІ.  

Так, відношення партитивності виявлено під час творення метафтонімічних 

НФО, основними концептосферами ЦІЛІ яких є ЛЮДИНА та АРТЕФАКТ (див. 
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додаток Г табл. 14).   

Під час метафоризації концептосфери ЛЮДИНА реалізовано такі 

ономасіологічні принципи й когнітивні схеми:  

1) хрематоморфізм: АРТЕФАКТ → ЛЮДИНА, який спрямовано на 

зіставлення предметів матеріальної культури з людиною, напр.: chevillé au corps 

“нерозлучний”, avoir le cul cousu “дивуватися”, tricoter des cannes “швидко йти”, 

bouclage de gueule “тиша”;  

2) речовиноморфізм: РЕЧОВИНА → ЛЮДИНА, завдяки якому людину 

уподібнено до продуктів харчування або хімічних сполук, напр.: chauffer le sang 

“підбадьорювати; викликати чутливість”, mettre le pain à la main “навчати професії”, 

cramer les blases “відмовлятися”; 

3) зооморфізм: ТВАРИНА → ЛЮДИНА, під час якого ознаки й характеристики 

тварин перенесено на людину, напр.: s’essuyer les pieds sur la couenne de qqn “зневажати, 

погано ставитися до когось”, couver des yeux “дивитися із захопленням на когось”; 

4) натуроморфізм: ПРИРОДА → ЛЮДИНА, який зіставляє людину з явищами 

природи та елементами ландшафту, напр.: carrière (toute) tracée “забезпечене, впевнене 

майбутнє”, cailloux dans les chaussures “те, що постійно заважає”; 

5) флороморфізм: РОСЛИНА → ЛЮДИНА, на основі якого людину порівняно 

з представниками флори, напр.: triturage des méninges “мозковий штурм”, geler les 

noix “мерзнути”.  

Щодо номінації концептосфери АРТЕФАКТ, то її зіставлено з трьома 

концептосферами, які, власне, й визначають основні ономасіологічні принципи та 

схеми механізму метафтонімізації, а саме:  

1) речовиноморфізм: РЕЧОВИНА → АРТЕФАКТ, на основі якого предмети 

зіставлено з речовинами, напр.: faire cuire au four “перейти до останнього етапу 

виготовлення чогось”, sucer le pneu “слідувати дуже близько за якоюсь машиною”;  

2) антропоморфізм: ЛЮДИНА → АРТЕФАКТ, який зіставляє предмет із 

людиною, напр.: mettre le moteur au point mort “зупинити машину”; 

3) натуроморфізм: ПРИРОДА → АРТЕФАКТ, у якому предмет уподібнено 

природним явищам, напр.: piocher dans la caisse “поцупити гроші з каси”.  
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Аналіз фактичного матеріалу доводить, що в процесі метафтонімізації для 

вербалізації відношення атрибутивності номіновано дві концептосфери, а саме: 

ЛЮДИНА та РЕЧОВИНА (див. додаток Г табл. 15).  

Так, у номінації концептосфери ЛЮДИНА на основі атрибутивних відношень 

суміжності задіяно чотири концептосфери, які детермінують основні ономасіологічні 

принципи й когнітивні моделі творення метафтонімічних ФО, а саме: 

1)  речовиноморфізм: РЕЧОВИНА → ЛЮДИНА, при якому характер людини 

зіставлено з речовиною, матеріалом тощо, напр.: se graisser les jambes du baume de 

paresse “бути лінивим”, avoir du plomb dans la cervelle “бути розумним, серйозним”; 

2) флороморфізм: РОСЛИНА → ЛЮДИНА, який представлено в НФО типу 

avoir les pieds en cosse de melon “бути лінивим”, avoir une forêt de baobabs dans la 

main “бути лінивим”;  

3) хрематоморфізм: АРТЕФАКТ → ЛЮДИНА, який визначає процес 

породження таких НФО, як: avoir la cafétière qui bout “бути знервованим”, les deux 

pieds sur une pédale “недосконалий”;  

4) космоморфізм: КОСМІЧНИЙ ОБʼЄКТ → ЛЮДИНА, на основі якого 

породжено одиницю un gobeur de soleil “ледар”; 

5) зооморфізм: ТВАРИНА → ЛЮДИНА, за якого сформовано одиницю au poil 

et à la plume “бісексуал”.   

Щодо концептосфери РЕЧОВИНА, то в процесі її номінації вербалізовано лише 

один принцип хрономорфізм, представлений когнітивною моделлю ЧАС → 

РЕЧОВИНА, напр.: être long en bouche “мати післясмак (про вино)”.  

Отже, синкретичний характер переосмислення значення, заснований на 

метафоро-метонімічних відношеннях, дає всі підстави розглядати метафтонімію як 

відокремлений від метафори механізм породження фразеологічного смислу. Завдяки 

проектуванню вихідних образів на основі подібності об’єкт номінації отримує 

пояснення через інші понятійні структури, тоді як шляхом вербалізації суміжних 

понять акцентовано на його найважливішому аспекті на тлі другорядних у даній 

комунікативній ситуації.  
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4.6. Поняття вторинної фразеологізації в сучасній лінгвістиці  

 

Для фразеологічної системи будь-якої мови, як відомо, характерна лише 

відносна стабільність, а її межі визначено лише умовно на певний момент розвитку 

мови. Закріпившись у мові після стадій індивідуалізації та соціалізації, пройшовши 

випробовування часом, узуальні ФО через певний проміжок часу починають 

варіювати або модифікуватися, виявляючи в такий спосіб свої природні й необхідні 

властивості, які загалом забезпечують спосіб їхнього існування в мові й 

функціонування в мовленні.  

Свого часу Ш. Баллі зазначав, що “фразеологічний зворот може містити, крім 

постійної частини, також змінну, тобто деякі слова звороту можуть бути замінені 

іншими без порушення цілісності групи” [Bally, 1951, с. 74]. Значно пізніше, з 

розвитком фразеології як науки, постає питання ґрунтовного вивчення процесів 

похідності у фразеології, зокрема пошуку закономірностей, установлення способів 

виникнення у мові фразеологічних дериватів на основі наявної фразеології (див., 

зокрема, праці Ю. Гвоздарева, С. Денисенка, Д. Добровольського, Ю. Караулова, 

Н. Керим-заде, О. Куніна, В. Мокієнка, І. Чернишової).   

Виходячи з розуміння деривації загалом як процесу творення мовних одиниць, 

які відбуваються на рівні мовленнєво-мисленнєвої діяльності людини, науковці 

обрали об’єктом своїх досліджень увесь комплекс новоутворень на базі фразеології, 

включаючи як утворення нових слів, омонімів, складних слів, так і нових ФО. У 

зв’язку з цим постало питання термінологічного розмежування двох різних 

процесів: 1) утворення нових слів або значень на основі ФО та 2) утворення нових 

ФО на базі наявних. За першим типом деривації у мовознавстві закріплюють термін 

словотвірна деривація на базі фразеології, а на позначення другого залишають 

термін фразеологічна деривація, яку витлумачують як один із процесів 

фразеотворення, при якому під впливом лінгвальних і екстралінгвальних чинників 

через модифікації в семантиці, структурі й граматичному оформленні початкових 

ФО створено похідні ФО – фразеологічні деривати [Гаврись, 1980; Денисенко, 1993; 

Джаграева, 2005; Ройзензон, Абрамец, 1970].  
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Досліджуючи фразеологічну деривацію з функціонального погляду, лінгвісти 

розглядають її як певний акт номінації, найменування нової для соціального або 

індивідуального досвіду реалії або поняття на основі вже відомої, і позначають її 

терміном третинна номінація [Кунин, 1996, с. 182]. Водночас, наукові розвідки 

переважно зосереджено на, так би мовити, руйнівній (дестабілізувальній) функції 

модифікацій (A. Chauvin, M. Dumas, A. Goulet, A. Juillard, M. Riffaterre та ін.), і лише 

в поодиноких працях розглянуто їхню “породжувальну” функцію (R. Amossy, 

U. Bähler, А. Didier, E. Rosen та ін.).  

Представлене в нашому дослідженні когнітивне вивчення неофразеологізмів, 

породжених на базі узуальних, уможливлює висвітлення, з одного боку, когнітивного 

потенціалу узуальної фразеології, а з іншого – зʼясування креативних 

мовленнєвопороджувальних здатностей носіїв мови як її користувачів, які прагнуть 

до максимально точного вираження думки й до чітко визначеного відображення 

навколишнього середовища крізь призму фразеологічних новоутворень. При цьому 

вважаємо доцільним вести мову про вторинну фразеологізацію, протиставляючи її 

первинній, якій властиві інші когнітивні процеси та ономасіологічні принципи 

творення. Таку позицію зумовлено також чітким окресленням об’єкта нашого 

дослідження: під результатами фразеологічної деривації науковці розуміють усі типи 

дериваційних одиниць (узуальні, потенційні, оказіональні, авторські неологізми, 

структурно-семантичні варіанти тощо), тоді як нашу увагу сконцентровано лише на 

тих новотворах, які претендують на статус неофразеологізмів.  

У площині теорії вторинної фразеологізації виникає кілька питань дискусійного 

характеру, на яких варто було би зупинитися. По-перше, з окресленим явищем тісно 

пов’язано властиву кожній мові фразеологічну варіативність. Так, Р. Мун, 

досліджуючи ідіоми англійської мови, доводить, що, незважаючи на їхню синтаксичну 

й лексичну усталеність, приблизно 40 % з них мають лексичні варіанти або 

інституціональні модифіковані форми та 14 % – два або більше варіанти їхніх 

канонічних форм [Moon, 1998, c. 120]. Мовлене може, на наш погляд, стосуватися 

практично кожної мови, адже утворення фразеологічних дериватів не лише належить 

до найхарактерніших виявів системності ФО, а й являє собою універсальний спосіб 
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пізнання світу. Серед основних причин трансформації ФО найчастіше називають 

пошуки нових образів, нові когнітивно зумовлені спостереження, появу нових 

асоціацій, а також прагнення мовців конкретизувати їхнє значення, пов’язати 

семантику, емоційне й стилістичне значення ФО з конкретними, неповторними 

умовами контексту [Вакуров, 1983, с. 112].  

Отже, сутність фразеологічної варіативності полягає в тому, що під впливом 

екстралінгвальних чинників ФО видозмінює свою форму, визнану носіями певної 

мовної спільноти прототипною (канонічною). При цьому варіант і канонічна ФО 

мають однакове ідіоматичне значення і однакове позначуване, хоча й різняться 

парадигматичним і/або синтагматичним поширенням [Баран, 1997; Гаврись, 1980; 

Мізін, 2004; Пташник, 2011; Телия, 1996; Чередниченко, 2005; Bolly, 2008; Klein, 2007; 

Haßler, Hümmer, 2005; Lamiroy, Klein, 2005]. Так, з однаковим семантичним значенням 

функціонують фразеологічні варіанти transpirer à grosses gouttes i suer à grosses 

gouttes – “сильно пітніти”, avoir le vin joyeux i avoir le vin gai – “веселитися в стані 

легкого спʼяніння”. Поява варіантів зумовлена також регіональним (напр.: французька 

ФО prendre position “займати певну позицію” має бельгійський варіант prendre attitude) 

або функціональним (напр.: розмовна ФО bouger ses fesses “танцювати” отримує 

арготичний варіант bouger sa boule) уживанням, а також комунікативно-

прагматичними намірами мовців, зокрема пародіюванням (напр.: на основі паремії 

Pierre qui roule n’amasse pas mousse “Невпорядковане життя, повне пригод, не дозволяє 

накопичити гроші” утворено фразеологічний варіант Bière qui mousse n’a plus de goût з 

тим же значенням, але з іншим образом в основі, більш близьким для сучасних 

представників франкомовної спільноти). Проте поняття узуального вживання досить 

відносне, оскільки визначення прототипної форми базується, по-перше, на 

нормативному виборі (а норма, за словами Р. Мартен, оперує вибором серед 

можливостей, які їй надає мова [La locution, 1997, c. 295]), по-друге, вона залежить від 

прагматично-когнітивних чинників комунікації та частоти вживання. 

Зазначимо, що в контексті фразеологічної деривації лінгвісти інколи 

послуговуються терміном структурно-семантична варіативність, під якою 

розуміють контекстуально детерміновані модифікації зовнішньої або внутрішньої 
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форми ФО, які використовує мовець для більш адекватної передачі його думки та 

реалізації певної комунікативної мети [Кунин, 1996, с. 57]. Дозволимо собі не 

погодитися з такою назвою, розуміючи під варіантом узуальної ФО модифіковану 

форму, яка не зазнає семантичних змін. У разі ж отримання нею додаткового 

компонента в семантичному значенні, її можна розглядати як НФО. Тому для нас 

принципово важливе розмежування понять фразеологічної варіативності та 

фразеологічного перетворення, наслідком якого є породження неофразеологізмів.        

Поряд із цим перед науковцями постає також питання розмежування понять 

варіативності та синонімії, яке, на жаль, і досі не отримало чіткого вирішення 

(Ю. Аваліані, В. Васильченко, О. Воробьева, В. Жуков, Л. Ройзензон та ін.). Так, за 

словами В. Телія, “Два звороти, які різняться лексичним складом компонентів, але 

мають однотипне категорійне граматичне значення, здатні до заміни у певних 

синтаксичних конструкціях, не порушуючи будови цієї конструкції та її змісту, 

називаються синонімічними фразеологізмами” [Телия, 1966, с. 77]. Синонімічними 

також вважають такі фразеологічні утворення, для яких характерна спорідненість 

фразеологічних значень, але які різняться етимологічними образами та експресивно-

емоційними властивостями [Уманець, Стадник, 2001, с. 49]. Водночас аналогічно 

визначено також фразеологічні варіанти. Я. Баран, зокрема, витлумачує останні як 

одиниці, яким притаманна варіація таких елементів, які не змінюють семантики, 

валентності, образу і функціонально-стилістичної належності фразеологізмів [Баран, 

1997, с. 99].   

По-друге, від вторинної фразеологізації загалом і фразеологічної варіативності 

зокрема варто відрізняти оказіональне вживання узуальних ФО, на чому, власне, 

наполягають деякі лінгвісти, розмежовуючи узуальну та оказіональну варіативність: 

перша продиктована мовною системністю, нормою вживання фразеологізмів, а друга 

залежить не від обмеженого мовною системою кола слів, а від семантичних і 

стилістичних намірів індивіда [Копыленко, Попова, 1972; Ханпира, 1966; Sabban, 

1998]. Побудовані на обігруванні співвідношення фразеологічної похідної основи й 

похідного оказіонального словосполучення і зумовлені прагматикою мовленнєвого 

акту, зокрема пошуком експресії, бажанням надати висловленню яскравіших і 
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переконливіших ознак, трансформації породжують тимчасові одиниці ad hoc, 

призначені для певного контексту. Так, деякі ФО здатні утворювати синонімічні серії 

шляхом субституції одного або більше елементів типу ne pas / ne plus avoir la tête à ce 

qu’on fait або акціональні серії типу arriver / être comme un chien dans un jeu de quilles. 

Хоча основну масу таких варіантів уже лексикалізовано, їх, на наш погляд, можна 

інтерпретувати лише як відносно узуальні.  

По-третє, у працях сучасних науковців поняття варіативності ФО тісно повʼязане 

з нормативним і звичним для контекстуальної семантики явищем дефразеологізації 

[Мізін, 2004; Bolly, 2008; Ben Amor, 2003]. Виявляючи динамічний характер і 

креативну потенційність мови, його реалізують за допомогою ремотивації або 

делексикалізації усталеного вислову. Інакше кажучи, у дефразеологізованій ФО 

ідіоматичне значення нашаровано на композиційне значення компонентів, у 

результаті чого уможливлено подвійне семантичне прочитання. Р. Галісон, 

наприклад, порівнює процес дефразеологізації з палімпсестом, первинний текст якого 

було стерто, а потім замінено на інший, або ж із лусковим покриттям, у якому на 

лексикалізований під-вислів нашаровано над-вислів, утворений внаслідок 

реконструкції (делексикалізації) основного під-вислову [Galisson, 1995, c. 105–106]. 

Не вдаючись у детальний опис цього явища, зауважимо, що серед основних прийомів 

дефразеологізації науковці називають парадигматичну субституцію одного з 

компонентів усталеного вислову, полісемантичну гру через вплив контексту на 

семантику одного з компонентів, модифікацію синтагматичної комбінаторики  через 

вклинювання, розширення або еліпсис одного з компонентів, морфосинтаксичну 

модифікацію через зміну категорійних ознак [Bolly, 2008, c. 32–33]. Такі ж 

трансформації спостерігаємо під час процесу вторинної фразеологізації, що зумовлює 

плутанину між цими двома явищами. Тому наголосимо, що дефразеологізація 

спрямована на руйнування ідіоматичного значення для створення комічного, 

парадоксального ефекту, тоді як результатом вторинної фразеологізації є поява 

неофразеологізмів із новим значенням або з новим значенням і новою формою.  

Оглянувши низку загальнотеоретичних проблем щодо поняття вторинної 

фразеологізації, перейдемо до більш практичних питань, які привертають увагу 
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лінгвістів і викликають не менше наукових дискусій. Основним серед них постає 

зʼясування структурного (план вираження) і змістового (план змісту) аспектів 

породження фразеологічних дериватів. Так, вивчаючи структурні типи останніх, 

дослідники поділяють їх залежно від кількості новоутворених ФО (одноразова та 

багаторазова деривації) та ступеня продуктивності їхнього творення (лінійна й 

обʼємна деривації) [Денисенко, 1985; Джаграєва, 2005].  

Застосування запропонованої науковцями класифікації до аналізу 

неофразеологізмів сучасної французької мови уможливило її певну модифікацію, у 

результаті чого виокремлюємо такі типи вторинної фразеологізації:  

1) одноразова лінійна, при якій деривація відбувається за схемою “узуальна 

ФО → неологічна ФО”, напр.: colère noire “сильний гнів” → oeil noir “погляд, що 

виражає сильний гнів”;  

2) багаторазова лінійна, якій властиві кілька ступенів деривації, що реалізовано за 

схемою “узуальна ФО → неологічна ФО → неологічна ФО”, напр.: bouche à oreille 

“чутки” → de bouche à oreille “пошепки; потайки” і transmettre de bouche à oreille 

“поширювати чутки”;  

3) одноразова обʼємна, при якій від однієї узуальної ФО утворено кілька НФО, 

напр.: monter une pièce “поставити пʼєсу” → monter une histoire “вигадати вишукану 

брехню”, monter une patate “обманювати з інсценуванням” і monter un bateau [une 

vanne] “влучно збрехати”, кожна з яких апелює до різних образів;       

4) багаторазова обʼємна, коли одна ФО є одночасно джерелом виникнення двох 

або більше НФО, які, у свою чергу, стають твірними для наступних ФО, створюючи 

ніби пучок утворень, напр.: mettre un coup de poing “побити” → mettre une patate 

“відлупцювати” → mettre la patate “робити зусилля, робити якомога краще” і mettre la 

carotte “застосувати насилля; змусити себе поважати”.     

У такий спосіб породжено деривативно повʼязані НФО, одне із завдань яких 

полягає в логічному уточненні інформації про нього, виокремленні нових ознак 

завдяки утворенню нового образу.   

Щодо вивчення змістового плану фразеологічної деривації, то в лінгвістів 

виникають певні розбіжності щодо його сутності. Ю. Гвоздарев, аналізуючи цей 
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процес, виявляє, зокрема, лексичні, семантичні та лексико-семантичні зміни в 

семантиці похідних ФО [Гвоздарев, 1977, с. 107–124]. Натомість, інші дослідники, 

думку яких ми цілком поділяємо, вважають, що семантична зміна є однією з 

обов’язкових умов самого процесу фразеологічної деривації і супроводжує всі її 

різновиди [Денисенко, 1993; Джаграева, 2005; Керимзаде, 1984]. У своєму 

дослідженні ми також виходимо з того положення, що неофразеологізмам, 

породженим у результаті третинної номінації, властиве нове семантичне значення або 

новий семантичний компонент у його структурі.       

 

4.7. Лінгвокогнітивні механізми вторинної фразеологізації  

 

Вивчаючи фразеологічну деривацію, лінгвісти виокремлюють низку 

модифікацій, поділяючи їх на два основні типи: 1) семантичні перетворення, які не 

порушують лексико-граматичну структуру твірної ФО, а переосмислюють, 

оновлюють її семантику, та 2) структурно-семантичні перетворення, які повʼязано з 

формальними змінами твірної ФО, тобто ті, які трансформують її компонентний 

склад і граматичну структуру, видозмінюючи при цьому її семантичне значення 

[Джаграева, 2005; Гвоздарев, 1977; Кунин, 1996; Ларин, 1977; Ройзензон, Абрамец, 

1970; Чередниченко, 2005; Шанский, Иванов, 1987]. Зазначимо при цьому, що в 

проведених дослідженнях вивчають не лише перетворення, які не виходять за межі 

речення, а й ті, які поширено на цілі шматки тексту. Останній тип модифікацій 

зумовлює оказіональне вживання ФО в дискурсі, що становить предмет вивчення 

дискурсивного аналізу і, відповідно, виходить за рамки нашого дослідження.  

Зосередивши свою увагу на лінгвокогнітивних механізмах породження НФО 

шляхом вторинної фразеологізації, які відбуваються безпосередньо в усталеному 

виразі, а також проаналізувавши лінгвокогнітивні моделі творення нового 

концептуального змісту, можемо констатувати існування 1) структурно-

семантичних та 2) семантичних модифікацій (див. додаток Д табл. 1).  

Перш ніж перейти до безпосереднього аналізу дериваційних процесів, 

наголосимо ще раз, що основною їхньою характеристикою є максимальна 
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семантичність. Саме вона визначає когнітивні процеси, які лежать в основі 

мовленнєвого розвитку й стимулюють загалом процес деривації.  

 

4.7.1. Структурно-семантичні модифікації у процесі вторинної 

фразеологізації  

 

Структурно-семантичні модифікації викликані не лише особливим, незвичним 

контекстним уживанням узуальних ФО, а й їхньою мовно-мовленнєвою природою. 

Найвиразніше ці модифікації виявлено в структурі колокацій різного ступеня 

усталеності, що спричинено значно більшою самостійністю їхніх складників. 

Натомість ідіоми, які вирізняються некомпозиційністю значення, не допускають будь-

яких змін (лексичних чи граматичних) компонентів, на що вже віддавна вказують 

науковці [Виноградов, 1977; Кунин, 1996]. Однак, як зазначає В. Чередниченко, 

фразеологічні єдності можуть зазнавати змін, оскільки їхні значення певною мірою 

мотивовано окремими значеннями їх складників [Чередниченко, 2005, с. 71]. Поряд з 

тим, усталені вирази мають яскраво виражену прагматичну спрямованість, яка, власне, 

й робить ці одиниці придатними для використання у сфері мовленнєвих актів і впливів 

як зручних “заготовок” для різних обробок і застосувань. Трансформацію узуальних 

ФО, пишуть, зокрема, Д. Добровольський і Ю. Караулов, “закладено в самій природі 

володіння ними носіями мови” [Добровольский, Караулов, 1994, с. 109]. Отже, в основі 

структурно-семантичних модифікацій лежать комунікативно-прагматичні чинники, 

когнітивно зумовлені й мотивовані намірами мовців, засновані на цілеспрямованій 

видозміні усталеної структури ФО та їхньої семантики, спрямовані не лише на 

оживлення та посилення їхньої виразності, а й на нове відображення сприйняття 

людиною відомого вже їй об’єкта або явища.  

З погляду побудови ІП в ході породження нових НО зазначимо, що для МП 

характерна гнучка природа, яка уможливлює виконання різних модифікацій, зокрема 

введення нового простору, заміну наявного простору іншим, виведення на передній 

план (актуалізація) інших елементів МП тощо, що визначає такі когнітивні процеси, 

як: 1) ампліфікація, 2) доповнення, 3) елімінація, 4) калькування, 5) граматична 
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трансформація, 6) контамінація (див. додаток Д табл. 2), кожний з яких має 

лінгвокогнітивні особливості.    

Процес ампліфікації. До процесів вторинної фразеологізації належить заміна 

одного з компонентів узуальної ФО, її “модернізація”. Дослідження в площині 

лексичної семантики доводять, що лексичні заміни компонентів, що відбуваються, як 

правило, у напрямку компонент з фразеологічно звʼязаним → з вільним значенням, 

узагальнене → конкретне значення, нейтральне → експресивне значення, 

“оживлюють” внутрішню форму узуальної ФО [Гвоздарев, 1977; Чередниченко, 

2005; Balibar-Mrabti, 2005].  

З цього погляду, як доводить фактичний матеріал, компонент узуальної ФО може 

бути замінений на: 1) термінологічну одиницю, надає їй додаткової прагматичної 

інформації, напр.: заміна загальновживаної ЛО les batteries “батарейки” на 

термінологічну les accus (< un accumulateur) “акумулятор” зумовлює зміну 

семантичного значення узуальної ФО recharger les batteries “відновити сили” → 

recharger les accus “випити ще по одній (чарці)”; заміна ЛО un oeil “око” на термін un 

périscope “перископ” (оптика) або un hublot “ілюмінатор” (транспорт) спричиняє в 

узуальній ФО jeter un coup d’oeil “подивитися” появу додаткового конотативного 

емоційно-експресивного (як правило, негативного) відтінку – jeter un coup de 

périscope “зиркнути навколо себе”, jeter un coup de hublot “кинути оком”; 

2) застарілу, архаїчну одиницю, завдяки чому НФО отримує інше конотативне 

значення, напр.: на базі узуальної ФО défiler son chapelet “висловитися; усе сказати” 

внаслідок заміни дієслівного компонента породжено НФО débiter son chapelet 

“висловити образи, докори”, в якій семантизовано негативне ставлення; 3) арготичну 

одиницю, яка викликає появу нового конотативного компонента в семантиці НФО, 

напр.: ЛО une tête “голова” замінено на арготичні, що реферують до концептосфери 

РОСЛИНА: s’en prendre plein la poire “сваритися”, se fendre la poire “реготати”, se 

payer la pomme de qqn “знущатися над кимсь”; поряд із лексичною заміною 

компонента, спостерігаємо також явище верлана, властивого мові арго: не змінюючи 

самого значення узуальної ФО, фонетичний відповідник додає негативного 

конотативного відтінку, напр.: faire chéara (< voler à l’arrachée) “вкрасти сумку, 



 

 

257 

 

вириваючи її з рук”, se prendre un peucran (< se prendre une crampe) “отримати 

поразку (в любовних спробах); не зацікавити; бути проігнорованим”.  

З огляду на те, що вторинну фразеологізацію зумовлено не лише традиційно 

виокремлюваними чинниками (застаріння реалії, технічний прогрес, боротьба за 

“очищення” мови від запозичень, вплив моди тощо), а й психокогнітивною 

діяльністю людини (в процесі мовлення вона свідомо (когнітивно) впливає на мову, 

виявляючи свій лінгвокреативний характер), вважаємо доцільним під час породження 

знаків вторинної фразеологізації говорити про явище ампліфікації, залишаючи 

поняття субституції для досліджень ступеня усталеності ФО.  

Загалом термін ампліфікація був уведений К. Юнгом на позначення “техніки 

роботи з психологічно значущим матеріалом методом розширення поля його 

розуміння і значень” [Юнг, 2006]. Його теорія певною мірою перегукується з 

дослідженнями “асоціативних полів”, розпочатими ще Ш. Баллі. Асоціативні поля, 

елементи яких повʼязано регулярними й системними відношеннями, можуть 

пересікатися або повністю поглинатися один одним. Тому семантичну ознаку, яка 

лежить в їх основі, розглядають як певну понятійну категорію, яка стосується 

навколишньої дійсності та досвіду людини [Бондарко, 1996]. Залучення поняття 

ампліфікації в контекст породження неофразеологізмів під час вторинної 

фразеологізації дозволило витлумачити його як психокогнітивний процес, сутність 

якого полягає у заміні одного або кількох компонентів узуальної ФО на одиниці, 

повʼязані з ними асоціативно, з подальшим утворенням НФО з відмінним значенням.  

Детальний аналіз фактичного матеріалу показав, що в результаті ампліфікації 

можуть замінювати компоненти, що належать до різних концептосфер або до різних 

категорій однієї концептосфери. Відповідно виокремлюємо метафоричну, 

метонімічну та іншомовну ампліфікації (див. додаток Д табл. 3), які відображають 

різні типи взаємозвʼязку вихідних і введених МП.   

При метонімічній ампліфікації взаємозаміну компонентів базують на 

когнітивній суміжності двох категорій у межах однієї концептосфери, яка веде до 

зміни звʼязку між ними. Зазначимо при цьому, що замінюватися можуть як 

спільнокореневі одиниці типу cracher dans la soupe → cracheur dans la soupe, так і 
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одиниці з різним морфемним складом типу bête noire → mouton noir.    

Проаналізуємо процес породження НФО ranger au clou “відкласти на бік; 

більше не користуватися” від узуальної ФО mettre au clou “закласти (в ломбард)” 

(див. додаток Д рис. 1). Під час породження до ІП 1 узуальної ФО через ПП 1 

спроектовано метафоричні образи ʻвкласти грошіʼ (МП 1) і ʻломбардʼ (МП 2), 

унаслідок чого сформовано концептуальний зміст “закласти щось у ломбард для 

отримання грошей”. При метонімічній ампліфікації дієслівний компонент mettre 

“класти” замінено на компонент ranger “упорядковувати”, наділений конкретнішою 

семантикою. Висвічування профанного образу ʻкласти в певне місцеʼ замінюваного 

компонента (МП 3) під час породження НФО активізує інший метафоричний образ 

іменного компонента ʻвʼязницяʼ (МП 2). Унаслідок цього до ПП 2 спроектовано 

образи ʻвідкласти на бікʼ і ʻзамикатиʼ, а вже ІП 2 “виробляє” новий концептуальний 

зміст – “відкласти на бік і більше не користуватися чимось”.  

Аналіз фактичного матеріалу показав, що під час породження неологічних 

одиниць вторинної фразеологізації шляхом метонімічної ампліфікації спроектовано 

різні когнітивні моделі звʼязків між взаємозамінними компонентами (див. додаток Д 

табл. 4), які можна згрупувати так:  

1) “одне поняття ↔ інше поняття”, яка базується на перетині концептуальних 

просторів компонентів, тобто МП замінювального та замінюваного компонентів 

містять спільні та відмінні образи. Найчастіше в такому випадку взаємозамінено 

позначення частин людського тіла (напр.: mener par les oreilles (< mener par le nez) 

“обманювати”, froncer le nez (< froncer les sourcils) “нахмуритися”, en mettre son doigt 

au feu (< en mettre sa tête à couper) “бути переконаним”) та ознаки обʼєктів номінації 

(напр.: tuyau percé (< tuyau crevé) “погана, ненадійна інформація”). Серед НФО цього 

типу спостерігаємо утворення за аналогією, які мають спільний образ (детальніше 

про аналогію як різновид фразеологічної деривації див. [Гладка, 2018b, с. 465–466]). 

Так, на основі образу ʻпостійний відвідувачʼ від узуальної ФО pilier de cabaret 

“завсідник кабаре” породжено НФО pilier de bistro [bar] “завсідник кабачка; 

алкоголік”, pilier d’église “богомолець; постійний відвідувач церкви”; на основі 

образу ʻзахистʼ сформовано практично одночасно НФО parapluie nucléaire “захист 
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держави, гарантований Ядерним клубом” та parapluie onusien “захист країни 

міжнародною організацією ООН”;  

2) “загальне поняття ↔ конкретне поняття”, яку базують на відображенні родо-

видових (або гіперо-гіпонімічних) звʼязків МП: у МП замінювального та 

замінюваного компонентів наявні спільні образи, але компонент з видовим значенням 

має також один або кілька конкретних образів, напр.: battre de l’air (< faire de l’air) 

“іти геть; забиратися”, sentir le bouc (< puer le bouc) “смердіти”, promesse d’ivrogne 

(< serment d’ivrogne) “обнадійлива обіцянка, якої, однак, не дотримуються”; 

3) “частина ↔ ціле”, яка відображає взаємозаміну компонентів, що називають 

поняття загалом та його частину, напр.: avoir toute sa tête (< avoir la raison) “бути 

поміркованим”, monter une histoire (< monter une pièce) “вигадати вишукану 

брехню”, mettre la clef sous la chatière (< mettre la clé sous la porte) “піти без оплати 

своїх боргів”; дію або явище, до якого вона апелює, напр.: passage à tabac (< passer à 

tabac) “жорстка санкція; фізичне насилля”, serrage de vis (< serrer les vis) 

“інтенсифікація дисципліни”;  

4) “одне поняття → протилежне поняття”, яка демонструє заміну одного 

компонента на інший, антонімічний йому за семантичним значенням (детально про 

розвиток антонімічного значення як спосіб фразеологічної деривації див. [Гладка, 

2018b, с. 466–467]). З точки зору когнітивного моделювання, в ІП неофразеологіму 

зʼявляється образ, протилежний наявному в ІП вихідної ФО, унаслідок чого ми й 

отримуємо нове концептуальне значення, напр.: sauver la baraque (< casser la 

baraque) “врятувати ситуацію”, ouvrir son parapluie (< fermer son parapluie) 

“попередники керівництво; забезпечити собі захист з боку керівництва”, avoir les 

mains libres (< avoir les mains liées) “отримати свободу дій”, cause perdue (< cause 

gagnée) “втрачена, даремна справа”; 

5) “менший ступінь ↔ більший ступінь”, яка передбачає взаємозаміну 

компонентів, що називають різні рівні ознаки обʼєкта номінації і різняться кількісно, 

напр.: roupette de sansonnet (< roupie de sansonnet) “зовсім неважлива річ”, avoir la 

jeura (< avoir de la rage) “бути дуже розлюченим”, être dans le zef (< être dans le vent) 

“бути дуже модним”;  
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6) “дія ↔ виконавець дії”, яка відображає заміну дії на її виконавця або навпаки, 

напр.: coureur de jupons (< courir le jupon) “звабник жінок”, lécher les vitrines (< lécheur 

de vitrines) “розглядати вітрини до того, щоб щось купити, або заради задоволення”; 

bavarder comme une vieille pie (< bavard comme une pie) “багато говорити”.  

Як бачимо, процес метонімічної ампліфікації, задіюючи різні категорії однієї 

концептосфери, спричинює появу абсолютно нового значення або нових 

конотативних відтінків, які по-новому відображають сприйнятий мовцем світ.   

При метафоричній ампліфікації, яка задіює різні концептосфери на основі їх 

подібних ознак (образів), взаємозаміна компонентів зумовлює зміну ономасіологічних 

схем творення НФО. Як приклад розглянемо породження “реанімованої” 

неокомпаративеми arriver comme marée en carême “прийти вчасно, доречно”, 

утвореної від узуальної ФО arriver comme mars en carême “приходити регулярно” (див. 

додаток Д рис. 2). Під час породження НФО активізовано образи профанної сфери 

МП 2 (ʻтретій місяць рокуʼ) і МП 3 (ʻчас покути для католиків, який розпочинається в 

Попільну середу й завершується в день свята Пасхиʼ), а також метафоричний образ 

компонента arriver ʻнеминуче наближатисяʼ (МП 1). Унаслідок цього, ПП відображає 

два спільні образи ʻвеснаʼ і ʻнаближенняʼ, які й спроектовано в ІП 1 і, відповідно, 

сформовано концептуальний зміст “приходити постійно в той самий час, подібно до 

того, як березень завжди збігається з періодом Великоднього посту”. У разі заміни 

другого компонента mars на компонент marée породження бленда відображає іншу 

когнітивну модель, оскільки метафоричний образ останнього ʻпоживний продукт моря 

(риба, раки, молюски)ʼ активізує інші образи вихідних МП. Так, з МП 1 у ПП 2 

спроектовано профанний (а не метафоричний) образ ʻнаближатися до берегаʼ (який 

сьогодні, до речі, вважають застарілим), а з МП 3 спроектовано, навпаки, 

метафоричний (а не профанний) образ ʻпіст як дотримання певних обмежень щодо їжі 

упродовж цього періодуʼ. Після проектування на нього також метафоричного образу з 

МП 4 спільними будуть образи ʻпістʼ і ʻпоява на березіʼ, які в ІП 2 породжуватимуть 

інший концептуальний зміст – ʻприходити вчасно, подібно до того, як продукти моря 

стають доречними на столі під час посту, коли віруючі дотримуються певних обмежень 

щодо їжіʼ. Отже, заміна одного компонента узуальної ФО (mars → marée) зумовлює 
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породження нового концептуального змісту (ʻприходити регулярноʼ → ʻприйти 

вчасно, доречноʼ), а разом з тим і змінює основу ономасіологічної схеми: модель 

ЧАС → ЛЮДИНА змінено на ТВАРИНА → ЛЮДИНА, що дає нам право говорити 

про появу нової ФО.  

Аналіз фактичного матеріалу показав, що в процесі метафоричної ампліфікації, 

подібно до процесу метафоризації під час первинної фразеологізації, задіяно різні 

концептосфери, які слугують сферами ДЖЕРЕЛА і ЦІЛІ (див. додаток Д табл. 5).  

Найпоширеніші неофразеологізми, сферою ЦІЛІ при формуванні яких слугувала 

концептосфера ЛЮДИНА й основними когнітивними схемами яких є такі:  

1) флороморфізм: РОСЛИНА → ЛЮДИНА, напр.: dur de la feuille (< dur de 

l’oreille) “глухий”, se payer la poire de qqn (< se payer la tête) “насміхатися над 

кимось”, prendre un melon (< prendre une tête) “сердитися”;  

2) хрематоморфізм: АРТЕФАКТ → ЛЮДИНА, напр.: traîner ses brodequins 

quelque part (< traîner ses jambes) “йти кудись”, s’emmêler les crayons (< s’emmeler les 

peids) “заплутатися”, tenir sur ses cannes (< tenir sur ses pieds) “триматися рівно, 

незважаючи на стан спʼяніння; бути пʼяним”;  

3) речовиноморфізм: РЕЧОВИНА → ЛЮДИНА, напр.: envoyer la sauce (< envoyer 

la SOS) “закликати до дії; надавати слово”, perdre la boule (< perdre la tête) 

“розгубитися”, avoir du taf sur la planche (< avoir du pain sur la planche) “мати роботу”; 

4) зооморфізм: ТВАРИНА → ЛЮДИНА, напр.: prendre son panard (< prendre son 

pied) “задовольнятися”.  

Друга за поширенням сфера ЦІЛІ – концептосфера АРТЕФАКТ, для якої 

характерно два принципи, а саме:  

1) флороморфізм: РОСЛИНА → АРТЕФАКТ, напр.: monter une patate (< monter 

une pièce) “обманювати з інсценуванням”, valoir son pesant d’oseille (< valoir son 

pesant d’or) “мати ринкову вартість; коштувати дорого”;  

2) антропоморфізм: ЛЮДИНА → АРТЕФАКТ, напр.: ne pas valoir un foutre 

(< ne pas valoir un rond) “нічого не вартувати”.  

Поодинокі приклади НФО демонструють перетин концептосфер, визначений 

різними ономасіологічними схемами і відповідними до них принципами, як-от: 
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принцип антропоморфізму представлений схемами ЛЮДИНА → ІСТОТА (напр.: 

s’endormir comme un bébé (< s’endormir comme un enfant) “швидко заснути; добре 

спати”) і ЛЮДИНА → ПРИРОДА (напр.: croqueuse d’hommes (< croqueuse de 

diamants) “звабниця”), принцип хрематоморфізму зображений у схемі АРТЕФАКТ → 

ТВАРИНА (напр.: chien de casse (< chien de chasse) “людина, яка не гребує нічим”), 

принцип речовиноморфізму – в схемі РЕЧОВИНА → ЧАС (напр.: arriver comme marée 

en carême (< arriver comme mars en carême) “прийти вчасно, доречно”), принцип 

істотоморфізму – в схемі ІСТОТА → КОСМІЧНИЙ ОБʼЄКТ (напр.: être aux anges 

(< être au ciel) “бути задоволеним, щасливим; посміхатися від щастя”).   

Як бачимо, процес метафоричної ампліфікації, задіюючи різні концептосфери, 

зумовлює появу нового значення або нових конотативних відтінків.  

Будучи одним із виявів процесу запозичення, іншомовна ампліфікація сприяє 

входженню до мови-реципієнта нових образів і понять, створюючи “неочікуваний 

комунікативний резонанс” [Мізін, 2009, с. 68].  

Так, у разі заміни питомого компонента une histoire “історія, розповідь” 

узуальної ФО en faire toute une histoire “перебільшувати ситуацію” на англомовний 

cake “пиріг” змінено концептуальний образ, який лежить в основі породження цього 

неофразеологізму: ситуація отримує ознаки ускладненості й хвилювань, які 

характеризують процес приготування пирога. Подібні процеси відбуваються під час 

породження таких НФО, як: booster les ventes (< faire monter les ventes) 

“прискорювати продаж (у разі його повного падіння)”, curiosité kilzecate (< kill the cat) 

“зацікавленість, яка може призвести до поганих наслідків”, faire sa life (< faire sa vie) 

“влаштовувати приватне життя”, концептуальні простори яких доповнено новими 

образами або семантичними відтінками.  

Позначаючи нову, відмінну від наявних реалію, неологізми цього типу поступово 

входять до лексичного складу мови-реципієнта. Відкритість словника до 

екстралінгвальних впливів доводить здатність мови чутливо реагувати на зміни в 

суспільному житті, а сприйняття “чужих” понять і явищ разом з іншомовними 

позначеннями – відкритість самого суспільства до нового знання.   

Отже, іншомовна ампліфікація, подібно до метонімічної та метафоричної, сприяє 
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відображенню нового сприйняття і розуміння світу, що оточує людину, й фіксує їх у 

неологічних одиницях вторинної фразеологізації.    

Когнітивні процеси доповнення та елімінації. Уводячи поняття МП, серед їх 

основних характеристик Ж. Фоконьє називав гнучкість і здатність до модифікації. 

Він стверджував, зокрема, що, формуючись “у режимі реального часу” (в процесі 

мислення і мовлення), вони можуть доповнюватися новими елементами або, 

навпаки, елімінувати наявні [Fauconnier, 1994, с. 16]. Відповідно, перед нами 

постають два когнітивні процеси – доповнення та елімінація, завдяки яким ПП та ІП 

змінюють свою наповненість і формують новий концептуальний простір.  

Загалом питання структурного доповнення, розгортання вихідної ФО 

викликало увагу ще прихильників семасіологічного напрямку вивчення мови та її 

одиниць, які розглядали його як один зі структурно-семантичних способів 

фразеологічної деривації, унаслідок якого відбувається своєрідна деформація 

початкової структури, що сприяє посиленню образності, експресивності й емоційного 

заряду твірної ФО [Денисенко, 1985; Добровольский, 1996; Кунин, 1996; Ларин, 

1977; Мокиенко, 1989; Чередниченко, 2005; Шанский, Иванов, 1987; Haßler, 

Hümmer, 2005; Sabban, 1998].  

Однак дослідження науковців спрямовано на вивчення лише оказіональних 

модифікацій узуальних ФО, які посилюють її образність та експресивність. Хоча 

розширення лексичного складу ФО може породити абсолютно новий мотиваційний 

образ і воднораз нове семантичне значення. Так, загальновідоме французьке 

прислівʼя Advienne que pourra ! “Нехай станеться те, що має статися”, унаслідок 

розгортання своєї структури, отримало форму Fais ce que tu dois, advienne que pourra 

“Станеться те, що має статися, але в будь-якому випадку слід робити те, що потрібно” 

й уже не виражає суто фаталізм, а вчить виконувати свій обов’язок, незважаючи на 

можливі наслідки. До того ж, досліджуючи динаміку фразеологічного масиву, 

лінгвісти часто наголошують на розрізненні “факультативних”, але постійних 

компонентів, які спостерігають при варіюванні фразеологічного звороту, та 

“тимчасових доповнень” [Шанский, Иванов, 1987, с. 67–68], не вказуючи, утім, 

критерії та методи цього розрізнення. Тому вважаємо доцільним застосування методу 
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когнітивного моделювання МП, який допоможе не лише показати зміни в ІП й появу 

нового концептуального змісту, а й відрізнити справді неологічні утворення від 

фразеологічних варіантів.  

Змоделюємо когнітивну модель НФО montrer ce qu’on a dans le ventre “довести 

свою хоробрість”, породжену шляхом розгортання від узуальної ФО avoir dans le ventre 

“бути хоробрим” (див. додаток Д рис. 3). Під час творення значення початкової ФО 

компоненти avoir “мати” та ventre “черево” проектують до ПП профанні образи 

ʻпосесивністьʼ (МП 1) і ʻчеревна порожнинаʼ, ʻсукупність основних внутрішніх 

органівʼ (МП 2), а також метафоричні образи ʻвідчуватиʼ (МП 1) і ʻмісце, де 

знаходяться основні елементиʼ (МП 2), які спільно породжують образи ʻпосесивністьʼ, 

ʻжиттєвий рухʼ, ʻлюдське створінняʼ. Потрапляючи до ІП, їх частково трансформовано 

й утворено концептуальний зміст, який апелює до особи, одним з відчуттів якої є 

хоробрість, унаслідок чого утворена ФО avoir dans le ventre означає “бути хоробрим”. У 

разі її розгортання за рахунок дієслівного компонента montrer “показувати” до ПП 

додано образ ʻвиявити наявність чогосьʼ, спроектований з метафоричного образу 

ʻвиявити щось через свою поведінку або вчинокʼ (МП 3). Відповідно ІП збагачено 

також іще одним образом ʻдовести вчинкомʼ, у результаті чого породжено новий 

концептуальний зміст “довести вчинком, що людському створінню властива 

хоробрість”. Отже, когнітивна модель розгорнутої НФО montrer ce qu’on a dans le 

ventre “довести свою хоробрість” демонструє появу нового значення за рахунок 

додавання до твірного нового образу, а тому й нової ФО.   

Детальний аналіз фактичного матеріалу показав, що породження нового 

концептуального змісту шляхом розгортання зумовлене появою в бленді нових 

образів (див. додаток Д табл. 6), а саме:  

1) образ виконуваної дії або стану, який вводять новим дієслівним компонентом, 

напр.: foutre les nerfs au paquet (< les nerfs au paquet) “сильно нервувати”, s’écarter des 

sentiers battus (< les sentiers battus) “відхилитися від спільного рішення”, avoir une tête 

à claque (< une figure, une tête à claques) “викликати злість”, être une vraie peau de 

vache (< peau de vache) “бути дуже суворим”;   

2) образ ознаки обʼєкта номінації, представленого прикметником або партиципною 
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формою дієслова, напр.: haché comme chair à pâté (< chair à pâté) “побитий; важко 

поранений”, avoir des mains en or (< avoir la main) “бути дуже вправним”, de ma (sa) 

blanche main (< de ma main) “зроблений власноруч”;   

3) образ нового сценарію, який додають до вихідного образу й який трансформує 

концептуальне значення, напр.: Qui cherche trouve et qui trouve supporte (< Qui cherche 

trouve) “Ініціативу карають”, L’argent ne fait pas le bonheur mais y contribue (< L’argent 

ne fait pas le bonheur) “Не в грошах щастя, а в їх кількості”, mettre les points sur les “i” et 

les barres aux “t” (< mettre les points sur les “i”) “чітко розкласти акценти”;  

4) образ виконавця дії, який вводять іменниковим компонентом, напр.: profiteur 

de pain de fesse (< pain de fesse) “сутенер”, bon chien chasse la race (< chasser de race) 

“унаслідувати характер від своїх батьків, пращурів”;  

5) образ місця дії, який уводять іменниковими конструкціями з прийменником, 

напр.: tomber tout cuit dans le bec (< C’est du tout cuit) “не вимагати додаткових 

фізичних зусиль”, lever le cul de sa chaise (< lever le cul) “почати діяти; докласти 

фізичних зусиль”;  

6) образ ознаки дії, вербалізований прийменниковою конструкцією, а саме: de 

bouche à oreille (< bouche à oreille) “пошепки; потайки”.  

Отже, доповнення узуальної ФО постає як один із когнітивних процесів 

утворення неофразеологізмів, під час якого за рахунок додавання нових образів 

зʼявляється новий концептуальний зміст.  

Під час третинної номінації спостерігаємо протилежний доповненню когнітивний 

процес елімінації, сутність якого полягає в тому, що через скорочення структурної 

організації вихідної ФО на один або кілька компонентів зменшують кількість 

проектованих у ПП та ІП образів, що зумовлює зміну концептуального значення.  

З погляду традиційного підходу до вивчення семантики мовних одиниць, цей 

процес номінують як вилучення компонентів, редукцію, еліпсис або алюзію і 

витлумачують як семантичне перетворення похідної ФО, у результаті якого 

відбувається вичленування, відрив від усієї тканини похідної ФО нерозривної групи 

компонентів, яка має семантичну монолітність. Водночас, незважаючи на те, що 

новоутворена фразема починає жити самостійно, її значення і тип переосмислення 
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визначені семантикою твірної ФО [Ларин, 1977, с. 139; Шанский, Иванов, 1987, с. 67–

68]. У фразеологічному зрощенні, пояснює В. Виноградов, усі елементи настільки 

злито й недиференційовано в смисловому відношенні, що еліптичне опущення або 

експресивне скорочення хоча б одного з них зовсім не впливає на значення цілого 

[Виноградов, 1977].  

Вивчаючи причини такого вилучення компонентів, науковці називають звичайну 

економію часу в процесі мовлення, необхідність вилучення зайвих компонентів 

(семантична надлишковість), прагнення до економного використання мовних зусиль 

та засобів [Вакуров, 1983, с. 142–143; Чередниченко, 2005, с. 92–93]. Про це говорять 

також інші науковці, повʼязуючи еліпсис у мові й мовленні із синхронією та 

діахронією. Вони переконані, зокрема, що залежність мовлення від фактору часу 

дозволяє розглядати еліпсис ФО в динаміці як процес, з одного боку, а відносна 

стабільність мовної системи в кожний окремий момент її розвитку визначає підхід до 

синхронного аналізу еліпсису в статиці як результату розвитку семантики й форми 

ФО – з іншого. Відповідно, вони розмежовують два види еліпсису: 1) синхронний, 

який являє собою варіювання значення і форми ФО в контексті окремих творів; при 

цьому спостерігають семантичну тотожність повної і еліптичної форм ФО, та 

2) діахронний, який зумовлює утворення нових ФО, що входять до системи мови разом 

з твірними ФО [Блинова, 2004; Ренская, 1983].  

Під час формування корпусу НФО нам часто траплялися випадки вживання ФО, 

які в оновленій формі зберігають семантичне значення вихідних ФО (“синхронний 

еліпсис”). Так, загальновідома ФО avoir un polichinelle dans le tiroir “бути вагітною” 

(ХІХ ст.) функціонує у сучасній мові без зміни семантики у вигляді її варіанта avoir 

un polichinelle; інноваційне словосполучення faire le voisinage “проводити опитування 

сусідів” являє собою стягнутий варіант колокації faire une enquête de voisinage з тим 

же значенням. На наш погляд, такі випадки варто розглядати як оказіональне 

вживання узуальних ФО або ж, за словами І. Вардуля, як “варіанти одного інваріанта” 

[Вардуль, 1977, с. 304]. Нас же цікавить скоріше “діахронний еліпсис”, результатом 

якого є ФО, що, потрапляючи з часом до словникового складу мови як неологізми, а 

потім як конвенційні одиниці, мають відмінне від вихідної ФО значення. Лише в 
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такому випадку ми можемо говорити про редукцію компонентів як процес, 

результатом якого є поява неофразеологізмів.  

Розглядаючи окреслене явище з погляду когнітивного моделювання МП, 

пропонуємо дотримуватися поняття елімінації, широковживаного, зокрема, у 

когнітивній науці (фреймова семантика) та психології на позначення процесу 

знищення змісту слоту, слоту загалом [Баранов, Добровольский, 1990] або 

відторгнення засвоєних раніше вражень, які брали участь у формуванні психологічних 

структур, поступаючись місцем новим структурам [Большой психологический, 2004]. 

Саме завдяки елімінації наявних у ПП та ІП образів, спроектованих з МП компонентів 

твірної ФО, породжено новий концептуальний зміст.  

Проілюструємо мовлене прикладом творення НФО un cheveu sur la langue 

“шепеляння” на основі узуальної ФО avoir un cheveu sur la langue “шепелявити” (див. 

додаток Д рис. 4). Під час становлення твірної ФО ПП містить два спільних образи 

ʻпосесивністьʼ і ʻлюдське створінняʼ, як результат спроектованих до нього профанних 

образів ʻволодітиʼ (МП 1), ʻлюдське створінняʼ (МП 2), ʻодин з основних органів 

мовленняʼ (МП 3) та метафоричного ʻвідчуватиʼ (МП 1). До ІП спроектовано спільні 

образи з ПП, а також метафоричні образи ʻперешкодаʼ (МП 2) і ʻманера говоритиʼ 

(МП 3), унаслідок чого сформовано концептуальний зміст, який апелює до “людини, 

якій щось заважає під час мовленняʼ. У разі редукції дієслівного компонента avoir 

“матиʼ в ПП та ІП еліміновано профанний образ ʻпосесивністьʼ, що зумовлює зміну 

концептуального значення: ідеться про саму “манеру говоріння людини, якій ніби 

щось заважає говорити”. У такий спосіб процес номінації переходить від дії до 

поняття і воднораз породжує нову ФО з новим концептуальним значенням.   

Аналіз фактичного матеріалу показує, що процес елімінації образів зумовлює два 

різних шляхи розвитку концептуального змісту (див. додаток Д табл. 7):                        

1) концептуальний зміст НФО зазнає категорійної трансформації, тобто 

внаслідок усічення одного з компонентів узуальна ФО змінює свій категорійний 

статус. Найчастіше процес елімінації заторкує початковий компонент дієслівних 

фразеологізмів, унаслідок чого семантику НФО спрямовано на відображення 

обʼєкта номінації та його ознак (напр.: eau de boudin (< s’en aller en eau de boudin) 
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“безцінний предмет”, eau qui dort (< il n’est pire eau que l’eau qui dort) “те, що 

здається спокійним, але може прокинутися із силою”, jamais un mot plus haut que 

l’autre (< ne pas dire un mot plus haut que l’autre) “людина, яка ніколи не виходить із 

себе, з байдужим характером; приємна, скромна людина”, poule aux oeufs d’or 

(< tuer la poule aux oeufs d’or) “постійне джерело доходів”) або ознаки дії (напр.: 

comme en quarante (< repartir comme en quarante) “енергійно, активно”, comme 

perles aux cochons (< jeter des perles aux cochons) “абсурдність, марнотратство”). 

Саме завдяки тому, що образи, які залишилися в новому концептуальному змісті, 

відображають семантичну монолітність, вони здатні отримати індивідуальне, цілісне 

значення й виконувати нову номінативну функцію. Спостерігаємо також випадки 

відокремлення початкових іменникових компонентів від узуальних ФО. У такому 

випадку саме вони слугують носієм семантичного стрижня твірної ФО, на основі 

якого сформовано новий концептуальний зміст, напр.: bave du crapaud (< la bave du 

crapaud n’atteint pas la blanche colombe) “несправедливе висміювання”, une main de 

fer (< une main de fer dans un gant de velours) “тверде, непохитне керівництво”;  

2) концептуальний зміст НФО розгорнуто в напрямку “конкретне значення → 

узагальнене значення”, напр.: НФО tout est bien qui finit “Все добре, що закінчується” 

апелює до будь-якого (хорошого чи поганого) кінцевого результату справи, головне – 

те, щоб вона взагалі завершилася, чим і відрізняється від похідної ФО tout est bien qui 

finit bien, яка передбачає лише хороше завершення справи. У подібний спосіб породжено 

також такі НФО, як: mettre le feu à qqch (< mettre le feu aux poudres) “сіяти паніку, 

хвилювання”, manger son pain blanc (< manger son pain blanc le premier) “пережити 

найбільш сприятливий період”, venir de la flûte, retourner au tambour (< l’argent qui 

vient de la flûte, s’en retourne au tambour) “що погано нажите, добро не приносить”.   

Отже, елімінація, унаслідок якої в ІП зникають образи, наявні в похідних ФО, 

зумовлює зміну концептуального значення, а разом з тим і появу нової ФО.  

Розглянуті вище когнітивні механізми додавання та елімінації компонента 

постають як квантитативні зміни, які відображають парадоксальність динаміки 

розвитку мови. З одного боку, ми маємо збільшення елементів мовного потоку, а з 

іншого – економію мовленнєвих зусиль. При цьому перше явище зумовлює 
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переважно конкретизацію об’єкта номінації, а друге – його узагальнення.  

Процес калькування. До процесів вторинної фразеологізації належить 

калькування, яке сьогодні вважають одним із продуктивних шляхів неологізації 

лексико-фразеологічного складу мови і чи не єдиним технічно можливим способом 

точної і вмотивованої передачі засобами рідної мови нового поняття, обʼєкта або 

явища, виражених іншомовним терміном. Однак ще донедавна калька належала до тих 

лінгвістичних явищ, які згадували лише принагідно, зокрема як другорядний феномен 

у дослідженнях, присвячених запозиченням, перекладу або ж міжмовним контактам 

(У. Вайнрайх, К. Флекенштейн, Ch. Bally, L. Depecker та ін.). Протилежну позицію 

займали ті науковці, які надавали калькам відокремленого статусу (В. Акуленко, 

Р. Зорівчак, Г. Коломієць, В. Кононенко, Н. Котелова, Л. Паламарчук, Р. Помірко, 

С. Семчинський, М. Шанський та та ін.) (детальніше про окреслену полеміку див. 

[Гладка, 2011]). Саме останній підхід до мовної сутності кальок уможливлює вихід за 

межі традиційного підходу до явища калькування і його розгляд як частину 

дериваційної системи номінації. Зважаючи на це, процес калькування розглядатимемо 

як один з механізмів вторинної фразеологізації, сутність якого полягає у породженні 

НФО шляхом буквального перекладу компонентів іншомовних усталених виразів з 

подальшим складанням їх за законами даної мови або шляхом надання питомому слову 

одного зі значень близького або ідентичного до нього іншомовного компонента, 

унаслідок чого новоутворені одиниці отримують новий концептуальний зміст.  

Проілюструємо процес породження нового концептуального значення на прикладі 

неологічної колокації air conditionné “кондиціоноване повітря” на основі англійського 

усталеного виразу з ідентичним значенням аir conditioned (див. додаток Д рис. 5). До 

ПП спроектовано профанний образ ʻсуміш газів, з яких складається атмосфераʼ 

(МП 1), і метафоричний образ ʻособлива якістьʼ (МП 2), який було запозичено МП 2 

під час калькування з іншомовного простору прикметникового компонента 

conditioned ʻнаданий системою кондиціонуванняʼ. А в ІП породжено новий 

концептуальний зміст “повітря в приміщенні, яке отримало потрібну температуру 

завдяки системі кондиціонування”. У такий спосіб питомий компонент conditionné 

“зумовлений; підготовлений” отримує невластивий йому образ, який і бере участь у 
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творенні нового значення, а разом з тим і нової ФО французької  мови.  

Детальний аналіз фактичного матеріалу дозволив виокремити три типи 

фразеологічних кальок, а саме: 1) семантичні, 2) семантико-синтаксичні та 

3) формальні (див. додаток Д табл. 8).  

Найпоширенішим типом фразеологічних кальок є семантичні, до яких 

зараховуємо НФО, одному з компонентів яких надали значення іншомовного слова, 

яке йому ідентичне або близьке за змістом. Принагідно зазначимо, що в сучасній 

лінгвістиці питання відокремленого статусу семантичних кальок, або семантичних 

інклінацій (Б. Серебреніков), або семантичних запозичень (Е. Хауген), або 

семантичної інтерференції (Ю. Жлуктенко), викликає певні суперечки. Так, деякі 

дослідники розглядають їх як один із видів запозичень на тих підставах, що в 

калькованих словах або словосполученнях іншомовним за походженням елементом є 

семантика, а словотвірна структура залишається автохтонною [Конопацька, 2005, 

с. 145–146; Помирко, 1978, с. 22; Пономаренко, 1962, с. 92].  

Протилежну думку висловлює, зокрема, О. Клименко, який розмежовує поняття 

семантичної кальки й семантичного запозичення на матеріалі французької та 

англійської мов. Так, під семантичною калькою він розуміє запозичене семантичною 

структурою французького слова і мотивоване в ній значення англійського слова, яке 

може збігатися з французьким словом основним (вихідним) значенням. А 

семантичним запозиченням, на його погляд, є запозичене семантичною структурою 

французького слова і мотивоване в ній значення англійського слова, яке збігається з 

ідентичною чи подібною цьому слову послідовністю орфограм та близькою 

фонетичною оболонкою [Клименко, 1995, с. 87]. Відокремлену позицію посідає 

Г. Герреро Рамос, витлумачуючи семантичну кальку як “автохтонне слово чи зворот, 

які запозичили переносне значення іншомовної одиниці” [Guerrero Ramos, 1996, 

c. 34]. Але таке розуміння семантичних кальок звужує загалом поняття їхньої мовної 

сутності, адже калькують не лише переносне, а й пряме значення іншомовної 

лексеми, що, власне, доводить аналізований фактичний матеріал. Так, шляхом 

семантичного калькування у сучасній французькій мові зʼявилися антонімічні НФО 

типу col blanc “службовець (< англ. white collar) та col bleu “робітник” (< англ. blue 
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collar), неологічні колокації типу armement conventionnel “неядерна класична зброя” 

(< англ. conventional weapons).   

Варто зауважити також, що при існуванні постійних міжмовних контактів важко 

відмежувати факт семантичного впливу іншої мови від паралельного розвитку 

семантичної структури слів у цій мові, де результат (появу нового значення) виявлено 

лише як постфактум. Як стверджують M. Кабре й Л. де Ізагін, “не існує критеріїв, які 

б чітко доводили, що значення певного слова є результатом семантичної кальки, а не 

самостійним розвитком вихідного значення слова у зв’язку з виникненням нового 

поняття” [Cabre, Yzaguine, 1995, c. 94], з чим важко не погодитися. Наприклад, НФО 

Empire du Mal “соціалістичні країни”, яка потрапила до французької мови завдяки 

калькуванню з англійської ФО Axis of Evil “країни, натхнені дияволом (у розумінні 

уряду Сполучених Штатів)” і яка пізніше модифікувала свою форму і значення. Тому 

вважаємо влучним визначення семантичних кальок Ф. Годена й Л. Геспена, які 

розуміють під ними “будь-яку (мотивовану або немотивовану) появу нового значення 

в семантичній структурі автохтонного слова під впливом іншомовної лексеми” 

[Gaudin, Guespin, 2000, c. 312].  

Менш поширеніші семантико-синтаксичні кальки, до яких зараховуємо НФО, 

що, поряд із незвичною для французької мови семантикою, залишають також 

незвичні для неї синтаксичні ознаки іншомовної одиниці. Аналізовані нами 

неофразеологізми цього типу демонструють два випадки синтаксичного калькування, 

а саме: 1) збереження властивого іншій мові порядку слів, напр.: demain sera un autre 

jour “завтра все буде інакше” (< англ. tomorrow is another day), pole position “вигідне, 

виграшне положення” (< англ. pole position); та 2) недоречне вживання пасивної 

форми, напр.: être justifié de qqch “мати докази” (< англ. to be justified in smth).  

Найменшу кількість у нашому корпусі становлять формальні кальки, отримані 

“поморфемним” перекладом складеного іншомовного слова, напр.: feuille de route 

“проект політичної боротьби; план урегулювання конфлікту; програма розвитку 

проекту” (< англ. roadmap), або “перетягуванням” до французької мови іншомовних 

абревіатур, напр.: film de série Z “фільм з низьким бюджетом і поганої якості” (< англ. 

Z movie).  
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Отже, процес фразеологічного калькування відображає, насамперед, когнітивну 

(інтелектуальну та пізнавальну) діяльність представників контактних мовних 

спільнот, унаслідок якої з’являються не лише нові НО й утілений у них новий зміст, 

не просто нові звукові комплекси, а й поняттєві поля. Завдяки цьому розширено 

глобальний інформаційний простір, суспільні та економічні процеси, спрямовані на 

світову інтеграцію, що, у свою чергу, збагачує словниковий склад сучасних мов і 

впливає на їхній розвиток.     

Граматичні трансформації як когнітивний спосіб породження 

неофразеологізмів. Вивчаючи усталеність ФО як одну з основних характеристик 

їхньої природи, ми частково порушували питання граматичної варіативності 

узуальних ФО, що заторкує категорійну семантику вихідної ФО, але не зачіпає їхньої 

образності, надаючи їм більшої експресії в дискурсі. Прикметно, що зміни цього типу 

належать до тих явищ, які залишаються майже непомітними для реципієнта. Якщо 

мовець, наприклад, удасться до зміни категорії числа або стану – до, так би мовити, 

граматичної дефразеологізації, то його наміри не будуть ефективними: зберігаючи 

звичне семантичне значення, новоутворення не викличе бажаної реакції.  

Водночас, як стверджують деякі науковці, фразеологічна деривація може 

зумовити зміни в категорійній семантиці похідної ФО [Зимин, 1972, с. 80; Керимзаде, 

1984, с. 7]. Так, категорійну сему процесуальності твірної ФО prendre ses aises “не 

соромитися” протиставлено категорійній семі стану похідної ФО avoir ses aises “бути 

в ситуації, де не відчувають незручності”; дериваційну пару tirer qqn d’affaire 

“витягнути когось зі скрутного становища” → se tirer d’affaire “бути поза 

небезпекою” побудовано на зміні категорійної семи направленості дії; перетворення в 

плані індивідуальної семантики спостерігаємо, зокрема, під час творення НФО d’un 

tout autre acabit “іншої природи” на основі наявної уже у французькій мові ФО de cet 

(même) acabit “такої самої природи”, де протиставлення здійснено по лінії 

диференційних сем ʻцей, такий самийʼ та ʻіншийʼ.  

Аналізуючи подібні семантичні перетворення, Н. Керимзаде переконаний, що 

вони не завжди зумовлюють втрату асоціативних зв’язків з початковими умовами 

переосмислення. Це відбувається, на його думку, лише в тих випадках, коли твірна 
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ФО є “відмерлою” формою або одиницею зі стертою внутрішньою формою 

[Керимзаде, 1984, с. 19]. Водночас, фактичний матеріал засвідчує численні приклади 

морфо-синтаксичних змін узуальних ФО, які породжують неофразеологізми з новим 

концептуальним змістом.  

Пояснимо творення НФО se peler le jonc “мерзнути” від узуального peler le jonc 

“набридати” за допомогою побудови його когнітивної моделі (див. додаток Д рис. 6). У 

ПП 1 спроектовано профанні образи з двох МП компонентів вихідної ФО peler 

ʻзнімати шкіруʼ і le jonc ʻоднодольна травʼяниста рослина родини злаковихʼ, які в 

ньому отримали спільний образ ʻшкіраʼ. У результаті метафоричного перетворення на 

основі ономасіологічної моделі РОСЛИНА → ЛЮДИНА в бленді породжено новий 

зміст “набридати людині, завдаючи їй неприємних відчуттів, ніби знімаючи з неї 

шкіру”. У разі зміни активного стану дієслівного компонента на пасивний в ІП 2 

спроектовано інший профанний образ з МП 3 ʻвтрачати волосяне покриття, епідермісʼ 

(компонент se peler). Зберігаючи ономасіологічну модель метафоричного 

перетворення, новий бленд породжує інший образ, який формує новий концептуальний 

зміст “мерзнути, ніби втративши шкіру”. Так зміна категорійної ознаки стану 

дієслівного компонента зумовила “висвічування” іншого концептуального образу, що, 

у свою чергу, породило НФО з новим концептуальним змістом.   

Аналіз фактичного матеріалу показав, що породження нового фразеологічного 

значення може відбуватися внаслідок граматичних трансформацій, серед яких 

можемо назвати такі (див. додаток Д табл. 9):  

1) зміна категорії стану дієслівного компонента, під час якої дія, спрямована на 

обʼєкт, переходить на самого діяча або навпаки. При фразеологічній деривації цього 

типу дієслово узуальної ФО отримує форму пасивного (напр.: être peint en jaune 

(< peindre qqn en jaune) “бути обманутим”, être battu en brèche (< battre en brèche) 

“бути побитим; спростовуватися”) або займенникового (напр.: se monter la tête 

(< monter la tête à qqn) “нервуватися; піднятися духом (під впливом алкоголю)”, se 

faire une gamelle (< faire une gamelle) “наїстися”) стану; 

2) зміна категорії числа іменникового компонента в напрямку однина → 

множина й навпаки, надаючи НФО більш узагальненого значення, напр.: faire la 
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misère à qqn (< faire des misères) “погано ставитися до когось”, faire des ménages 

(< faire le ménage) “займатися дрібними справами без зацікавленості”;  

3) зміна категорії способу дії, яка породжує новий концептуальний зміст, напр.: 

НФО Bouffe(ez) la rate! (< bouffer la rate) “Ну ж бо! (заклик підбадьорення під час 

бійки)” і accrocher le wagon (< Accrochez les wagons!) “дотримуватися заданого 

ритму” отримали в ІП елемент наказу чи прохання або ж, навпаки, замінили його на 

обʼєктивний спосіб дії.  

Отже, зміна категорійної ознаки одного з компонентів узуальної ФО зумовлює 

появу неофразеологізму з новим концептуальним значенням, що вказує на 

когнітивний характер цього процесу.  

Процес контамінації. Одним зі способів фразеологічної деривації, 

виокремлюваних науковцями під час вивчення динамічних процесів мови, є 

контамінація, сутність якої полягає у створенні на основі суміщення двох або більше 

узуальних ФО нової самостійної одиниці, для якої характерні, поряд із новою 

структурою, новий смисл і нова образність (І. Абрамец, Г. Аліомарова, О. Бабкін, 

Т. Гусейнова, М. Джаграєва, В. Іцкович, Л. Ройзензон, Б. Шварцкопф та ін.). 

Незважаючи на пильний інтерес до цього явища з боку лінгвістів і значну кількість 

праць, присвячених йому, існує кілька дискусійних аспектів цього питання. По-

перше, різні міркування лінгвісти висловлюють щодо умов її реалізації. Так, одні з 

них, розглядаючи контамінацію як поєднання частин семантично подібних 

фразеологізмів, вважають безперечною умовою її творення смислову близькість 

контамінувальних ФО [Бабкин, 1970, с. 104]. Протилежну думку висловлюють ті 

науковці, які витлумачують це явище як поєднання двох або більше усталених 

словосполучень будь-яких типів [Ройзензон, Абрамец, 1970, с. 57]. Детальніше до 

цього питання підійшла О. Колобова, розширюючи поняття контамінації і 

детермінуючи його як “прийом перетворення ФО, заснований на комплексній 

трансформації усіх рівнів структурної організації мовних ФО” [Колобова, 2011, с. 9]. 

Серед основних чинників можливого поєднання двох або більше ФО, дослідниця 

називає протиріччя між цілісністю значення і нарізнооформленністю, структурно-

граматичну модель ФО, ізоморфізм форми й змісту, семантичну близькість 
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контамінувальних ФО, а також граматичну, лексичну й семну сполучуваності ФО, які 

вступають у контамінаційний процес [Там само, с. 10]. У результаті цього 

перетворення відбуваються зміни на граматичному рівні: новоутворена ФО зберігає 

синтаксичну модель мовних прототипів (за умови їхньої структурної тотожності), але 

змінює формальний склад компонентів або ж, навпаки, компонентний склад 

контамінованих ФО залишається без змін, але утворюється ФО іншої синтаксичної 

моделі. Трансформації спостерігаємо також на семантичному рівні: ураховуючи те, 

що контамінувати можуть як близькі за значенням, так і семантично відмінні ФО, 

створюється складна образна картина, яка містить фрагменти образних основ 

вихідних одиниць або суміщує цілі образи узуальних ФО, при цьому відбувається 

часткове або повне перетворення елементів конотації базових ФО (експресивності, 

оцінки, стилістичної віднесеності) [Колобова, 2011; Ройзензон, Абрамец, 1970].       

По-друге, ведучи мову про результати контамінації, науковці підкреслюють, що, 

оскільки в більшості випадків це будуть одиниці мовлення, то про утворення нових 

одиниць можна говорити лише умовно. Такі факти мовленнєвої творчості, хоча й 

сприяють розумінню механізму мовного розвитку, можуть бути зарахованими, на їхню 

думку, до класу обмовок або помилок мови, внаслідок мовної неуважності або у звʼязку 

з неправильними асоціаціями [Бабкин, 1970; Ройзензон, Абрамец, 1970]. Подібну думку 

висловлено тими дослідниками, які розглядають результат фразеологічної контамінації 

як оказіональні утворення, що функціонують лише в авторському тексті [Колобова, 

2011, с. 11], або як суто стилістичний прийом, у результаті якого створено каламбури, 

які надають мовленню комічності [Джаграева, 2005, с. 64].  

Не заперечуючи яскраво виражене прагматичне навантаження контамінованих 

ФО в дискурсі, а також властиву їм нерідко невідповідність нормам мовного вжитку, 

вважаємо, що новотвори цього типу здатні пройти процеси соціалізації та 

конвенціоналізації, необхідні для отримання ними статусу неологізмів, а згодом 

узуальних (мовних) одиниць. Підтвердження висловлених нами міркувань знаходимо 

також під час аналізу наповненості ІП контамінованих ФО: у ньому поєднано образи 

МП компонентів різних вихідних ФО, що й зумовлює формування нового 

концептуального змісту.  
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Продемонструємо сказане на прикладі утворення НФО avoir un coup dans l’aile 

“бути напідпитку” на основі двох відмінних семантично твірних ФО en avoir dans 

l’aile “бути ослабленим; відчувати загрозу для свого здоровʼя або добробуту” і boire 

un coup “випити одну або кілька чарок алкоголю” (див. додаток Д рис. 7). При 

породженні ІП першої ФО до нього спроектовано спільні образи з ПП, а саме: 

профанний образ ʻмати щосьʼ (МП 1), метафоричний образ ʻвідчуттяʼ (МП 1), 

сакральний образ ʻполітʼ (МП 3). У результаті цього зʼявляється концептуальний 

зміст, який апелює до “людини, яку щось змушує відчувати себе ослабленою”. Під 

час утворення ІП другої ФО з ПП спроектовано один спільний образ ʻалкогольний 

напійʼ, що базується на метафоричних образах МП 3 і МП 4 – ʻпоглинати у великій 

кількості алкогольні напоїʼ та ʻалкогольний напійʼ. Як наслідок отримуємо 

концептуальний зміст “вживати алкогольні напої”. Відтак, до ІП контамінованої ФО 

спроектовано образи ʻослаблений стан людиниʼ і ʻалкогольний напійʼ, що породжує 

новий концептуальний зміст “бути в ослабленому стані через вживання алкогольних 

напоїв”. Отже, фразеологічна контамінація постає як когнітивний (свідомий, а не 

випадковий) процес, який базується на залученні компонентів вихідних ФО різного 

типу та їхніх МП до нової образної системи, унаслідок чого сформовано новий 

концептуальний зміст, вербалізований НФО. 

Залежно від чинників, що зумовлюють конкретний випадок контамінації, у 

сучасній лінгвістиці розрізняють чотири контамінаційні моделі: 1) контамінація-

перехрещення, при якій взаємодіють дві ФО з подібним значенням і граматичною 

структурою; при цьому відбуваються поєднання (граматичне й смислове) узуальних 

одиниць і обовʼязкова редукція одного з компонентів у складі кожної одиниці; 

2) контамінація-поширення, при якій одну базову ФО поширено компонентами іншої 

або один з компонентів вихідної ФО поширено цілою ФО; 3) контамінація-

накладання, при якій контамінують дві ФО з однаковим компонентом (дієслівним або 

субстантивним); 4) контамінація-приєднання, при якій контамінована ФО містить усі 

структурні елементи вихідних ФО [Колобова, 2011, с. 10–11]. 

Застосовуючи цю типологію до зібраного нами фактажу, можемо виокремити 

три когнітивні моделі фразеологічної контамінації, представлені в сучасній 
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французькій мові (див. додаток Д табл. 10), а саме:  

1) когнітивна модель “перехрещення”, яку схематично можна представити як 

АB + CD = AD, де A, B, C, D – МП компонентів узуальних ФО: у контамінаційний 

процес вступають дві ФО, для яких характерна спільна семантика і структура; при 

породженні НФО відбувається обовʼязкова елімінація одного з МП компонентів 

вихідних ФО, напр.: retour de bâton (< retour de manivelle + tour de bâton) 

“непередбачений вчинок у зворотному напрямку”, se tordre en deux (< se tordre de 

rire + se casser en deux) “голосно сміятися”, remporter aux points (< remporter une 

victoire + vainqueur aux points) “виграти за кількістю очків”;  

2) когнітивна модель “приєднання”, яку схематично зобразимо як АB + CD = 

ABCD: ІП неофразеологізму, породженого шляхом контамінації, містить образи, 

спроектовані з усіх МП компонентів вихідних ФО; при цьому відбувається 

перерозподіл структурно-синтаксичних звʼязків між компонентами, напр.: à l’insu 

de son plein gré (< à l’insu de + de son plein gré) “вимушений допінг”, ne pas avoir 

pour deux sous de raison (< avoir raison + pas pour (un) deux sous) “бути абсолютно 

неправим”;  

3) когнітивна модель “поширення”, яку схематично подамо як AB + CD = ABD: 

при контамінації одна базова ФО поширює свою структуру одним із компонентів 

іншої; інакше кажучи, ІП неофразеологізму містить також образи, спроектовані до 

нього з МП іншої ФО, напр.: avoir un coup dans l’aile (< en avoir dans l’aile + boire un 

coup) “бути напідпитку”.  

Отже, процес фразеологічної контамінації постає як один із когнітивних 

прийомів породження неофразеологізмів, які на основі нового образу відображають 

по-новому сприйнятий людиною навколишній світ.   

 

4.7.2. Процес неосемантизації під час вторинної фразеологізації  

 

Одним із показників динаміки розвитку мови є функціональна переорієнтація 

мовної одиниці, тобто зміна її функціональних характеристик, яка зумовлює 

переструктурування елементів мовної системи й являє собою особливий 
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дериваційний процес, не пов’язаний зі зміною форми мовної одиниці, відображає 

виконання у висловлюванні нехарактерних для неї раніше синтаксичних, 

семантичних і прагматичних функцій. До однієї з форм функціональної 

переорієнтації зараховують утворення семантичних неологізмів, які відображають 

зрушення (зсув) у денотативному компоненті мовних одиниць (див., зокрема, праці 

А. Зализняк, Ю. Зацного, Г. Івлєвої, Я. Конопацької, Л. Лебедєвої, Д. Мазурик, 

I. Ольшанського, О. Потебні, Г. Солганик, А. Dugas, J. Sablayrolles та ін.). Щодо 

процесу семантичного перетворення, або неосемантизації, узуальних ФО, то він 

досить рідко постає об’єктом активних наукових розвідок, присвячених 

фразеологічній деривації [Баранов, Добровольский, 2008; Денисенко, 1993; 

Джаграева, 2005; Добровольский, 1996; Кубрякова, 1981; Пелепейченко, 1996; Телия, 

1986]. Водночас, досліджуючи семантичне перетворення усталених виразів, можемо 

сміливо залучати теоретичні доробки з лексичної неології, адже компоненти ФО 

являють собою ЛО, хоча й певною мірою переосмислені.  

Порушуючи загальнотеоретичні питання семантичної деривації, звернемося, 

насамперед, до визначення поняття семантичний неологізм (неосемема, неосема, 

неосемантизм, семантична інновація, лексико-семантичний неологізм, семантичний 

новотвір, неологізм за значенням, неологізм значення, новий лексико-семантичний 

варіант), яке й досі викликає суперечки серед науковців, зважаючи хоча б на цю 

різноманітність запропонованих термінів. Услід за О. Потебнею, на думку якого 

“навіть незначні зміни в значенні слова роблять його взагалі іншим словом” [Потебня, 

1999, с. 15], більшість сучасних дослідників зараховують до семантичних неологізмів 

ті ЛО, для яких характерні різнопланові зміни в семантичному навантаженні 

[Конопацька, 2005; Dugas, 1990; Dugas, Molinier, 1992; Sablayrolles, 2000] або які 

сформували в семантичному полі однозначного чи багатозначного слова нове значення 

[Зализняк, 2001; Кустова, 2008; Мазурик, 2002]. Інші дослідники трактують 

семантичні неологізми як “слова, які за певних обставин або повністю змінили своє 

“старе” значення, або приєднали до наявної системи значень одне або кілька нових” 

[Розен, Гулыга, 1977], або як нові лексико-семантичні варіанти слів, утворені на основі 

одиниць, які вже функціонують [Андрусяк, 2002; Alarcos, 1992], або як слова в новому 
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значенні [Волошин, 1971]. Отже, на відміну від лексичних неологізмів, які абсолютно 

відповідають соссюрівському визначенню мовного знака як непорушного зв’язку 

означуваного й означувального, семантичні неологізми суперечать такому постулату 

дво-однозначності (bi-univoque) між означувальним і означуваним [Bastuji, 1974] і 

демонструють постульоване С. Карцевським положення про “асиметричний дуалізм 

мовного знака” [Карцевский, 1965, с. 85].    

Однак семантичне перетворення, як переконують нас науковці, є результатом 

природного розвитку будь-якої мови, зумовленим пізнавальною і комунікативною 

потребами людини в її соціально-історичній практиці. Для позначення нових 

предметів, явищ або ситуацій, які входять до сфери людського досвіду, людина 

моделює їх за допомогою наявних в її свідомості семантичних структур, 

пристосовуючи нові елементи досвіду до засвоєних вже моделей і надаючи їм нових 

функцій. Порушуючи рівновагу між змістом і формою мовного знака шляхом 

нарощування значень, додавання конотацій тощо, людина виявляє свій 

неформальний, креативний характер (детальніше про когнітивні засади полісемії та 

семантичного розвитку мовних одиниць див. [Гладка, 2008b, 2008c, 2009]).          

Отже, семантичні інновації разом із аналітичною діяльністю людського 

мислення відображають тенденцію до економії мовних засобів. За результатами 

досліджень, кількість семантичних неологізмів сягає приблизно чверті від загальної 

кількості всіх інновацій, незалежно від часового проміжку, який вивчають 

[Конопацька, 2005, с. 40]. Це, пояснює Д. Мазурик, “той поріг, що його встановила 

мовна система для збереження стабільності й здатності бути універсальним засобом 

комунікації” [Мазурик, 2002, с. 11].   

Натомість, розглядати неологізацію мови суто як засіб забезпечення 

повноцінного спілкування, на наш погляд, не доцільно, оскільки вона, за словами 

М. Алефіренка, відображає також креативність самої мови, яку перебудовано 

синергетично, її лінгвопрагматичну адаптацію до нових ціннісно-смислових 

пріоритетів, своєрідну ономасіологічну реакцію на стрімкі зміни соціокультурного 

простору [Алефиренко, 2008, с. 208]. Потенційність до змін закладено в самій 

семантиці мовної одиниці, й чим більше семних компонентів входить до складу її 
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значення, тим більше її полісемантичні потенції.  

Щодо семантичної деривації узуальної ФО, то, на переконання С. Денисенка, її 

розгорнуто на основі конотацій, як домінувального компонента в її семантиці, у 

результаті чого несуттєва прагматична ознака вихідного значення ФО стає основною. 

На формування конотації фразеологічного деривата значний вплив має панівний тип 

сприйняття або використання відповідного об’єкта дійсності, історичний, релігійний, 

психологічний, політичний або інший національно-культурний контекст їхньої 

реалізації, їхня етимологія та інші, зовнішні по відношенню до їх безпосереднього 

життя в мові, чинники [Денисенко, 1993].  

Водночас, підґрунтям реалізації динамічного характеру семантики НФО в 

синхронії слугує контекст (про що йшлося вище), урахування якого уможливлює 

розгляд семантики мовної одиниці як “рухомого, динамічного конструкта”, мовне 

значення як таке, що вибудовують “у режимі реального часу”, а не з готових 

стереотипізованих когнітивних моделей. Спростовуючи так традиційне твердження 

“форма має значення ex tempore” (див., зокрема, праці Б. Задорожного, 

М. Кочергана, О. Кубрякової, Т. Лебедєвої, Б. Серебреннікова, W. Croft, G. Lakoff, 

T. Moore i Ch. Carling, E. Sweetser та ін.), вважаємо, вслід за Л. Пелепейченко, що 

“формування нового значення починається не з формування відтінку, а з реалізації 

слова у значенні, не властивому йому в мовній системі: його предметно-понятійна 

віднесеність відрізняється від віднесеності мотивувального. Формування ж відтінку 

починається з реалізації слова у модифікованому значенні, предметно-понятійна 

віднесеність якого така ж, як і в мотивувального. Якщо предметно-понятійна 

віднесеність мотивованого й мотивувального відрізняється, є всі підстави вважати 

його мотивовано самостійним значенням” [Пелепейченко, 1996, с. 40].  

Пояснюючи концептуальні основи розвитку нового значення з погляду 

когнітивної неології, лінгвісти залучають поняття когнітивних процедур інференції 

(процес отримання вихідних знань при обробці інформації і сам умовивід) і 

наслідування (процес передачі певного обʼєму концептуальної інформації, яка 

міститься у вихідному значенні слова, новому значенню або значенням) [Боярская, 

1999; Заботкина, 1989; Селіванова, 2008; Traugott, 1999]. Остання процедура, 
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інферентна за природою, демонструє спільну інформацію для вихідної і похідної 

когнітивних структур. Формування нового значення в узуальних словах, як 

стверджують науковці, відбувається, насамперед, у результаті їхнього вживання в 

нетиповій ситуації, у якій воно розвиває новий відтінок (або варіант значення), 

названий “індивідуальна прагматична інференція” (детальніше про окреслені явища 

див. [Гладка, 2018b, c. 503–504]).  

Порівнюючи тіло знака з надводною частиною айсберга, О. Кубрякова зазначає, 

що воно “репрезентує таку розгорнуту структуру знання і таку складну концептуальну 

структуру (підводна частина айсберга), якою людина оперує з різною метою і тому 

“витягає” різні значення з цієї структури і навіть “змішує” їх” [Кубрякова, 2006, с. 369–

370]. У такий спосіб мовні форми “підключають” нас до різних мереж, які існують у 

когнітивній системі мовця, і активують різні послідовні та паралельні операції звʼязку. 

На думку Ж. Фоконьє, форма містить лише семантичний потенціал, вказує на 

концептуальну структуру (на “джерело” та “ціль”) і пропонує схему проектування з 

одного МП в інший [Fauconnier, 2004]. Однак реальне значення, яке виникає в 

дискурсі, вибудовано в міру розгортання дискурсу, тобто в конкретному контексті. 

Відтак можемо припустити, що мова не репрезентує значення, а лише допомагає 

сконструювати його в певному контексті, відповідно до певних культурних моделей і 

виходячи з певних когнітивних ресурсів. Мова – це лише вершина “когнітивного 

айсберга”, за якою стоїть щось набагато більше – мовний і позамовний креатив, який 

породжує нову або перебудовує наявну мовну одиницю.  

Мовлене може стосуватися також НФО, оскільки, вживані в іншому контексті, 

вони можуть набувати нового значення, відображаючи при цьому дериваційний 

звʼязок з узуальними ФО, які слугували основою їхнього творення не лише 

семантично, а й структурно-семантично. Виходячи з викладених вище міркувань, 

спробуємо змоделювати процес семантичної деривації крізь призму породження ІП 

неофразеологізму perdre les pédales “збожеволіти” на основі узуальної ФО зі 

значенням “втратити рівновагу” (див. додаток Д рис. 8). Під час породження 

прототипного значення вихідної ФО з МП 1 і МП 2 відповідних компонентів perdre 

“втрачати” і une pédale “педаль” спроектовано профанні образи ʻбути позбавленим 
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чогосьʼ і ʻкожна з двох деталей, прикріплена із зовнішнього боку шатуна 

велосипеда, натискання ногою на які приводить його в рухʼ, що в ПП отримали 

спільні образи ʻвтратаʼ, ʻкеруванняʼ, ʻрухʼ. Після їхнього проектування до ІП у 

ньому сформовано концептуальне значення ʻвтратити рівновагу, ніби в тебе 

вислизнули педалі під час руху велосипедаʼ. Із часом на основі метонімічної моделі 

каузального типу “причина → наслідок” отримане значення семантично оновлено і 

формує дериваційний ланцюжок: “втратити ясність розуму” → “втратити 

впевненість” → “хвилюватися” → “збожеволіти”. У такий спосіб отримуємо новий 

фразеологічний дериват з оновленою семантикою – “збожеволіти, втратити 

контроль над собою, як ніби втратити контроль над велосипедом під час руху”.   

Аналіз фактичного матеріалу показав, що породження НФО шляхом 

семантичної деривації здійснено на основі когнітивних моделей (див. додаток Д 

табл. 10), які відображають:  

1) процес зміни вихідного концептуального значення узуальної ФО, сутність якої 

полягає в тому, що в нетиповому для неї контексті спроектовані в ІП образи 

семантично оновлено на основі метонімічних когнітивних моделей різного типу, 

основними з яких є каузальний (напр.: prêcher dans le désert “даремно говорити” → 

“не мати ефекту”, simple comme bonjour “простий, легкий” → “логічний”) і  

партитивний (напр.: mettre à plat “детально розглянути” → “пояснити”, prendre une 

prune “пропустити склянку (алкоголю)” → “порушити закон”). Зазначимо, що серед 

неологізмів цієї групи нами виявлено один неофразеологізм з метафоричним 

перенесенням, а саме: un délit de sale gueule “порушення прав людини через те, що 

вона іммігрант” → “знущання або зневага до тварини через її зовнішній вигляд або 

наявні в суспільстві забобони”. Вияви окресленого когнітивного механізму 

спостерігаємо також у тому випадку, коли до ПП та ІП спроектовано інші образи 

вихідних МП, унаслідок чого сформовано новий концептуальний зміст. Так, НФО 

blanc comme neige “зовсім білий” у відповідному контексті набуває значення “зовсім 

недосвідчений”, завдяки “висвічуванню” образу ʻпорожнійʼ замість ʻбілий колірʼ; 

НФО se mettre à table “говорити відверто; казати правду” породжено на основі 

метафоричного образу ʻстіл переговорівʼ, а не на основі профанного образу ʻстіл як 
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предмет мебеліʼ, як у вихідної ФО “сісти за стіл попоїсти”. Подібним способом 

утворено нові концептуальні значення НФО aller et retour “квиток туди і назад” → 

“пара лящів”, être près de ses sous “бути дуже бідним” → “бути жадібним”; 

2) процес узагальнення, або генералізації, вихідного концептуального значення 

узуальної ФО, унаслідок якого в ІП “висвічено” більш узагальнені образи, які 

замінюють конкретні, напр.: mettre la clé sous la porte “поїхати потайки, не 

заплативши за помешкання” → “припинити діяльність; збанкрутувати”, qui a bu boira 

“якщо почав пити, то вже не зупиниш” → “важко припинити будь-яку діяльність, 

якщо вже до неї звик”, ne pas avoir les yeux en face des trous “погано почувати себе 

зранку після випитого багато вчора” → “прокинутися в поганому настрої”. Одним із 

виявів узагальнення концептуального значення узуальних ФО є зміна сфери 

функціонування (внутрішня трансномінація), яку зумовлено, зокрема, 

детермінологізацією під впливом різних екстралінгвальних чинників, напр.: 

усталений вираз tirer à blanc, який вживають у війському контексті зі значенням 

“стріляти холостими патронами”, переходить до загальновживаної сфери комунікації 

і отримує значення “протестувати безрезультатно”. Аналогічно оновили свою 

семантику такі НФО, як laisser un blanc “залишити пусте місце; не заповнити бланк 

документа” (діловодство) → “спричинити паузу під час бесіди”, être dans le coup 

“бути в гарній спортивній формі” (спорт) → “бути в курсі справ”; 

3)  процес звуження вихідного концептуального значення узуальної ФО, сутність 

якого полягає в заміні абстрактного образу конкретнішим, напр.: atomes crochus 

“спільні уподобання, які повʼязують людей” → “чинник дружби, загадковий фактор 

взаємної симпатії”, seconde nature “риса характеру, яка видозмінює справжню натуру 

людини” → “звичка, якої важко позбутися”; 

4) процес актуалізації ФО, коли завдяки введенню фразеологізму, який вважають 

застарілим на даному етапі розвитку мови, у сучасний контекст, його асоціюють з 

іншим образом, унаслідок чого він отримує інше значення, напр.: arrivé par le coche 

“новоприбулий” → “наївний; селюк”, envoyer sur les roses “виставити, вигнати” → 

“бути неприємним”, garder qqch pour la bonne bouche “залишити наостанок” → 

“особливо поводитися”;  
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5) процес розвитку антонімічного значення, тобто під час оновлення 

концептуального значення вихідної ФО образи отримують протилежне значення 

завдяки контекстуальному оточенню, напр.: faire le lit de qqn “прокласти комусь 

шлях” → “діяти проти чиїхось інтересів”, voir les anges “відчувати (сексуальне) 

задоволення” → “отримати удар”.  

Отже, детальний аналіз неосемантизації доводить, що вона постає як один з 

дієвих лінгвокогнітивних механізмів фразеологічної номінації. Властивий ФО 

семантичний потенціал здатний породжувати (без будь-яких структурно-

синтаксичних змін, а лише завдяки особливому нетиповому контексту) нові значення 

шляхом нарощування нових образів, вилучення несуттєвих (або периферійних) 

образів вихідної одиниці або ж навіть розвинути абсолютно протилежне значення.  

 

Висновки до четвертого розділу 

З огляду на тісний звʼязок семної динаміки з ментальними процесами 

(асоціацією, абстрагуванням, символізацією, стереотипізацією тощо) 

переосмислення постає як когнітивний процес, який відбиває основні процедури 

мислення людини під час фразеологічної номінації. Відповідно, фразеологічне 

значення потрібно розглядати як особливу ментальну структуру, яка поєднує 

значення мовних знаків-компонентів ФО і досвід, отриманий представниками 

мовної спільноти в життєвій і мовленнєвій практиках.  

Дослідження процесу породження фразеологічного значення шляхом 

когнітивного моделювання ІП уможливило виокремлення двох типів НФО, а саме: 

некомпозиційних, концептуальний зміст яких повністю переосмислений, та 

частково композиційних, у яких процес переосмислення заторкує лише 

фразеологічно звʼязаний компонент.  

Залежно від характеру зв’язків між МП породженого неофразеологізму 

розрізняємо чотири лінгвальні процеси первинної фразеологізації: 1) порівняння, 

результат якого – неокомпаративема – являє собою вербальне вираження 

операційної діяльності з виявлення подібностей і відмінностей між об’єктами 

дійсності; 2) метафоризацію як креативний засіб відображення дійсності, що 
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використовує знаки однієї концептосфери на позначення іншої, уподібненої до неї 

певною мірою; 3) метонімізацію як когнітивну модель пізнання світу, у якій 

відбувається переосмислення об’єкта на основі суміжності; 4) метафтонімізацію як 

амальгамний спосіб переосмислення значення, у якому одночасно відображено 

метафоричні та метонімічні звʼязки між МП компонентів ФО.  

Серед лінгвокогнітивних механізмів вторинної фразеологізації, залежно від змін, 

що відбуваються зі значенням та/або зі структурою узуальної ФО, виокремлюємо: 

1) структурно-семантичні (ампліфікація, доповнення, елімінація, калькування, 

граматична трансформація, контамінація) та семантичні (семантичне оновлення) 

модифікації, кожній з яких властиві особливості лінгвокогнітивного характеру.  

Завдяки аналізу ономасіологічних принципів і когнітивних схем творення НФО, 

на основі яких зіставлено різні концептосфери або різні поняття однієї 

концептосфери, виявлено явища й поняття, найактуальніші на даний момент для 

мовної спільноти.  

Відтак, з когнітивного погляду неофразеологізми постають як одиниці, що 

доповнюють наявні концепти новими ознаками й властивостями, видозмінюючи 

мовну картину світу.   
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РОЗДІЛ V 

МОТИВАЦІЙНІ ОСНОВИ ТВОРЕННЯ НЕОФРАЗЕОЛОГІЗМІВ  

У СУЧАСНІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ  

 

Одна з актуальних проблем теорії номінації – дослідження мотиваційних 

механізмів, які на вербальному рівні виявлено у структурно-семантичних звʼязках 

між похідними та твірними одиницями мовної системи, а на когнітивному рівні є 

“способом мовної репрезентації концептуальних реляцій синергетичної системи 

етносвідомості” [Селіванова, 2008, с. 156]. Аналіз мотивації НО уможливлює 

відповідну експлікацію цієї системи, вияв психічних процесів, які опосередковують 

звʼязок мовного й концептуального, процедури отримання, обробки та переробки 

інформації, набутої чуттєво-емпіричним шляхом, внутрішньою мисленнєвою 

рефлексією при взаємодії з позасвідомими процесами.  

Уперше поняття мотивації виникло у словотворі, де його розглядали у 

формально-структурному (В. Звегінцев, А. Смирницький, H. Brekle, H. Marchand та 

ін.), а пізніше й у семантичному (Г. Винокур, В. Дорошевський, О. Потебня, 

О. Сєчковський та ін.) або структурно-семантичному (О. Блінова, О. Комина, 

M. Honowska, J. Puzina та ін.) аспектах як процес формування семантичного й 

формального звʼязків похідного слова з твірним у межах знакового коду мовної 

системи. Із середини 80-х рр. ХХ ст. мотивація потрапляє до кола проблем теорії 

номінації і, з точки зору онтології, витлумачується як спосіб відображення в 

похідному слові ознак позначуваного обʼєкта (В. Гак, М. Голев, Т. Кияк, 

О. Кубрякова, І. Торопцев та ін.). І. Торопцев, зокрема, трактує мотивацію як “ознаку 

слів, за якою носій мови може говорити про виправданість, раціональність, 

пояснювальність, зрозумілість звʼязку значення та звукової оболонки в конкретній 

ЛО” [Торопцев, 1980, с. 33]. Т. Кияк підкреслює при цьому, що “мотивованість 

залежить не просто від взаємовідношень між формою та змістом одного знака, а й від 

звʼязків з іншими одиницями плану змісту всієї мови, оскільки творення кожного 

нового знака зумовлено досягнутим станом усієї системи” [Кияк, 1988, с. 65].  

Зі зміною вектора дослідження мовних явищ з опису на їхнє пояснення зростає 
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інтерес до мотивації як до пізнавального процесу, як структури представлення знань 

про навколишній світ. Крізь призму когнітивної науки вона отримує нове 

потрактування, зокрема, як “наскрізної лінгвокогнітивної операції формування 

ономасіологічної структури номінативної одиниці шляхом вибору мотиватора(-ів) з 

мотивувальної бази, сформованої виходячи зі структури знань про позначуване в 

складній системі звʼязків різних пізнавальних функцій етносвідомості” [Селіванова, 

2012, с. 13]. Активізація таких звʼязків зумовлена інтеріоризацією відносно 

обʼєктивних ознак позначуваного або їх асоціативно-образним, оцінним, 

парадоксальним сприйняттям номінаторами [Селіванова, 2000, с. 153–180]. Таке 

початкове розуміння поняття мотивації дозволило нам усвідомити сутність процесу 

фразеологічного семіозису, а також слугувало теоретичним підґрунтям для 

вироблення власного підходу до цього явища.  

 

5.1. Лінгвопсихокогнітивні засади мотиваційного процесу первинної і 

вторинної фразеологізації   

  

Згідно із домінувальною концепцією синтаксичної природи деривації, науковці 

абсолютизували концепцію творення ФО на основі вільних словосполучень у 

результаті вторинної номінації: генотипи усталених словосполучень, на їхнє 

переконання, засновано на генотипах відповідних синтаксичних конструкцій, 

переосмислених у процесі фразеологізації. При цьому вони вказували на “дублетність 

вторинних номенів”, які співіснують із первинними й відрізняються семантично, 

стилістично або функціонально [Жуков, 1986; Лєснова, 1999]. Поєднання досягнень 

семасіології та ономасіології уможливлює розуміння мотивації як “звʼязувального 

асоціативно-образного ланцюжка між денотативним, сигніфікативним значенням 

ідіоми, її емотивною, оцінною, стилістичною характеристиками й внутрішньою 

формою” [Дубицкая, 2011, с. 3], як “домінувального, невідʼємного компонента 

фразеологічного значення, як асоціативно-образного звʼязку між денотативно-

поняттєвою сферою мотивувального значення та денотативно-поняттєвою сферою 

мотивованого значення ФО” [Дмитренко, 2012, с. 109]. Відповідно, при формуванні 
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непрямих найменувань у переосмисленому значенні актуалізовано ті ознаки, які є 

істотними щодо змісту й денотації вихідного найменування, що створює умови для 

надання обʼєктам нових, не властивих їм ознак.  

Згодом підвищений інтерес до мотивувальної бази фразеологічного значення 

змістив вектор досліджень у бік національно-культурної специфіки, зумовленої 

когнітивними чинниками, які виявляються в різних формах вербалізації одиниць 

концептуального рівня (М. Алефіренко, А. Баранов, Д. Добровольський, 

О. Левченко, О. Селіванова, Т. Черданцева та ін.). Лінгвісти переконують, що ФО 

здатні транслювати еталони й стереотипи національної культури, концептуалізувати 

не лише знання про картину світу, а й усі типи відношень субʼєкта до її фрагментів і 

слугувати в такий спосіб “мовними експонентами культурних знаків” [Телия, 1996, 

с. 250], а також відображати когнітивну сутність мови, будучи виявом особливої 

внутрішньої структури думки, яку передають шляхом особливого мовного коду. 

Підґрунтя фразеологічної мотивації, за переконанням А. Тютен і Ф. Гроссман, 

визначено самим когнітивним принципом, який дозволяє розглядати одне явище з 

точки зору іншого, а також антропологічною закріпленістю репрезентації або 

соціальними стереотипами [Tutin, Grossmann, 2002, c. 14].  

У площині досліджень номінативного акту мотивований знак містить три 

компоненти: 1) референт, який представляє сутність зі світу досвіду, 2) тіло 

мотивованого знака, яким може бути похідне слово, словосполучення або речення, 

та 3) значення, або концепт [Кубрякова, 1981, 2004; Жаботинская, 2009]. Якщо 

інформація, яку обʼєктивовано в мотиваторі похідного слова, розмірковує, зокрема, 

С. Жаботинська, є лише частиною значення цього слова, то й інформація, яку 

об’єктивовано в матеріальній формі словосполучення або речення, є лише частиною 

його значення. Тоді концептуальна структура частини значення, яку закріплено за 

синтаксичною структурою, виступає схемною ономасіологічною моделлю. 

Інформація, організована за її допомогою, може по-різному “картуватися”, 

фрагментарно позначати одну й ту саму понятійну сутність, зміст якої і є значенням 

синтаксичної одиниці, який існує не в ній як у знакові, а в думці [Жаботинская, 2009, 

с. 386] (детальніше про окреслене питання див. [Гладка, 2018b, c. 513–514]).  



 

 

289 

 

Шукаючи відповіді на питання: яка частина знань про обʼєкт, яку перероблено 

свідомістю і перетворено поступово на концепт обʼєкта, отримує окреме 

найменування; який фрагмент структури цілісного значення мовної одиниці, зокрема 

фразеологічної, обʼєктивовано в позначенні (мотиваторі); як цей фрагмент 

представлено в матеріальній формі знака, науковці часто співвідносять мотивацію 

ФО з її внутрішньою формою, вважаючи, що остання, будучи “глибоко 

національною”, “дає уявлення про те, чому саме так названо щось, відображає дух 

мови, наївну, донаукову свідомість народу” [Ермакова, Земская, 1985, с. 519–520]. 

Подібну думку висловлено тими науковцями, які, розмежовуючи поняття мотивація і 

мотивованість, розуміють під першим одну зі сторін процесу деривації, особливу 

форму дериваційно-мотиваційного процесу, а під другим – результат такого процесу з 

огляду на внутрішню форму як засіб мотивації [Кияк, 1988, с. 77]. Така постановка 

питання, на наш погляд, вимагає певного уточнення.  

Уперше поняття внутрішня форма зʼявилося в лінгвістичній концепції В. фон 

Гумбольдта, який вважав її явищем багатогранним, що випливає з духу народу або 

національної духовної сили [Гумбольдт, 1985]. Услід за ним, внутрішню форму 

визначали як найближче етимологічне значення мовних одиниць, як контрастну 

ознаку, яка пов’язує назву з його джерелом, як образ, що лежить в основі значення і 

вживання слова (В. Виноградов, В. Гак, Ю. Гвоздарев, О. Мелерович, В. Перебійніс, 

О. Потебня та ін.).  

Розуміння внутрішньої форми як способу, що “розкриває взаємозвʼязок форми й 

змісту мовного знака і виступає в ролі динамічного компонента змістової структури 

найменування” [Самборська, 1994, с. 3], переносить її вивчення у площину досліджень, 

присвячених актам породження мовних одиниць та номінації. Базисною одиницею 

мовної картини світу є слово, яке сенсорно й моторно вербалізує концепт певного 

референта за допомогою своєї внутрішньої форми, певного концептуально-мовного 

образу, який синтезує в собі референтну, поняттєву і мовну картини світу, певного 

“містка”, що поєднує екстралінгвальну та вербальну стадії номінативного акту.      

Спрямовуючи свої дослідження на знаки вторинної номінації, під внутрішньою 

формою ФО науковці розуміють “діахронний зв’язок фразеологічного значення 
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звороту та його етимологічного значення”, “значення його прототипу, з яким 

фразеологічне значення повʼязано дериваційними відношеннями” [Кунин, 1996; 

Ларин, 1977], і своє завдання вбачають у реконструкції вихідного вільного 

словосполучення з прямим значенням компонентів, які й формують образ ФО, стають 

матеріальним вираженням її внутрішньої форми. Відтак, внутрішня форма ФО постає 

як образ, утворений взаємодією вільного словосполучення з переосмисленою на його 

основі усталеною одиницею; як прототип, що живе в семантичній структурі ФО і 

передбачає її семантичний розвиток [Ларин, 1977, с. 132].   

Вивчення внутрішньої форми ФО крізь призму когнітивно спрямованих 

досліджень уможливлює її розуміння як “квазістереотипу або еталону певної ситуації, 

який асоціюють з лексичними або фразеологічними пресупозиціями” [Телия, 1996, 

с. 44–97], як “звʼязувальної ланки між двома картинами світу – між фразеологізмами та 

актуальною мовною картиною світу” [Добровольский, Малыгин, Коканина, 1990, 

с. 58]. “Внутрішня форма вторинних найменувань, – пише, зокрема, Л. Лапина, – 

спрямована на відновлення певного наявного зв’язку або передачу системи зв’язків 

(цілісної ситуації), вона зумовлює також виникнення в свідомості асоціативних зв’язків 

(…). Типізована ситуація, виражена внутрішньою формою, несе в собі певну цілісну 

орієнтацію, закріплену за нею надіндивідуальною свідомістю попередніх поколінь, 

напрацьовану суспільною практикою у процесі історичного розвитку даного 

суспільства” [Лапина, 1981, с. 103].  

Таке широке розуміння внутрішньої форми як важливого компонента 

семантичної структури ФО, що забезпечує смислову єдність її компонентів, з одного 

боку, а з іншого – виокремлює важливі ознаки позначуваного на тлі його менш 

важливих для даного позначення ознак, встановлює на основі цих ознак звʼязок 

позначуваного з рештою явищ дійсності, дозволяє визначити взаємозумовленість 

характеру відображення реалій у свідомості людини й структури позначуваного, що 

зафіксовано для позначення цієї реалії, ототожнює її з мотивацією. Відмінність, як 

здається, полягає лише в підході до вивчення цих двох явищ: з погляду семасіології, 

основу для формування фразеологічного значення називають внутрішньою формою, а 

з погляду ономасіології – мотивацією. Однак різниця все ж існує. Досліджуючи 
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внутрішню форму ФО, науковці розрізняють “живу” та “неживу” (“мертву”) 

внутрішню форму ФО, витлумачуючи першу як здатність ФО усвідомлюватися на 

сучасному етапі розвитку мови, а другу – лише в діахронному плані. До забуття 

внутрішньої форми призводить порушення дериваційного зв’язку між ФО та її 

прототипом унаслідок зникнення позначуваної терміном реалії або переосмислення 

компонентів. За наявності “живої” внутрішньої форми значення ФО співвіднесено як 

з буквальним значенням лексем, так і зі значенням прототипа, що значно ускладнює її 

семантичну структуру порівняно із семантичною структурою слова. Поряд з цим, 

деякі лінгвісти вважають, що внутрішня форма властива лише тим ФО, які можуть 

бути накладені на вільні сполучення з тим же лексико-граматичним складом [Жуков, 

1978, с. 8] або мають мотивоване цілісне значення типу aller aux fraises “носити 

короткі штани”, faire sаuter une marche “просувати когось (про карʼєру)”. Натомість, 

ФО, які мають частково цілісне значення, позбавлені внутрішньої форми, а їхнє 

значення частково виведене з ослабленого значення одного з компонентів, що й стає 

смислоформувальним, напр.: у НФО типу piquer la rage “розлютитися”, casser le film 

“не виправдити чиїсь сподівання” таким компонентом виступають, відповідно, 

одиниці la rage “злість” і casser “розбити”. Але з такої точки зору багато ФО 

позбавлено внутрішньої форми взагалі, що ніяк не узгоджується, зокрема, з 

розумінням ФО як знаків вторинної номінації, які завжди мотивовані.  

На окрему увагу заслуговує питання мотиваційних основ вторинної 

фразеологізації, яка за своєю природою значно відрізняється від первинної. Якщо в 

останньому випадку компонентами ФО слугують слова, які в процесі фразеологізації 

переосмислено певною мірою, то в першому – в основі неофразеологізму лежить уже 

сформований усталений вираз і перетворення зазнає його образна семантика загалом.   

Як знаки третинної номінації НФО виявляють звʼязки з узуальними ФО, на 

основі яких їх породжено. Звісно, найчіткіше це відображено в семантичних 

дериватах типу taper dans l’oeil “подобатися” → “бути поміченим з першого погляду” 

або avoir à la bonne “цінувати, поважати, виявляти симпатію” → “подружитися”, 

породжених, відповідно, на основі спільної семи “впадати в око” або “гарне 

ставлення”. У разі експліцитного вираження структурно-семантичних трансформацій 
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образну основу (зокрема, під час ампліфікації або контамінації) можуть змінити, 

доповнити новими компонентами або елімінувати наявні, що, у свою чергу, віддаляє 

НФО від узуальної. Так, travailler au noir “працювати, не декларуючи свої прибутки” 

виявляє звʼязок з узуальною колокацією marché noir “чорний ринок”, з якою він має 

спільну сему “незаконна діяльність”; НФО manger la banane par les deux bouts 

“тринькати гроші” повʼязана з узуальною brûler la chandelle par les deux bouts 

“тратити гроші направо й наліво” спільною семою “безглуздо витрачати”.   

При зіставленні смислових структур дериваційної пари науковці виявляють 

особливий тип значення – фразеотвірний, сутність якого полягає у відображенні 

відношення значення похідної ФО відносно твірної. Фразеотвірне значення, за 

словами С. Денисенка, властиве кожній похідній ФО незалежно від того 

фразеотвірного процесу, в ході якого її створено: “Будь-яка трансформація твірного 

знака, яка залишає хоча б частину цього знаку незаторкнутою і яка зумовлює 

виникнення на його основі іншого багатослівного знака-найменування, може 

вважатися направленою на зміну семантики цього знака” [Денисенко, 1993, с. 51].  

Однак звʼязок НФО з твірною і її семантична зумовленість викликають 

суперечки щодо статусу. Так, з одного боку, як зазначає О. Кубрякова, наявність 

власного значення в деривата спонукає вважати його самостійною ФО, а з іншого – 

наявність у нього референтного значення змушує, навпаки, розглядати його серед 

вторинних одиниць номінації і передбачити спрощення його семантичного опису 

шляхом відсилання до первинних для нього знаків, шляхом створення своєрідної 

системи типових відсилань [Кубрякова, 1981, с. 168]. Але, як зазначено вище, 

модифікована ФО внаслідок неосемантизації або семантико-синтаксичних трансформацій 

постає як НО, здатна до подальших процесів соціалізації та конвенціоналізації.  

Досліджуючи як первинну, так і вторинну фразеологізації, варто зважати на 

обовʼязкову наявність у них людського чинника: субʼєкт мовлення з усіма його 

особливостями (психічними, віковими, соціальними, національними тощо) неодмінно 

долучається до процесу породження мовних одиниць. Не існуючи без людини, 

знаходячись усередині людини, в її свідомості, у її памʼяті, мова змінює свої риси з 

кожним рухом думки, з кожною новою соціально-культурною роллю, долаючи в 
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такий спосіб протиріччя між наявними фразеологічними засобами та потребами 

комунікації, пізнавальної, чуттєвої та розумової діяльності людини.  

Тому вважаємо доцільним саме когнітивно-ономасіологічний підхід до вивчення 

мотивації та мотиваційних основ і принципів творення ФО, завдяки якому зможемо 

пояснити характер відображення людиною навколишнього середовища, особливості 

його сприйняття, фіксації за допомогою мовних засобів (зокрема, фразеологізмів) 

асоціативно-образних, раціонально-мисленнєвих і, навіть, парадоксальних ознак 

предметів, явищ навколишньої дійсності. До того ж під час творення фразеологічних 

дериватів спостерігаємо поєднання власне внутрішньомовної мотивації з різними її 

типами асоціативної мотивації, зокрема сенсорною, культурно й професійно 

зумовленою та раціонально-мисленнєвою.      

Ведучи мову про мотиваційні основи когнітивного моделювання фразеологічної 

номінації, доречно також зупинитися на психокогнітивних принципах їхнього 

вибору, які допоможуть зрозуміти сутність людини та її внутрішній світ, приховані в 

мові. Наділяючи мислення людини “пізнавально-пошуковим” характером, науковці 

дійшли висновку про “змішаний характер “мови” розумових процесів” [Самборська, 

1994, с. 8], тобто про існування довербальних і вербальних етапів розумової 

діяльності, про що йшлося вище. Характер відображення людиною навколишнього 

середовища зумовлено настановою індивіда та особливостями його психіки та 

аперцептивної бази: індивід створює мотивоване найменування, яке дозволяє 

поєднати новий досвід зі старим, визначити невідоме через відоме, додати в усталену 

картину світу нові штрихи й деталі. З огляду на це, фразеологічна номінація постає як 

когнітивний процес, повʼязаний із творенням нового знання про обʼєкти дійсності на 

основі вже наявного досвіду взаємодії з іншими обʼєктами та їхніх пізнаних ознак і 

властивостей, як “вторинна категоризація опрацьованої на першому рівні інформації” 

[Кравченко, 1996, с. 11]. Ознаки, через які виражено обʼєкти вторинної номінації, 

мають, завперш, “асоціативно-смисловий”, позамовний характер. Їх породжено не 

системно-мовними значеннями, а загальними знаннями про світ. Саме мотиваційна 

ознака забезпечує звʼязок між поняттям про обʼєкт номінації та його вербальним 

вираженням, перехрещує у свідомості індивідуума наочне й авербально-поняттєве 



 

 

294 

 

мислення, конструює не лише мовну, а й образну концептуалізацію дійсності.  

Породження НФО повʼязано, насамперед, із мисленнєвим процесом, першими 

етапами якого є наочно-чуттєве сприйняття обʼєкта номінації і формування уявлення 

про нього, внаслідок чого у свідомості людини відбито й зафіксовано особливо виразні 

для цього обʼєкта ознаки, які й слугуватимуть мотиваційною основою його номінації. 

Активація вибраних ознак сприяє формуванню нових значень – вторинному семіозису. 

Результатом мотиваційного вибору є певна когнітивна модель майбутньої ФО, тобто 

“мовний засіб концептуалізації і упорядкування реальності, який має гнучкий, 

незмінний в міру зростання людського досвіду каркас, на який “нанизано” різні за 

ступенем деталізації і обʼєму вербальні одиниці” [Панкратова, 2009, с. 92]. Іншими 

словами, практичний досвід, набутий індивідом у процесі життєдіяльності, слугує 

основою вираження структурованих мовних одиниць. При переході до поверхнево-

семантичного рівня здійснено “оформлення” смислу за правилами даної мови 

(“Смисл підлаштовано під словник і граматику певної мови” [Урысон, 1996, с. 37]), 

відібрано необхідні мовні одиниці для вираження потрібного смислу. 

У цьому контексті постає питання довільності/детермінованості вибору 

мотиваційної основи для майбутньої вторинної номінації. Загалом, як переконують 

науковці, номінатори орієнтуються на знання близького, добре відомого їм світу. 

Важлива для вибору імені наявність у його змісті “саліентних характеристик” 

[Харитончик, 2009, с. 419] – яскравих і особливих властивостей, виокремлених у 

процесі сприйняття людською свідомістю. Причому в різних ситуаціях “саліентними” 

можуть бути різні ознаки й властивості обʼєкта номінації для різних номінаторів. До 

того ж у своєму пошуку когнітивних основ для найменування мовець може виходити 

за межі інформації, наявної у власне лексичному значенні, звертаючись до більш 

широкого діапазону знань про те, що закріплено за іменем, – до фонових знань. У 

цьому процесі важливу роль відіграють когнітивні атрактори, тобто перцептивні, 

функціональні, конститутивні, поведінкові тощо властивості, які лежать в основі 

вторинної номінації. Однак “властивості, що входять до ІП, можуть мати різний 

статус у структурі відповідних значень. Зв’язок позначуваних іменем значень 

очевидний і легко встановлюваний насамперед у тому випадку, якщо дані ознаки 
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становлять необхідні й обов’язкові компоненти лексичних значень, як, наприклад, 

при метонімічних переносах” [Харитончик, 2009, с. 418].  

До того ж, незважаючи на постульовану в лінгвістиці думку про випадковість 

вибору мотиваційної ознаки імені (див., наприклад: [Серебренников, 1977]), вибір 

мотиваторів детерміновано законами мовної системи, стереотипами етносвідомості, 

архетипами колективного несвідомого, культурними й комунікативними чинниками. 

Тут варто згадати слова О. Лосєва з приводу того, що “в імені згущено й нагнічено 

квінтесенцію як людського розумного, так і всілякого іншого людського й 

нелюдського, розумного й нерозумного буття та життя” [Лосев, 1990, с. 33]. Отже, 

можна припустити деяку міру довільності, а часом і парадоксальності у виборі 

мотиватора імені, однак вибір ознаки, покладеної в основу найменування, переважно 

детерміновано різними мовно-мовленнєвими чинниками. Так, при метонімічних 

переносах імен можемо встановити використання одних і тих самих типів зв’язку 

(партитивні, посесивні, локативні, темпоральні тощо), при метафоричних переносах, 

які загалом вважають найважче прогнозованими внаслідок своєї багатогранності, 

зв’язки за схожістю вкладено в певну типологію.  

Наведені вище міркування, а також аналіз фактичного матеріалу дозволяють 

говорити про певну ступеневість довільності/детермінованості вибору мотиваційної 

основи, заснованої на статусі обраної ознаки для номінації. Крізь призму побудови ІП 

неофразеологізмів сучасної французької мови нами виявлено кілька типів 

мотиваційного вибору, а саме:  

1) детермінований вибір, який засновано на визначальних (диференційних, 

безпосередньо виражених) ознаках прототипного образу. У процесі породження НФО 

їх спроектовано в ПП та ІП з профанної сфери вихідних МП компонентів. У 

результаті сформовано НО прозорої семантики, напр.: raide comme un passe-lacet 

“дуже твердий, міцний”, costaud comme un buffalo “сильний, витривалий”, faire des 

abdos “робити вправи для преса”, rouler à toc “швидко їхати”, zéro cerveau “ідіот, 

дурник”, amis de boisson “товариш по чарці”;   

2) частково детермінований вибір, який ґрунтується на потенційних (характерних 

або імовірнісних) ознаках прототипного образу. Під час творення неологізмів їх 
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спроектовано в ІП (як правило, через ПП) з метафоричної або сакральної сфер 

вихідних МП компонентів. Відповідно, створено НФО з частково композиційною 

семантикою, напр.: être suspendu aux lèvres de qqn “слухати когось із животрепетним 

зацікавленням”, dose de cheval “сильна доза (про наркотики)”, se tricoter un bas de 

laine “економити”, avoir la tête ailleurs “бути розсіяним”, prendre la tête à qqn 

“приректи на смерть; убити”, faire floc “провалитися (про проект, плани)”;   

3) довільний вибір, який базовано на субʼєктивних з боку номінатора ознаках 

прототипного образу. У процесі породження НФО образи, спроектовані з вихідних 

МП компонентів, зазнають повного переосмислення в ІП. Унаслідок цього створено 

НО з некомпозиційною семантикою, напр.: habiller la mariée “прикрашати правду для 

її кращого сприйняття”, vendre des tapis “сперечатися, намагатися переконати”, être 

dans le gaz “помилятися, робити щось не те”. Водночас цей, так би мовити, довільний 

вибір обмежено, насамперед, національно-культурними параметрами й 

особливостями ментального сприйняття навколишнього середовища індивідом, 

представником певної етнічної спільноти. Цей факт ще раз доводить відсутність 

абсолютної довільності в мові й постулює принцип її ідіоматичності, конвенційності.      

Отже, аналіз психокогнітивних особливостей вибору мотиватора фразеологічної 

номінації вказує на детермінований певною мірою характер цього вибору з боку 

номінатора (залежно від того, які саме ознаки концепту сфери ДЖЕРЕЛА він бачить у 

денотаті, конвенційно підведеному під поняття сфери ЦІЛІ) та ступенем когнітивної 

виокремленості цих ознак (релевантні або значущі, типові або потенційні). Як бачимо, 

мотиваційний вибір постає як творчий мисленнєвий механізм, сутність якого полягає у 

виокремленні елементів дійсності та їхньому подальшому поєднанні на основі 

тотожності, відмінності, належності, послідовності, причинності тощо за допомогою 

різних лінгвокогнітивних процесів первинної і вторинної фразеологізації.   

 

  5.2. Типологія мотиваційних основ творення неофразеологізмів   

 

Із зародженням мотивології як окремого напряму ономасіології інтерес 

дослідників зосереджено навколо питання мотиваційних основ (або принципів), під 
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якими розуміють ономасіологічні моделі, що узагальнюють найхарактерніші аспекти 

й ознаки, за якими здійснено найменування однорідних предметів (див., наприклад, 

праці О. Блинової, М. Гінатулліна, М. Голева, О. Земської, Р. Кияка, О. Кубрякової, 

О. Нефьодової, В. Усачова та ін.). Центральним поняттям їхніх наукових розробок 

стає мотиваційна ознака, яку запропоновано називати мотивемою, за аналогією до 

наявних у лінгвістиці термінів на позначення мінімальних структурних одиниць 

мовних рівнів (фонема, графема, морфема, сема, лексема тощо). Установлено, що 

мотиваційна ознака, обʼєктивно притаманна самій реалії, зумовлена її обʼєктивними 

властивостями й відібрана довільно із сукупності ознак, виділяючи предмет із ряду 

подібних. Найчастіше номінація здійснена за зовнішніми рисами (форма, розмір, 

колір тощо) або функціями, внаслідок чого принципи номінації фактично зводиться 

до мотиваційних ознак.  

У площині фразеології існують різні, хоча й у незначній кількості, класифікації 

усталених одиниць на базі мотиваційних основ їхнього творення. Так, 

Д. Добровольський і E. Пійрайнен виокремлюють метафоричну мотивацію з її 

підтипами (кінеграми й узуальна гра слів), символічну, інтертекстуальну, індексальну 

та змішану мотивацію [Dobrovol’skij, Piirainen, 2009]. О. Дмитренко пропонує 

розрізняти конкретно-образну, мисленнєву, фоносемантичну, синтаксичну, текстову, 

комбіновану мотивацію, а також мотивованість компонентом із символічним або 

країнознавчим значенням тощо [Дмитренко, 2012]. О. Дубицька виділяє конкретно-

образну, мислиму, синтаксичну, звуконаслідувальну, країнознавчу мотивацію, а 

також мотивацію компонентом із символьним значенням, мотивацію 

морфологічними формами слів тощо  [Дубицкая, 2011, с. 11–13].  

Опрацювання теоретичного підґрунтя питання мотиваційних основ з погляду 

когнітивно-ономасіологічного підходу, а також аналіз зібраного фактичного 

матеріалу дозволили виокремити основні типи мотивації, а саме: 1) асоціативну, 

2) парадоксальну та 3) внутрішньомовну мотивації (див. додаток Е табл. 1), кожна з 

яких виявляє певні особливості при утворенні неофразеологізмів сучасної 

французької мови.  
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5.2.1. Асоціативна мотивація в породженні неофразеологізмів  

 

Когнітивним підґрунтям асоціативної мотивації, при якій значення деривата 

засновано не на значенні похідного, а на повʼязаних із ним асоціаціях, є пізнавальна 

здатність людини сприймати й розуміти одну концептуальну сферу в термінах іншої, 

а також образне мислення, яке дозволяє творчо сприймати навколишню незнайому їй 

дійсність і не лише ідентифікувати обʼєкти завдяки встановленню схожості або 

суміжності між сферами, що сприймаються різними органами чуття, а й уловлювати 

спільність між конкретними й абстрактними обʼєктами та поняттями [Селиванова, 

2000; Телия, 1996; Теория метафоры, 1990]. Адже мова є не лише засобом 

відображення процесів пізнання, а й інформативною системою та акумулятором 

знань, “матеріально втіленим вираженням мислення” [Русанівський, 1988, с. 49]. 

Асоціації, що виникають у процесі мовлення, – вербальні асоціації – репрезентують 

те, як людина бачить і розуміє дійсність.     

Цей тип мотивації лінгвісти повʼязують, насамперед, із когнітивним процесом 

аналогізації, сутність якої полягає у фіксації подібності, схожості певних 

властивостей або ознак предметів, загалом відмінних [Кондаков, 1975, с. 36]. У мові 

аналогічні процеси вербалізовано через метафору в широкому розумінні. Саме вона, 

на думку науковців, відповідає здатності людини вловлювати й фіксувати подібність 

між різними індивідами й класами обʼєктів, зіставляти себе й світ у діапазоні 

особистісного тезаурусу [Петров, 1990, с. 189; Телия, 1996, с. 180; Теория метафоры, 

1990, с. 15]. Тому цілком очевидним постає розуміння метафори не лише як 

образного засобу, що повʼязує два значення слова, як “основної ментальної операції, 

що поєднує дві поняттєві сфери й створює можливості використати потенціал сфери 

ДЖЕРЕЛА при концептуалізації нової сфери” [Чудинов, 2001, с. 36], а й як 

“механізму, що приводить у взаємодію пізнавальні процеси, емпіричний досвід, 

культурне надбання колективу та його мовну компетентність, щоб відобразити в 

мовній формі об’єкти, які не сприймають чуттєво” [Телия, 1996, с. 180], тобто не 

лише як операції раціонального мислення, а й усієї суперсистеми свідомості та 

колективного позасвідомого. Вона слугує тим знаряддям мислення, за допомогою 
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якого вдається досягти найвіддаленіших куточків нашого концептуального поля. 

Однак, виходячи з поняття памʼяті як здатності живої системи фіксувати факт 

взаємодії із зовнішнім та внутрішнім середовищем, зберігати результат цієї взаємодії 

у формі досвіду і використовувати його в подальшій діяльності (зокрема, 

мовленнєвій), доцільно розглядати сутність механізму асоціації як встановлення 

зв’язку між враженнями, закладеними у свідомості, і тими, що виникають при 

контакті з обʼєктом номінації. При цьому асоціації, що виникають, необовʼязково 

засновано виключно на подібності зіставлюваних предметів. Залежно від умов, 

необхідних для їхнього творення, вони можуть також репрезентувати суміжність, 

тобто відображати в мозку людини зв’язки між обʼєктами та явищами, які слідують 

один за одним (суміжність у часі) або перебувають поряд один з одним у просторі 

(суміжність у просторі), або ж відображають причинні залежності один від одного 

(причинно-наслідкова суміжність) між двома поняттями або об’єктами в межах однієї 

ситуації. Відповідно звʼязки, на яких базуються асоціації під час вторинної і 

третинної номінації отримують, так би мовити, асоціативно-образний та асоціативно-

логічний характер. Перший тип асоціацій спрямовано на породження нового 

сприйняття об’єктів навколишнього середовища, заперечення їх належності до того 

класу, до якого їх насправді включено, й зарахування їх до категорії, до якої їх не 

можуть віднести логічно. Натомість другий тип асоціацій відбиває раціонально-

мисленнєві відношення, встановлені між об’єктом номінації та прототипним образом, 

який лежить в основі їх вторинної номінації. Саме такий підхід дозволяє нам вести 

мову про асоціативну мотивацію у фразеологізмах, утворених не лише шляхом суто 

порівняння і метафоризації, а й унаслідок метонімізації та метафтонімізації.  

Отже, фразеологічна номінація репрезентує референтні ознаки однієї реалії, що 

проходять стадію асоціативно-образного та асоціативно-логічного сприйняття, і 

зіставляє її з іншою. Цю подібність і суміжність встановлено на основі сенсорних 

(зорових, слухових, одоративних тощо) відчуттів, логічних звʼязків, культурно 

значущих образів (стереотипи, символи, прецедентні феномени, арготичні або 

іншомовні елементи), а також на основі обʼєктів і понять, які належать до 

професійних сфер людської діяльності, що й визначає, відповідно, різні типи 
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асоціативної мотивації (див. додаток Е табл. 2). Зупинимося детальніше на аналізі 

виокремлених типів асоціативної мотивації та їхній ролі в процесі породження 

неофразеологізмів сучасної французької мови.    

 

5.2.1.1. Сенсорний тип мотивації   

Необхідність урахування й аналізу відмінних від мислення інших пізнавальних 

механізмів свідомості вперше обґрунтовано дослідниками психологічного напряму в 

мовознавстві (Р. Барт, О. Бахтіаров, М. Бахтін, К. Бюлер, Л. Виготський, В. Вундт, 

В. фон Гумбольдт, О. Леонтьєв, Г. Пауль, О. Потебня, Г. Штейнталь, G. Miller та 

ін.). Пізніше вивчення позамисленнєвих пізнавальних процесів у їхніх різних 

психологічних формах стало прерогативою когнітивної психології, яка проголошує, 

що будову понятійного світу людини й семантики природної мови зумовлено 

біологічною природою самої людини (У. Найссер, Н. Clark, А. Paivio та ін.).  

Сьогодні, вивчаючи сенсорні процеси з погляду породження мови, лінгвістами 

дотримано принцип психонетичності – “принцип дослідження мови з урахуванням 

інших, ніж мислення, смислопороджувальних механізмів свідомості людини 

(відчуттів, почуттів, інтуїції, трансценденції, колективного позасвідомого)” 

[Селіванова, 2008, с. 46]. Підґрунтям його виникнення стала модель К. Юнга, яку 

складають пʼять психічних функцій, що створюють локальне психічне середовище, 

психофункціональний континуум [Юнг, 2006]. Поєднавши наукові доробки 

когнітивної психології та когнітивної семантики, науковці виробили інтегративний 

підхід до розуміння свідомості людини: вона являє собою певний 

психофункціональний континуум, синергетичну систему, яка виконує пізнавальні й 

смислопороджувальні функції. Тому неможливо в пізнавальній діяльності відділити 

чуттєве від мисленнєвого, інтуїтивне від першого та другого, свідоме від 

безсвідомого. Під час безпосереднього сприйняття людиною навколишнього світу 

сенсорні сигнали проходять не лише перцептивну обробку, а й активують, поряд з 

досвідом попередніх відчуттів, структури мислення, інтуїцію, образи, мовну 

компетентність. Зіставлення інформації, що надходить через перцептивні системи, з 

інформацією, уже наявною в памʼяті й напрацьованою досвідом і внутрішньою 
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рефлексією, упорядковує первісні відчуття і дозволяє розпізнати, диференціювати й 

використати їх у процесах життєдіяльності [Селіванова, 2000]. Завдяки цьому людина 

отримує можливість не лише відчувати і сприймати себе й навколишнє середовище, а 

й пристосуватися до нього, пізнавати закони природи й брати активну участь у 

процесі її еволюції [Краткий словарь, 1996, с. 55]. 

Зважаючи на те, що найглибші прошарки нашої свідомості категоризують 

обʼєкти навколишнього середовища, насамперед, відносно сфер сенсорної діяльності, 

а потім наповнюють ці категорії ціннісно-смисловим змістом, цілком очевидним 

постає факт домінування сенсорної мотивації серед інших типів асоціювання під час 

породження одиниць вторинного семіозису. Детальний аналіз участі сенсорних чуттів 

людської психіки в процесі породження неофразеологізмів французької мови 

дозволив спроектувати типологію відчуттів на ті ознаки, що лягли в основу творення 

досліджуваних одиниць (про типологію відчуттів див. [Гладка, 2018b, c. 535–536]). 

Відповідно мотиваторами НФО слугують екстероцептивні, пропріоцептивні, 

інтероцептивні та темпоральні асоціації. У розрізі механізму аналогізації, результатом 

якого є використання знака однієї концептосфери на позначення іншої, спостерігаємо 

два типи її вираження в одиницях, мотиваторами яких є сенсорні асоціації, а саме: 

1) власне уподібнення, або симіляція, як понятійна, мисленнєва подібність 

(1076 НФО – 96 %), та 2) синестезія, як повʼязування одного відчуття під впливом 

неспецифічного для нього подразника іншого (46 НФО – 4 %). Розглянемо 

детальніше ці два явища та їхню роль у породженні НФО французької мови.    

Явище симіляції. Дослідження явища симіляції як безпосереднього 

відображення в мові реакції людини на подразники зовнішнього та внутрішнього 

середовищ показало, що в процесі фразеологічної номінації вербалізовано всі 

властиві людині сенсорні відчуття (див. додаток Е табл. 3).   

Найпоширенішими мотиваторами є екстероцептивні ознаки, провідне місце 

серед яких посідає зорове сприйняття, у результаті якого побудовано образ 

навколишнього світу, сформовано уявлення про схожість або відмінність сприйманих 

органами зору об’єктів. Зір постає головним орієнтиром людини у світі: близько 90 % 

інформації про довкілля, за підрахунками психологів, ми отримуємо саме завдяки 
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зору. Зорове відчуття важливе настільки, що мову, природний інтелект, людський 

менталітет можна вважати “зорієнтованими на наочність” [Ярмоленко, 2011, с. 216]. 

Мотиваційною основою НФО цього типу слугують такі ознаки прототипного об’єкта, 

як: а) параметричність і зовнішній вигляд, напр.: un fil à beurre “худа людина”, en 

goutte d’huile “людина з розширеною до низу фігурою”, belle à la chandelle 

“негарний”, plissé comme une vieille pomme “зморщений”; б) структура, напр.: piège à 

poux “борода”, faire la chenille “стати в ряд і триматися попереднього”, tuyau percé 

“погана, ненадійна інформація”.  

Дотикове, або тактильне, сприйняття також відіграє значну роль у взаємодії 

людини з навколишнім середовищем, оскільки сигналізує про наявність певного 

подразника, який контактує з поверхнею тіла. Мотиваційна ознака НФО, породжених 

на основі дотикових асоціацій, відображає такі тактильні відчуття, як: а) температура, 

напр.: geler les noix “мерзнути”, gelé jusqu’à l’os “замерзлий”; б) характер поверхні, 

напр.: aérodrome à mouches “лисина”, comme un pet sur une toile cirée “слизький”, 

mouiller le maillot “робити зусилля”.   

Слухове сприйняття допомагає людині розрізняти звуки навколишнього 

середовища, визначити напрямок звуку з джерела, що дозволяє їй орієнтуватися в 

навколишньому середовищі, а також охарактеризувати цей звук (висота, тембр, 

сила). Мотиватор НФО, породжених на слухових асоціаціях, відображає окреслені 

ознаки прототипного обʼєкта, напр.: faire de la mousse “шуміти”, cri d’abattoir 

“сильний крик”, brailler comme un veau “ридати, кричати”, donner le ton “оголосити 

те, що має статися”.   

У процесі еволюції homo sapiens смакове сприйняття сформувалося загалом як 

механізм вибору або відторгнення їжі. Смакові асоціації, маючи мультимодальний 

характер, оскільки комбінуються з нюховими, тактильними та термічними відчуттями, 

повʼязано також з механізмами памʼяті: вони зберігають індивідуальний досвід і 

встановлені даною етноспільнотою харчові традиції. Мотиватори НФО, які виникають 

на основі цього типу асоціацій, відображають різні смакові відчуття, напр.: pisse de chat 

“поганий на смак алкоголь”, sec comme une tranche de jambon périmé “дуже сухий”, 

avoir une gueule enfarinée “відчувати дискомфорт після спʼяніння”, garder qqch pour la 
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bonne bouche “особливо поводитися”.  

Одоративне сприйняття супроводжує людину від початку її народження. Це – 

складний процес, сформований між двома сутностями людської свідомості: спочатку 

виникає запах, а потім активізується памʼять [Большой психологический, 2004, с. 42]. 

Будь-яка асоціація, повʼязана із запахом, пробуджує в нашому емоційному просторі ті 

почуття і переживання, які колись мали місце в нашому житті [Новожилов, 1988, с. 

57]. За запахом людина відрізняє недоброякісну їжу, вловлює появу в повітрі 

шкідливих для її здоровʼя домішок. Породжені на основі одоративних асоціацій НФО 

відображають запахи, які оточують людину в дійсності, напр.: taper du saladier “мати 

неприємний подих”, envoyer des skunks “мати гази (в кишечнику)”, ne pas sentir le 

musc “смердіти”, puer le fromage “смердіти”.   

Пропріоцептивні відчуття дають людині можливість сприймати зміни 

положення її тіла та його окремих частин у спокої і в русі, контролювати позу й 

точність довільних рухів, дозувати силу мʼязових скорочень при протидії опору. 

Залежно від інформації, яка надходить від пропріоцепторів, виокремлюють 

кінестетичні (або рухові) відчуття, які повідомляють про переміщення тіла в 

просторі, та статичні (або вестибулярні), які вказують на його положення. Аналіз 

НФО французької мови доводить, що найчастіше мотиваторами слугують 

кінестетичні відчуття, які відповідають за рухи й положення окремих частин тіла. 

Вони мають велике значення у підтримці мʼязового тонусу, координації рухів, в 

утворенні рухових навичок і пізнанні різних предметів зовнішнього світу [Большой 

психолологический, 2004]. У результаті людина отримує знання про силу, 

швидкість, траєкторію руху власного тіла або його частин у просторі, напр.: tirer 

une drôle de tête “зробити особливий вираз обличчя”, se faire la main “займатися 

ручною роботою”, tirer vers le haut “витягати наверх (про лідера групи)”, traîner les 

pieds “неохоче щось робити”.  

Статичні відчуття, як мотиватори НФО вторинної і третинної номінації, 

інформують про статику тіла, його рівновагу, положення в просторі, напр.: en être au 

même point “залишатися на місці, не прогресувати”, avoir un pied quelque part “бути 

присутнім”, coucher là “втрачати свій час, не просуватися”. У поєднанні із зоровими 
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асоціаціями, статичні відчуття можуть указувати на віддаленість обʼєкта номінації, 

напр.: être à deux doigts de faire qqch “бути готовим щось робити”, être sur les rails 

“бути готовим; діяти в правильному напрямку”.  

Щодо інтероцептивного сприйняття, то воно відображає внутрішні чуття 

людини, що сигналізують про стан внутрішніх процесів організму. Вони доводять 

до мозку подразнення від стінок шлунка і кишечнику, серця і кровоносної системи, 

інших внутрішніх органів, а також забезпечують регуляцію елементарних потягів. 

Дифузні за природою, інтероцептивні відчуття забезпечують одне загальне відчуття 

людини – її самопочуття, загальний психічний показник тілесного й духовного 

стану. Як наслідок, їх тісно повʼязано із загальним емоційним станом людини. Тому, 

ведучи мову про інтероцептивні ознаки як мотиватор НФО, варто враховувати, що 

вони поєднуватимуть відчуття внутрішнього фізичного стану організму людини з 

його психічно-емоційним станом. Отже, уявляючи й відчуваючи, що відбувається 

всередині тіла, номінатор вкладає в одиниці вторинної і третинної номінації 

відчуття дискомфорту або простих людських потреб (напр.: avoir l’escalope dans les 

talons “хотіти їсти”, avoir envie de fraise “бути вагітною”), а також ті, що він 

переживає психологічно, зокрема відчуття: 1) образи й приниження, напр.: se faire 

manger “зазнавати насильства”, aller se faire empailler “бути звільненим”; 

2) внутрішнього неспокою або страху, напр.: trouer le cerveau “викликати сильні 

емоції”, avoir l’estomac retourné “погано почуватися внаслідок сильного емоційного 

перенавантаження”, avoir la boule au ventre “перелякатися”, avoir une sauterelle dans 

la vitrine “бути неспокійним, хвилюватися”; 3) нудьги, напр.: être dans la glaise 

“нудьгувати”; 4) незадоволення або антипатії, напр.: la rage au ventre “бути 

незадоволеним”, faire mal aux tripes “сильно не подобатися”.  

Ведучи мову про сприйняття часу як складний психологічний процес, 

зазначимо, що в його реалізації бере участь система аналізаторів (зорових, слухових, 

дотикових, кінестетичних тощо). Темпоральні асоціації, які лежать в мотиваційній 

основі НФО, відбивають ознаки: 1) самого періоду часу, напр.: se tenir à midi moins 

le quart “погано вчинити; бути нечесним”, ne plus être de la première jeunesse “бути 

старим”; 2) його тривалості, напр.: ne pas se faire en un jour “забирати час”, grand 
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comme un jour sans pain “довгий”; 3) послідовності подій, напр.: prendre son tour 

“пройти з випередженням”, deux pas en avant, deux pas en arrière “бути нерішучим; 

не прогресувати”.  

Отже, явище симіляції, як одне з основних у процесі породження НФО 

французької мови, відображає подібність обʼєктів номінації, засновану на чуттєвих 

асоціаціях, пережитих номінатором у процесі своєї життєдіяльності.  

Явище синестезії. На відміну від симіляції, “чистого” вираження одного з 

чуттів людини, синестезія здатна передати одне чуття через інше. Її механізм 

полягає у тому, що один подразник, діючи на відповідний орган чуття, поза 

бажанням субʼєкта, викликає не лише відчуття, специфічне для даного органу чуття, 

а й додаткове відчуття чи уявлення, характерне для іншого органу чуття. Ця 

закономірність розкриває високу динамічність відчуттів, їхню залежність від сили 

подразника, від функціонального стану аналізаторної системи, викликаного 

початком або припиненням дії подразника, а також результатом одночасної дії 

кількох подразників на один аналізатор або суміжні аналізатори [Большой 

психологический, 2004].   

Цю природну властивість людини відбито безпосередньо в мові, на що звернули 

увагу ще філософи античності. Так, Арістотель наводив приклади типу grave accent i 

acute accent для ілюстрації перенесення з однієї сфери відчуттів (зокрема, тактильних 

і соматичних) в іншу [Античные теории, 1936]. Пізніше лінгвісти повʼязували 

синестезію з процесом метафоризації, коли знаки одних відчуттів застосовують на 

позначення інших [Бюлер, 1993; Вундт, 2007; Searle, 1994]. Із синестезією пов’язують 

також фоносемантичну мотивацію, засновану на особливій семантичній функції 

фонетичних елементів мовної одиниці [Балаш, 1999; Лурия, 1998; Svensson, 2004] 

(детальніше про вивчення явища синестезії див.: [Гладка, 2018b, c. 541–543]).  

Детальний аналіз НФО французької мови, мотиватором яких слугували змішані 

асоціації, виявив найрізноманітніші прояви синестезії (див. додаток Е табл. 4), 

основними видами якої є синтез таких асоціацій, як:    

1) зорові + кінестетичні асоціації, напр.: faire pâle figure “бути байдужим”, faire 

le gros dos “мовчки витримувати неприємності”, virer au rouge “гніватися”;  



 

 

306 

 

2) дотикові + слухові асоціації, напр.: tranchant comme un rasoir “різкий (про 

голос)”, dur d’oreille “глухий”, faire un flan “вважати важливим; занадто емоційно 

реагувати”;  

3) зорові + слухові асоціації, напр.: écouter un conte jaune “слухати історію, від 

якої можна заснути стоячи”, parler la langue verte “розмовляти на арго”;   

4) зорові + дотикові асоціації, напр.: regard de braise “збуджувальний погляд”, 

prendre la poussière “бути забутим, недоторканим”, réduire en pâtée “знищити”;  

5) дотикові + кінестетичні асоціації, напр.: souffler le chaud et le froid “змінювати 

свій характер”, refiler la patate chaude “зняти з себе відповідальність за неприємне 

питання”; marcher dans les clous “бути покірним, слухняним”;  

6) зорові + смакові асоціації, напр.: fromage blanc “чистокровний француз”, 

manger du pain rouge “жити вбивством; убивати”, du gros rouge qui tache “столове 

червоне вино” → “червоне вино поганої якості”;  

7) смакові + одоративні асоціації, напр.: avoir du fromage dans la bouche “мати 

неприємний подих”, pourri gâté “розбещений”;  

8) дотикові + темпоральні асоціації, напр.: années de plomb “важкі часи”.  

Отже, синестезія, поєднуючи іноді досить далекі асоціації в одній фразеологічній 

номінації, доводить, з одного боку, постійний взаємозвʼязок аналізаторних систем 

людського організму, а з іншого – цілісність чуттєвого відображення номінатором 

навколишньої дійсності. Це, у свою чергу, свідчить про те, що людина отримує знання 

про навколишній світ не лише як інформацію про окремі властивості предметів (запах, 

колір, твердість), а сприймає всі ці властивості в їхній сукупності та взаємозв’язку. 

Відповідно, результатом відображення у свідомості людини предметів і явищ 

об’єктивного світу за їх безпосередньої дії на органи чуття є цілісний образ об’єкта, а 

не простий підсумок відчуттів.  

 

5.2.1.2. Культурно зумовлений тип мотивації   

Розгляд мови через її звʼязок з історією, етногенезом, суспільством, 

національною психологією, культурою тощо уможливлює її розуміння як засобу 

залучення мовної особистості до безперервної культурної традиції певного народу. 
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Адже вона, як зазначено вище, не лише зберігає накопичену етнічним колективом 

інформацію, а й забезпечує особливий спосіб світобачення і світосприйняття носіїв 

мови. У мові, безпосередньо повʼязаній зі свідомістю і мисленням, знаходить 

відображення вся різноманітність умов, за яких накопичено людиною знання про 

світ. Тому актуальним сьогодні постає, з одного боку, системне висвітлення 

культури народу через його мову, а з іншого – вивчення відображення культурної 

значущості в мовній одиниці на основі її співвіднесення з “кодами” культури, які 

відомі лише носієві мови або які встановлено за допомогою аналізу взаємозвʼязку 

мови й культури, мови й народного менталітету, мови й народної творчості. 

Взаємодію мови й культури забезпечено проміжним елементом, який належить як 

до мови, так і до культури. У першому випадку він постає у вигляді значень мовних 

знаків, а в другому – у формі предметів культури, тобто тіл мовних знаків, у яких 

“застигли” властивості людини до творчості й сприйняття мовних знаків відповідно 

до певних еталонів, сформованих у культурі [Тарасов, 1994, с. 107]. До таких 

одиниць належать ФО, які, з одного боку, мають знакову природу, а з іншого – 

фразеологічний фон [Морозова, 1999, с. 300], тобто позамовну інформацію, зокрема 

культурно значущу, наявна в мовному знаці як особлива семантична частина його 

значення. Мовні образи, які закарбовано в ФО, являють собою суто національний 

спосіб сприйняття і допомагають у формуванні картини світу, відображаючи 

специфіку оцінно-модального ставлення до дійсності [Копчук, 2000, с. 43]; вони 

сприяють не лише обміну інформацією, а й обміну спільними для мовця і слухача 

культурними орієнтирами й установками, які лежать в основі їхньої життєвої 

філософії і життєдіяльності [Ковшова, 2012, с. 170], описують ідеологічно 

побудовані й колективно присвоєні уявлення про обʼєкти реального світу та їхні 

властивості, відображаючи при цьому побутово-емпіричний, історичний і духовний 

досвід народу, повʼязаний з його культурними традиціями [Бабушкин, 1996; 

Брагина, 2007; Верещагин, Костомаров, 1982; Телия, 1996].  

Спрямовуючи дослідження НФО саме в такому ракурсі, встановлено пʼять типів 

мотивації – стереотипна, прецедентна, іншомовна, символьна, арготична 

субкультурна, які відображають особливості формування менталітету французького 
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соціуму, а воднораз і його вираження в мові (див. додаток Е табл. 5). Розглянемо 

детальніше ці різновиди культурно зумовленої мотивації.  

Стереотипна мотивація. Загальновизнаний факт, що кожний народ членує світ 

по-своєму, має власний спосіб категоризації і концептуалізації дійсності; у кожного 

етносу є власні стереотипні уявлення про самого себе, свою поведінку й традиції у 

межах свого культурного простору, а також про представників іншої мовної і 

культурної спільноти [Красных, 2002; Маслова, 2001]. Як наслідок, індивід живе у 

світі стереотипів, навʼязаних йому культурою його етносу ще з дитинства. Інакше 

кажучи, належність до певної культури визначено саме наявністю базового 

стереотипного ядра знань, який повторено в процесі соціалізації особистості в 

конкретному суспільстві. Будучи невідʼємним компонентом світобачення людини, 

стереотипи, за словами когнітологів, “виконують, з одного боку, селекцію інформації, 

яка надходить їй ззовні, а з іншого – структурують внутрішній досвід і готують 

подальше просування й обробку інформації на вищі рівні свідомості з метою фіксації 

її в памʼяті” [Кубрякова, 2004а; Селиванова, 2000]. Стереотип, за словами 

Є. Бартміньського, “як конвенційне уявлення про предмет, яке стосується того, як цей 

предмет виглядає, як діє, яку він містить у собі спрощену теорію предмета”, слугує 

“елементом усієї розгорнутої культурно-мовної картини світу, а також створює цю 

картину разом з іншими елементами” [Бартминьский, 2009, с. 12]. До того ж варто 

враховувати, що стереотип – це не лише ментальний образ, а й вербальна оболонка, 

яка рано чи пізно знаходить своє вираження в етнічній мові, в її лексиці, у 

фразеологічному фонді. Однак основою для створення вербальних стереотипів 

можуть слугувати не всі поняття, а лише ті з них, до складу яких входять соціально 

значущі компоненти, актуальні для носіїв певної мови та їхньої життєдіяльності. 

Тому в основі світобачення і світосприйняття кожного народу лежить своя система 

предметних значень, соціальних стереотипів, когнітивних схем.    

Аналіз фактичного матеріалу показав, що мотиваторами НФО, породжених на 

основі стереотипів, слугують різні за своєю природою і сутністю обʼєкти навколишнього 

середовища, які встановлюють різні асоціативні звʼязки (див. додаток Е табл. 6).  

Найпоширеніші зооморфні асоціації, що зумовлено, на наш погляд, тим, що ще 
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здавна людина цікавилася життям тварин, спостерігала за їхнью поставою, рухами, 

поведінкою. Усі ці зовнішні ознаки зіставлялися людиною з виявами їхнього 

внутрішнього стану, внаслідок чого їм приписували реальні (обʼєктивні) або вигадані 

(субʼєктивні, без відповідного біологічного підґрунтя) характеристики, які з часом 

формували певний стереотип.  

Проілюструємо найтиповіші й найцікавіші приклади неофразеологізмів. Так, 

одиниця un âne, що символізує у франкомовному суспільстві ледарство, тупість і 

впертість, лежить в основі фразеологічної номінації, утілюючи образ нерозумної 

(напр.: passer pour un âne “здаватися дурним, ідіотом”, faire l’âne pour avoir du son 

“прикидатися дурником задля якоїсь вигоди”) і впертої людини (напр.: comme un 

âne “вперто”, faire comprendre à l’âne qui recule qu’il faut avancer “переконувати”). 

Поширення концептуального змісту узуальної ФО профанним образом ʻупертістьʼ 

ще більше підкреслює цю рису характеру людини, номінованої через НФО 

obstination d’un âne rouge (< un âne rouge) “впертість”. Одиниці un cochon/un porc, 

які асоційовано не лише з достатком, родючістю і гурманством, а й з багнюкою, 

підлістю, невіглаством тощо, лежать в основі творення таких НФО: un vieux cochon 

“розбещений, розпусний”, donner du lard aux cochons “давати те, на що людина не 

заслуговує”, égorger comme des porcs “вбити з легкістю”. Культурно закріплені 

знання про кішку як ледащу, хитру, егоїстичну, свободолюбну тварину відтворено у 

відповідних НФО, напр.: réveiller le chat qui dort “напасти на небезпечну людину, 

яка в даний момент веде себе спокійно”, rusé comme un chat “хитрий”, ne pas donner 

sa part au chat “не віддавати, тримати в себе щось”. Утіленням фізичної сили, 

наполегливості й витривалості для французького народу продовжують слугувати 

такі тварини, як бик (напр.: foncer comme un taureau “поспішати”, planté comme un 

taureau “сильний, могутній”), віл (effet boeuf “сильний ефект”, fort comme un boeuf 

“дуже сильний”), кінь (напр.: traitement de cheval “інтенсивне лікування”, dose de 

cheval “сильна доза (про наркотики)”), до яких сьогодні додають буфало (напр.: 

costaud comme un buffalo “сильний”). Стриманість асоціюють із верблюдом (напр.: 

sobre comme un chameau “стриманий”), гордовитість – із павичем (напр.: fier comme 

un paon “гордий”), поняття власності – зі спрутом або лобковою вошею (напр.: faire 
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la pieuvre “причепитися до когось; гальмувати чиюсь діяльність”, s’accrocher comme 

un morpion “причепитися”) тощо.  

Неофразеологія відображає також поступове усталення у свідомості французів 

нових стереотипів, пов’язаних із зооморфними асоціаціями. Так, поняття ніжності, 

недосвіченості, наївності повʼязують із щеням (напр.: doux comme un toutou “ніжний, 

спокійний”, suivre comme un toutou “підлесливо слідувати”) та телям (напр.: regard de 

veau “закоханий погляд”). Бджоли та оси, які загалом символізують активність, 

справедливість, працьовитість, покірність, у сучасній мові асоціюють зі 

знервованістю і дратівливістю, напр.: avoir des abeilles “нервуватися, гніватися”, 

mettre le bâton dans le nid de guêpes “дратувати ворога”.  

Неофразеологізми породжено також на основі професійних асоціацій, 

узагальнених образів типових представників окремих професій, об’єктивних 

особливостей самої професії і здібностей її виконавця, а також субʼєктивного 

ставлення до неї, що зумовлено престижністю, статусом, певним субʼєктивним 

образом, створеним у суспільстві. Так, досвіченість асоціюють із дальнобійником 

(напр.: un vieux routier “професіонал; досвідчена особа”), грубість і силу – з 

лісорубом (напр.: comme un bûcheron “грубо; з усієї сили”), безцеремонність – із 

крадієм (напр.: partir comme un voleur “піти без попереджень”).  

Значну кількість стереотипних асоціацій представлено етнічними асоціаціями, 

функція яких полягає у стабілізації та ідентифікації угруповання як єдиного етносу, 

систематизації соціокультурного та історичного досвіду етносу, трансляції знань 

носіїв певної мови від покоління до покоління тощо [Баронин, 2000; Селіванова, 

2008]. Аналіз фактичного матеріалу свідчить, що неофразеологічна номінація фіксує 

переважно гетеростереотипні асоціації, відбиваючи сучасне бачення і сприйняття 

(позитивне та негативне) французами представників іншого етносу. Так, американців 

і турків співвіднесено із шиком, елегантністю, багатством, які в надмірній кількості 

чужі для французів (напр.: faire l’Américain “видавати себе за багатія”, classe 

américaine “шикарний, елегантний”, jeunes Turcs “амбітна молодь нового покоління”, 

fumer comme des Turcs “занадто багато курити”), бельгійці – із добротністю (напр.: 

C’est du belge! “Це – добре!”, pot belge “суміш сильних наркотичних продуктів”), 
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росіяни, з одного боку, з народом, який страждає (напр.: en baver comme un Russe 

“важко страждати”), а з іншого – з народом, який шикує (напр.: faire la tournée des 

grands-ducs “виходити в люди з шикарним і дорогим супроводом”), англійці – із 

гомосексуалістами (напр.: aimer le mobilier anglais “бути гомосексуалом”), 

швейцарці – з точністю (напр.: régularité d’une montre suisse “пунктуальність”).  

Сутність автостереотипів загалом полягає в зображенні рис ідеалу власного 

етносу або в підкресленні найбільш самобутніх якостей етнічного характеру. Однак, 

слугуючи мотивувальною базою для сучасних НФО, вони вносять до їхнього змісту 

не лише позитивні (напр.: franc comme un Picard “щирий”, impossible nʼest pas 

français “Те, що не можливе, не французьке”), а й негативні риси (напр.: con comme 

un Gaulois “дурний, ідіот”, faire le trou normand “випити склянку для апетиту”).   

Отже, стереотипні асоціації, що лежать в основі неофразеологізмів сучасної 

французької мови, постають як результат пізнання дійсності мовною спільнотою, 

детермінований соціокультурно й зафіксований у свідомості її представників як 

основний складник мовної картини світу певної спільноти, що відображає специфічну 

для неї інтерпретацію навколишнього середовища.   

Прецедентна мотивація. Одним із актуальних теоретичних питань сучасної 

етнолінгвістики та лінгвокультурології є обґрунтування статусу та зʼясування 

функціональної природи прецедентних феноменів – складників концептуальної 

системи, позначення та зміст яких добре відомі представникам певної етнокультурної 

спільноти, вагомі й використовувані в когнітивному та комунікативному аспектах. 

Науковцями встановлено, що прецедентні феномени належать до культурно-мовної 

компетентності, здатності носіїв певної етнічної культури й мови впізнавати в мовних 

одиницях і мовленнєвих продуктах культурно значимі настанови й норми, ціннісні 

орієнтири, культурні коди та можливість їхньої переорієнтації, а також організувати 

свою комунікативну поведінку та текстопородження згідно із цими культурними 

знаннями [Азарова, 2010; Боярских, 2008; Браницька, 2008; Красных, 2002; Нахимова, 

2007; Полюжин, Венжинович, 2009; Селіванова, 2012; Сорокин, Михалева, 1993; 

Чорновол-Ткаченко, 2007]. Прецедентні феномени являють собою двобічну сутність: 

з одного боку, це вербальні одиниці, з іншого – їх співвіднесено з інваріантом 
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сприйняття, який збережено в колективній памʼяті людства, етносу або групи й який 

формує відповідну концептуальну структуру, що корелює з реальною або 

модельованою ситуацією (детальніше про явище прецедентності й прецедентні 

феномени див. [Гладка, 2018а]). 

Використання прецедентного феномену як мотиватора під час породження НФО 

детермінує особливий тип асоціативної мотивації – прецедентний (див. додаток Е 

табл. 7). Аналіз фактичного матеріалу показав, що найпродуктивнішими мотиваторами 

постають прецедентні тексти, знаковий продукт певної етнокультури, який 

репрезентовано в етносвідомості у вигляді текстового концепту – згорнутого, 

редукованого змісту. Такий текст створює, за словами науковців, “прецедентне поле”, 

фрагменти якого застосовано у вторинному породжувальному тексті як засоби 

когнітивно-емотивного й аксіологічного фокусування смислової маси первинного 

тексту [Красных, 2002; Сорокин, Михалева, 1993]. Актуалізацію прецедентного тексту 

здійснено шляхом апеляції до відповідних його елементів, а саме:   

1) до персонажів або атрибутів міфологічних і релігійних сюжетів. Перевагу 

цього типу асоціацій зумовлено, на думку науковців, тим, що, на відміну від слів, 

ФО відображають когнітивну діяльність членів мовного товариства, засновану на 

їхньому наївному уявленні світу [Черданцева, 2010]. Так, НФО les yeux de Chimère 

“закоханий погляд” апелює до одного з персонажів античної міфології – Химери 

(вогнедишної потвори з головою й шиєю лева, з тулубом кози та з хвостом дракона), 

яку асоціюють з нездійсненною мрією, примхами або дивацтвом; НФО nu comme le 

premier homme “голий” – до Адама, першої людини, створеного Богом на шостий 

день; НФО se battre comme un diable “битися з усієї сили”, tempêter comme un 

démon “шаленіти, скаженіти” втілюють вічну боротьбу добра зі злом, описану в 

багатьох культурах (про доцільність зарахування міфологем до прецедентних 

феноменів див. [Гладка, 2018а]);    

2) до персонажів або атрибутів літературних творів, напр.: НФО jouer les casse-

noisettes “набридати; заважати”, se mettre la rate au court-bouillon “хвилюватися”, 

chanter la mère Gaudichon “розважатися; жити розпусно” породжують відповідні 

асоціації з персонажами балету-феєрії “Лускунчик” П. Чайковського, детективного 
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роману “La rate au court-bouillon” Ф. Дарда (під псевдонімом Сан-Антоніо) та 

водевіля “La mère Gaudichon” Л. і М. Делапорт. Образ принцеси на горошині з 

відомої датської казки Г. К. Андерсена втілено в НФО princesse sur les pois 

“цнотлива, соромʼязлива людина”, а магічна паличка, як атрибут багатьох казок про 

фей, лягла в основу НФО comme au coup de baguette magique “раптово”; 

3) до топонімів із міфологічних і релігійних сюжетів, напр.: НФО jardin d’Eden 

“вечірка з гарними дівчатами” та expédier sur les rives du Styx “вбити” реферують до 

описаного в Біблії райського саду та до отруйної річки Стікс, яка девʼять разів 

обтікала підземне царство Аїда (антична міфологія);  

4) до цитат або виразів з літературних творів, які в процесі фразеологізації 

можуть зазнати певних трансформацій, напр.: НФО innocent comme l’agneau qui vient 

de naître “невинний” та Les raisins sont verts “про людей, які зневажають те, чого самі 

не можуть досягти” апелюють до байок Ла Фонтена “L’agneau et le loup” та “Le renard 

et les raisins”;  

5) до цитат або виразів з релігійних сюжетів, як-от: НФО apporter sa pierre 

“брати участь у колективній перемозі” відсилає до тексту Біблії.    

Неофразеологізми також мотивовано прецедентними іменами, тобто власними 

назвами, які символізують певні якості, ознаки або події в житті сучасного людства 

загалом і французького соціуму зокрема. Принагідно зазначимо, що вживана в 

процесі вторинної номінації власна назва відображає не лише уявлення про саму 

себе й про людину, яка її використала в мовленні, а й про особливості сприйняття 

антропонімії і топонімії сучасною людиною, яка звертається до фольклорних 

джерел, памʼяток писемності тощо. Вона відбиває погляд номінатора на предмет чи 

особу номінації, а також сама постає обʼєктом оцінки (соціокультурної, естетичної, 

конфесійної, етнічної) з боку носіїв мови (детальніше див. [Гладка, 2018а]). Аналіз 

фактичного матеріалу показав, що до прецедентних імен належать різні за рівнем 

обізнаності прецедентні феномени, а саме:   

1) імена відомих особистостей (письменників, винахідників, історичних 

постатей, акторів, науковців тощо). Так, НФО C’est Zola “Цілковита мізерність, 

убогість” апелює до відомого французького письменника ХІХ ст. E. Золя, який 
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присвятив свою творчість, зокрема, зображенню убогості й злиднів нижчої верстви 

населення; НФО jouer la Madame Soleil “передбачати майбутнє” – до відомого 

французького астролога Г. Солей, яку й називали Madame Soleil; НФО sauter à la 

Capahut “убити співучасника, щоб не віддавати його частину здобичі” – до відомого 

в кримінальній сфері крадія;  

2) назви грошових одиниць. Цей тип імен можна зарахувати до національно-

прецедентних, оскільки вони належать до суто французького соціуму: до появи 

офіційної валюти Європейського Союзу євро на території Франції існували власні 

грошові одиниці – франки, су тощо. Прикметно, що саме вони й досі слугують 

мотиваційною базою для творення сучасних НФО, напр.: du sucre à trente-deux sous 

“вишукана людина”, trois francs six sous “мінімальна сума грошей”, être près de ses 

sous “бути дуже бідним” → “бути жадібним”; 

 3) французькі народні імена. Власні імена, як центр фразеологічного образу, 

втрачають свій ономасіологічний статус, що зумовлює їх зближення із загальними 

назвами. За кожним власним іменем у фразеології закріплено певний набір 

конотативних ознак. Так, для французів імʼя Marie символізує енергійну, сильну, але 

досить стриману особу; Pierre асоціюють із природженим лідером, якому завжди 

вдається подолати труднощі; Margot – з вільною і чутливою жінкою. Саме такі образи 

стали мотивувальними під час породження НФО типу Des queues Marie! “Нічого!; 

Ні!”, Tire t’en Pierre “Спасайся, як можеш”, faire pleurer Margot “викликати жалість”;  

4) назви продуктів харчування національного виробництва. В основі НФО типу 

C’est (plus fort que le) roquefort! “Жах! (обурення)”, comme du gruyère “дірявий, 

драний”, promenade camembert “прогулянка у вʼязниці” лежать національно-

прецедентні феномени, які сьогодні претендують на статус універсально-

прецедентних, оскільки відомі не лише сучасному французькому соціуму;  

5) топоніми. Подібно до попередньої групи прецедентних імен, французькі 

топоніми типу Paris, Versailles зараховано до універсально-прецедентних, оскільки 

НФО, в основі породження яких вони лежать C’est Versailles! “Яка краса!”, Allez 

voir à Paris si je m’y baigne “Ніколи!”, апелюють у свідомості багатьох 

представників європейської і навіть світової цивілізації до столиці Франції та 
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палацу – колишньої резиденції королів Франції; НФО faire le Quai d’Orsay 

“дипломатично втручатися з метою урегулювання суперечок” апелює до набережної 

Орсей, на лівому березі Сени, де розміщено Французьке міністерство закордонних 

справ, на основі чого виявляє семантичний звʼязок з вихідною ФО зі значенням 

“обговорити відмову від скарги”;      

6) відомі марки товарів. Мотиватори такого типу можна сміливо назвати 

універсальними, адже вони відомі кожному представникові сучасного людства. 

Відомі марки косметики, засобів гігієни та пива слугують основою породження 

відповідних НФО, а саме: ne rien avoir sous l’Oréal “бути ідіотом”, génération Kleenex 

“покоління, яке звикло до одноразового використання речей”, abdos Kronembourg 

“велике черево”;  

7) ергоніми. Найменування фірм, організацій торгівлі, банків, сервісних установ 

тощо реалізують у мовленні різноманітні функції, одними з яких є культурно-

проективна, ідентифікаційна та оцінна. Так, ергонім Café du commerce, який вказує на 

сутність і характер розмов, які ведуть у цьому закладі, породив НФО conversation du 

Café du commerce на позначення “банальної розмови, позбавленої вишуканості й 

глибини”; назва лікарні для душевнохворих, до якої направляли інвалідів війни, а 

потім знедолених і навіть злочинців, лягла в основу творення НФО échappé du Bicêtre 

“божевільний злочинець”;  

8) реалії, які відображають особливості певної культури в певну епоху, але 

сьогодні актуалізуються з новим значенням, напр.: arrivé par le coche 

“новоприбулий” → “наївний; селюк”, lâcher la grappe “залишити в спокою”.   

Прецедентні висловлювання, як мотиватори НФО, являють собою почуті хоча 

б один раз завершені вислови, які потім відтворено (повністю або частково) у 

мовленні носіїв певної етнокультури й які мають для неї певне культурне значення. 

До них зараховуємо:  

1) усталені вирази, які вже вийшли з узусу, але сьогодні актуалізовані у 

французькій мові з іншим концептуальним значенням, напр.: taillable et corvéable à 

merci “який платить податі й відпрацьовує на панщині” → “трудяга, якого 

експлуатують за власним бажанням”, faiseur des rois “радник і помічник короля” → 



 

 

316 

 

“гравець, який не має необхідних позицій і ресурсів, щоб виграти партію, але має 

можливість вирішити, хто із супротивників виграє”;   

2) вирази, що були вживані в мовленні одного (як правило, видатного) 

представника певної етнокультури, але настільки влучні, що їх закарбовано в памʼяті 

значної кількості носіїв даної культури. Так, кинута нашвидкуруч видатному 

французькому автомобілісту Сімону де Пінет репліка “En voiture Simone, c’est moi qui 

conduis, c’est toi qui klaxonnes!” у 60-х рр. ХХ ст. була популяризована телеведучим 

Г. Лю, який звертався до своєї колеги Сімон Гарньє, оголошуючи початок передач 

“Interwilles”. Так ця фраза лягла в основу редукованої НФО En voiture, Simone! зі 

значенням “Уперед!”.  

Останнє місце в нашому корпусі посідають прецедентні ситуації (реальні або 

вигадані), вербалізовано через певний їхній атрибут, а саме:  

1) назви традиційних або релігійних свят, напр.: ФО trempé comme un jour de 

Song Kran “дуже мокрий” відсилає до святкування Нового року в Таїланді, під час 

якого на вулицях обливаються водою, а НФО long comme une semaine sainte 

“важкий, болісний” – до Страсного тижня, який передує великому святу Пасхи;   

2) історичні події, напр.: НФО Journée des dupes! “Чорт забирай!” апелює до події, 

яка сталася з неділі 10 на понеділок 11 листопада 1630 року: молодий король Людовик 

ХІІІ відновив свою довіру до міністра Ришельє і прирік королеву-матір Марію Медичі 

на вигнання. Після такого неочікуваного вчинку Г. Ботру, один з фаворитів кардинала, 

вигукнув: “Cʼest la journée des dupes!” (“Справжній день дурнів!”). Саме ця подія й лягла 

в основу породження усталеної одиниці, яку після стількох століть актуалізовано зі 

зміною значення.   

Отже, детальний аналіз прецедентної мотивації на матеріалі НФО показав, що 

вони яскраво відображають національно-культурну конотацію, тобто всі асоціативні 

історичні, побутові, емоційно-експресивно-оцінні, стильові співзначення, сформовані в 

їхній семантиці під час фразеологізації, а також корелюють зі складниками структури 

знань про позначене. Звернення до прецедентних феноменів, здійснене завдяки 

повʼязаним із ними прецедентними текстами, іменами, ситуаціями й висловленнями, 

які стають їхніми своєрідними культурними кодами, дозволяє виявити особливості 
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сприйняття і розуміння навколишньої дійсності конкретним етносом, а також 

специфіку її вторинної номінації.       

Іншомовна мотивація. На початку ХХІ ст., коли людство постало на порозі 

нового, інформаційного, етапу суспільного розвитку, особливої актуальності набуває 

проблема взаємозв’язку мови й об’єктивної дійсності, а разом з нею і кілька досить 

суперечливих і важливих для сучасної лінгвістики питань. По-перше, йдеться про 

“комунікативну придатність мови”, завдяки якій вона адекватно відтворює і 

закріплює нові ідеї та поняття, а також постійно перебудовується, диференціюється, 

поповнюється новими одиницями. Лінгвістичні дослідження появи нових елементів у 

мовній системі доводять, що збагачення словникового складу відбувається двома 

шляхами: нові одиниці породжено з внутрішніх ресурсів мовної системи (вторинний 

семіозис), а також є наслідком зовнішніх контактів мови (запозичення). З окресленого 

питання випливає друге, а саме взаємодії мови і культури, в площині якого конкретне 

мовне явище досліджено не як елемент мовної структури, а як частина мовної 

картини світу. Адже мова, перманентно удосконалюючись і швидко реагуючи на 

зміни історичної епохи й культурних традицій, являє собою не ізольовану, а відкриту 

для взаємодії з іншими мовами й культурами систему.  

Не вимагаючи досконалого знання мови-донора та безпосереднього глибокого 

контакту носіїв двох культур, процес запозичення заторкує, насамперед, лексико-

фразеологічний матеріал, визначаючи іншомовний тип мотивації мовних одиниць. 

Його сутність полягає в тому, що за допомогою іншомовних елементів індивід має 

можливість виразити нове поняття, позначити невідомі йому обʼєкти або ж 

диференціювати наявні.  

Аналіз фактичного матеріалу крізь призму мотиваційних основ засвідчує, що 

найпоширенішою мовою-донором слугує англійська мова та її англо-американський 

варіант (61 ФО – 94 %), і лише одиничні приклади відображають запозичення з 

італійської, іспанської та арабської мов (4 ФО – 6 %).  

Різноманітність мотиваційних одиниць відображено також у їхній належності до 

різних сфер діяльності людини, а саме: 1) особисте життя індивіда, його інтереси й 

уподобання, емоційні й психічні переживання, побут, напр.: сravate club “службовці”, 
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interface chaise-clavier “компʼютерщик”, faire du sens “мати значення; бути 

логічним”, pole position “вигідне, виграшне положення”; 2) суспільне життя, його 

загальні інтереси та моральні цінності, напр.: tueur en série “серійний вбивця”, boom 

de la presse “галас у пресі”, génération rave “драйвова молодь”; 3) політичне життя 

країни, напр.: armement conventionnel “неядерна класична зброя”, freedom fries 

“французькі товари, бойкотовані в США”. Звернення представників франкомовної 

спільноти переважно до життя індивідів іншої культури під час фразеологічної 

номінації вкотре доводить антропоцентричний характер цього процесу загалом.  

Ще однією характеристикою іншомовного мотиватора є ступінь його 

асимільованості в мові-реципієнті. Фактичний матеріал дозволяє виокремити на 

основі цього критерію три типи іншомовних елементів, а саме:  

1) повністю асимільовані одиниці, тобто засвоєні мовою-реципієнтом одиниці 

іншомовного походження і включені до її системи, напр.: avoir du puch “пашіти 

енергією”, faire du macaroni “зраджувати”, carte verte “грін-карта”;  

2) неасимільовані одиниці, тобто ті, що зберігають фонетичні, графічні й 

граматичні характеристики мови-донора; такі елементи або слугують одним з 

компонентів НФО типу faire caffe “бути уважним”, fashion victime “жертва моди”, 

clochard & co “одяг низької якості”, або ж “перетягуються” з мови-донора в суцільному 

вигляді, напр.: up to date “модний”, weeding blues “післявесільна депресія”, bad 

limonade “скрутна ситуація”;  

3) частково асимільовані одиниці, тобто одиниці іншомовного походження, які, 

зберігаючи поки що питомі орфографічні й фонетичні ознаки, поступово набувають у 

дискурсі граматичних ознак французької мови, напр.: être au top “бути в найкращій 

формі; бути досконалим”, être de QI “бути дурним, недосвіченим”, se manger un 

golden “страждати, отримати удар” (детальніше про типологію сучасних запозичень у 

французькій мові див. [Гладка, 2012]).  

Важливе також для нас вивчення основ мотиваційного процесу під час 

фразеологізації, який детерміновано трьома типами іншомовної мотивації (див. 

додаток Е табл. 8), а саме:  

1) альтернативною мотивацією, яка полягає в тому, що під час породження НФО 
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мотиваторами стають іншомовні одиниці (окремі ЛО або цілі усталені вирази), які 

мають у французькій мові питомі відповідники. На перший погляд, вони виникають як 

дублети автохтонних одиниць, але внаслідок неосемантизації в мові-реципієнті їхній 

концептуальний зміст отримує додаткові образи або семантичні відтінки, завдяки чому 

можемо говорити про породження НФО як знаків третинної номінації, напр.: gogo bar 

(= un bar à filles) “дівочий танцклуб”, prime time (= le premier temps) “найкращий час для 

ефіру (масс-медія)”, faire sa life (= faire la vie) “влаштувати приватне життя”, en faire tout 

un cake (= en faire tout une histoire) “ускладнити ситуацію”; 

2) фрагментарною мотивацією, базою для якої слугує: 1)  одне зі значень 

іншомовної одиниці, яке надано питомій одиниці-компоненту НФО, яка подібна їй за 

формальним та/або семантичним вираженням, напр.: faire la différence “бути кращим 

за інших”, être justifié “мати докази”, être familier “добре знати, призвичаїтися”; 

2) реалія іншомовної культури, яку у французькій мові передано питомими 

одиницями, які й формують НФО, напр.: col blanc “службовець”, col bleu “робітник”, 

cravate club “службовці”;  

3) комплексною мотивацією, за якої індивід запозичує повністю форму та 

значення іншомовного елемента або усталеного виразу; появу таких НФО зумовлено 

потребою в номінації обʼєкта, поняття або явища, які, по-перше, невідомі або 

невластиві франкомовному суспільству, напр.: lancer une fatwa “вдатися до особистої 

атаки, яка передбачає пресинг”, opération commando “жорстокий колективний 

вчинок”, weeding blues “післявесільна депресія”; по-друге, позначені в мові-

реципієнті описово, напр.: business angel “особа, яка вкладає гроші в ризиковану 

справу, яка в разі успіху принесе їй користь”, bad trip “поганий досвід під впливом 

наркотиків”, smart drinks “тонізувальні напої, які викликають почуття ейфорії, 

поліпшують фізичний та сексуальний стан, розумові здібності”. У такому випадку 

іншомовні одиниці спрацьовують на користь економії мисленнєвих (індивідові не 

доводиться вигадувати нову одиницю на основі питомих елементів) та мовленнєвих 

(індивід значно скорочує час, уникаючи описових конструкцій) зусиль.  

Символьна мотивація. У системі вторинних номінацій, утворених на основі 

національно-культурних традицій, значне місце відводять серіям словесних символів, 
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які своїм змістом відбивають різноманітні сторони життя певного етносу, особливості 

національного бачення дійсності, образного осмислення “картини світу”. 

“Символічний світ”, як доводять дослідники мови, супроводжує людину з давніх-

давен: він постає не лише як засіб уособлення страхів і вірувань, а й як засіб 

усвідомлення й самовираження, кристалізації національної свідомості та рівня 

розвитку культури [Верещагин, Костомаров, 1980; Потебня, 1989; Юнг, 2006]. Саме в 

символах увічнено еволюційний розвиток народу, а разом з тим його народну мудрість, 

світоглядні позиції, важливі історичні події тощо. Людина живе в світі символів, а світ 

символів живе в ній.  У сучасній лінгвістиці символ витлумачують як  як усталені 

координати, константи даного лінгвокультурного простору, які відображають 

домінанти мовної інтерпретації тих чи інших аспектів дійсності й закріплюють 

спостереження, які стали життєвими правилами [Селіванова, 2006; Токарев, 2005; 

Юнг, 2006]. Уособлюючи цілу ситуацію, належачи до фонових знань, до культурної 

компетенції, символ виявляє свій зміст через встановлення національних, культурних 

та інших передумов осмислення його асоціативних звʼязків [Верещагин, Костомаров, 

1980]. На відміну від метафори, яка передає схожість двох денотатів на основі 

спільних сем, символ творить сама людина, яка наділяє обʼєкти або явища 

навколишнього середовища тими ознаками й властивостями, які вона сама їм 

приписує внаслідок їх “незрозумілості”, з одного боку, та їх ототожнення – з іншого 

[Метафора, 1988, с. 90; Ковшова, 2012, с. 323–324].  

Саме ця особливість виникнення символу пояснює легкість його включення до 

складу фразеологізмів, у яких він становить “образно-смисловий центр”. Аналіз 

фактичного матеріалу доводить, що НФО сучасної французької мови із символьною 

мотивацією породжено на різного роду асоціаціях з обʼєктами, явищами, поняттями 

повсякденної дійсності французького соціуму (див. додаток Е табл. 9).  

Найпоширенішу групу становлять хрематоморфні асоціації, тобто асоціації з 

предметами й обʼєктами активної життєдіяльності пересічного француза. Уже 

віддавна двері та ключі до них асоціюють зі знаннями та владою: les clés de la maison 

“адміністрація закладу, підприємства”, ouvrir les portes “створити сприятливі умови”. 

Водночас, як зауважував ще О. Потебня, символіка народу розвивається разом зі 
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становленням і розвитком мови [Потебня, 1989, с. 285]. Тому очевидним постає факт 

мотивації НФО новими хрематонімами, які лише усталюються з таким символьним 

значенням у свідомості французів. Отже, поступово соціалізовано неологізми, 

мотиваторами яких є медаль, яка символізує успіх (напр.: avoir le pot bordé de 

médailles “мати успіх”), пляшка як символ досвіду або алкоголю (напр.: avoir de la 

bouteille “старіти; мати досвід”, lâcher la bouteille “завʼязати з алкоголізмом”), мʼяч як 

символ перемоги або вдалої справи (напр.: un partout, la balle au centre “справи 

налагоджуються”, C’est d’la balle! “Круто!”, La balle est dans mon camp “Тепер справа 

за мною”), барак як символ ситуації, що відбувається (напр.: casser la baraque 

“зірвати план противника”, foutre la baraque en l’air “провалити план”).  

Серед речовиноморфних асоціацій, як мотиваторів НФО, традиційні хліб – 

символ життя і роботи (напр.: mettre le pain à la main “навчати справі”), вино – 

символ нерозсудливості (напр.: le vin entre et la raison sort “втратити контроль над 

собою у стані спʼяніння”), мед – символ достатку і задоволення (напр.: du miel en 

barre “гарної якості”, barbouiller de miel “завоювати довіру”), вода – символ життя і 

серйозного ставлення до нього (напр.: prendre l’eau “йти на дно (про ситуацію)”, tenir 

l’eau “бути надійним, серйозним”).  

Значну групу символьних асоціацій формують антропоморфні асоціації, які 

відбивають як традиційні, так і нові символи на позначення 1) родинних стосунків: 

батько й мати асоціюють із принципом життя, із захистом, авторитетом, ідеалом, 

напр.: père la pudeur “представник високої моралі, захисник доброчинності”, pleurer 

sa mère “жалітися, відчувати свою слабкість”, jouer les mères la vertu “бути 

цнотливим”; 2) частин тіла та його атрибутів: руку асоціюють із захистом, 

допомогою та особистістю людини, напр.: homme de main “виконавець наказів”, être 

à toutes mains “бути бісексуалом”, косу – із труднощами, напр.: faire des nattes 

“ускладнювати, заплутувати справи”.  

Щодо флороморфних асоціацій, то їх базують на тих реаліях, що лише 

набувають символьного значення. Так, виноград асоціюють з алкоголем (напр.: être 

raisin “бути пʼяним”), ліщину – з достатком (напр.: croquer les noisettes de la vie 

“насолоджуватися життям”).  
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Найменш численні групи становлять натуроморфні та хрономорфні асоціації з 

новими символами. Так, сама природа символізує справжність (напр.: vrai comme 

nature “правдоподібний”), пустеля – самотність (напр.: traversée du désert “перехідний 

період, під час якого людина соціально ізольована, відсторонена від політичних справ”, 

prêcher dans le désert “даремно говорити; не бути почутим” → “не мати ефекту”), а 

неділя – свято (напр.: C’est pas parce qu’on est dimanche qu’il faut prendre l’air d’être à 

la messe “Не лише в неділю потрібно виглядати по-святковому”).    

Отже, символ, який існує в колективній свідомості французького етносу в 

готовому вигляді, виявляє свій зміст і наповнення лише завдяки дії багатьох власне 

мовних та позамовних чинників, що визначають його розуміння всіма членами 

даного соціуму.  

Арготична субкультурна мотивація. Поява когнітивного та культурологічного 

підходів зумовила вивчення мови та її явищ у тісній взаємодії з людиною, її 

свідомістю, мисленням, духовно-практичною діяльністю, а це поставило в центр 

дослідження не лише людський чинник у мові й мовний чинник у культурі, а й 

особливе вираження в мові різних субкультур. Згідно із сучасним розумінням поняття 

національної культури, остання охоплює “ті частини паралельних форм культури, які 

однаково доступні більшій частині суспільства, незалежно від соціальної належності, 

й тому можуть слугувати уніфікувальним, поєднувальним етнос началом, синтезом 

певних частин народної культури” [Смирнов, 1994, с. 104]. Інакше кажучи, 

національну культуру складають різні субкультури, “своєрідні згустки свідомості”, 

сукупності норм, цінностей, символів, стереотипів мови, які створюють особливу 

картину світу – “синтетичне панорамне уявлення про конкретну дійсність” [Соколов, 

1994, с. 27]. Носії субкультури, базуючись на фонових знаннях, актуалізуючи 

невербалізовані фрагменти досвіду [Коровин, 1993, с. 50], сукупність яких 

визначають як соціокод [Петров, 1991, с. 39], породжують мовні одиниці, які існують 

одночасно із загальномовними, але вирізняються певними функціями. Отже, певний 

тип культури відповідає певній підмові загальнонаціональної мови, одним з яких є 

арго [Береговская, 1999; Calvet, 1993; Delaplace, 1991; François-Geiger, 1989; Guiraud, 

1956; Merle, 1997]. Різноманітні мовні засоби, використані для оформлення системи 
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настанов і життєвих практик, напрацьованих в арго, відображають світосприйняття 

його користувачів, слугують певного роду паролем “я – свій”. Ставши практично 

загальним надбанням мовного суспільства, арго дедалі складніше відрізнити від 

просторіччя та фамільярного мовлення.  

Власне тому, досліджуючи лінгвокогнітивні засади творення неофразеологізмів, 

вважаємо доцільним розглядати серед них також ті одиниці, які мотивовано 

позначенням навколишньої дійсності через арготичну субкультуру. Адже вони не 

лише фіксують у мові культурні традиції носіїв арго, а й відображають їхні уявлення 

про навколишнє середовище, його закономірності й особливості, а також 

концептуалізують позамовну дійсність і формують своєрідний культурний простір. 

Розгляд арготичних ФО, породжених шляхом первинної і вторинної фразеологізації, 

крізь призму мотиваційних основ дозволив відновити асоціативні ланцюжки, які 

зумовили формування образних одиниць, незважаючи на те, що для арготичної 

фразеології характерні загалом певні принципи відбору загальномовних засобів для 

створення власних засобів вираження, які інколи порушують мовну норму (детальніше 

про мовні засоби творення арготичних одиниць див. [Гладка, Паневник, 2014]).  

Аналіз фактичного матеріалу показав, що представники французької арготичної 

субкультури, формуючи власну систему цінностей, норм, стереотипів і символів, 

породжують асоціативні звʼязки, які дещо відрізняються від загальнонаціонального 

світосприйняття. При цьому спостерігаємо два способи мотивації арготичних НФО, а 

саме: 1) через переосмислення узуальних лексем і понять, до яких вони відповідно 

апелюють, та 2) через утворення нових лексем на позначення існуючого або 

вигаданого явища (див. додаток Е табл. 10).  

Найпоширеніший тип арготичної субкультурної мотивації є переосмислення ЛО 

загальнонаціональної мови, внаслідок чого вони отримують інше символьне або 

стереотипне значення. Так, флороморфні асоціації, активізуючи семантичне 

перетворення деяких лексем (напр.: un blé “бабло”, une poire “пика”, une pêche 

“башка”), мотивують появу таких НФО: avoir du blé “мати бабло”, être une bonne 

poire “бути дурним”, se fendre la poire “реготати”, mettre une pêche “відлупцювати”, 

avoir la pêche “гарно виглядати”. Антропоморфний тип асоціацій, вербалізований, 
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зокрема, одиницею une gueule “паща, морда”, породжує НФО на кшталт: se prendre de 

gueule avec qqn “посваритися”, avoir de la gueule “бути з характером”, Tu vas voir ta 

gueule! “Начувайся!”. На основі кінетичних асоціацій сформовано НФО з дієсловом 

арготичного вокабуляра foutre “робити” та його похідних, напр.: se foutre comme 

d’une queue de poire “бути байдужим”, foutre la honte “насміхатися; принижувати”, 

vivre dans un foutoir pas possible “вести невпорядковане життя”.  

Значну кількість НФО цього типу представлено одиницями, утвореними шляхом 

ампліфікації, під час якої спрацьовують ті самі ономасіологічні принципи, що й під 

час первинної фразеологізації, а саме принцип флороморфізму (напр.: se faire une 

carotte (< se faire un coupde poing) “спричинити собі біль”, valoir son pesant d’oseille 

(< valoir son pesant d’or) “мати непомірну ціну”; хрематоморфізму (напр.: traîner ses 

brodequins quelque part (< traîner ses jambes) “поплентатися”, tenir sur ses cannes 

(< tenir sur ses peids) “бути пʼяним”.  

Утворення нових слів, а разом з тим нових понять або явищ, визначає другий тип 

арготичної субкультурної мотивації. Так, неологізм un trouillomètre “вимірювач 

страху” (trouille “страх” + -mètre) породив НФО avoir le trouillomètre à zéro “мати 

сильний страх”, неологізм payol (< payer + арготичний суфікс -ol) – НФО être à payol 

“бути на мілині (без грошей)”, НО une mézière (< misère) – НФО faire aller la mézière 

“змусити клієнта витратити велику суму”. Подібне явище спостерігаємо під час 

творення НО вторинної фразеологізації на основі верлану, напр.: faire chéara (< voler 

à l’arrachée) “вкрасти сумку, вириваючи її з рук”, se prendre un peucran (< se prendre 

une crampe) “отримати поразку (в любовних спробах); не зацікавити; бути 

проігнорованим”, avoir la jeura (< avoir la rage) “гніватися”.  

Прикметно, що, сформувавшись у протистоянні офіційній культурі як “вербальна 

агресія”, зумовлена незгодою з прийнятими в суспільстві настановами й нормами 

[François-Geiger, 1989, c. 626], арготична субкультура виборює правоту своєї ідеології 

і постає як носій власної системи цінностей. Як наслідок, користувачі арго 

демонструють негативний шаблон через висміювання, що пояснює загальну 

негативну конотацію арготичних фразеологізмів.    

Отже, аналіз фразеологізмів, породжених арготичною мотивацією, показав, що 
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вони не лише поєднують та ідентифікують представників певної частини соціуму, а й 

відтворюють культурну свідомість користувачів арго, які у своєрідний спосіб 

відображають менталітет французької нації.   

Загалом аналіз культурно зумовленої мотивації у процесі породження НФО 

сучасної французької мови виявляє тісний взаємозвʼязок і взаємозалежність мовної та 

культурної сфер: з одного боку, мова визначає певні важливі параметри культури – 

форми її вираження і мотивації її смислів, постає як активний учасник розвитку 

культури; з іншого – культура визначає специфічні сфери вживання мови, окреслює 

функціональні межі, унаслідок чого утворено “культурний прошарок мови як 

фіксацію в ній відкладень культури, які охоплюють усю мову” [Топоров, 1995, 

с. 184]. Тому очевидним буде висновок про те, що природною мовою не можна 

описати безпосередньо “світ як він є”, оскільки сама мова задає своїм носіям певну 

картину світу, до того ж кожна мова – свою.    

 

5.2.1.3. Раціонально-мисленнєва мотивація  

Порушуючи питання типології асоціативних звʼязків, ми обстоювали тезу про те, 

що, поряд з асоціативно-образними відношеннями між обʼєктом номінації і його 

сприйняттям, у процесі породження НФО беруть участь також асоціативно-логічні 

відношення. Засновані на відображенні реального звʼязку між об’єктами або явищами 

навколишньої дійсності, вони, у свою чергу, визначають ще один тип мотивації, який 

пропонуємо йменувати раціонально-мисленнєвим.  

У своїх міркуваннях ми керувалися тим, що пізнавальна діяльність людини, 

безсумнівно, розпочинається з відчуттів і сприйняття навколишньої дійсності, але 

ними не вичерпується. Повсякденна життєва практика вимагає розкриття й вивчення 

багатьох властивостей, звʼязків і відношень предметів та явищ, які не можна 

безпосередньо відчути, сприйняти або уявити. На багато питань відповідь доводиться 

шукати опосередкованим шляхом, виходячи з наявних знань і досвіду, тобто 

застосовуючи “раціональне мислення”. Під мисленням, у цьому контексті, розуміємо 

суспільно зумовлений, нерозривно повʼязаний із мовленням психічний процес 

пошуків і відкриття суттєво нового, процес опосередкованого й узагальненого 



 

 

326 

 

відображення дійсності під час її аналізу та синтезу. Щодо раціональності, то вона, як 

стверджують науковці, охоплює узагальнену систему цінностей і стандартів, 

інтегрованих у світогляд; відбиває епоху й культуру певної нації; має свій стиль 

мислення, свої проблеми, методи їх вирішення, свій особливий тип розуму, що 

породжує таке знання, яке для даної епохи та культури визнано раціональним 

[Кравченко, 1996]. Тому “раціональне мислення” незалежне від емоцій, особистих 

почуттів чи якихось інстинктів. Будь-який процес оцінки та аналізу, який можна 

назвати раціональним, повинен бути обʼєктивним, логічним та “механічним” [Юнг, 

2006]. Відповідно, сутність раціонально-мисленнєвої мотивації полягає у відсутності 

механізмів уяви під час породження НО. Інакше кажучи, вибір ономасіологічних 

найменувань на позначення об’єкта номінації здійснено згідно із законами логіки та 

раціональності, що й відрізняє цей тип мотивації від асоціативно-образної, яка 

базується на “імагінативній” логіці (термін С. Панкратової).  

Раціонально-мисленнєву мотивацію певною мірою переплетено із 

пропозиційним типом, що констатують під час вивчення ономасіологічних засад 

словотвору (див., наприклад, праці О. Беляєвської, Г. Гіздатова, О. Єрмакової, О. Зем-

ської, І. Кобозєвої, О. Позднякової, О. Селіванової, G. Lakoff та ін.). Пропозиційний 

компонент, на їхню думку, повинен відповідати критеріям істинності й 

несуперечливості інформації, відтворюючи об’єктивну семантичну константу. 

Пропозиційна мотивація застосовує знаки-мотиватори в прямих значеннях, фіксуючи 

в ономасіологічній структурі інформацію, яка не потребує верифікації [Кобозева, 

2000, с. 259; Лакофф, 1996, с. 177]. Водночас, застосовувати поняття пропозиції (як 

“структури репрезентації знань про певну ситуацію (подію), для якої характерна 

істинність і несуперечливість” [Селіванова, 2006, с. 501]) у контексті породження 

фразеологізмів ми можемо лише до одного з підтипів раціонально-мисленнєвої 

мотивації, який відтворює епістемологічні відношення. Переважну більшість НФО 

побудовано радше не на пропозиції (або судженні), а на логічному умовиводі, у 

результаті якого з одного або кількох суджень виводять нове судження, у якому 

міститься нове знання. Саме цей факт і спонукав нас до обґрунтування нового 

поняття раціонально-мисленнєвої мотивації, яке б охоплювало всі різновиди 
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раціонально-мисленнєвих асоціацій у процесі фразеологізації, заснованих на 

онтології обʼєктів навколишньої дійсності, на їхній реальній суміжності, зіставленні 

позначень, їхній партитивності, атрибутивності, каузальності, епістемологічності, що, 

власне, й доводить аналіз фактичного матеріалу (див. додаток Е табл. 11).  

Найчастіше асоціативні звʼязки забезпечено партитивними відношеннями, які в 

межах однієї ситуації або категорійної та іншої ієрархії використовують один 

компонент структури знань для найменування іншого, імʼя класу об’єктів – для 

позначення компонента цього класу, позначення частини – для найменування цілого 

й навпаки. Так, під час первинної фразеологізації спостерігаємо породження таких 

одиниць, як: numéroter ses os “жорстоко побити”, sauver sa tête “зберегти своє місце 

(про роботу)”, marquage à la culotte “переслідування”. Аналогічна когнітивна модель 

спрацьовує під час утворення НФО третинної номінації, відображаючи партитивні 

відношення за когнітивною моделлю “елемент дії → дія” (напр.: discuter le bout de 

gras “обговорювати різні речі” → défendre son bout de gras “захищати свої інтереси; 

бути егоїстом”), “виконавець дії → дія” (напр.: cracher dans la soupe “бути невдяч-

ним” → cracheur dans la soupe “невдячна людина”, lécheur des vitrines “зівака” → 

lécher les vitrines “розглядати вітрини магазинів”), “агенс ↔ пацієнс” (напр.: peler le 

jonc “набридати” → se peler le jonc “мерзнути”, faire une gamelle “готувати їжу; 

кормити” → se faire une gamelle “наїстися”).    

Атрибутивні асоціації, на основі яких побудовано НФО, відображають саліентні 

ознаки обʼєктів номінації або їхніх дій, виокремлювані індивідом у його практичному 

досвіді (напр.: buté comme un adolescent qui croit tout savoir “упертий”, erreur de 

débutant “значна помилка, неприпустима для досвіченої особи”, en pleine bourre “на 

повну силу”), або вказують на зміну в сприйнятті та розумінні вже зафіксованої у 

свідомості представників даної мовної спільноти ознаки (напр.: cause perdue (< cause 

gagnée) “втрачена, даремна справа”, parapluie onusien (< parapluie nucléaire) “захист 

країни міжнародною організацією ООН”). До цієї групи належать також НФО, 

породжені граматичними модифікаціями, які відображають когнітивну модель “дія → 

ознака, отримана в результаті цієї дії”, напр.: être peint en jaune (< peindre qqn en 

jaune) “бути обманутим дружиною”, être battu en brèche (< battre en brèche) “бути 
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побитим; спростовуватися”.  

Каузальні відношення породжують НФО первинної і вторинної фразеологізації, 

як-от: avoir moral à zéro “бути пригніченим”; бути в стані роздумів”, être marqué au 

feu rouge “бути травмованим (під час аварії)”, avoir la mémoire courte “бути 

забудькуватим”, faire pitié “бути смішним; викликати презирство”, ne pas en mener 

large “бути стомленим”.  

НФО, побудовані на епістемологічних відношеннях, відображають базову 

опозицію “обʼєкт – знання”. При цьому механізм свідомості, що бере участь у 

процесі пізнання, враховують опосередковано, через наявність у знанні 

інтенціональних звʼязків (номінації, референції, значення тощо), а обʼєкт номінації 

розглядають як елемент у структурі самого знання або як матеріальну дійсність 

віднесення знань [Петрушенко, 2000]. Такого типу асоціації представлено, як 

правило, у пареміях та їхніх дериватах, побудованих на логічних, об’єктивних, 

незалежних від субʼєкта, відношеннях, напр.: Le chemin le plus court d’un point à 

l’autre est la ligne droite “Не потрібно вигадувати велосипед”, L’espoir fait vivre 

“Надія вмирає останньою”, Et après on s’étonne! “Ну, от і все!”, On n’a rien sans rien 

“Потрібно ризикнути, щоб щось отримати”. Часом поповнення прототипного 

концептуального значення узуальної ФО неважливими до цього моменту образами 

сприяє уточненню висловленої думки, напр.: L’argent ne fait pas le bonheur mais y 

contribue (< L’argent ne fait pas le bonheur) “Не в грошах щастя, а в їх кількості”, 

Seuls les bornés et les idiots ne changent pas d’opinion (< il n’y a que les imbéciles qui 

ne changent pas d’avis) “ Лише дурні не змінюють свою думку ”.  

Отже, неофразеологізми, мотивовані раціонально-мисленнєвими асоціаціями, 

відбивають реально наявні референційні зв’язки між об’єктом номінації та його 

сприйняттям і усвідомленням.  

 

5.2.1.4. Професійно зумовлений тип мотивації   

Одним із різновидів асоціативної мотивації постає термінологічна мотивація, 

сутність якої полягає в тому, що під час категоризації і подальшої фразеологізації 

обʼєкта номінації на ментальному рівні відбувається асоціація з предметом або 
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явищем, повʼязаними зі спеціальною, професійною сферою діяльності людини. 

Інакше кажучи, під час селекції номінативних засобів індивід вибирає зі свого 

ментального лексикону термінологічну сполуку або окремий термін, який 

найадекватніше відображає сприйняття і розуміння ним обʼєкта номінації.      

Загалом питання утворення ФО на базі термінологічної сполуки внаслідок 

семантичного переосмислення віддавна привертає увагу лінгвістів (див., наприклад, 

праці М. Алефіренка, О. Бабкина, В. Жукова, О. Куніна, В. Лейчика, Д. Мазурик, 

В. Мокієнка, О. Нікуліна, Л. Ройзензон, В. Ужченка та ін.). Щоправда, обговорюють 

його зазвичай як явище детермінологізації у працях, присвячених загальним 

проблемам фразеології, або ж у площині взаємодії спеціальної та побутової 

комунікації. Традиційно поняття детермінологізації розглядають як різновид 

семантичного переосмислення, як соціально-зумовлене явище міграції термінів за 

межі своїх терміносистем. Дослідники аналізують два типи детермінологізації: 

1) часткову, коли терміни починають функціонувати в мовленні неспеціалістів у 

прямому, але дещо звуженому (спрощеному) значенні, втрачаючи на рівні 

загальновживаної лексики деякі семи, та 2) повну, коли відбувається цілісна 

інтеграція термінів у загальновживане мовлення, яке супроводжує набуття ними 

нових парадигматичних і синтагматичних значень [Алефиренко, 1999; Бабкин, 1970; 

Кунин, 1996; Мазурик, 2002]. При цьому терміни, перейшовши за законами 

функціональної семантики на інші предмети, процеси або явища, сприймаються як 

цілісні словесні комплекси, а отже постають як немотивовані фразеологічні зрощення 

або єдності. Не погоджуючись із викладеними міркуваннями лінгвістів щодо 

немотивованості ФО, породжених на базі термінологічних сполук, вважаємо 

правильним у цьому контексті їхне розуміння самого процесу творення 

фразеологічного значення. Вивчаючи цей механізм, О. Бабкин, зокрема, пише: 

“Терміни-словосполучення, вживані переносно, розвивають нове фразеологічне 

значення. При цьому смисл окремого слова блідне, зменшується до повного 

зникнення, але смисл сполучення загалом виграє, оскільки отримує нові семантичні 

ознаки” [Бабкин, 1970, с. 9]. М. Алефіренко говорить про три етапи на шляху до 

фразеологізації: 1) проникнення в нетермінологічний контекст, 2) переосмислення 
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терміна й оказіональне вживання його в переносному значенні, 3) формування 

усталеного переносного значення цієї мовної одиниці внаслідок регулярного 

вживання її в загальнолітературній мові [Алефіренко, 1987, с. 87]. 

Детальний розгляд процесу детермінологізації крізь призму мотиваційних 

основ показав, що базою для НФО слугують: 1) окремі слова-терміни, як-от: faire 

péter un chrono (букв. – сфера спорту) “зламати хронометр” – (перен.) “підганяти 

час”, sentir le vent du boulet (букв. – військова справа) “відчути свист ядра” – 

(перен.) “зазнати незначної поразки; зуміти врятувати ситуацію, незважаючи на 

небезпеку”; 2) цілісні термінологічні сполучення, напр.: resserrer les boulons (букв. – 

сфера механіки) “загвинтити гайки”– (перен.) “стати суворішим; бути дієвішим”; 

3) термінологічні фразеологізми, напр.: tenir la distance “бути здатним виконати 

певну роботу за вказаний час” → “тривати; не здаватися”, revenir à la case départ 

“повернутися на початок” → “втратити надбане”.  

Поряд із професійними (спорт, військова справа, інформаційні технології, 

медицина тощо), у процесі творення НФО беруть участь також непрофесійні, або 

аматорські, сфери діяльності людини, чільне місце серед яких посідає термінологія 

соціальних ігор, зокрема карточних. Сьогодні важко однозначно стверджувати, які 

саме терміни треба зараховувати до професійних чи непрофесійних сфер, адже 

внаслідок “інформаційної революції” велика кількість термінів потрапляє до 

загального вжитку й уже не сприймається як такі; термінологічний статус зберігають 

лише суто науково-технічні терміни зі сфери фізики, біології, медицини тощо.  

З огляду на це, можемо виокремити кілька терміносистем, які слугують певними 

“донорами” для неофразеологізації (див. додаток Е табл. 12):  

1) транспорт і його технічне обслуговування. Під час творення НФО цього типу 

засіб пересування (як правило, персональна автівка, рідше – літак або потяг) 

асоціюють із самою людиною, його частини (гайки, шатуни, різні важелі, педалі 

тощо), які забезпечують налагоджену роботу, – з фрагментами або ситуаціями 

діяльності людини, а швидкість пересування – з її карʼєрним рухом, напр.: perdre les 

pédales “знепритомніти; втратити контроль над собою”, pousser sur les bielles 

“швидко просуватися”, tenir les manettes “керувати справами”, trou d’air 
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“зменшення популярності”;  

2) спорт. Професійна діяльність спортсменів, тренерів та інших учасників 

спортивної комунікації, види спорту (футбол, кінний спорт, легка атлетика, велоспорт 

тощо) та їхні спорядження або складники асоціюють загалом з діяльністю людини та 

перепонами, які трапляються на її життєвому шляху, напр.: faire de la glisse 

“приховати інформацію”, redresser la barre “виправити ситуацію”, faire la planche 

“тікати”, raccrocher les gants “припинити діяльність (злочинну)”; 

3) біологічні науки. Переважна більшість термінів, які лежать в основі творення 

НФО, належать анатомії. Номінуючи певний обʼєкт або явище навколишньої 

дійсності, індивід концентрує свою увагу на органі людського тіла, який задіяний у 

цьому, напр.: avoir les narines en stéréo “нюхати кокаїн спочатку однією, потім 

другою ніздрею”, retourner la pulpe du cerveau “мати міцну дію (про наркотики)”, 

avoir du mou dans les rotules “відчувати слабість у ногах”, cordon ombilical “родинні 

звʼязкиʼ”. Асоціація з представниками флори й фауни виокремлює їхню конкретну 

ознаку або особливість їхнього існування, напр.: ventouse de banquette “шофер таксі”, 

avoir les arêtes qui poussent “ стати сутенером ”;   

4) морська справа. Асоціації з обʼєктами або явищами, пов’язаними зі сферою 

морської справи, подібно до сфери транспорту, відображають сприйняття людиною 

свого життя як корабля, який пливе на хвилях, змінює курс, а часом і потрапляє в 

несприятливі погодні умови, що може призвести до його загибелі, напр.: avoir les 

hublots ensablés “не виспатися”, refaire surface “отямитися; відновити діяльність”, 

larguer les amarres “піти, змінити ситуацію”;  

5) військова справа. Життя асоціюють з постійною боротьбою за виживання, за 

втримання своїх позицій і досягнення конкретної мети, а військову зброю – з 

можливими засобами реалізації цієї мети, напр.: but de la manoeuvre “мета, ціль”, 

prendre à bras le corps “взяти цілком”, baptême du feu “посвята”; 

6) соціальні ігри. Шекспірівське сприйняття життя як гри продовжує породжувати 

безліч НФО, у яких його повʼязано з ризиком, з діями гравців або правилами самої гри, 

напр.: tirer les meilleures cartes “бути у виграшній ситуації”, excité comme un vol de 

criquets “збуджений (про підлітка)”, jouer à saute-mouton “чинити безлад”;  
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7) культура та її різновиди. Термінологічні одиниці, пов’язані з театром, релігією, 

кулінарією тощо, викликають асоціації зі звичним побутовим життям людини, напр.: 

vert comme un jeune premier “ще зовсім юна, недосвідчена особа”, type au bain-marie 

“ледар; байдужа людина”, rentrer dans le moule “поводитися належно”;   

8) медицина та медична техніка. У процесі творення НФО цього типу 

спостерігаємо асоціацію діяльності людини з процесами діагностування та 

лікування хвороб, використання медичної техніки та її роботою, напр.: faire péter les 

sonotones “їхати з дуже голосними звуками вихлопної труби”, donner de l’urticaire 

“не подобатися, дратувати”, bouffer comme un chancre “багато їсти, жерти”, triturer 

le bulbe “шурупати мізками”;  

9) слюсарська справа. Робити припай, ставити або зривати пломби, обробляти 

метал тощо асоціює сучасний француз із побутовою ситуацією, яка має властивість 

поліпшитися або погіршитися, напр.: ne pas sucer la banquise “заливати (багато 

пити)”, sortir les barbelés “утерти носа; обставити, випередити”, plomber l’ambiance 

“спричинити важку атмосферу (через погану новину, наприклад)”;  

10) фізичні науки. Закони й обʼєкти фізики та інших дотичних до неї наук 

асоціюють з особливостями життєдіяльності людини, породжуючи НФО не лише 

первинної (напр.: point de chute “житло; оселя”, avoir qqn dans le viseur “спеціально 

цікавитися кимсь”, avec toutes les options “накачений (наркотиками)”), а й вторинної 

фразеологізації (напр.: jeter un coup de périscope “зиркнути навколо себе”); 

11) інформаційні технології. Науково-технічний прогрес зумовив проникнення у 

буденне життя людини термінів зі сфери інформатики, які, вживаючись у дещо 

спрощеному значенні, номінують близькі їй поняття, напр.: schéma mental 

“інтелектуальні здібності”, Google est ton ami! “Пошукай в Гуглі!”; 

12) економіка. Денотативну ситуацію, повʼязану з економічними питаннями як 

невідʼємною частиною життєдіяльності людини, узагальнено в розмовно-побутовій 

комунікації, напр.: atteindre son plafond “досягти найвищого рівня”, ne pas être le beau 

fixe “конфліктна ситуація”; 

13) юриспруденція. Асоціації з поняттями, повʼязаними з юридичною наукою, 

лежать в основі НФО appeler à la barre des témoins “просити допомогти, наводячи 
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необхідні аргументи”, il y a prescription “давня річ, безпечна для наслідків”;  

14) рибалка, напр.: mordre à l’appât “бути зацікавленим”;  

15) хімія, напр.: sentir le souffre “здаватися небезпечним”;    

16) філологічні науки, напр.: les jambes en parenthèses “криві ноги (колесом)”.   

Отже, аналіз фактичного матеріалу крізь призму мотиваційних основ показав, 

що при фразеологізації внаслідок семантичного переосмислення термінологічних 

сполук або окремого слова-терміна відбувається зміна прототипної (денотативної) 

ситуації: з конкретної (спеціально-професійної) на загальну (розмовно-побутову) 

комунікацію. Завдяки цьому створено новий образ, сповнений новими деталями, які 

по-новому відображають сприйняття людиною вже відомого їй предмета 

навколишньої дійсності.  

Підсумовуючи викладені вище міркування щодо асоціативної мотивації, можемо 

переконливо твердити, що припущення подібності або сумісності, яке відбувається у 

процесі породження НФО як знаків вторинного семіозису, викликає ряд асоціацій, 

крізь яку дійсність, що сприймає свідомість, втілено в мовній формі. Асоціації, у 

свою чергу, допомагають встановити аналогію між елементами фізично сприйманої 

дійсності й “невидимими світами” ідей і почуттів, а також різного роду абстрактними 

поняттями, які створює розум у процесі “сходження” від умоглядного, абстрактного 

уявлення про дійсність до конкретного її осягнення. Іншими словами, 

неофразеологізми, породжені шляхом асоціативної мотивації, демонструють 

взаємодію пізнавальних процесів, емпіричного досвіду, культурних здобутків 

французького соціуму та його мовної компетентності. Своєю формою вони 

відображають обʼєкти, які сприймають органи чуття, а також унаочнюють “невидимі 

світи”, безпосередньо не спостережувані мисленнєві простори, які сприймаються 

лише за рахунок вербально-образних асоціацій.  

 

5.2.2. Парадоксальна мотивація в породженні неофразеологізмів 

 

Досліджуючи параметричність ФО, однією з ознак якої є особливе фразеологічне 

значення, ми обстоювали тезу про необовʼязкову кореляцію ФО зі змінним 
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синтаксичним сполученням, на противагу ледь не канонізованій думці в 

мовознавстві. У своїх міркуваннях керувалися тим, що подібні тлумачення не 

відображають усіх різновидів механізму фразеологізації, адже усталені звороти дуже 

різні за способом звʼязку семантики компонентів. Трапляються, зокрема, випадки 

семантичної неузгодженості синтаксичних структур типу faire son trou dans l’eau 

“текти” (у воді неможливо зробити дірку), de la vingt-cinquième heure “той, що 

прийшов занадто пізно, в останній момент і наражається на ризик” (доба має лише 24 

години), mouton à cinq pattes “рідкісний випадок; річ, яка не існує” (баран не може 

мати пʼять ніг). Відображаючи звичайну граматичну конструкцію, вони можуть бути 

побудовані за принципом “глокої куздри”, тобто являти собою парадоксальні за 

способом семантичного поєднання компонентів вирази, які, як наслідок, не мають 

омонімічних змінних сполучень. Саме тому в сучасних дослідженнях, присвячених 

інтерпретації внутрішньої форми або мотивації ФО, поряд з асоціативно-образним і 

раціонально-мисленнєвим потенціалом, ураховують також потенціал, сформований 

на підставі асоціацій, які можуть бути взагалі не повʼязаними ані з прямими 

значеннями компонентів, ані з метафорично-метонімічними моделями 

[Добровольский, 1996; Селіванова, 2004].  

Мовлене не суперечить також обраній нами методології дослідження процесу 

породження НФО – інтегративному моделюванню. МП, співвідносячись з різними 

областями реального чи вигаданого світу, постають як відображення нашого розуміння 

не лише реальних, обʼєктивних ситуацій, а й гіпотетичних, вигаданих. Інколи здається, 

що вони не відповідають жодному наявному концепту. Конектори, які поєднують ці 

простори, відіграють у такому випадку роль “відношень альтернативності” в семантиці 

можливих світів [Лакофф, 1996, с. 173]. Саме такий підхід пояснює існування 

парадоксального принципу породження ФО як окремого типу мотивації.  

Прикметно, що здатність до ірраціонального поєднання МП повʼязують, 

насамперед, з процесом метафоризації та її сутністю суперечливого відображення 

реальності. Саме її трактують як мисленнєву операцію неістинного, фіктивного 

позначення шляхом поєднання двох думок про різні предмети, ознаки, ситуації 

[Теория метафоры, 1990; Локк, 1985; Селіванова, 2008; Lakoff, 1993]. Так, за 
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словами Н. Арутюнової, формування метафори за принципом als ob полягає в тому, 

що вона заперечує належність обʼєкта до того класу, до якого він насправді 

належить, і стверджує його залучення до категорії, до якої він не може бути 

віднесений раціонально. Неправду і правду метафори встановлено відносно різних 

світів: неправду – щодо знеособленої, перетвореної на загальне надбання дійсності, 

організованої таксономічною ієрархією; правду – відносно світу індивідів, який 

сприймає індивідуальна свідомість людини. У метафорі протиставлено обʼєктивну, 

відсторонену від людини дійсність і світ людини, який руйнує ієрархію класів і 

здатний не лише вловлювати, а й створювати подібність між предметами [Теория 

метафоры, 1990, с. 5–33].  

Відповідно до положень сучасної когнітивної семантики, яка виборює 

експерієнталістський підхід, проголошує провідну роль свідомості у формуванні 

погляду на дійсність і його втілення в мові, О. Селіванова додає, що “в метафорі 

закладено потужне пізнавальне знаряддя і відбито здатність людини й етносу 

взаємодіяти зі світом дійсності (…). Без метафоризації неможливо було би створити 

мову будь-якої науки і тим самим зберегти її від зникнення. Метафора слугує, у 

термінах сучасної лінгвосинергетики, могутнім атрактором мовної системи, чинником 

збереження і розвитку мови, забезпечує її креативні механізми, оскільки 

необмеженість пізнавальних можливостей людини зумовлює потребу в нових 

позначеннях, які створюються за допомогою метафоризації вже наявних у мові знаків” 

[Селіванова, 2014, с. 125].  

Водночас не варто, на наш погляд, абсолютизувати роль метафори в 

парадоксальній мотивації. Адже, як уже зазначалося, в її основі лежать процеси 

порівняння та метонімізації, з одного боку, а з іншого – вона сама слугує базою для 

подальшої метафтонімізації. Вважаємо доцільним розглядати в контексті 

парадоксальної мотивації НФО, утворені не лише внаслідок метафоризації, а й ті, в 

основі яких лежать інші розглянуті нами вище лінгвокогнітивні процеси.  

Аналіз фактичного матеріалу показав, що залежно від природи парадоксальності 

мотиватора НФО цього типу можна поділити на кілька груп (див. дод 6 табл. 6.13): 

1) НФО, в основу яких закладено парадоксальність виконуваної дії обʼєктом 
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номінації, напр.: mangeuse d’hommes “повія”, manger les sens “дратувати”, bicher 

comme un pou “радіти; бути задоволеним”, rentrer des disquettes dans la cervelle 

“переконати, схилити на свій бік”. До цього типу зараховуємо також усталені 

вирази, в основі яких лежить абсурдність (непотрібність) дії, напр.: branler le 

mammouth “нічого не робити; марнувати час”, arroser le sable “гаяти час”, épingler 

les papillons “займатися дурницями”;  

2) НФО, в основу яких закладено парадоксальність ознаки обʼєкта номінації, напр.: 

mener une politique d’autruche “відмовлятися бачити можливі труднощі, робити вигляд, 

що нічого не сталося”; docteur des chevaux de bois “поганенький лікар”, discussion à sens 

unique “дискусія, яка ведеться виключно однією особою”, menteur diplômé “політичний 

діяч; політик”, habitué comme les chiens à aller nu-tête “дуже призвичаєний до чогось”;   

3) НФО, в основу яких закладено парадоксальність ознаки дії, а саме: avec énergie 

du désespoir “неохоче (внаслідок безнадійної ситуації)”;  

4) НФО, в основі яких парадоксальність цілої ситуації: passer le lendemain du 

jour de la distribution de la chance “бути нещасним”.  

Отже, парадоксальність різних виявів, яка мотивує певний тип НФО зумовлює, з 

одного боку, порушення основних принципів моделювання НО (очевидність, 

психологічна реальність, наочність), які передбачають використання типових, 

стереотипних когнітивних структур (зокрема, образів і уявлень) або ж орієнтацію на 

відтворення вже готових образів, а з іншого – вказує на безмежний потенціал 

лінгвокреативного мислення людини, яка шукає нових засобів вираження обʼєктів 

навколишнього середовища і себе в ньому. Здійснено нову категоризацію дійсності 

або її окремих фрагментів, унаслідок чого зʼявляється нова концептуалізація сутності, 

яка погано піддається раціональному осмисленню.          

 

5.2.3. Внутрішньомовна мотивація при виникненні неофразеологізмів 

 

Досліджуючи фразеологізацію, її мотиваційні основи та принципи на сучасному 

етапі розвитку науки про мову, лінгвісти зосереджують свою увагу, насамперед, на 

різного типу звʼязках, які відображають специфіку психокогнітивної діяльності 
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людини, у результаті якої відбувається семантичне переосмислення компонентів 

фразеологізму. Водночас, осторонь залишено чинники творення ФО, зумовлені 

синергетичним характером мови, тобто механізми, що регулюють динаміку, 

самоорганізацію та збереження загалом системи мови.  

Щоправда, у мовознавстві вже віддавна наголошують на тому, що в процесі 

формування ФО, крім семантичного перетворення, відбувається також структурна й 

функціональна переорієнтація прототипного сполучення. Так, С. Гаврин стверджував: 

“Якщо розуміти явище фразеологізації як утворення відтворюваних одиниць мовлення, 

то на перший план виступає інша його сторона – функціональна, яку, у свою чергу, 

пов’язано із семантичними, логічними, стилістичними й граматичними явищами” 

[Гаврин, 1974, с. 9–10]. Повну або часткову десемантизацію, за словами О. Слєпцової, 

супроводжує граматикалізація та/або лексикалізація граматичних компонентів, 

семантичні зміни зумовлено також змінами в структурі фразеологічного звороту 

[Слепцова, 1972, с. 71]. Пізніше, враховуючи особливості структурно-семантичної 

організації ФО, моделі та механізми їхньої побудови, ступінь фразеологічності 

компонентів тощо, науковці висловлювали думку, що фразеологізація охоплює три 

мовні рівні: морфологічний, синтаксичний і лексичний. На морфологічному рівні, 

наприклад, її зумовлено порушенням граматичних відношень, які стають 

немотивованими через процес архаїзації окремих граматичних форм і звʼязків, а на 

лексичному – переосмисленням значення компонентів ФО; на синтаксичному вона 

постає як результат узагальнення конкретного семантичного наповнення твірної 

синтаксичної конструкції; щодо фонетичних прийомів (зокрема, асонансу, алітерації, 

репризи), то вони можуть бути навіть ефективнішими в процесі запамʼятовування і 

становлення ФО, ніж лексико-семантичні (див.: [Гладка, 2007, 2008а, 2013; Меликян, 

2004]).  

Загальновизнано, що для живої мови характерна динаміка, а всі її елементи 

залучено до множинності окремих процесів, “взаємно протинаправлених і взаємно 

врівноважених”, які зливаються, перехрещуються, доповнюють один одного. У цій 

внутрішній динаміці мови закладено джерела як незначних, так і важливих, 

незворотних змін, які, власне, й становлять її еволюцію [Розен, Гулыга, 1977, с. 32]. З 
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огляду на це, вважаємо доцільним і необхідним урахування у вивченні 

лінгвокогнітивних засад породження НФО також внутрішньомовних процесів.  

Аналіз фактичного матеріалу дозволяє виокремити НФО, породжені, так би 

мовити, внутрішньомовною мотивацією: їхня внутрішня форма не відображає ні 

чуттєві асоціації, ні соціокультурно чи професійно значущі елементи. Ознаки 

фразеологізму вони отримують завдяки відтворюваності в непорушному вигляді в 

мові, а також завдяки особливим механізмам граматичного (зокрема, 

синтаксичного) характеру. Деякі науковці говорять навіть про те, що вони 

створюють паралельну систему мовних засобів [Меликян, 2004, с. 49], призначену 

суто для процесу фразеологізації.  

Незважаючи на заперечення впродовж довгого часу лінгвістами можливості 

моделювання ФО, сьогодні вони дедалі більше схиляються до думки про наявність 

певних синтаксичних схем, на основі яких і виникає фразеологічне значення [Hudson, 

1998; Svensson, 2004]. У такому випадку процес фразеологізації розглядали як 

результат узагальнення, генералізації конкретного семантичного наповнення 

мотивувальної синтаксичної конструкції. Останню називають фразовою схемою і 

детермінують як фразу зі змінним лексичним складом (йдеться про повнозначні 

слова), але зі стабільною синтаксичною структурою та інтонацією, а також постійним 

типовим змістом висловлення. Такий типовий зміст ідіоматичний, однак його 

виражено не лексичними компонентами фрази, а її синтаксичною структурою, що 

дозволяє вести мову про ідіоматичність останньої.  

Виходячи з подібних міркувань, а також ураховуючи той факт, що лексична 

наповненість цих моделей може бути практично будь-якою, вітчизняні лінгвісти 

пропонують різні термінологічні назви для позначення синтаксично мотивованих 

ФО, як-от: синтаксичний ідіоматизм, шаблонна фраза, синтаксичний фразеологізм, 

фразеосхема, речення, побудоване за жорсткою схемою, застиглий синтаксичний 

зворот, повʼязана синтаксична конструкція. Їхня особливість у тому, що їх утворено 

компонентами двох типів – постійних і змінних: перші визначають конфігурацію, 

модель звороту й слугують маркерами їхнього значення, тоді як другі являють собою 

слова, вільні лексично. За однією моделлю можна побудувати безліч висловів, але всі 
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вони будуть мати спільну сему. Аналогічні думки спостерігаємо в тих лінгвістів, які 

іменують такі конструкції, як колострукція або граматична колокація (C. Bolly, 

Ch. Gledhill, J. François, P. Frath, J. Hudson, J. Manguin, M. Svensson). 

Когнітивно орієнтований підхід до ФО, утворених за певною породжувальною 

моделлю, дозволив дещо інакше витлумачувати сутність окресленого явища. 

Зокрема, крім того, що ці конструкції призначено для передачі емоційно-

експресивного змісту, вони фіксують складні форми мислення, ланцюжки 

мисленнєвих фрагментів, на основі чого їх можна вважати складними когнітивними 

структурами, або “складними сценарними фреймами” [Величко, 2014, с. 65].  

Аналіз фактичного матеріалу показав, що в процесі породження НФО цього типу 

задіяно кілька лінгвокогнітивних механізмів, унаслідок яких виникають певні 

синтаксичні схеми з типовим семантичним значенням (див. додаток Е табл. 14).  

Найпоширеніші еліптичні структури, тобто ті, які утворено на базі ширших за 

структурою узуальних ФО. Незважаючи на зміни в семантиці новоутворених одиниць, 

такі НФО зберігають генетичний звʼязок зі своїми прототипами, які й слугують для них 

мотивувальною базою. Під час аналізу фактичного матеріалу нами виявлено, що процес 

еліпсизації відбувається як у площині первинної, так і вторинної фразеологізації. У 

першому випадку його реалізовано шляхом, по-перше, фінального усічення одного з 

компонентів змінного словосполучення з одночасною заміною його на особовий 

займенник у породжуваній ФО (напр.: en avoir deux “бути сміливим”, en avoir de 

joyeuses “верзти дурниці”, s’en prendre une “отримати удар”), та, по-друге, вилучення 

присудка з неусталених бінарних структур (напр.: Un muscle dans la tête, un cerveau dans 

chaque bicep “йдеться про спортсменів або осіб, які ведуть активний спосіб життя”, Trop 

bon, trop con “Чим добріший, тим дурніший”, Bon teint, bon genre “хорошого ґатунку”).  

У процесі творення НФО вторинної фразеологізації синтаксично мотивовані 

еліптичні структури зʼявляються внаслідок таких процесів, як:  

1) усічення початкових елементів, напр.: Cul sec! (< faire un cul sec) “До дна!”, 

eau de boudin (< s’en aller en eau de boudin) “безцінна річ”; кінцевих елементів з 

можливою їх заміною на займенник, напр.: se la faire cher (< faire chère sa personne) 

“бути високої думки про себе”, il y a de l’orage (< il y a d’orage dans l’air) “назріває 
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конфліктна ситуація”; серединних елементів, напр.: avoir des lettres (< avoir un 

diplôme des études des lettres) “бути освіченим”;  

2) контамінація двох узуальних ФО, напр.: crever la dalle “злидарювати” (crever 

de faim “здихати з голоду” + avoir la dalle “хотіти їсти”), avoir la main sur le coeur 

“бути щирим” (avoir le coeur sur la main “бути відвертим” + appuyer la main sur son 

coeur “запевняти в щирості”).   

Значну кількість синтаксично мотивованих НФО породжено шляхом 

редуплікації – повторенням однакових звукосполучень, морфем і слів при творенні НО. 

У складі неофразеологізмів для таких структур характерно повтор морфеми (напр.: 

trotti, trottant “повільно”) або цілого слова (напр.: ami ami “дружньо”, faire copain 

copain “підтримувати дружбу штучно ”, pas fute fute “дурнуватий, не хитрий”). Маючи 

яскраво виражену емоційно-експресивну забарвленість, вони вкладаються в такі 

синтаксичні схеми:  

1) [N1 + Prép + N1], яка мотивує якісну перевагу одного обʼєкта над іншими йому 

подібними, напр.: combattre le mal par le mal “перемогти зло злом”, jouer le tout pour le 

tout “ризикувати”, tout ça pour ça “такі витрати були даремними”, la crème de la crème 

“дуже приємна особа”;  

2) [N1 + comme + N1], яка вказує на відповідність об’єкта номінації типовій для 

нього ознаці, напр.: dire ça comme ça “сказати, не думаючи про це серйозно”.  

Повторення ідентичних компонентів (субстантивних і вербальних) спостерігаємо 

також у реченнєвих НФО типу Les bons recrutent les bons, les médiocres recrutent des 

très médiocres “Яблуко від яблуні далеко не падає”, Tout le monde est beau, tout le 

monde est gentil “Наскільки все лицемірно”, Après l’heure ce n’est plus l’heure “Добре, 

коли все відбувається вчасно”. Утворюючи в такий спосіб певні паралельні 

конструкції, вони інтенсифікують виокремлювану ознаку обʼєкта номінації.  

Смислову цілісність образу в бінарних структурах, компоненти яких поєднано 

сполучником сурядності et, досягнуто завдяки вживанню синонімічних (напр.: clair et 

net “впевнений, безапеляційний”, dans la joie et la bonne humeur “весело”, en temps et 

en heure “вчасно”), тематично близьких (напр.: au poil et à la plume “бісексуальний”, 

pesé et emballé “приготовлений заздалегідь”), ідентичних (напр.: tant et tant “багато”, 
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gnagnagna et gnagnagna “нескінченна й банальна розмова”) або ж антонімічних 

(напр.: tout et n’importe quoi “все (говорячи про різні незначні предмети)”) 

компонентів. Бінарний характер властивий також для реченнєвих НФО, у яких 

поєднано або ж протиставлено предикативні структури складного речення, напр.: Qui 

ne se plante pas ne pousse jamais “Що посадиш, те й пожнеш”, Moins qu’on en dit, 

plus que ça rapporte “Чим менше про це говориш, тим більше це має значення”, 

L’argent qui vient de la flûte s’en retourne au tambour “Як гроші отримані, так вони й 

підуть”. Зазначимо при цьому, що нашарування ідентичних, гомогенних ознак 

об’єкта номінації мотивує інтенсифікацію тих ознак, які на смисловому рівні 

доповнюють одна одну; натомість структури з антонімічними одиницями, навпаки, 

поєднуючи непоєднуване, оцінюють ситуацію як неоднозначну, незрозумілу.  

Прикметно, що синтаксичну мотивацію часто поєднано з фоносемантикою, яка 

сприяє запамʼятовуванню й усталеності цих структур, напр.: у НФО Tout passe, tout 

lasse, tout casse “Усе проходить, усе змінюється”, крім паралельних структур і 

повтору ініціального слова, наявний асонанс голосних [u], [a] та алітерація 

приголосного [s]; у вислові Quand on est bien, on s’y tient “Хороше – ворог добра” 

поєднання предикативних структур супроводжує ритм і асонанс [ɔ̃] і [jɛ]̃.     

Отже, аналіз фактичного матеріалу дозволяє говорити про існування певних 

типових схем, у межах яких виникає фразеологічне значення. При цьому, на відміну 

від фразеологізації на лексичному рівні, де вона відбувається в напряму від змісту 

до форми (лексичний склад завжди співвіднесено з певним значенням), у 

фразеосхемах фразеологізація іде навпаки – від форми до змісту (схему 

співвіднесено з певним значенням). У такий спосіб синтаксично мотивовані НФО 

слугують своєрідними сигналами експресивності, які породжені для передачі більш 

ємної інформації порівняно зі змістом змінних словосполучень або речень, 

побудованих за довільними зразками, а також відсилають до конвенційних 

відношень між семантикою й граматичними, зокрема синтаксичними, ознаками.  
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5.3. Роль оцінного компонента при утворенні неофразеологізмів  

 

Визначаючи мову як конвенційну символічну систему, що фіксує результати 

концептуалізації і категоризації членами певної мовної спільноти навколишнього 

середовища та внутрішнього рефлексивного досвіду, науковці порушують одне із 

суперечливих питань взаємозалежності мови й індивіда. З одного боку, мова є 

результатом людської інтеріоризації світу, зумовленої антропологічними, 

нейрофізіологічними та культурологічними особливостями, а з іншого – навʼязує її 

носіям свій погляд на світ, перетворюючи їх на власних рабів. “Людина є одночасно 

рабом і хазяїном мови”, – стверджує Р. Барт, аналізуючи вплив мови на процеси 

сприйняття світу людиною. Про те, що мова відіграє роль своєрідного медіума в 

діалозі з особистістю, що сприяє формуванню нових пізнавальних можливостей, 

говорить також М. Бахтін [Бахтин, 1996, с. 232]. Цю ж думку підтримує Н. Ферклу, 

зазначаючи: “Субʼєкти (…) можуть діяти креативно і створювати власні зв’язки між 

різноманітними практиками й ідеологіями, впливу яких вони зазнають, а також 

перетворювати ці практики на структури” [Fairclough, 1992, c. 91]. Відтак, людина 

постає як носій когніції, який вибирає власний або навʼязаний їй мовою спосіб 

інтерпретації дійсності, що відображає досвід, знання, відчуття людини, але може й 

не відповідати дійсному станові речей [Рахилина, 2002, с. 370–389]. Як наслідок, 

семантика обраних людиною одиниць відображає результати багатовікових зусиль 

етносу наблизитися до пізнання природи речей, дійсності або себе в навколишньому 

світі, а також численні відхилення від цього процесу в бік уяви й фантазії.  

Найпоказовіша у плані навʼязаних мовою і стереотипізованих етносвідомістю 

категорій оцінка. Пересічний носій мови, засвоївши мовну фіксацію оцінок, як 

зазначає О. Селіванова, здебільшого використовує не стільки власний, скільки 

колективний досвід аксіологізації світу [Селіванова, 2012, с. 54]. Н. Арутюнова також 

наголошує на тому, що “роль оцінки полягає в тому, щоб співвіднести предмети й 

події з ідеалізованою (нормативною) картиною світу (…), ідея нормативності 

пронизує значний життєвий цикл, який бере початок зі сприйняття явищ дійсності, 

переходить до сфери комунікації та мовної семантики й завершується у словесній 
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творчості” [Арутюнова, 1988, с. 8].  

Не заглиблюючись у детальне вивчення категорії оцінки та її вираження 

мовними одиницями, зазначимо лише, що саме вона відображає взаємодію людини та 

дійсності, що її оточує. Сферу оцінки засновано на опозиціях важливий/неважливий, 

відповідний/невідповідний, корисний/шкідливий, вірогідний/імовірний тощо. Ядро 

оцінних значень становлять ознаки хороший/поганий, де хороший – це той, який 

відповідає ідеалізованій моделі світу, поганий – той, який їй не відповідає. Як 

наслідок, оцінку повʼязано із сигніфікативно-денотативними ознаками, а саме: добра 

(позитивного потрібного); зла (негативного непотрібного); емоційності (чуттєвого); 

раціоналізму (свідомого розумового). Вона є складником семантичної структури 

мовної одиниці, яка вказує на певну цінність предметів та явищ з погляду 

відповідності/невідповідності вимогам, інтересам, смакам, уподобанням мовця або 

усього мовного колективу (Н. Авганова, Є. Азнаурова, Н. Арутюнова, О. Бєссонова, 

Н. Вишивана, О. Вольф, О. Івін, Л. Киричук, Т. Космеда, О. Островська,  

Л. Соловйова, О. Трунова, В. Федосєєв, В. Шаховський та ін.).  

У цьому контексті варто зупинитися на відмежуванні оцінки від дотичного до 

неї поняття цінність. Згідно з філософсько-аксіологічною інтерпретацією цих 

понять, оцінка є уявленням, поняттям, судженням про цінності [Анисимов, 2001, с. 

67]. Вона лише представляє цінність у вербальному або невербальному вираженні, 

тоді як цінність існує обʼєктивно, незалежно від нашої свідомості. Практично будь-

який об’єкт дійсності, не лише доступний чуттєвому сприйняттю, а й здатний 

викликати певні реакції, відношення і настрої у свідомості субʼєкта, який мислить, 

наділений цінністю. При цьому в певних ситуаціях і в розумінні різних індивідів 

один і той самий обʼєкт може бути цінним і, так би мовити, антицінним. Наприклад, 

концепт НЕЗАЛЕЖНІСТЬ у свідомості представників різних етнокультур може 

викликати як позитивні, так і негативні почуття, емоції і настрої, а на їхній основі – 

й відповідні оцінки. Взаємодія цінностей між собою і субʼєктом, який їх осмислює, 

породжує ціннісні відношення. “У певних ситуаціях, – пишуть І. Чекулай і 

О. Прохоров, – ціннісні відношення створюють оцінні відношення, які в умовах 

необхідності комунікації фактично являють собою семантичний механізм 
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породження оцінних висловлень, які реалізовано безпосередньо в мовленні як 

матеріальна репрезентація мовних знань” [Чекулай, Прохоров, 2010, с. 176]. Отже, 

оцінка слугує мотиваційною базою творення НФО і зберігає ціннісну картину світу 

етносу, транслюючи її від покоління до покоління.  

Використання номінаторами саме оцінних конотацій мовних знаків, які 

“нашаровуються на дескриптивне відображення позначуваного у вигляді модальної 

рамки, що передає інформацію про почуття-ставлення” [Телия, 1996, с. 5], за умови 

послаблення або цілковитого згасання їхніх денотативних ознак є характерною рисою 

одного з типів мотивації, названого в сучасній лінгвістиці модусним [Селіванова, 2012, 

с. 54]. Дослідження модусної мотивації найбільшою мірою демонструє стереотипність 

оцінок в етносвідомості й культурі народу. У своїх міркуваннях науковці виходять з 

того, що пропозицію представлено двома логічними блоками: 1) диктумом – 

“обʼєктивною семантичною константою (…), що здатна отримувати істинне значення”, 

і 2) модусом – “субʼєктивною змінною, яка виражає значення речення щодо реальності, 

комунікативну мету висловлення” [Кобозева, 2000, с. 259], “різні відтінки почуттів 

або волі” в судженні [Bally, 1951, с. 211]. Модус часто повʼязують із модальністю як 

особливою ознакою висловлення, що ґрунтують на його відношенні до дійсності й 

встановленні цього відношення мовцем, а також виражає оцінку висловленої думки 

та способу її представлення [Виноградов, 1972, с. 594].  

Із метою уникнення непорозумінь щодо типу модальності або модусу, а також 

ураховуючи той факт, що оцінний компонент може супроводжувати всі розглянуті 

вище нами типи мотивації (асоціативну, парадоксальну, внутрішньомовну), вважаємо 

недоцільним говорити про окрему “модусну мотивацію” під час породження НФО, 

одним з обовʼязкових компонентів значення яких є конотація. Тут радше йдеться про 

нашарування оцінки на образ, що лежить в основі їхнього творення.  

 

5.3.1. Місце оцінного компонента в мотивації неофразеологізмів   

 

Вивчаючи складну структуру фразеологічного значення, ми наголошували на 

його відмінних від лексичного значення ознаках. Завдяки нашаруванню різних 
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відтінків та емоційно-експресивних конотацій, ФО мають багату інформативність. 

Важливу роль при цьому відіграє образність, яка разом з іншими компонентами 

конотативного значення (емотивністю, експресивністю, оцінкою) слугує певним 

підґрунтям породження неофразеологізму. Саме з відтворенням образу повʼязане 

виникнення емоційно-оцінної реакції і, як наслідок, експресивності фразеологізмів 

[Городецкая, 2007; Добрыднева, 2000; Le Bel, 2006].  

До цікавих висновків приводить розгляд окресленого явища, виходячи з 

протилежних поглядів. Так, прихильники семасіологічного підходу до вивчення 

мовних одиниць, які вважають внутрішню форму “вербальним способом 

представлення образу” [Артемова, 2002], переконані, що образність – певного роду 

“подразнювач” емотивної модальності, тобто емоційного у своїй основі ставлення 

субʼєкта до позначуваного, який сприймається через зіставлення його з образно-

асоціативним представленням [Дубицкая, 2011, с. 18]. Тобто внутрішня форма ідіом 

має на меті викликати певне почуття-ставлення до позначуваного при їхньому 

сприйнятті. Натомість, з ономасіологічної точки зору, відображений у змісті ідіом 

редукований образ ситуації реальної дійсності являє собою основу, фундамент усього, 

що в них закладено, слугує основою мотивації фразеологічного значення. Мотивацію, 

у свою чергу, зумовлено певним почуттям-ставленням індивіда, оскільки він не лише 

пізнає дійсність у процесах сприйняття, запамʼятовування, відображення і мислення, а 

й ставиться так чи інакше до тих чи інших фактів життя, переживає певне почуття до 

них. Іншими словами, у процесі породження неофразеологізмів він виражає своє 

емоційно-оцінне ставлення до об’єкта номінації. Підтвердження цьому знаходимо, 

зокрема, в міркуваннях Є. Заздравних: “Завдяки своїй когнітивній і мовній природі ФО 

мають ускладнену структуру, виражаючи як інваріантні, так і варіативні знання про 

світ, і співвідносяться із вторинним сегментом мовної картини світу: на противагу 

універсальному характеру первинних понять у процесі фразеотворення сформовано 

конотативний аспект фразеологічного значення, а субʼєктивну додаткову інформацію 

передано через експресивне та емоційно-оцінне відношення до обʼєкта” [Заздравних, 

2007, с. 344]. Отже, незалежно від обраного підходу до вивчення поняття образності у 

ФО, спільним буде те, що вони не лише передають інформацію, констатуючи певний 
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факт, а й опосередковано, образно, а тому й експресивно, позначають певний об’єкт 

або явище, виражають певне ставлення народу-носія мови до них, його субʼєктивне 

сприйняття та оцінку. Відтак, фразеологічне значення можна представити як 

інформаційний текст, різні смисли якого проходять “крізь фільтр ментальності” 

мовця/слухача, які інтерпретуються у просторі соціального й культурного знання, що 

активується суб’єктом мовлення в момент спілкування. У результаті такої 

інтерпретації сформовано оцінний зміст ФО.  

Аналіз фактичного матеріалу показує, що не всі неофразеологізми наділено 

оцінним значенням: семантичну структуру 126 НФО (6 %) позбавлено його. 

Мовлене стосується, насамперед, колокацій з найменшим ступенем усталеності з 

прозорою семантикою, призначених для диференціації обʼєкта номінації серед йому 

подібних (напр.: vol à l’asticot vivant “крадіжка, яка полягає у тому, щоб підкинути 

черваків у продукт і купити новий”, vol à l’étalage “пограбування в магазині з 

полиц”, vol à la poussette “пограбування машини після легкого удару по кузову”, vol 

à la découpe “крадіжка з підрізаної кишені або дамської сумки”), для 

перифрастичної номінації обʼєкта з вказівкою на одну з його основних ознак (напр.: 

afficher au compteur “підбити суму”, pilule d’oubli “снодійне”, passer à l’antenne 

“транслюватися по радіо або телебаченню”).  

Дослідження НФО з оцінним компонентом (2074 НФО) доводить, що їх 

представлено всіма розглянутими нами типами, підтвердження чому спостерігаємо 

також у міркуваннях інших науковців. Так, О. Уланович визначає метафоричне 

значення ФО як інтеграцію знання про денотат, яке сформовано зі знань про 

властивості позначуваного, образної структури позначуваного, ціннісної кваліфікації, 

тобто оцінних суджень про позначуване явище, представлених як позитивна або 

негативна оцінки, а також знання про вторинний денотат на основі усвідомлення 

відношень подібності позначуваного явища з іншим взірцем іншої референтної 

системи” (виділення курсивом по тексту автора. – В.Г.) [Уланович, 2013, с. 6].  

Залежно від того, який елемент буде виокремлено в об’єкті номінації нашим 

“внутрішнім оком”, залежатиме оцінний компонент ФО, породжених шляхом 

метонімізації. Уживання метонімічних виразів (конвенційних або узуальних), за словами 
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Г. Дросігер, повʼязано з такими параметрами, як знеособлення, раціональність, 

дистантність, емоційність тощо, “нормальних” висловів”. Так, партитивні відношення 

типу “частина → ціле” представляють редукований обʼєкт номінації, що відповідає 

аналогічним процесам зменшення і скорочення, асоціативно повʼязаних у свідомості 

людини з негативною оцінкою [Drößiger, 2007, c. 200].       

Досліджуючи аксіологічний аспект компаративем, К. Мізін навіть проводить 

аналогію між структурою оцінки (субʼєкт оцінки – обʼєкт оцінки – основа оцінки) та 

компаративною моделлю (субʼєкт порівняння – основа порівняння – порівняльна 

частина). За його словами, суб’єктом оцінки є людина/соціум, з боку якої/якого 

здійснено оцінювання, а субʼєктом порівняння – особа/предмет, стосовно яких і 

вживають порівняльну структуру; обʼєкт оцінки – предмет/дія/факт, які оцінюють, а в 

компаративемах його представлено субʼєктом порівняння чи лінгвокультурологічною 

інформацією, якою володіють носії мови; основа оцінки – елемент, який виражає 

сутність оцінки і залежить від стереотипних уявлень членів конкретної мовної 

спільноти про добро та зло, а основу порівняння формують три компоненти: 

1) основа порівняння, 2) образ-еталон, 3) основа порівняння та образ-еталон, разом 

узяті [Мізін, 2008, с. 68–70]. 

Погоджуючись з наведеними думками, можемо переконливо стверджувати, що 

всі типи неофразеологізмів (метафоричні, метонімічні, метафтонімічні, компаративні) 

виражають упереджене ставлення (позитивне чи негативне) індивіда до обʼєктів/явищ 

навколишнього світу або до певною мірою типізованої ситуації дійсності, яку 

базують на їхньому зіставленні із цінностями, глибоко вкоріненими в його свідомості. 

Це відношення закріплено в певній фразеологічній моделі як ціннісний балансир до 

початково оцінних понять типу СПОКІЙ/КОНФЛІКТ, МИР/ ВІЙНА, наділених 

аксіологічним маркером (“добре” чи “погано”) і значущих для суспільства загалом.  

Як результат когнітивних операцій вторинного й третинного семіозисів, 

здійснених homo loquens, переважну більшість фразеологізмів одночасно 

характеризують аксіологічність та антропоцентричність. Адже, як зауважує 

О. Приходько, антропоцентрична категорія не може не бути оцінною і, навпаки, за 

своєю природою оцінка завжди антропоцентрична [Приходько, 2004, с. 24]. 
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Основною операцією аксіологічного пізнання, що визначає його як “функціональну 

основу формування ціннісних концептів і ціннісних суджень” [Чекулай, 2006, с. 127], 

вважають процес порівняння. Ця думка певною мірою перегукується з висловленою 

нами тезою про те, що саме процес порівняння лежить в основі категоризації досвіду 

людини й засвоєнні нового знання, а також є базовою операцією когнітивних 

механізмів породження НФО.  

У семантиці ФО простежуємо синкретизм двох функціональних процесів мовних 

одиниць – номінації та кваліфікації. В обох названих процесах апріорі присутня 

оцінка, тому перехрещення когнітивної та аксіологічної семантики в межах усталених 

висловів створює своєрідну когнітивну матрицю, яка відображає різні почуття-

ставлення індивіда до обʼєкта вторинної та третинної номінації.  

 

5.3.2. Типологія оцінок у семантичній структурі неофразеологізмів   

 

Спрямовуючи свою увагу на вивчення неоднорідності оцінного компонента в 

семантичній структурі мовної одиниці, дослідники стверджують, що він може 

належати як денотативному, так і конотативному макрокомпоненту: з понятійним 

ядром (денотатом) повʼязано інтелектуально-логічну оцінку, а з конотатом – 

емоційну. З тих же міркувань вони пропонують різні типології оцінки та оцінних 

висловлювань. Так, одні з них виокремлюють сенсорну, психологічну, сублімовану та 

раціоналістичну оцінки (Н. Арутюнова, О. Вольф та ін.); другі ведуть мову про 

позитивні, негативні та нейтральні оцінні висловлювання (К. Бах, В. Богданов, 

Г. Почепцов та ін.); треті розрізняють раціональну, емоційну та раціонально-

емоційну оцінки (О. Бєссонова, Н. Лукʼянова, В. Телія та ін.).  

Аналіз фактичного матеріалу крізь призму тісного звʼязку мотиваційних 

процесів з мисленнєвою та психічною діяльністю людини уможливив виокремлення 

двох типів оцінки, наявної у НФО, а саме: 1) раціонально-етичної, яка корелює з 

мисленням і заснована на життєвому досвіді індивіда та його цінностях, та 

2) сенсорно-емоційної, яку сформовано на сенсорних відчуттях і психічних станах 

людини (див. додаток Е. табл. 15).  
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Перш ніж перейти до безпосереднього розгляду типів оцінки, вважаємо доцільним 

зупинитися на кількох питаннях. По-перше, йдеться про перевагу негативної оцінки 

над позитивною: 1543 НФО (74 %) проти 531 НФО (26 %). Це повʼязано не лише з 

напрацьованою у франкомовній культурі системою понять і особливостями мовної 

концептуалізації світу, а й із тим, що більшість позитивних ознак ніби замовчено 

колективною мовною свідомістю, тобто пережито лише внутрішньо (невербально); їх 

позитивно оцінюють, але сприймають як норму, яка не потребує зовнішньої мовної 

актуалізації. Натомість під час мовної репрезентації негативних ознак потреба їхньої 

актуалізації зростає, оскільки все негативно-ненормоване привертає увагу й викликає 

негайну раціональну та психологічну реакції в суспільстві.  

По-друге, проблемним видається зарахування до певного типу оцінки 

неофразеологізмів, мотивованих моральними якостями людини та її психічним станом. 

Через абстрактність і суміжність окреслених понять науковці часто відносять їх до 

психологічної категорії [Буянова, Коваленко, 2012, с. 56]. Однак, на наш погляд, вони 

належать до різних сфер аксіологізації: моральні якості індивіда являють собою 

усталені, глибоко вкорінені риси свідомості та поведінки, що дозволяє зарахувати їх до 

раціонально-етичної сфери оцінки, тоді як психічний стан – це тимчасова, неусталена 

риса індивіда, яка не має міцних засад у його характері, а виявляється лише в певній 

ситуації, унаслідок чого постає як емоційна сфера оцінки.     

По-третє, певну частину НФО поєднує в собі як сенсорно-емоційну, так і 

раціонально-етичну оцінку, ускладнюючи в такий спосіб чітку детермінацію природи 

мотиватора. Так, неофразеологізми типу saoul comme un gadouille “пʼяний як чіп”, 

bourré comme une cantine “пʼяний”, з одного боку, засуджують таку моральну якість, 

як пияцтво (раціональна оцінка), а з іншого – характеризують фізіологічний стан 

людини: обʼєкт номінації перебуває в стані алкогольного спʼяніння (сенсорна оцінка). 

У подібних випадках мотиватором неофразеологізмів вважаємо сенсорну оцінку, 

оскільки індивід сприймає навколишній світ, насамперед, через органи чуття, а вже 

потім осмислює їх з погляду раціональності.  

Раціонально-етична оцінка. Практична діяльність і раціональне мислення 

людини допомагають їй здійснити категоризацію навколишнього світу крізь призму 
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потрібності/непотрібності, доцільності/недоцільності, логічності/нелогічності, 

визначаючи особливий тип оцінки – раціональний. Однак поняття раціональності, як 

зауважено нами вище, охоплює також систему цінностей і норм, установлених у 

певному мовному колективі. Відтак практичну діяльність індивіда визначено 

моральністю та етикою, тобто певними уявленнями про добро і зло, про 

справедливість і несправедливість, про правду й брехню, як в індивідуальному, так і в 

соціальному планах. Моральні норми слугують певними еталонами, стандартами й 

зумовлюють усвідомлену, мотивовану поведінку, тобто постають як практичний 

висновок з попередньої рефлексивної діяльності індивіда. Він чудово розуміє, що 

критерій розмежування добра й зла не зовнішній, не прописаний правовим законом, а 

знаходиться в його внутрішньому світі – “в особливій реальності, уповноваженій 

інстанції, яка має право надати перевагу одним цінностям над іншими” [Буянова, 

Коваленко, 2012, с. 58–59]. Моральність, за словами В. Васечко, “вкраплено” в усі 

види діяльності та відношень людини, повʼязано з усіма елементами його 

внутрішнього світу. Вона вбирає в себе, переплавляє й оцінює всі людські діяння: від 

елементарних до доленосних, від індивідуальних до родових, загальнолюдських 

[Васечко, 2000, с. 104]. Отже, зважаючи на важливу роль морально-етичних норм у 

життєдіяльності людини, які оцінюють об’єкт номінації з погляду його 

відповідності/невідповідності зафіксованим даною мовною спільнотою цінностям, 

вважаємо доцільним визначати цей тип оцінки як раціонально-етичний.   

Аналіз фактичного матеріалу показав, що мотиваторами негативної оцінки 

слугують, насамперед, безглузді, нерозумні вчинки (напр.: faire les quatre cents coups 

“робити дурниці”, se taper les barres “реготати”, remuer la merde “створювати серйозні 

проблеми”); вчинки, що наражають на ризик (напр.: jouer les Fangio “швидко їхати”, 

péter un feu “перейти дорогу на червоне світло”, envoyer du pâté “швидко їхати”), 

змушують порушувати закони (напр.: tourner au flan “ шукати навмання (про злочин)”, 

jouer les filles de l’air “перестрибувати через турнікет (у метро)”, piraterie de l’air 

“повітряне піратство”), ускладнюють ситуацію (напр.: faire des nattes “заплутувати 

справи”, souffler sur les braises “отруїти атмосферу”). Унаслідок цього, людина 

помиляється (напр.: mettre le doigt dans l’oeil jusquʼau coude “сильно помилитися”, être 
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dans les patates “помилятися”), зазнає невдач або повного краху (напр.: se casser la 

gueule “зазнати поразки”, faire floc “провалитися (про проект)”, partir en live 

“провалитися”). Отже, несхвалення засвідчують відсутність інтелекту (напр.: être à la 

rue “бути за бортом”, manquer sa case “бути дурним”, cerveau débranché “не 

обтяжений інтелектом”), досвіду або компетентності (напр.: jouer avec des mouffles 

“погано грати (про музику)”, avoir les pieds carrés “погано грати (у футбол)”, candidat à 

rien “нездара”), вправності (напр.: avoir deux mains gauches “бути незграбним”, avoir 

l’air patate “бути невправним”), а також втрата набутих навичок (напр.: perdre la main 

“втратити здатність працювати”, perdre ses moyens “втратити свої властивості”).  

Натомість позитивну оцінку мотивує спокійне, помірковане життя (напр.: verts 

pâturages “місце, куди можна податися, щоб поліпшити свою долю”, d’un pas de 

retraité “спокійно”), запорукою якого є життєва мудрість, тобто вміння правильно 

оцінити ситуацію і вчасно вжити належні заходи (напр.: tirer son épingle du jeu “вийти 

з гри”, ouvrir les portes “створити сприйятливі умови”, avoir des yeux partout “бачити 

все, що відбувається”), уміння довести розпочату справу до логічного, успішного 

завершення (напр.: faire au final “довести до щасливого кінця”, faire cuire au four 

“вийти на фінішну пряму”), а також прагматичні вміння, а саме здатність індивіда 

скористатися ситуацією, спрямувати її в бік своїх інтересів (напр.: croquer les noisettes 

de la vie “насолоджуватися життям”, tirer les marrons du feu “скористатися ситуацією”).  

Значне місце серед оцінних фразеологічних висловлень посідають ті одиниці, 

мотиваторами яких є морально-етичні норми та цінності. Саме вони, маючи високу 

значущість, авторитетність для суспільства загалом та індивіда зокрема, фіксують і 

спрямовують поведінку останнього. Сприйняті моральною свідомістю людини, 

викристалізовані в її ціннісні орієнтації та переконання, вони несуть позитивну та 

негативну оцінки, відображаючи менталітет усієї нації. Моральні уявлення, мотиви, 

уподобання, сформовані на рівні самосвідомості людини й закріплені її життєвим 

досвідом, негативно оцінюють такі види діяльності, як проституція і сутенерство 

(напр.: marchande de son corps “проститутка”, souteneur à la mie de pain “дрібний 

сутенер”, faire des brocantes “займатися проституцією”), а також засуджують 

експлуатацію робочої сили й порушення прав людини (напр.: se faire marcher sur la 
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tête “дати себе використовувати”, pompier polonais “іноземний робітник, який 

пропонує свої послуги у Франції, але отримує заробітну плату й соціальний пакет 

своєї країни”). Аморальним вважається гра почуттями (напр.: le faire au sentiment 

“досягнути чогось, зігравши на почуттях”, plan love “симуляція любовних стосунків”) 

та задоволення своїх сексуальних потреб (напр.: sauter sur tout ce qui bouge “кидатися 

на все, що рухається”, se faire un gazon “мати сексуальні стосунки”). 

До негативної соціально-політичної оцінки зараховуємо ФО, мотивовані 

належністю обʼєкта номінації до іншої етноспільноти або нижчого суспільного 

прошарку (напр.: mangeur de noix de coco “негр”, république bananière “сировинний 

придаток США; корумпована країна”, né au cul des vaches “селюк”).  

Предметом оцінки часто слугують цінності людської праці. Отже, на схвалення 

заслуговують інтелектуальні здібності та інтелектуальна праця людини (напр.: suivre le 

train “бути розсудливим”, ne pas mourir idiot “вчитися”, triturage des méninges 

“мозковий штурм”), її компетентність і вправність (напр.: assurer comme un bête “бути 

компетентним”, avoir la main verte “мати талант у догляді за рослинами”, toucher à tout 

“займатися різними видами діяльності”), заповзятість, прагнення до прогресу й 

самовдосконалення (напр.: se bouger le train “діяти”, sauter une marche “прогресувати”, 

transformer l’essai “прогресувати соціально”). Позитивно оцінюються також гармонія в 

суспільстві, підпорядкування індивідуальних інтересів суспільним, що виявляється в 

колективній праці (напр.: mettre sa musique en forme “підготувати спільне алібі”, faire 

équipe avec qqn “бути співучасником”, tirer vers le haut “витягати наверх (про лідера 

групи)”), співучасті (напр.: être sur le même bateau “бути другом по нещастю”, mettre la 

main à la poche “заплатити”), згоді (напр.: prêcher son convaincu “погоджуватися”), 

підтримці й підбадьоренні інших (напр.: donner un coup de fouet “надати сили; 

стимулювати”, allumer le sang “підбадьорювати”). Натомість негативно сприймають 

ледарство, небажання працювати (напр.: chômeur professionnel “людина, яка ніколи не 

працювала”, piquer un macadam “навмисно поранитися на роботі, щоб отримати 

страховку”, avoir les pieds en cosse de melon “бути лінивим”), марнування часу (напр.: 

jouer à la guéguerre “грати у війну (як діти”), polir l’asphalte “блукати вулицями”, 

prendre ses invalides “вийти на пенсію; відпочивати”), результатом чого є відсутність 
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прогресу й досконалості (напр.: traîner les guêtres “просуватися повільно”, en être au 

même point “не прогресувати”). Представники франкомовної спільноти негативно 

оцінюють бідність, убогість (напр.: filer la comète “спати на вулиці просто неба”, 

compagnon de misère “товариш по нещастю”, ne pas avoir de quoi chanter un aveugle 

“не мати грошей”), а також протилежні їм явища – марнотратство та багатство (напр.: 

avoir du pognon “бути багатим”, avoir du fric “бути багатим”, faire la tournée des 

grands-ducs “мати шикарний і дорогий супровід”).  

Стійка структура ціннісних орієнтацій, як елемента саморегуляції поведінки 

людини, зумовлює виховання певних моральних якостей особистості, її діяльнісних 

здібностей, які становлять ядро її “морального обличчя”, стрижень її духовного світу, 

внутрішній орієнтир її поведінки, а також визначають перевагу в прагненнях і 

бажаннях, впливають на вибір засобів діяльності. Відтак, позитивну оцінку мають 

терпеливість (напр.: laisser du temps au temps “нічого не робити і чекати”), рішучість, 

хоробрість, войовничість (напр.: être sur le pied de guerre “бути готовим діяти”, se 

donner du tonnage “стати сміливішим”, ne pas hésiter l’ombre d’un instant “рубати з 

плеча”), спостережливість і уважність (напр.: passer au peigne fin “скрупульозно все 

обшукати”, ne pas en perdre un syllabe “уважно слухати”, ne pas avoir les oreilles dans 

sa poche “добре чути й розуміти”), щирість і відвертість (напр.: abattre ses cartes 

“розкрити карти”, ne pas y aller par quatre chemins “відверто говорити”, franc comme 

un Picard “щирий”), самоповага (напр.: protéger son cul “захищатися проти насилля”, 

sauver sa tête “зберегти своє місце (про роботу)”, sauver les meubles “намагатися 

врятувати важливе”), урівноваженість (напр.: bien dans ses pompes “урівноважений, 

поміркований”, à pas de velours “спокійно”), самостійність (напр.: rompre le cordon 

ombilical “стати незалежним від батьків”, tout seul comme un grand “самостійно”), 

серйозність і надійність (напр.: tenir l’eau “бути надійним”, barbouiller de miel 

“завоювати довіру”). Натомість, несхвалення отримують такі риси характеру людини, 

як: підлість, (напр.: inviter à la valse “підштовхнути до сплати рахунку”, glisser une 

olive “підсунути свиню”), нехтування інтересами іншого (напр.: faire sa musique 

“робити по-своєму”, piquer la vedette “монополізувати інтереси”, faire avaler son 

chapeau “притискати когось до стіни”), лицемірство й обман (напр.: fermer les yeux 
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“закривати очі”, faire le sourd “не підкорятися”, pour faire joli “для зовнішності”), 

підлабузництво (напр.: baiser les pieds “плазувати перед кимсь”, gratter la couenne 

“хвалити”), провокація (напр.: lancer un pavé “провокувати”, foutre le gourbi “сіяти 

безлад”, faire battre des montagnes “сіяти чвари й розбрат”), зрадництво (напр.: coup 

de poignard dans le dos “зрада”, faire du macaroni “зраджувати”, retournement de veste 

“зміна думки”), грубість, жорстокість (напр.: comme un bûcheron “грубо”, abattre 

comme une mouche “вбити з відразою”, égorger comme des porcs “вбити з легкістю”), 

до яких вдається індивід задля реалізації своїх цілей. Негативно оцінюють також інші 

риси характеру, зокрема егоїзм i байдуже ставлення до інших (напр.: défendre son 

bout de gras “захищати свої інтереси”, manger la banane par les deux bouts “тринькати 

гроші”, chacun sa merde “У кожного свої справи”), корисливість (напр.: surfer sur la 

vague “скористатися ситуацією, що склалася”, aller à la soupe “шукати вигоду”, 

becqueter à la mangeoire “користатися прихильністю”), упертість (напр.: borné comme 

un mulet “упертий”, buté comme un adolescent qui croit tout savoir “упертий”), 

гордовитість і пихатість (напр.: matador de comptoir “хвалько”, ne plus se sentir pisser 

“бути нахабним”, se la parler “вихвалятися”), непривітність (напр.: rêche comme un 

bouledogue “непривітний”, sobre comme un chameau “стриманий”), скупість i 

жадібність (напр.: comme un chacal “жадібний”, les lâcher avec un élastique “нерішуче 

позичати або давати гроші”, pas large du dos “скупий”), сварливість, конфліктність 

(напр.: s’engueuler comme des lavandières “сваритися”, chercher des poux sur la tête 

“шукати ґудза”, faire son chaud “чіплятися”), безхарактерність людини, яка не може 

захистити себе і свою думку (напр.: habillé pour l’hiver “сильно розкритикований”, 

manger chaud et gratis “зазнати насилля”, poltron comme la lune “боязливий”).  

Отже, аналіз закладеної у неофразеологізмах раціонально-етичної оцінки 

показує, що її засновано на поєднанні раціональності та моральності, логічних та 

етичних цінностях, які визначають загалом існування сучасного франкомовного 

суспільства. При цьому мова постає не просто як сума знаків, а як форма національної 

соціальної памʼяті, представленої у вигляді цілісної упорядкованої системи засобів 

вербалізації складного світу людської свідомості, який фіксує фрагменти реального 

світу. В мові етносу сконцентровано напрацьовані колективом норми й настанови, 
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дотримання яких забезпечує функціонування соціуму.   

Сенсорно-емоційна оцінка. Відкидаючи декартівське протиставлення тіла й 

душі, сучасні дослідники переконують нас у тому, що емоції виникають у результаті 

впливу певної послідовності подій, описуваних у категоріях сприйняття та оцінок, а 

також виявляють багатогранний характер, оскільки стосуються як біологічного, так і 

духовного рівня існування людини, її поведінки та досвіду. Так, A. Дамасіо зазначає, 

що сутність емоції – це “сукупність змін у стані тіла, які викликають у міріадах 

органів термінали нервових клітин під контролем відповідної системи мозку” 

[Damasio, 1999, с. 139]. Але, як зазначає О. Нагорна, навіть, якщо дотримуватися 

класичного психічного розуміння емоцій, то не можна заперечити той факт, що в 

момент сильного емоційного переживання людська свідомість реєструє, як правило, 

специфічні тілесні сигнали (прискорене або сповільнене серцебиття, підвищення або 

пониження температури тіла, відчуття важкості або спустошеності в грудях тощо), 

лише пізніше, ретроспективно, вважаючи їх емоцією [Нагорная, 2013, с. 130].  

Саме тому, вивчаючи оцінний компонент неофразеологізмів, вважаємо 

доцільним говорити про сенсорно-емоційну оцінку, адже психічний стан та емоції, 

які переживає індивід під час фразеологічної номінації, тісно повʼязані із сенсорними 

відчуттями, що слугують першоджерелом їхньої появи.  

Аналіз фактичного матеріалу показує, що найпродуктивнішими мотиваторами 

НФО виступають фізіологічні збудження, які породжують сенсорні відчуття різних 

типів. Так, екстероцептивні відчуття ведуть до вираження естетичної (позитивної та 

негативної) оцінки. Зорові сприйняття, наприклад, мотивують несхвалення 

неприємного, неохайного зовнішнього вигляду (напр.: rétrécir comme peau de chagrin 

“зменшитися”, grand comme la main “дуже маленький”, avoir la ligne haricot vert 

“бути дуже худим”), відсутність фізичної сили (напр.: épais comme un cure-dent 

“слабосильний”, épais comme un petit doigt “тонкий”); смакові відчуття негативно 

оцінюють неприємний смак (присмак) продуктів (напр.: sec comme une tranche de 

jambon périmé “дуже сухий”, à faire pisser un chat par la patte “з кислим присмаком”) 

або неприємне відчуття в роті (напр.: bouche capitonnée de coton “похмільний 

синдром”, avoir une gueule enfarinée “відчувати дискомфорт після пʼянки”); 
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одоративні сприйняття – неприємний запах (напр.: haleine de poisson “неприємний 

подих”, ne pas sentir le musc “смердіти”, casser du bec “мати неприємний запах”); 

слухові відчуття – сильний, нестерпний звук (напр.: ronfler comme un cochon “сильно 

хропіти”, tranchant comme un rasoir “різкий (про голос)”, crier comme à l’abattoir 

“кричати як недорізаний”); дотикові відчуття – завдання тілесних ушкоджень різного 

ступеня (напр.: défoncer la gueule “бити”, déchiqueter la race “побити”, faire la tête au 

carré “бити по голові ніби з метою змінити її форму”).  

Аналогічні сенсорні відчуття мотивують також позитивну оцінку. Так, 

схвалюється наявність фізичної сили та енергійності (напр.: être d’une autre trempe 

“бути іншої якості”, bâti comme un semi-remorque “міцний”, en forme olympique 

“бездоганний”), вишуканість і охайність (напр.: habillé comme un seigneur “елегантно 

одягнутий”, mignon comme un ange “милий”, nickel chrome “чистий”), висока якість 

(напр.: dans les règles “якісний”, bonne table “ресторан із гарною репутацією”).    

Внутрішні відчуття людини мотивують загалом негативну оцінку. Йдеться, 

зокрема, про біль (напр.: avoir la tronche comme une cornemuse “страждати від 

головного болю”, avoir la tête dans le cul “бути хворим”, s’inquiéter les yeux 

“напружувати очі”), голод (напр.: manger le bout “їсти зовсім мало”, mon ventre croit 

que le diable a emporté mes dents “живіт присох до спини”, avoir la tête dans l’estomac 

“бути голодним”) або ж, навпаки, переїдання (напр.: bouffer comme un chancre “багато 

їсти”, avoir les dents qui baignent “багато зʼїсти або випити”), недосипання (напр.: avoir 

les cils cassés “хотіти спати”, ne pas avoir les yeux en face des trous “встати не з тієї 

ноги”), холод (напр.: geler les noix “мерзнути”, gelé jusquʼà l’os “замерзлий”). До 

інтероцептивних відчуттів негативної оцінки зараховуємо також фізіологічний стан 

людини внаслідок вживання наркотиків (напр.: assurer le coup “уколотися (про 

наркотики)”, coup de vente “продаж наркотиків у невеликій кількості”, bourrer le canon 

“приймати велику кількість допінгу”), надмірного вживання алкоголю (напр.: prendre 

un petit jaune “пити анісовий лікер”, s’en jeter un “перехилити скляночку”, boire son 

compte “багато пити”), надмірного паління (напр.: fumer comme une usine à gaz 

“занадто багато курити”), які призводять до дисфункції організму.  

Розуміючи емоційність як спостережувані й повʼязані з емоціями акти поведінки 
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людини, як комплекс властивостей та якостей, що характеризують особливості появи 

та припинення різних почуттів, афектів і настрою, можемо вважати її основою 

позитивне та негативне ставлення субʼєкта до певного об’єкта, який, власне, й 

викликає відповідні емоції. Так, негативно оціненим буде той об’єкт номінації, щодо 

якого індивід відчуває неприємне збудження (напр.: excité comme un diable 

“схвильований”, chaude comme braise “нервова, істерична (про жінку)”, tendu comme 

un obélisque “дуже напружений”), страх (напр.: avoir les chocottes “боятися”, avoir le 

trouillomètre à zéro “мати сильний страх”, fouetter sa race “боятися”), розбитість, утому, 

виснаженість (напр.: les accus sont à plat “бути виснаженим”, marcher au radar 

“втомитися”, être à la ruine “бути стомленим”), роздратування (напр.: hypertrophier les 

bourses “дратувати”, faire une tête de cent pieds de long “сердитися”, Ça me chiffonne 

“Це мене бісить!”), напруженість (напр.: triquer comme un âne “сильно 

напружуватися”, bander comme un bonobo “сильно хвилюватися”, bandé comme un arc 

“схвильований”), гнів (напр.: tempêter comme un démon “сатаніти”, remonté comme un 

coucou “знервований”, se chauffer la tête “нервувати”), нетерпіння (напр.: se tortiller tel 

un insecte épinglé sur une boîte en carton “звиватися як вуж”, faire chauffer les semelles 

“бути готовим піти”, brûler la langue “крутитися на язиці”), невдоволення (напр.: 

l’avoir saumâtre “бути незадоволеним”, faire la lippe “сердитися”, tirer la bobine “бути 

невдоволеним”), нудьгу (напр.: ça manque d’action “нудно”, s’ennuyer comme un rat 

mort “сильно нудьгувати”, écouter un conte jaune “слухати історію, від якої можна за-

снути стоячи”), приголомшеність, здивування (напр.: cligner des yeux comme un hibou 

“кліпати очима”, avoir le cul cousu “дивуватися”, les yeux de veau “квадратні очі (від 

здивування)”), підозріливість, сумнів, які призводять до надмірної уваги до іншої особи 

або до її навʼязливого переслідування (напр.: un oeil devant et l’autre derrière 

“(дивитися) з презирством”, être dans les jambes “заважати комусь своєю присутністю”, 

garder son oeil “не зводити очей”), сором, збентеженість (напр.: rougir comme une 

pucelle “червоніти як рак”, avoir la queue basse “соромитися”, vouloir disparaître dans 

un trou “не знати, куди себе діти”). Серед позитивних емоцій, які мотивують НФО, 

назвемо лише задоволення і радість (напр.: bicher comme un pou “радіти”, être aux 

anges “бути задоволеним”, boire du lait “бути щасливим”).  
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Зазначимо, що оцінюється також ступінь вияву емоцій: позитивно сприймають 

уміння тримати себе в руках (напр.: lâcher la soupape “оговтатися від стресу”, se 

remettre le coeur à l’endroit “справитися з емоціями”, se reprendre en main “взяти себе 

в руки”) та душевний спокій (напр.: doux comme un toutou “ніжний, спокійний”, 

comme dans du beurre “легко, без перешкод”, être pour la paix des ménages “бути 

мирним”), а негативно – надмірний вияв різних почуттів (напр.: faire un flan 

“гарячкувати”, folie des grandeurs “ситуація, коли бажання переважає можливості”, 

foi du charbonnier “сліпа довіра”).    

Детальний аналіз оцінного компонента мотивації неофразеологізмів крізь призму 

сенсорних відчуттів і психоемоційного стану індивіда показав, що вони спрямовані на 

аксіологізацію навколишнього світу, душевних переживань та хвилювань людини, а 

також на відображення безпосередньої реакції (приємне/неприємне) на обʼєкт номінації. 

Наше чуттєве сприйняття світу приводить до концептуальної репрезентації, а та – до 

мовної репрезентації, забезпечуючи перехід від особистісного змісту до мовних значень 

з усталеними й відпрацьованими мовними формами їхнього вираження. За таких умов 

аксіологічні домінанти виступають “мірилом усього сущого” у формуванні певної 

національної ментальності.   

Отже, вивчення мотиваційних основ творення НФО сучасної французької мови 

допомогло реконструювати механізми уявлень про світ представників франкомовної 

спільноти, проникнути в глибини їхньої мовної свідомості. Нами, зокрема, 

встановлено, що фразеологічна номінація зумовлена не лише бажанням обʼєктивного 

відображення навколишнього світу та його ціннісних характеристик, а й потребою в 

передачі власних оцінок, смислів і образів, у вираженні власного сприйняття й 

розуміння дійсності. У семантиці ФО закладено дух і своєрідність французької нації, 

характерні для неї світобачення і світорозуміння, що дозволяє констатувати їхню 

національно-культурну специфіку.  

 

Висновки до пʼятого розділу  

Здатність до лінгвокреативного мислення, продуктом якого є, зокрема, поява 

неофразеологізмів, дає людині можливість зафіксувати за їх домопогою результати 
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своєї пізнавальної діяльності. Створюючи новий концептуальний зміст, людина 

поєднує в ньому новий досвід зі старим, визначає невідоме через відоме, завдяки 

чому додає в усталену картину світу нові деталі. Відтак, у семантичній структурі 

НФО закарбовано важливі ознаки позначуваного на тлі інших його менш важливих 

для даного позначення ознак, а також представлено взаємозумовленість характеру 

відображення реалій у свідомості людини й структури позначуваного. Ці 

особливості сприйняття людиною навколишнього середовища засновано на 

асоціативно-образних і раціонально-мисленнєвих ознаках (асоціативна мотивація), 

ірраціональних ознаках (парадоксальна мотивація), а також зумовлених самою 

мовою (внутрішньомовна мотивація).  

Когнітивним підґрунтям асоціативної мотивації є пізнавальна здатність людини 

сприймати й розуміти одну концептосферу в термінах іншої, ідентифікувати за 

схожістю або суміжністю обʼєкти, що сприймаються різними оргнанами чуття, 

вловлювати спільність між конкретними й абстрактними поняттями. Цей процес 

детерміновано сенсорними відчуттями, культурно значущими образами та 

поняттями, що належать до професійних сфер людської діяльності, раціонально-

логічними звʼязками між обʼєктом номінації і його сприйняттям.  

Сутність парадоксального типу мотивації полягає в поєднанні порушень 

основних принципів моделювання НО, які передбачають використання типових 

стереотипних когнітивних структур, з одного боку, і лінгвокреативного мислення 

людини, завдяки якому вона може повʼязати абсолютно несумісні речі – з іншого.  

Шляхом внутрішньомовної мотивації породжено НФО, внутрішня форма яких не 

відображає ні чуттєві асоціації, ні соціокультурно чи професійно значущі елементи, а 

сформована за рахунок дії особливих мовних механізмів граматичного характеру.        

Одна з особливостей фразеологічної номінації – наявність оцінного компонента в 

процесі формування фразеологічного значення. Як основу мотивації останнього, 

оцінку поділено на два типи: 1) раціонально-етичну, яка корелює з мисленням і 

заснована на життєвому досвіді людини та її цінностях, та 2) сенсорно-емоційну, яку 

сформовано на її сенсорних відчуттях і психічних станах. Кожен з них відображає як 

позитивне, так і негативне ставлення-почуття людини в процесі породження НФО.   
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Відповідно до поставлених у роботі завдань, її основна мета полягала в 

встановленні й описі лінгвокогнітивних засад і розумово-мовленнєвих механізмів 

первинної та вторинної фразеологізації французької мови, а також мотиваційних 

основ породження неофразеологізмів, які відображають особливості менталітету 

сучасного суспільства Франції, що закладає основи нового напрямку когнітивної 

неофразеології.  

Реалізація окресленої мети передбачала, насамперед, зʼясування 

загальнотеоретичних мовознавчих проблем (перший розділ), серед яких центральне 

місце посідає визначення об’єкта фразеологічної науки, яка в другій половині ХХ ст. 

відокремилася від загальної мовознавчої науки в самостійну лінгвістичну 

дисципліну. Обравши своїм завданням зʼясувати мовну природу усталених одиниць, 

встановити спільні й відмінні ознаки ФО зі словом і змінним словосполученням, 

розробити критерії їхньої класифікації, науковці щоразу були змушені констатувати 

складність самого явища усталеності, а також неможливість описати ФО з однієї 

точки зору. Наслідком цього стала поява великої кількості термінів на позначення 

цього класу мовних одиниць, а також зародження різноманітних теорій і підходів до 

їх вивчення. Теоретичним підґрунтям сучасної фразеологічної науки визнано 

концепцію Ш. Баллі, який уперше запропонував класифікацію усталених 

словосполучень, але при цьому констатував наявність проміжних категорій, яким 

властива відносна усталеність. На основі його міркувань зароджено, насамперед, 

функціонально-семантичний підхід до вивчення ФО, по-різному розвинутий у 

словʼянській та західноєвропейській традиціях. Так, у межах першої фразеологізми 

витлумачували як лексичні комплекси з особливою семантичною своєрідністю, на 

основі чого до їх класу зараховували фразеологічні зрощення, фразеологічні єдності 

та фразеологічні сполучення. Але, залучаючи інші категорійні ознаки, лінгвісти 

часом розширювали або, навпаки, звужували коло своїх досліджень. У 

західноєвропейських працях увагу науковців було сконцентровано на зʼясуванні 

мінімальної межі усталеності, завдяки чому вони протиставили усталені 
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словосполучення змінним, з одного боку, та ідіоми – колокаціям, з іншого боку. На 

противагу зазначеному підходу, який став традиційним у фразеологічній науці, 

лексико-граматичний підхід вивчає синтаксичну природу та принципи 

сполучуваності компонентів ФО, в результаті чого висловлено думку про те, що 

кожну граматичну структуру детерміновано лексичною парадигмою. У працях 

частотно-орієнтованого напрямку висвітлено частотність уживання ФО в корпусах 

текстів. Із розвитком антропоцентрично спрямованих досліджень зароджено 

комунікативно-прагматичну парадигму вивчення фразеологічного масиву, 

основними векторами якої є дискурсивний, когнітивний і лінгвокультурологічний. 

Кожний з них досліджує усталені одиниці з різних точок зору: як одиниці, що 

беруть участь у формуванні й організації висловлення; як заздалегідь заготовлені  й 

відтворювані в мовленні когнітивні структури, в яких відбито результати 

категоризації і концептуалізації світу; як усталені вислови, в яких закодовано 

лінгвокультурну інформацію певної мовної спільноти. Останнім часом 

спостерігаємо становлення нової мовознавчої дисципліни – неофразеології, яка 

поєднує наукові доробки із загальної фразеології та неології. На її теренах 

неофразеологізми досліджено з прагматичної, психологічної, когнітивної, 

лінгвокультурологічної точок зору й витлумачено як новоутворені усталені одиниці, 

які відбивають зміни в навколишньому середовищі, з одного боку, та формують 

неологічну картину світу – з іншого.           

В основу методології дослідження неофразеологізмів французької мови (другий 

розділ) покладено розроблені нами два основні методи, а саме: метод 

неофразеологічного опису, який засновано переважно на традиційних методах 

фразеологічного вивчення, та метод когнітивного аналізу, який відображає нові 

методики аналізу фактичного матеріалу. Завдяки першому методу відібрано 

неофразеологізми з мас-медійних видань за останні 20 років шляхом аналізу 

контекстуального оточення новоутвореної одиниці, здійснено ідентифікацію НФО 

завдяки комплексному аналізові їхньої параметральності (полілексичність, різного 

характеру усталеність, маркованість новизною, відтворюваність), систематизовано й 

розкласифіковано НФО за ознакою різноаспектної та різноступеневої усталеності 
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(ідіоми та колокації), за структурно-синтаксичною ознакою (частково предикативні та 

цілісно предикативні ФО). Метод когнітивного аналізу засновано на теорії 

концептуальної інтеграції як однієї з найзагальніших когнітивних операцій, під час 

якої образи вихідних МП компонентів майбутньої ФО породжують ІП – нову 

структуру, що розвивається за своїми законами. На його основі нами змодельовано 

процес формування неофразеологічного значення, визначено лінгвокогнітивні 

механізми первинної і вторинної фразеологізації, зʼясовано ономасіологічні 

принципи, когнітивні схеми та мотиваційні основи нового концептуального значення.   

З огляду на постульоване когнітивною лінгвістикою твердження стосовно того, 

що мова є процесом перетворення фактів позамовної дійсності в знаки та їхні 

значення, мовна номінація тісно пов’язана з мисленням і людською діяльністю 

(третій розділ). Цей факт уможливлює існування не лише первинної номінації, яка 

репрезентує дійсність, а й вторинної, у процесі якої виражено нові смисли, нове 

розуміння вже пізнаних обʼєктів, відкрито нові відношення між її елементами, їхні 

нові властивості й ознаки. Одним із результатів такого творчого освоєння світу є 

фразеологічна номінація, моделювання якої становить одну з основних проблем 

когнітивної ономасіології. Урахування процесів, які відбуваються у свідомості 

людини на довербальному і вербальному рівнях, уможливило виокремлення шістьох 

етапів процесу породження неофразеологізмів, а саме: наочно-чуттєве сприйняття 

об’єкта номінації, формування уявлення про об’єкт номінації, внутрішнє 

програмування, селекція номінативних засобів серед наявних у ментальному 

лексиконі, побудова ІП, вербальне оформлення вторинної номінації. Породженню 

НФО сприяють певні когнітивні чинники, серед яких відображальна діяльність 

мислення людини, її здатність до категоризації і перекатегоризації, памʼять, 

асоціативність людського мислення. Значну роль у цьому процесі відіграють також 

фактори екстралінгвального (розвиток об’єктивного світу й технічний прогрес, 

вплив моди, міжмовні контакти, соціальні й комунікативні чинники) та 

інтралінгвального (мовна економія, надлишковість мовних засобів, номінативний 

потенціал форми, когнітивний потенціал значення) характеру. Розробляючи 

поетапну схему процесу інтеграції фразеологічної інновації в загальнолітературну 
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мову, нами встановлено, що після появи в мовленні вона повинна пройти стадії 

соціалізації (прийняття суспільством), лексикалізації (закріплення в мовній системі) 

та конвенціоналізації (набуття носіями мови навичок правильного вживання).  

Основним когнітивним процесом у породженні нового концептуального 

значення є переосмислення образів МП компонентів майбутньої ФО, яке відображає 

основні процедури мислення людини під час фразеологічної номінації (четвертий 

розділ). З огляду на це, фразеологічне значення постає як особлива ментальна 

структура, яка поєднує значення мовних знаків-компонентів ФО і досвід, отриманий 

представниками мовної спільноти в життєвій і мовленнєвій практиках. Залежно від 

характеру переосмислення компонентів (повного або часткового), нами 

виокремлено некомпозиційні та частково композиційні НФО, концептуальний зміст 

яких сформовано із спроектованих з вихідних МП і ПП образів, які повністю або 

частково переосмислено в ІП. Залежно від природи поєднання компонентів, на основі 

якого породжено НФО, визначено первинну (1858 НФО – 84,6 %) та вторинну 

(342 НФО – 15,4 %) фразеологізації, кожній з яких властивий комплекс 

лінгвокогнітивних механізмів.  

Найпоширенішим процесом первинної фразеологізації є метонімізація 

(1020 НФО – 46,4 %), операція із забезпечення ментального доступу однієї 

концептуальної сутності до іншої на основі суміжності в межах однієї 

концептосфери. Типами метонімічного перенесення є партитивність (656 НФО – 

64 %), атрибутивність (256 НФО – 25 %), каузальність (77 НФО – 8 %), 

темпоральність (18 НФО – 2 %), локативність (13 НФО – 1 %), які здійснено в 

концептосферах ЛЮДИНА, АРТЕФАКТ, ОРГАНІЗАЦІЯ, РЕЧОВИНА, ПРИРОДА, 

ГЕОГРАФІЧНИЙ ОБʼЄКТ, РОСЛИНА за когнітивними моделями типу “частина → 

ціле”, “спосіб дії → дія”, “дія → мета”, “одяг → людина”, “виконавець дії → дія”, 

“контейнер → вміст”, “частина тіла → ознака людини”, “ознака → діяльність”, 

“причина → наслідок”, “наслідок → причина”, “проміжок часу → час”, 

“призначення → період часу”, “предмет → ознака місцевості”. Метафоризація, як 

операція з осмислення однієї концептосфери через понятійні структури, які 

сформовано на основі отриманого досвіду в інших сферах, посідає друге місце: 
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549 НФО – 25 %. Під номінацію потрапляють обʼєкти таких концептосфер, як 

ЛЮДИНА (505 НФО – 91,9 %), АРТЕФАКТ (29 НФО – 5,3 %), РЕЧОВИНА 

(12 НФО – 2,2 %), ПРИРОДА (2 НФО – 0,4 %), КОСМІЧНИЙ ОБʼЄКТ (1 НФО – 

0,2 %). При цьому її здійснено за принципом хрематоморфізму, антропоморфізму, 

зооморфізму, міфоморфізму, речовиноморфізму, флороморфізму, натуроморфізму, 

хрономорфізму, космоморфізму. Когнітивна операція порівняння, сутність якої 

полягає у виявленні подібностей між різними об’єктами дійсності, посідає третє 

місце: 162 НФО – 7,4 %. Обраний номінаторами образ-еталон визначає 

ономасіологічну схему й когнітивний принцип побудови нового фразеологічного 

значення. Аналіз фактичного матеріалу виявив три сфери ЦІЛІ, а саме: ЛЮДИНА 

(148 НФО – 91,4 %), АРТЕФАКТ (13 НФО – 8 %), ПРИРОДА (1 НФО – 0,6 %), 

номінацію яких здійснено на основі принципу зооморфізму, міфоморфізму, 

антропоморфізму, хрематоморфізму, речовиноморфізму, флороморфізму, 

натуроморфізму, хрономорфізму, космоморфізму, ергоморфізму. Найменш 

поширена метафтонімізація – операція з переосмислення значення на основі 

поєднання метафоричних і метонімічних звʼязків між зіставлюваними обʼєктами 

(127 НФО – 5,8 %). В основі творення таких НФО лежать два типи когнітивно-

семантчних відношень суміжності: партитивність (108 НФО – 85 %) та 

атрибутивність (19 НФО – 15 %), які реалізовано за допомогою ономасіологічних 

принципів хрематоморфізму, речовиноморфізму, зооморфізму, натуроморфізму, 

флороморфізму, антропоморфізму, космоморфізму, хрономорфізму.  

Щодо лінгвокогнітивних механізмів вторинної фразеологізації, то залежно від 

змін, що відбуваються зі значенням та/або зі структурою узуальної ФО, нами 

виокремлено структурно-семантичні та семантичні механізми, кожний з яких по-

різному розгортає операцію з породження нового фразеологічного значення. До 

механізмів, в основі яких лежить модифікація структури узуальної ФО та її 

семантики, належить ампліфікація (117 НФО – 5,3 %), сутність якої полягає в заміні 

одного або кількох МП узуальної ФО на інший з відмінним значенням. Її 

різновидами є метонімічна (74 НФО – 63 %), метафорична (36 НФО – 31 %) та 

іншомовна ампліфікації (7 НФО – 6 %). До структурно-семантичних змін належать 
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також операції доповнення (76 НФО – 3,4 %) та елімінації (20 НФО – 0,9 %), за яких 

концептуальне значення НФО збагачується або позбавляється образів внаслідок 

введення або виведення одного або кількох МП. Калькування (19 НФО – 0,8 %), 

тобто породження НФО шляхом буквального перекладу компонентів іншомовних 

усталених виразів, зумовлює семантичний (13 НФО – 68,5 %), семантико-

синтаксичний (4 НФО – 21 %) або формальний (2 НФО – 10,5 %) характер 

модифікації. Граматичні трансформації (18 НФО – 0,8 %), завдяки яким 

відбувається “висвічування” інших образів МП узуальних ФО з порушенням 

категорійних ознак фразеологічних компонентів. Найменш поширеним процесом є 

контамінація, під час якої на основі суміщення двох або більше узуальних ФО 

породжено нову одиницю (9 НФО – 0,4 %). Такі НФО сформовано за допомогою 

когнітивних моделей перехрещення (6 НФО – 67 %), приєднання (2 НФО – 22 %) та 

поширення (1 НФО – 11%). До суто семантичних механізмів належить 

неосемантизація – когнітивна операція із семантичного оновлення концептуального 

значення узуальної ФО шляхом “висвічування” або “згасання” певних образів 

вихідних МП (83 НФО – 3,8 %). Зміна вихідного концептуального значення 

відбувається на основі когнітивних моделей метонімічного або метафоричного 

переосмислення (38 НФО – 46 %), узагальнення (21 НФО – 25 %) або звуження 

вихідного концептуального значення (11 НФО – 13 %), актуалізації застарілого 

образу (9 НФО – 11 %), розвитку антонімічного значення (4 НФО – 5 %). Детальний 

аналіз ономасіологічних принципів і когнітивних схем творення НФО виявив 

закономірності зіставлення різних концептосфер або різних понять у межах однієї 

концептосфери, що уможливило зʼясування явищ і понять, найактуальніших на 

даний момент розвитку сучасного суспільства Франції.  

У семантичній структурі НФО відображено важливі на теперішній час ознаки 

позначуваного на тлі інших його менш важливих ознак, а також представлено 

взаємозумовленість характеру відображення реалій у свідомості людини, що 

визначає мотиваційні основи породження неофразеологізмів (пʼятий розділ). 

Ураховуючи вплив законів мовної системи, стереотипів етносвідомості, архетипів 

колективного несвідомого, культурних і комунікативних чинників на вибір 
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мотиватора, вважаємо, що він має різноступеневий характер довільності й може бути 

детермінованим визначальними ознаками прототипного образу, частково 

детермінованим потенційними ознаками прототипного образу та довільним.  

Детальний аналіз фактичного матеріалу крізь призму когнітивної та 

психонетичної діяльності людини дозволив виокремити три типи мотивації. 

Найпоширеніша з них асоціативна мотивація (1998 НФО – 91 %), яку 

представлено сенсорною мотивацією (1122 НФО – 57 %), що постає як результат дії 

явища симіляції (1076 НФО – 96 %), мотиваторами якого є екстероцептивні (зорові, 

дотикові, слухові, смакові, одоративні), пропріоцептивні (кінестетичні, статичні), 

інтероцептивні відчуття та сприйняття часу, а також явища синестезії (46 НФО – 

4 %), викликаного синтезом різних асоціацій типу зорові + кінестетичні, дотикові + 

слухові; культурно зумовленою мотивацією (417 НФО – 20 %), яку представлено 

стереотипними (120 НФО – 29 %), прецедентними (104 НФО – 25 %), іншомовними 

(65 НФО – 15,5 %), символьними (65 НФО – 15,5 %), арготичними субкультурними 

(63 НФО – 15 %) асоціаціями; раціонально-мисленнєвою мотивацією (235 НФО – 

12 %), яку реалізовано на партитивних (110 НФО – 47 %), атрибутивних (69 НФО – 

29 %), каузальних (31 НФО – 13 %), епістемологічних (25 НФО – 11 %) 

відношеннях; професійно зумовленою мотивацією (224 НФО – 11 %), яка 

відображає асоціативні звʼязки з різними професійними сферами людської 

діяльності, зокрема з транспортом, спортом, військовою і морською справами, 

біологічними й фізичними науками, соціальними іграми. Другий тип мотивації – 

парадоксальна (113 НФО – 5 %), в основі якої лежать парадоксальні за способом 

семантичної узгодженості ознаки, що належать до вигаданого або ірраціонального 

світу. Залежно від природи парадоксальності мотиватора НФО цього типу нами 

виокремлено кілька груп НФО, в основу яких закладено парадоксальність виконуваної 

дії обʼєктом номінації (58 НФО – 51 %), ознаки обʼєкта номінації (53 НФО – 47 %) та 

ознаки дії (1 НФО – 1 %). Внутрішньомовну мотивацію (89 НФО – 4 %) визначено 

синергетичним характером самої мови й вербалізовано через еліптичні (41 НФО – 

30,5 %), редуплікативні (27 НФО – 23,5 %) та бінарні структури (21 НФО – 46 %).  

Невідʼємним компонентом фразеологічного значення є оцінка, яка в поєднанні з 



 

 

367 

 

когнітивно зумовленою семантикою відображає різні почуття-ставлення індивіда до 

об’єкта номінації. Аналіз фактичного матеріалу дозволив виокремити властиву 

НФО раціонально-етичну (1408 НФО – 68 %) та сенсорно-емоційну (666 НФО – 

32 %) оцінки, які відображають як позитивне, так і негативне ставлення людини до 

об’єкта номінації у процесі породження НФО.   

Отже, неофразеологізація постає як один із дієвих шляхів поповнення й 

удосконалення фразеологічного складу мови, дослідження якого виявляє 

особливості розвитку загалом фразеологічної системи мови, розкриває її внутрішні 

фразеологічні звʼязки, пояснює закономірності формування одиниць первинної і 

вторинної фразеологізації, висвітлює звʼязки ФО з одиницями інших рівнів, з одного 

боку, а також відображає специфіку когнітивної діяльності індивіда – з іншого. Саме 

незадоволення людини наявними мовними засобами, неможливість вибору з них 

тих, що найбільше підходить до певного контексту або певної ситуації, змушує її 

створювати нові ФО. Відтак, фразеологічна номінація постає як означування нової 

для соціального досвіду (або індивідуального досвіду носія мови) реалії або поняття, 

виявляючи в такий спосіб тісний звʼязок пізнавально-розумової діяльності homo 

loquens з мовою, яка забезпечує об’єктивацію й адекватну передачу усвідомлених та 

переосмислених понять.   
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www.babelio.com 

www.biocoop.fr 

www.brunet.ca/fr 

www.bypeople.fr 

www.byward-market.com 

www.cadreemploi.fr 

www.capital.fr 

www.cartage.org.lb/fr 

www.cart-crac.gc.ca/fra 

www.centreaide.com 

www.charentelibre.fr 

www.clicanoo.re 

www.cnrtl.fr 

www.conakryinfos.com 

www.cosmopolitan.fr 

www.courrierinternational.com  

www.derrierelafenetre.com 

www.dicoperso.com 

www.directmatin.fr 

www.docteurbidouille.net/ 

www.doctissimo.fr  

www.dream-on.fr 

www.eatrightontario.ca/fr 

www.elle.fr 

www.etalle.be 

www.europarl.europa.eu 

www.europe1.fr 

http://www.express.com 
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www.femina.fr 

www.femmeactuelle.fr 

www.forumislam.com 

www.france24.com 

www.franceculture.fr 

www.fr.answers.yahoo.com 

www.hodiho.fr 

www.homeoint.org/ 

www.horizonradio.fr 

www.humanite.fr 

www.ladepeche.fr 

www.lanouvellerepublique.fr 

www.latribune.fr 

www.lavieeco.com 

www.le10sport.com 

www.lecouple.enislam.com 

www.ledevoir.com 

www.lefigaro.fr 

www.lemonde.fr 

www.lenouvelliste.com 

www.leparisien.fr 

www.lepoint.fr 

www.lequipe.fr 

www.lesechos.fr 

www.lesinrocks.com 

www.lexpress.fr 

www.libe.ma 

www.liberation.fr 

www.lobservateur.fr 

www.madmoiselle.com 

www.maliweb.net 

www.momagri.org/FR 

www.mortderires.com 

www.nato.int 

www.nextinpact.com 

www.nossenateurs.fr 

www.parismatch.com 

www. parl.gc.ca 

www.paroles.net 

www.passiontoutauto.fr 

www.plq.org 

www.premiere.fr 

www.pro.clubic.com 

www.public.fr 

www.reseauscenes.com 

www.richardjeanjacques.com 

www.rts.ch 

www.rue89.com 

www.setcabw.org 

www.sites.google.com 

www.slate.fr 

www.sport.fr 

www.syti.net 

www.television.telerama.fr 

www.thymcigale.com 

www.voici.fr 

www.voyageforum.com 

www.wholegrainfibre.ca 

www.wordpress.com 

www.zonebourse.com 
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ДОДАТКИ  

 

ДОДАТОК А  

 

ТИПОЛОГІЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ  

ЗА РІЗНИМИ ЛІНГВІСТИЧНИМИ ПІДХОДАМИ  

 

 

 

 

 

       нерозкладні єдності        вільні угруповання  

(або фразеологічні звороти)           

 

фразеологічні одиниці      фразеологічні серії    

 
 

Рис. 1. Класифікація словосполучень за Ш. Баллі 

 

 

 

 

 

 

фразеологічні         фразеологічні                     фразеологічні     вільні  

зрощення                 єдності                                 сполучення   словосполучення 

 

 

ідіоми   синтетичні групи   аналітичні одиниці 

 

Рис. 2. Типологія ФО за семантичною концепцією В. Виноградова   

 

Сполучення слів 
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Рис. 3. Класифікація фразеологічного масиву за С. Гавриним 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Фразеологічний масив мови за О. Куніним 

Фразеологічний масив мови 

ідіоматизми ідіофразеоматизми фразеологізми 

неідіоматичного характеру 

ідіофразеоматика 
 

ідіоматика 
 

фразеоматика 
 

Фразеологічний склад мови 

неспеціалізовані  

словосполучення 

спеціалізовані  

словосполучення 

ідіоми 

рестриктиви 

експресивно-образні 

комплікативи 

еліптичні 

комплікативи 

гносеологічні 

комплікативи 
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широкий підхід  

 

традиційний підхід   

 

вузький підхід 

 

 

 

фразеологічні       фразеологічні                фразеологічні      фразеологічні            вільні 

зрощення     єдності          сполучення        вирази                         сполучення 

                                                               слів 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Типологія ФО за семантичним підходом у слов’янському мовознавстві   

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Типологія фразем за I. Мельчуком 

 

ідіоми 

 

паремії 

фразеологічні 

сполучення 

квазі-фраземи 

або квазі-ідіоми 
напівсталі фраземи 

або колокації 

повні фраземи  

або ідіоми 

прагматичні фраземи семантичні фраземи 

фраземи 
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Рис. 7. Типологія комбінацій слів на основі узуальності за Ф. Гаусманном 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Типологія усталених полілексичних одиниць за неостатистичним напрямом 

усталені комбінації слів  неусталені комбінації слів  

неузуальні  

комбінації  

узуальні  

комбінації  

вільні  

комбінації  

контр-креації колокації со-креації  

комбінації слів  

усталені вирази 

синтагматичні комбінації 

лексичний 

зв’язок 

семантичний 

зв’язок 

синтаксичний 

зв’язок 

коокуренції 

колокації 

рекурентні 

синтагми 

семантична 

просодія 

колігації 

граматичні 

колокації 

моделі, колокаційні 

схеми, колострукції 

рекурентність 
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Рис. 9. Типологія ФО на основі дискурсивного підходу  

 

 

Дискурсивні усталені одиниці 

референційна 

функція 

організаційна 

функція 

інтеракційна 

функція 

- напівсталі одиниці 
(колокації) 

- усталені одиниці 
(ідіоматичні вирази) 

номінативного, 

прикметникового, 

детермінативного, 

прислівникового, 

дієслівного типу  

- фрастичні одиниці 
(ідіоматичні фрази і 

паремії) 

- напівсталі одиниці 
(колокації) 

- усталені одиниці 
(ідіоматичні вирази), 

наділені структурною 

функцією 

(прийменникові і 

сполучникові вирази, 

пропозиційні 

дискурсивні маркери і 

складні текстуальні 

конектори)  

- напівсталі одиниці 
(колокації) 

- усталені одиниці 
(ідіоматичні вирази) з 

метадискурсивною та 

експресивною 

функціями 

(дискурсивні маркери, 

конверсаційні та 

редакційні рутини)     

референційні ФО організаційні ФО інтеракційні ФО 
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ДОДАТОК Б  

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ НЕОФРАЗЕОЛОГІЗМІВ  

 

Таблиця 1 

Розмежування морфологічного та фразеологічного рівнів  

на основі критерію полілексичності  
 

Морфологія у широкому розумінні 

У сучасній лінгвістиці морфологічні дослідження, виходячи за межі графічної концепції 

“слова”, охоплюють не лише прості слова, а й морфосинтаксис (деривація/флексація, 

складання і синтаксис).     

Морфологія у вузькому розумінні Фразеологія 

Традиційно вважають, що морфологія вивчає внутрішні 

морфематичні комбінації графічного слова, тобто 

“правила комбінації кореневих морфем для побудови слів” 

[DLSL, c. 311] або “форми слів і засоби їхнього творення” 

[Mortureux, 2001, c. 188].    

Традиційно фразеологія вивчає 

полілексичні одиниці, тобто 

розривні графічні одиниці.  

Прості слова 

Монолексемні та 

мономорфемні  

одиниці 

Складні слова 

Похідні та 

флективні слова 

Монолексемні та 

поліморфемні 

одиниці     

Складені слова 

Полілексемні одиниці 

До цього класу 

семантично й 

морфологічно 

автономних слів 

належить “будь-

яка розкладена 

одиниця типу 

lune, travail, pe-

tit” [Gross, 1996, 

c. 7].  

Ці одиниці побу-

дованo за допомо-

гою однієї семан-

тично автономної 

бази й однієї неав-

тономної морфеми. 

Вони охоплюють 

похідні одиниці, 

тобто “слова, утво-

рені за допомогою 

афікса” [Gross, 

1996, c. 7], а також 

флективні форми.    

Полілексемне (або складене) слово являє собою 

“одиницю, що складається з двох або більше простих 

або похідних слів (…), на відміну від похідних слів, 

які завжди злиті, полілексемні слова можуть бути 

злитими (outrepasser – у такому випадку, з погляду 

інформатики, вони можуть бути уподібнені до 

простих слів), або містити один роз’єднувач (пробіл, 

апостроф, дефіс тощо)” [Gross, 1996, с. 7].         

Нерозривні 

графічні одиниці 

Розривні графічні одиниці 

У складних словах 

цього типу “ком-

поненти графічно 

злито (portefeuille) 

або поєднано де-

фісом (chou-fleur)” 

[DLSL, c. 106] чи 

апострофом 

(aujourd’hui).   

Компоненти розривної графіч-

ної одиниці розділено пропус-

ком: ідеться про “будь-яку по-

слідовність певною мірою зли-

тих морфем, яка відповідає од-

ній значимій одиниці в розмов-

ній або спеціалізованій мовах” 

[DLSL, c. 106], напр.: à la vitesse 

grand V, onde de choc, chemin de 

fer [DLSL, c. 106]; jardin 

d’agrément [Gross, 1996, c. 7].    
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ІДІОМИ 

 

 

КОЛОКАЦІЇ 

змінні  

комбінації  

 

 

семантичний  

рівень 
абсолютно 

некомпозиційні  

частково композиційні 

  

 

граматичний 

рівень  

 

негнучкі частково гнучкі гнучкі   

 

лексичний 

рівень  

 

закриті 

парадигматично  

частково відкриті парадигматично  

структурний 

рівень  
закриті 

синтагматично 

частково відкриті синтагматично   

 

 

Рис. 1. Типологія неофразеологізмів французької мови за їхньою усталеністю  

 

 

Таблиця 2  

Типологія неофразеологізмів на основі структурно-синтаксичної ознаки  

 

Структурно-синтаксичний тип НФО 
Кількісні показники 

одиниці відсотки 

Частково предикативні НФО  2042 НФО 93 % 

Цілісно предикативні НФО  158 НФО  7 % 

Усього  2200 НФО  100 % 

 

 

Таблиця 3  

Типологія частково предикативних неофразеологізмів  

 

Структурний тип НФО 
Кількісні показники 

одиниці відсотки 

Вербальні неофразеологізми 1411 НФО 69 % 

Субстантивні неофразеологізми 488 НФО  24 % 

Адʼєктивні неофразеологізми  132 НФО  6,5 % 

Адвербіальні неофразеологізми 11 НФО 0,5 %  

Усього  2042 НФО  100 % 
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Таблиця 4  

Синтаксичні структури вербальних неофразеологізмів  

 

Тип синтаксичної структури 
Кількісні показники 

одиниці відсотки 

Усталені словосполучення 1338 НФО  94,9 %  

[V + (Prép) + N] 869 НФО  61,6 %  

[V + (Prép) + N + Prép + N] 223 НФО  15,8 %  

[V + (Prép) + N + Attribut] 159 НФО 11,3 % 

[V + Attribut] 18 НФО 1,3 %  

[V + N + Prép + N + (Prép) +N] 16 НФО 1,1 % 

[V + (Prép) + N + (Attribut) + Prép + N + (Attribut)] 16 НФО 1,1 % 

[V + Adv] 12 НФО  0,9 % 

[V + Adj + Prép + N] 8 НФО  0,6 % 

[V + (Prép ) + N + Adv] 7 НФО  0,5 % 

[V + (Prép) + V] 7 НФО  0,5 %  

[V + N + Prép + N + Prép + N + Prép + N] 3 НФО 0,2 % 

Компаративеми 73 НФО 5,1 % 

[V + comme + N] 47 НФО  3,4 % 

[V + comme + N + Attribut] 11 НФО 0,8 % 

[V + comme + N + Prép + N] 10 НФО 0,6 %  

[V + comme + Prép + N + Prép + N] 5 НФО 0,3 %  

Усього  1411 НФО  100%  

 

 

   Таблиця 5 

Синтаксичні структури субстантивних неофразеологізмів  

 

Тип синтаксичної структури 
Кількісні показники 

одиниці відсотки 

Усталені словосполучення 469 НФО 96,2 % 

[N + (Prép) + N]  272 НФО  55,8 %  

[N + Attribut] 162 НФО  33,2 %  

[N + (Attribut) + (Prép) + N + (Attribut)] 20 НФО  4,1 %  

[N + (Prép) + N + Prép + N] 15 НФО  3,1 %  

Бінарні структури 12 НФО 2,4 %  

[(Prép) + N1 et (Prép) + N2] 10 НФО 2 % 

[N1 et N1] 2 НФО  0,4 % 

Редублікативні структури 7 НФО  1,4 %  

[N1 + N1]  7 НФО 1,4 %  

Усього  488 НФО  100 %  
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Таблиця 6 

Синтаксичні структури ад’єктивних неофразеологізмів 

 

Тип синтаксичної структури  
Кількісні показники  

одиниці відсотки 

Компаративні структури  81 НФО 61,4 % 

Компаративеми повної структури 69 НФО 52,3 % 

[Attribut + comme + N] 46 НФО 34,8 % 

[Attribut + comme + N + Prép + N] 12 НФО 9,2 %  

[Attribut + comme + N + Attribut] 11 НФО 8,3 % 

Компаративеми усіченої структури 12 НФО 9,1 %  

[comme + N] 7 НФО 5,3 % 

[comme + N + Prép + N] 4 НФО 3 %  

[comme + gérondif] 1 НФО 0,8 % 

Усталені словосполучення 45 НФО 34,1 %  

[Attribut + Prép + N] 36 НФО  27,3 %  

[Adv + Attribut] 5 НФО  3,8 %  

[Attribut + Prép + N + Attribut] 4 НФО  3 %  

Редублікативні структури 4 НФО  3 %  

[Attribut1 + Attribut1] 4 НФО 3 %  

Бінарні структури 2 НФО  1,5 % 

[Attribut1 et Attribut2]  2 НФО  1,5 % 

Усього   132 НФО 100 % 

 

 

Таблиця 7 

Синтаксичні структури адвербіальних неофразеологізмів  

 

Тип синтаксичної структури  
Кількісні показники  

одиниці відсотки 

Компаративні структури 8 НФО  72,7 % 

[comme + N] 4 НФО 36,3 % 

[comme + Phrase] 2 НФО 18,2 % 

[comme + Prép + N] 1 НФО 9,1 % 

[comme + Prép + N + Prép + N + Attribut]  1 НФО 9,1 % 

Усталені словосполучення  2 НФО 18,2 %  

[Adv + Prép + N] 1 НФО 9,1 % 

[Adv + Prép + Adv] 1 НФО 9,1 % 

Бінарні структури 1 НФО  9,1 %  

[Adv1 et Adv1] 1 НФО  9,1 % 

Усього  11 НФО 100 %  

 

 



 

 

426 

 

Таблиця 8  

Типологія цілісно предикативних неофразеологізмів  

 

Структурний тип цілісно предикативних 

НФО 

Кількісні показники  

одиниці відсотки 

Неофразеологізми-прості речення 115 НФО 73 % 

Неофразеологізми-складні речення  43 НФО  27 % 

Усього  158 НФО  100 %  

 

 

Таблиця 9 

Синтаксичні структури неофразеологізмів-простих речень  

 

Структурний тип 

Тип цілісно предикативних 

одиниць 

Кількісні показники 

фразеологічні 

реченнєві 

конструкції 

паремії одиниці відсотки 

Двоскладні речення 56 НФО  27 НФО  83 НФО  72,3 % 

[S + P + C] 36 НФО 16 НФО 52 НФО  45,2 % 

[S + P] 13 НФО 5 НФО 18 НФО  15,8 %  

[S + P + C1 + C2] 7 НФО  6 НФО  13 НФО  11,3 %  

Односкладні речення 30 НФО  2 НФО  32 НФО  27,7 %  

[S + C] 9 НФО 1 НФО 10 НФО  8,6 %  

[P + C] 9 НФО -  9 НФО  7,8 %  

[Р + С1 + С2] 4 НФО 1 НФО  5 НФО  4,3 %  

Еліптичні речення  8 НФО  -  8 НФО  7 %  

Усього  86 НФО  29 НФО  115 НФО  100 %  
 

 

Таблиця 10  

Синтаксичні структури неофразеологізмів-складних речень  
 

Структурний тип 

Тип цілісно предикативних 

одиниць 

Кількісні показники 

фразеологічні 

реченнєві 

конструкції 

паремії одиниці відсотки 

Сполучникові речення  7 НФО 21 НФО  28 НФО  65,1 %  

Складнопідрядні речення  5 НФО 16 НФО  21 НФО  48,8 %  

Складносурядні речення   2 НФО  5 НФО  7 НФО  16,3 %  

Безсполучникові речення  3 НФО 12 НФО  15 НФО  34,9 %  

Двоскладні речення  2 НФО 7 НФО 9 НФО  20,9 %  

Односкладні речення  1 НФО  5 НФО 6 НФО 14 %  

Всього 10 НФО  33 НФО  43 НФО  100 %  
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Таблиця 11  

Семантична біографія прикметника vert, -e 

LPR  DFL DAF   TLF DL Wiki 

Intermédiaire 

entre le bleu 

et le jaune 

(rayonnement 

lumineux dont 

la longueur 

d'onde 

avoisine 

0,52 μ) 

Se dit de la 

couleur située 

entre le bleu 

et le jaune 

dans le 

spectre de la 

lumière blan-

che : une gre-

nouille verte. 

Qui est d’une 

couleur semb-

lable à celle 

des feuilles, 

des herbes : 

drap vert, 

sauce verte.  

 

Qui se trouve 

entre le bleu et le 

jaune (en parlant 

dʼune couleur du 

spectre solaire): 

lumière, raie ver-

te ; Qui produit 

sur lʼœil l’effet de 

cette couleur : 

teinte verte 

Qui est de la 

couleur de 

lʼherbe et des 

feuilles des 

arbres : drap 

vert. 

Qui est d’une 

couleur semb-

lable à celle 

des feuilles, 

des herbes 

De la nature, 

de la cam-

pagne. 

 

Se dit des vé-

gétaux qui ont 

encore de la 

sève, qui sont 

frais, qui ne 

sont pas secs : 

bois vert. 

Se dit des ar-

bres, des plan-

tes qui ont en-

core quelque 

sève, du bois 

qui n’a pas 

encore perdu 

son humidité 

naturelle de-

puis qu’il est 

coupé : du 

gazon vert 

Qui est pigmenté 

par la chloro-

phylle dans les 

saisons de pleine 

végétation surtout 

(en parlant de vé-

gétaux) : herbe 

verte  

Qui a encore 

de la sève (en 

parlant des ar-

bres et des 

plantes) :  Cet 

arbre nʼest 

pas mort, il 

est encore 

vert. 

Qualifie les ar-

bres, les plan-

tes qui ont en-

core quelque 

sève, du bois 

qui n’a pas en-

core perdu son 

humidité natu-

relle depuis 

qu’il est coupé. 

Qui a de la 

vigueur, de la 

verdeur. 

 

Qui est de-

venu livide, 

en particulier 

sous l’effet 

d’une mala-

die, d’une 

émotion : 

être vert de 

peur. 

Qui n’a pas 

encore la ma-

turité requise : 

des raisins 

verts, vin vert   

Qui n’a pas encore 

atteint (la couleur 

de) la maturité (en 

parlant d’un pro-

duit végétal) : 

pommes vertes ; 

Qui est consommé 

avant maturité : 

poivre vert 

Pierres vertes, 

pierres 

fraîchement 

tirées de la 

carrière. 

Très pâle sous 

l’effet d’une 

forte émotion. 

Qui n'est pas 

mûr (céréales, 

fruits). 

 

Qui est encore 

loin de la 

maturité :  

du raisin vert. 

 Qui a perdu sa 

carnation habi-

tuelle pour pren-

dre une grande 

pâleur, nuancée 

d’un ton entre le 

bleu et le jaune, 

sous l’effet du 

froid, de la dégra-

dation physique, 

de l’émotion, des 

sentiments né-

gatifs : vert de 

rage  

Qui nʼa pas 

achevé de 

mûrir, qui a 

encore de 

lʼacidité : des 

fruits verts. 

Qui n’a pas 

encore la ma-

turité requise. 
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Рис. 2. Когнітивна модель НФО histoire d’oreille dʼâne “секрет, який не повинен  

бути ніколи розкритим” 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Когнітивна модель НФО se planter comme une fleur “оселитися надовго, назавжди” 

se poser, s’établir quelque part 

pour longtemps 

“оселитися надовго, назавжди” 

comme une fleur 

“як квітка” 

Рівень 1  

se planter 

“пустити корені” 

histoire d’oreille dʼâne 

“історія для вуха 

віслюка”  

 

можна довірити секрет віслюку, 

оскільки внаслідок своєї природи 

він нездатний його розкрити 

secret qui ne doit être jamais deviné 

“секрет, який не повинен бути 

ніколи розкритим” 

 

Рівень 2  

 

Рівень 1   

Рівень 2 
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ДОДАТОК В  

ФРАЗЕОЛОГІЧНА НОМІНАЦІЯ ТА ЇЇ МОДЕЛЮВАННЯ  

 

Рис. 1. Когнітивна модель процесу творення фразеологічних номінацій 

 

 

Рис. 2. Компоненти творення фразеологічної номінації та їхній взаємозвʼязок 

понятійно-мовна 

форма відображення  
дійсності 

дійсність  

первинне структурно-

семантичне значення 

мовної форми 

мовна форма в її 

вторинній функції 

називання 

формування уявлення  

про об’єкт номінації 

абстрагування і  

узагальнення 

усвідомлення 

внутрішнє програмування 

селекція  

номінативних засобів 

аналіз змісту 

 

вибір когнітивної бази 

найменування 

семантизація новоутвореної ФО 

вербальне оформлення 

обʼєкта номінації 

граматикалізація новоутвореної ФО 

лексикалізація новоутвореної ФО  

наочно-чуттєве сприйняття  

об’єкта номінації 

побудова інтегрованого 

ментального простору 

символізація 

стереотипізація 

архетипізація  
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 момент виникнення  індивідуальне 

мовлення  

 
колективне мовлення 

 

       

 
ознайомлення  

з інновацією 

 
розуміння та 

засвоєння 

інновації 

 використання інновації 

певною групою мовців 

поза межами 

первісного контексту  

 

   

   

     фіксація інновації в 

періодиці та ЗМІ  

 

       

     оцінювання інновації   

     

  
позитивна оцінка 

 
негативна оцінка 

     

   конвенціоналізація 

інновації  

 зникнення інновації 

     

   період випробування 

інновації  

 СТАТУС 

ОКАЗІОНАЛІЗМУ  

      

м
о

в
н

а
 н

о
р

м
а

 

 прийняття інновації 
 

неприйняття інновації  
 

     

 фіксація інновації в словнику 

нових слів 

 

вилучення з ужитку 

 

     

 СТАТУС НЕОЛОГІЗМУ    

     

с
и

с
т
е

м
а
 м

о
в

и
 

 фіксація інновації в тлумачному 

словнику 

   

    

утворення похідних слів  

від інновації 

   

    

 
СТАТУС УЗУАЛЬНОЇ  

ОДИНИЦІ  

 
 

  

 

Рис. 3. Етапи інтеграції фразеологічної інновації до загальнолітературної мови 
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ДОДАТОК Г 

ЛІНГВОКОГНІТИВНІ МЕХАНІЗМИ ПЕРВИННОЇ ФРАЗЕОЛОГІЗАЦІЇ  

 

Таблиця 1  

Лінгвокогнітивні механізми первинної фразеологізації у сучасній французькій мові  

Лінгвокогнітивні механізми 
Кількісні показники  

одиниці відсотки 

метонімія  1020 НФО 54 % 

метафора 549 НФО 30 % 

порівняння 162 НФО 9 % 

метафтонімія  127 НФО 7 % 

Усього  1858 НФО 100 % 

 
Таблиця 2 

Основні напрямки номінації у породженні французьких неокомпаративем  

Сфери ЦІЛІ 
Кількісні показники 

одиниці відсотки 

ЛЮДИНА  148 НФО 91,3 % 

АРТЕФАКТ  13 НФО 8,1 % 

ПРИРОДА  1 НФО 0,6 %  

Усього  162 НФО 100 % 

 

Таблиця 3  

Ономасіологічні принципи та зіставлювані концептосфери  

в процесі породження неокомпаративем    

Ономасіологічний 

принцип  

Сфера  

ДЖЕРЕЛА 

Сфера  

ЦІЛІ 

Кількісні показники  

одиниці відсотки  

Істотоморфізм   

ЛЮДИНА 

64 НФО 39,5 % 

зооморфізм  ТВАРИНА  59 НФО 36,4 %  

міфоморфізм МІФОЛОГІЧНА ІСТОТА  5 НФО 3,1 %  

Антропоморфізм  ЛЮДИНА  31 НФО 19,1 % 

Хрематоморфізм  АРТЕФАКТ  19 НФО 11,7 % 

Речовиноморфізм  РЕЧОВИНА  15 НФО 9,3 %  

Флороморфізм  РОСЛИНА  11 НФО 6,8 %  

Натуроморфізм  ПРИРОДА  3 НФО 1,9 % 

Хрономорфізм  ЧАС  3 НФО 1,9 % 

Космоморфізм  КОСМІЧНИЙ ОБʼЄКТ 1 НФО 0,6 %  

Ергоморфізм  ОРГАНІЗАЦІЯ  1 НФО 0,6 %  

Усього 148 НФО 91,4 %  

Антропоморфізм  ЛЮДИНА  

АРТЕФАКТ  

8 НФО 4,9 %  

Хрематоморфізм  АРТЕФАКТ  3 НФО 1,9  % 

Флороморфізм  РОСЛИНА  1 НФО 0,6 %  

Натуроморфізм  ПРИРОДА  1 НФО 0,6 % 

Усього 13 НФО 8 % 

Антропоморфізм  ЛЮДИНА  ПРИРОДА 1 НФО 0,6 % 

Разом  162 НФО  100 %  
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Таблиця 4  

Основні напрямки номінації у французьких метафоричних НФО  

Сфери ЦІЛІ 
Кількісні показники 

одиниці відсотки  

ЛЮДИНА  505 НФО 92 % 

АРТЕФАКТ  29 НФО  5 % 

РЕЧОВИНА  12 НФО  2,4 %  

ПРИРОДА  2 НФО  0,4 %  

КОСМІЧНИЙ ОБʼЄКТ  1 НФО  0,2 %  

Усього  549 НФО 100 % 

 
Таблиця 5 

Ономасіологічні принципи та зіставлювані сфери в процесі породження  

метафоричних неофразеологізмів    

Ономасіологічний 

принцип  
Сфера ДЖЕРЕЛА Сфера ЦІЛІ 

Кількісні показники  

одиниці відсотки  

Хрематоморфізм  АРТЕФАКТ  

ЛЮДИНА 

215 НФО   39,2 %  

Істотоморфізм     

зооморфізм  ТВАРИНА  75 НФО   13,6 %  

міфоморфізм МІФОЛОГІЧНА 

ІСТОТА  

17 НФО   3,1 %  

Речовиноморфізм  РЕЧОВИНА  89 НФО   16,2 %  

Флороморфізм  РОСЛИНА  73 НФО  13,2 %  

Натуроморфізм  ПРИРОДА  25 НФО  4,6 % 

Хрономорфізм  ЧАС  6 НФО  1,1 % 

Космоморфізм  КОСМІЧНИЙ ОБʼЄКТ 5 НФО 0,9 %  

Разом 505 НФО  91,9 %  

Антропоморфізм   ЛЮДИНА  

АРТЕФАКТ  

11 НФО   2 %  

Речовиноморфізм  РЕЧОВИНА  9 НФО   1,6 %  

Зооморфізм ТВАРИНА 6 НФО 1,1 % 

Флороморфізм РОСЛИНА 2 НФО   0,4 % 

Хрономорфізм  ЧАС 1 НФО  0,2 % 

Разом 29 НФО  5,3 %  

Зооморфізм ТВАРИНА 

РЕЧОВИНА   

7 НФО  1,3 %  

Хрематоморфізм  АРТЕФАКТ 4 НФО  0,7 % 

Антропоморфізм   ЛЮДИНА  1 НФО 0,2 %  

Разом 12 НФО  2,2 %  

Речовиноморфізм  РЕЧОВИНА 
ПРИРОДА   

1 НФО  0,2 %  

Хрематоморфізм  АРТЕФАКТ 1 НФО  0,2 % 

Разом 2 ФО  0,4 %  

Антропоморфізм  ЛЮДИНА КОСМІЧНИЙ 

ОБʼЄКТ 

1 НФО 0,2 % 

Усього 549 НФО 100 % 
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Таблиця 6 

Типи когнітивно-семантичних відношень суміжності у неофразеологізмах  

сучасної французької мови   

Тип метонімічного відношення   
Кількісні показники  

одиниці відсотки 

Партитивність 656 НФО 64 % 

Атрибутивність 256 НФО 25 % 

Каузальність  77 НФО 8 % 

Темпоральність  18 НФО  2 % 

Локативність   13 НФО 1 %  

Усього  1020 НФО  100 % 

 

Таблиця 7  

Основні концептосфери номінації у французьких метонімічних НФО  

Концептосфера ЦІЛІ 
Кількісні показники 

одиниці відсотки 

ЛЮДИНА  896 НФО 87,7 % 

АРТЕФАКТ  76 НФО  7,5 % 

ЧАС  15 НФО 1,5 % 

РЕЧОВИНА 12 НФО 1,2 % 

ГЕОГРАФІЧНИЙ ОБʼЄКТ  10 НФО  1 % 

ОРГАНІЗАЦІЯ 8 НФО 0,8 % 

РОСЛИНА  2 НФО  0,2 % 

ПРИРОДА  1 НФО 0,1 % 

Усього  1020 ФО  100 % 

 

Таблиця 8 

Когнітивні моделі партитивного типу метонімічного перенесення у НФО  

Концептосфера Когнітивна модель 
Кількісні показники  

одиниці відсотки 

ЛЮДИНА  599 НФО  90,4 % 

 елемент дії → дія    249 НФО  38 %  

частина → ціле  173 НФО  26 % 

спосіб дії → дія  64 НФО  9,8 % 

дія → мета 40 НФО  6 % 

частина тіла → призначення  32 НФО  4,8 % 

одяг → людина  21 НФО  3 % 

виконавець дії → дія  16 НФО 2 % 

елемент поняття → поняття  4 НФО 0,8 % 

АРТЕФАКТ  50 НФО  8,2 % 

 частина → ціле  31 НФО 4,6 % 

контейнер → вміст  7 НФО  1,2 % 

призначення → предмет 6 НФО 1,2 % 

ціле → частина    5 НФО 1 % 

предмет → призначення  1 НФО 0,2 % 

ОРГАНІЗАЦІЯ  4 НФО 0,8 % 

 частина → ціле   4 НФО 0,8 % 

РЕЧОВИНА   3 НФО 0,6 % 
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 призначення → речовина  2 НФО  0,4 % 

частина → ціле 1 НФО 0,2 % 

Усього  656 НФО  100 %  

 

Таблиця 9 

Когнітивні моделі атрибутивного типу метонімічного перенесення у НФО  

Концептосфера Когнітивна модель 
Кількісні показники  

одиниці відсотки 

ЛЮДИНА  220 НФО  85,6 % 

 частина тіла → ознака людини  52 НФО 20,2 % 

ознака людини → людина  35 НФО  13,6 % 

діяльність → ознака людини 33 НФО  12,8 % 

частина тіла → стан людини 31 НФО 12 % 

ознака → діяльність  25 НФО  9,8 % 

походження → ознака людини  17 НФО  6,6 % 

діяч → ознака  12 НФО  4,7 % 

марка товару → ознака людини  4 НФО  1,6 % 

одяг → стан людини 4 НФО 1,6 % 

продукт харчування → ознака людини 3 НФО  1,2 % 

професія → стан людини  2 НФО  0,8 % 

предмет побуту → стан людини  2 НФО  0,8 % 

АРТЕФАКТ  25 НФО 10 % 

 походження → ознака  9 НФО  3,6 % 

ознака → призначення  7 НФО 2,8 % 

ознака → предмет  5 НФО  2 % 

вартість предмета → ознака 2 НФО 0,8 % 

матеріал → ознака  2 НФО  0,8 % 

РЕЧОВИНА  8 НФО  3,2 % 

 ознака речовини → речовина  5 НФО 2 % 

походження → ознака  2 НФО  0,8 % 

продукт харчування → його ознака  1 НФО  0,4 % 

ОРГАНІЗАЦІЯ   2 НФО  0,8 % 

 організація → ознака 1 НФО  0,4 % 

ознака → організація  1 НФО 0,4 % 

ПРИРОДА  1 НФО  0,4 % 

 походження → ознака  1 НФО 0,4 % 

Усього  256 НФО  100%   
 

Таблиця 10  

Когнітивні моделі каузального типу метонімічного перенесення у НФО 

Концептосфера Когнітивна модель 
Кількісні показники  

одиниці відсотки 

ЛЮДИНА  73 НФО 94,8 % 

 причина → наслідок 43 НФО 55,8 % 

наслідок → причина 30 НФО 39 % 

ОРГАНІЗАЦІЯ   2 НФО  2,6 % 

 причина → наслідок  2 НФО  2,6 % 
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АРТЕФАКТ   1 НФО 1,3 % 

 причина → наслідок 1 НФО  1,3 % 

РЕЧОВИНА  1 НФО 1,3 % 

 наслідок → причина 1 НФО  1,3 % 

Усього  77 НФО 100 %  

 

Таблиця 11  

Когнітивні моделі темпорального типу метонімічного перенесення у НФО  

Концептосфера Когнітивна модель 
Кількісні показники  

одиниці відсотки 

ЧАС  15 НФО 83,5 % 

 проміжок часу → час  11 НФО  61,5 % 

призначення → період часу    3 НФО 16,5 % 

діяльність → період часу  1 НФО 5,5 % 

ЛЮДИНА  3 НФО  16,5 % 

 час дії → дія 2 НФО  11 % 

 час дії → ознака дії  1 НФО 5,5 % 

Усього  18 НФО  100 %  

 

Таблиця 12  

Когнітивні моделі локативного типу метонімічного перенесення у НФО  

Концептосфера Когнітивна модель 
Кількісні показники  

одиниці відсотки 

ГЕОГРАФІЧНИЙ ОБʼЄКТ 10 НФО 76,9 % 

 житель → ознака місцевості  4 НФО 30,7 % 

 предмет → ознака місцевості 3 НФО  23,1 % 

місцевість → ознака 2 НФО 15,4 % 

частина → ціле 1 НФО  7,7 % 

РОСЛИНА  2 НФО 15,4 % 

 місце → призначення 1 НФО  7,7 % 

місце → стан 1 НФО 7,7 % 

ЛЮДИНА   1 НФО  7,7 % 

 місце знаходження → ознака людини  1 НФО  7,7 % 

Усього  11 НФО  100 %  

 

Таблиця 13 

Типи метонімічних відношень у процесі породження метафтонімічних НФО  

Типи метонімічних відношень 
Кількісні показники 

одиниці відсотки 

Партитивність  108 НФО 85 % 

Атрибутивність  19 НФО 15 % 

Усього  127 НФО  100 % 
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Таблиця 14 

Концептосфери та когнітивні моделі партитивного типу метафтонімічного  

перенесення у НФО  

Сфера ДЖЕРЕЛА Сфера ЦІЛІ 
Кількісні показники 

одиниці відсотки 

АРТЕФАКТ  ЛЮДИНА 59 НФО 55,9 % 

РЕЧОВИНА 23 НФО   20,7 % 

ТВАРИНА 12 НФО 10,8 % 

ПРИРОДА   7 НФО  6,3 % 

РОСЛИНА  3 НФО  2,7 % 

РЕЧОВИНА АРТЕФАКТ 2 НФО 1,8 % 

ЛЮДИНА 1 НФО 0,9 % 

ПРИРОДА  1 НФО  0,9 % 

Усього 108 НФО 100 % 

 

Таблиця 15  

Концептосфери та когнітивні моделі атрибутивного типу метафтонімічного  

перенесення у НФО  

Сфера ДЖЕРЕЛА Сфера ЦІЛІ Кількісні показники 

одиниці відсотки 

РЕЧОВИНА ЛЮДИНА 7 НФО 37 % 

РОСЛИНА 4 НФО 21 % 

АРТЕФАКТ 4 НФО 21 % 

ТВАРИНА 1 НФО  5,25 % 

КОСМІЧНИЙ ОБʼЄКТ  1 НФО  5,25 % 

ЧАС  РЕЧОВИНА  2 НФО  10,5 % 

Усього 19 НФО 100 % 
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Рис. 1. Моделювання ІП неофразеологізму vendre sa vigne “видати заміж дочку” 
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Рис. 2. Моделювання ІП неофразеологізму un gobeur de soleil “ледар” 
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Рис. 3. Моделювання ІП неофразеологізму prendre pour un jambon “мати когось за дурня, 

якого можна легко використати в своїх цілях” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Моделювання ІП неофразеологізму tapisser un mec “детально описувати підозрюваного” 
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Рис. 5. Моделювання ІП неокомпаративеми vert comme un jeune premier “молодий, недосвідчений; 

який виявляє характер юної особи” 
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Рис. 6. Моделювання ІП неокомпаративеми costaud comme un buffalo “сильний, витривалий”  

  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Моделювання ІП метонімічної НФО perdre la main “втратити здатність працювати” 
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Рис. 8. Моделювання ІП метафтонімічної НФО sucer le pneu “слідувати дуже близько  

за якоюсь машиною” 

 

Рис. 9. Моделювання ІП метафтонімічної НФО avoir un hanneton dans le plafond  

“бути божевільним”   
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ДОДАТОК Д  

ЛІНГВОКОГНІТИВНІ МЕХАНІЗМИ ВТОРИННОЇ ФРАЗЕОЛОГІЗАЦІЇ 

 
Таблиця 1 

Типологія лінгвокогнітивних механізмів вторинної фразеологізації 

Типи лінгвокогнітивних механізмів 
Кількісні показники 

одиниці відсотки 

Структурно-семантичні модифікації 259 НФО 76 % 

Семантичні модифікації 83 НФО 24 % 

Усього  342 НФО 100 % 
 

Таблиця 2  

Структурно-семантичні модифікації у породженні неофразеологізмів 

Типи структурно-семантичних 

модифікацій 

Кількісні показники 

одиниці відсотки 

ампліфікація  117 НФО 45 % 

доповнення 76 НФО 29 % 

елімінація 20 НФО 8 % 

калькування  19 НФО  7,5 % 

граматична трансформація 18 НФО 7 % 

контамінація  9 НФО 3,5 % 

Усього  259 НФО  100 % 
 

Таблиця 3   

Типи ампліфікації у творенні неофразеологізмів  

Типи ампліфікації Кількісні показники 

одиниці відсотки 

Метонімічна ампліфікація  74 НФО 63 % 

Метафорична ампліфікація  36 НФО 31 % 

Іншомовна ампліфікація  7 НФО  6 % 

Усього   ФО  100 %  

 
Таблиця 4 

Когнітивні моделі метонімічної ампліфікації у процесі породження НФО 

Когнітивні моделі Кількісні показники 

одиниці відсотки 

одне поняття ↔ друге поняття 26 НФО  35 % 

загальне поняття ↔ конкретне поняття 16 НФО 22 % 

частина ↔ ціле 14 НФО  19 % 

одне поняття → протилежне поняття  8 НФО 11 % 

менший ступінь ↔ більший ступінь 6 НФО  8 % 

дія ↔ виконавець дії  4 НФО 5 % 

Усього  74 НФО  100 % 
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Таблиця 5 

Ономасіологічні схеми метафоричної ампліфікації у породженні НФО 

Ономасіологічний 

принцип  
Сфера ДЖЕРЕЛА Сфера ЦІЛІ 

Кількісні показники 

одиниці відсотки 

флороморфізм РОСЛИНА ЛЮДИНА 13 НФО 35,6 % 

хрематоморфізм АРТЕФАКТ 8 НФО 22,4 % 

речовиноморфізм  РЕЧОВИНА 5 НФО 14 % 

зооморфізм ТВАРИНА 1 НФО 2,8 % 

флороморфізм РОСЛИНА  АРТЕФАКТ 3 НФО 8,4 % 

антропоморфізм  ЛЮДИНА 1 НФО 2,8 % 

антропоморфізм  ЛЮДИНА   ІСТОТА 1 НФО 2,8 % 

ЛЮДИНА  ПРИРОДА 1 НФО 2,8 % 

хрематоморфізм  АРТЕФАКТ  ТВАРИНА 1 НФО 2,8 % 

речовиноморфізм  РЕЧОВИНА ЧАС 1 НФО 2,8 % 

істотоморфізм  ІСТОТА  КОСМІЧНИЙ 

ОБʼЄКТ 

1 НФО 2,8 % 

Усього  36 НФО  100 %  

 

Таблиця 6  

Типи образів, введених до інтегрованого простору внаслідок його доповнення  

Нововведені образи Кількісні показники 

одиниці відсотки 

образ виконуваної дії або стану  43 НФО 57 % 

образ ознаки обʼєкта номінації  11 НФО 14 % 

образ нового сценарію   11 НФО 14 % 

образ виконавця дії  7 НФО  9 % 

образ місця дії  2 НФО 3 % 

образ ознаки дії  2 НФО  3 % 

Усього  76 НФО 100 % 

 

Таблиця 7 

Шляхи розвитку концептуального змісту внаслідок елімінації наявних  

образів у процесі вторинної фразеологізації   

Шляхи розвитку концептуального значення 
Кількісні показники 

одиниці відсотки 

категорійна трансформація  12 НФО 60 % 

зміна значення за когнітивною моделлю “конкретне 

значення → узагальнене значення”  

8 НФО 40 % 

Усього  20 НФО 100 %  

 

Таблиця 8 

Типологія фразеологічних кальок у процесі породження неофразеологізмів  

сучасної французької мови 

Типи фразеологічних кальок 
Кількісні показники 

одиниці відсотки 

семантичні кальки  13 НФО 68,5 % 
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семантико-синтаксичні кальки  4 НФО 21 % 

формальні кальки  2 НФО 10,5 % 

Усього  19 НФО 100 % 

 

Таблиця 9 

Морфологічні трансформації під час породження НФО 

Морфологічні трансформації Кількісні показники 

одиниці відсотки 

зміна категорії стану 12 НФО 67 % 

зміна категорії числа 4 НФО 22 % 

зміна категорії способу дії 2 НФО 11%  

Усього  18 НФО 100 %  

 

Таблиця 10  

Когнітивні моделі фразеологічної контамінації під час породження НФО 

Когнітивні моделі фразеологічної контамінації Кількісні показники 

одиниці відсотки 

перехрещення  6 НФО  67 % 

приєднання  2 НФО  22 % 

поширення  1 НФО  11 % 

Усього  9 НФО  100 % 

 

Таблиця 11  

Типологія когнітивних процесів у неосемантизації узуальних ФО   

Типи когнітивних процесів  

у породженні НФО 

Кількісні показники 

одиниці відсотки 

зміна вихідного концептуального значення 38 НФО   46 % 

узагальнення вихідного концептуального значення 21 НФО 25 % 

звуження вихідного концептуального значення 11 НФО  13 % 

актуалізація застарілого образу  9 НФО  11 % 

розвиток антонімічного значення 4 НФО  5 % 

Усього    83 НФО  100 %  
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Рис. 1. Когнітивна модель породження НФО ranger au clou “відкласти в сторону; більше не 

користуватися” шляхом метонімічної ампліфікації  
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Рис. 2. Когнітивна модель породження НФО arriver comme marée en carême “прийти вчасно, 

доречно” шляхом метафоричної ампліфікації    

aborder, approcher de la 

rive 

parvenir à son lieu de 

destination  

venir de quelque part  

se rapprocher, être 

imminent, sur le point 

de survenir 

 

 

 

 

troisième mois de lʼannée 

fertilité  

printemps  

guerre 

ментальний  

простір 1  

ментальний  

простір 2  

 

se rapprocher   

   inévitablement  

    régulièrement   

 

інтегрований 

простір 1 

arriver 

mars  

printemps 
 

rapprochement 

породжувальний 

простір 1 

 

temps de pénitence pour 

les catholiques qui dure 

depuis le mercredi des 

Cendres jusquʼau jour 

de Pâques 

jeûne pratiqué pendant 

cette période 

une saison sèche 

 

carême 

ментальний  

простір 3  

oscillation quotidienne de la 

mer dont le niveau monte 

et descend alternativement 

toute déformation dʼun astre 

provoquée par lʼattraction 

dʼun autre 

produit de la mer frais desti-

né à la consommation 

(poisson, crustacés, 

coquillages) 

 

ментальний  

простір 4  

marée 

jeûne 
 

action d’aborder 

породжувальний 

простір 2 

 

arriver 

opportunément  

à propos  

  
інтегрований 

простір 2 

ЧАС 

ЛЮДИНА 

ТВАРИНА 

ЛЮДИНА 
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Рис. 3. Когнітивна модель породження НФО montrer ce qu’on a dans le ventre “довести свою 

хоробрість” шляхом доповнення бленда новими образами  

 

 

 

posséder, disposer qqch  

subir qqch  

atteindre, obtenir qqch 

éprouver un sentiment 

présenter une 

caractéristique   

comporter, contenir qqch   

 

 

 

une grande cavité qui 

contient le tube digestif   

la région du corps où est 

située cette cavité  

l’ensemble des viscères, des 

organes internes de 

lʼabdomen  

une siège de la gestation 

dans le corps de la femme  

l’intérieur où se situent les 

organes moteurs, les 

éléments essentiels  

 

ментальний  

простір 1  

ментальний  

простір 2  

 

la possession  

un être humain 

            le courage  

 

 

інтегрований 

простір  

avoir 
ventre 

la possession 

le moteur de la vie  

un être humain  

 

 

 

 

породжувальний 

простір  

 

faire voir qqch 

indiquer qqch, le désigner  

faire connaître qqch en lʼévoquant, 

en le décrivant  

rendre qqch évident par quelque 

moyen   

témoigner un sentiment à qqn  

manifester une qualité, un état, les 

laisser voir  

faire connaître qqch, le révéler par 

son action, son comportement  

 

 

ментальний  

простір 3  

 

montrer 

relever la 

possession de qqch  

 

додатковий 

образ  

prouver  

par une action 

додатковий 

образ 
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Рис. 4. Когнітивна модель породження НФО un cheveu sur la langue “шепеляння” шляхом 

елімінації наявних образів 

 
un être humain  

chacun des poils qui 

poussent sur la tête  

ensemble de ces poils  

obstacle, difficulté  

ментальний  

простір 1  

ментальний  

простір 2  

 

communication  

un organe principal de la parole 

un corps charnu, allongé, mobile  

un système de signes vocaux 

un ensemble des règles concernant 

les diverses composantes d’un 

système linguistique  

une manière de parler  

un système d’expression défini en 

fonction du groupe social ou 

professionnel qui l’utilise  

 

 

 

 

avoir 

cheveu 

la possession 

 

un être humain 

породжувальний 

простір  

la possession 

 

un être humain 

un obstacle 

manière de parler  

 

 

langue 

ментальний  

простір 3  

інтегрований 

простір  

posséder, disposer qqch  

subir qqch  

atteindre, obtenir qqch 

éprouver un sentiment 

présenter une 

caractéristique   

comporter, contenir qqch   
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Рис. 5. Когнітивна модель породження НФО air conditionné “кондиціоноване повітря”  

шляхом калькування з англійської мови 
 

fluide gazeux composé, 

constituant lʼatmo-

sphère terrestre  

сe fluide en tant quʼil se 

déplace, quʼil est agité 
de divers mouvements  

vent, brise  

ambiance dʼun milieu 

humain  

climat psychologique  

 

 

causé par une condition 

ou un événement 

fort influencé par le com-

portement et l’opinion 

de qqn  

emballé en vue de sa pré-

sentation commerciale 
 

fourni par un 

climatiseur 

atmosphère 

 

qualité particulière 

 
existing under conditions 

characterized by a predictable 

pattern of behavior  

proceeding from or dependent 

on a conditioning of the 

individual 

learned 

furnished with an air-

conditioning system  

 

породжувальний 

простір  

ментальний 

простір 1  
air conditionné 

ментальний 

простір 2 

 

atmosphère d’un local / vent 

 

fourni par un climatiseur 

інтегрований 

простір  

conditioned 

іншомовний 

ментальний 

простір  
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Рис. 6. Когнітивна модель породження НФО se peler le jonc “мерзнути”  

шляхом граматичної трансформації   

  

enlever la peau d’un 

légume, d’un 

fromage, l’écorce 

d’un arbre, etc. 

 

 

herbe monocotylédone  

les lieux frais ou marécageux  

longues tiges sans feuilles 

or 

somme d’argent  

anneau ou bracelet  

ficelle plastique enrobé 

destiné à décorer  

 

ментальний  

простір 1  

ментальний  

простір 2  

 

déranger qqn   

importuner qqn  

 

 

 

 

інтегрований 

простір 1 

peler 

jonc 

peau 
породжувальний 

простір 1 

 

perdre son poil, son 

épiderme  

se peler 

ментальний  

простір 3  

 

avoir froid 

інтегрований 

простір 2 

РОСЛИНА 

ЛЮДИНА 

ЛЮДИНА 
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Рис. 7. Когнітивна модель породження НФО avoir un coup dans l’aile  

“бути напідпитку” внаслідок контамінації узуальних ФО 

une aile 
 

membre pair assurant le 

vol actif chez divers 

animaux  

morceau dʼune volaille 

cuite 

objet fabriqué qui évoque 

le membre des oiseaux  

vol  

liberté  

 

 

ментальний  

простір 1  

ментальний  

простір 2  

 

absorber  

ingérer un liquide  

absorber avec excès 

des boissons 

alcoolisées  

 

 

 

 possession de qqch 
  

sentiment  

породжувальний 

простір 1 

possession de qqch   

une personne 

état précaire 

 

 

 

 

boire 

ментальний  

простір 3  

інтегрований 

простір 1  

en avoir 
 

posséder, disposer qqch  

subir qqch  

atteindre, obtenir qqch 

éprouver un sentiment  

présenter une 

caractéristique   

comporter, contenir qqch   

 

 

 

un coup 
 

choc rapide et brutal  

mouvement rapide de la par-

tie du corps ou de lʼobjet   

événement qui frappe psy-

chologiquement  

décharge et détonation dʼune 

arme à feu  

façon d’attaquer   

boisson alcoolisée  

accès brusque dʼun état psy-

chique, d’un sentiment 

 

ментальний  

простір 4  

 

boisson alcoolisée 

породжувальний 

простір 2 

boire 

boisson alcoolisée 
інтегрований 

простір 2  

 

êtat d’une personne 

boisson alcoolisée 

 

інтегрований 

простір 3  
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Рис. 8. Когнітивна модель породження нового концептуального значення неофразеологізму  

perdre les pédales “збожеволіти” шляхом неосемантизації   

être privé de qqch  

égarer un objet  

gâter qqch  

ruiner qqch 

  

 

 

mécanisme constitué d’une pla-

que mue par le pied et oscillant 

autour d’un axe horizontal, et 

d’un dispositif transformant ce 

mouvement en un mouvement 

continu de rotation  

levier destiné à recevoir l’action 

du pied sur un mécanisme de 

commande d’une machine 

chacun des deux organes fixés 

aux extrémités des manivelles 

du pédalier d’une bicyclette  

 

ментальний  

простір 1  

ментальний  

простір 2  

la perte de l’équilibre  

 

 

la perte du raisonnement  

 

 

          la perte de l’assurence 

le troublement  

 

 

devenir fou  

 

 

La  

 

 

інтегрований 

простір  

perdre une pédale 

la perte  

la direction  

le mouvement   

породжувальний 

простір  
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ДОДАТОК Е  

ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ  

У ТВОРЕННІ НЕОФРАЗЕОЛОГІЗМІВ  

 

Таблиця 1 

Типи мотивації у процесі породження неофразеологізмів сучасної французької мови 

 Типи мотивації  Кількісні показники 

одиниці відсотки 

Асоціативна мотивація  1998 НФО 91 % 

Парадоксальна мотивація  113 НФО 5 % 

Внутрішньомовна мотивація 89 НФО 4 % 

Усього  2200 НФО 100 % 

 

Таблиця 2 

Типи асоціативної мотивації у процесі породження НФО 

Тип асоціативної мотивації  Кількісні показники 

одиниці відсотки 

Сенсорна мотивація 1122 НФО 57 % 

Культурно зумовлена мотивація  417 НФО 20 % 

Раціонально-мисленнєва мотивація 235 НФО 12 % 

Професійно зумовлена мотивація 224 НФО 11 % 

Усього  1998 НФО 100 % 

 

Таблиця 3 

Мотивація різними типами чуттів людини в породженні НФО  

Типи асоціацій чуттєвого сприйняття Кількісні показники 

одиниці відсотки 

Екстероцептивні відчуття  628 НФО 58 % 

зорові асоціації   316 НФО 30 % 

дотикові асоціації  151 НФО 14 % 

слухові асоціації 89 НФО 8 % 

смакові асоціації 47 НФО 4 % 

одоративні асоціації  25 НФО 2 % 

Пропріоцептивні відчуття  265 НФО  25 % 

кінестетичні асоціації  201 НФО 19 % 

статичні асоціації 64 НФО  6 % 

Інтероцептивні відчуття  131 НФО 12 % 

внутрішні асоціації  131 НФО 12 % 

Сприйняття часу  52 НФО 5 % 

темпоральні асоціації  52 НФО 5 % 

Усього  807 НФО 100 %  
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Таблиця 4 

Типи синестезії у процесі породження неофразеологізмів  

Тип змішаних асоціацій  

чуттєвого сприйняття 

Кількісні показники 

одиниці відсотки 

зорові + кінестетичні асоціації 14 НФО 30,3 % 

дотикові + слухові асоціації 10 НФО  21,7 % 

дотикові + кінестетичні асоціації 7 НФО 15,2 % 

зорові + слухові асоціації  6 НФО  13 % 

зорові + дотикові асоціації 3 НФО 6,6 % 

зорові + смакові асоціації 3 НФО 6,6 % 

смакові + одоративні асоціації 2 НФО  4,4 % 

дотикові + темпоральні асоціації  1 НФО  2,2 % 

Усього  46 НФО  100 % 

 

Таблиця 5 

Різновиди культурно зумовленої мотивації у процесі породження НФО  

Типи культурно зумовленої мотивації  
Кількісні показники 

одиниці відсотки 

стереотипна мотивація 120 НФО 29 % 

прецедентна мотивація 104 НФО 25 % 

іншомовна мотивація  65 НФО  15,5 % 

символьна мотивація 65 НФО 15,5 % 

арготична субкультурна мотивація   63 НФО 15 %  

Усього  417 НФО  100 %  

 

Таблиця 6 

Типи стереотипних асоціацій у процесі породження неофразеологізмів  

Типи стереотипних асоціацій 
Кількісні показники 

одиниці відсотки 

Зооморфні асоціації  79 НФО 66 % 

Професійні асоціації  22 НФО 18 % 

Етнічні асоціації  19 НФО 16 % 

Усього  120 НФО 100 % 

 

Таблиця 7 

Типологія прецедентних феноменів як мотиваторів неофразеологізмів  

Типи прецедентних феноменів 
Кількісні показники 

одиниці відсотки 

Прецедентні тексти  50 НФО  48 % 

персонажі або атрибути міфологічних і релігійних сюжетів 37 НФО 35,5 % 

персонажі або атрибути літературних творів 8 НФО  7,5 % 

топоніми з міфологічних і релігійних сюжетів 2 НФО  2 % 

цитати або вирази з літературних творів 2 НФО  2 % 

цитати або вирази з релігійних сюжетів 1 НФО  1 % 

Прецедентні імена 41 НФО 39 % 

імена відомих особистостей 14 НФО 13,5 % 

назви грошових одиниць 7 НФО 6,5 % 
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французькі народні імена 5 НФО 5 % 

назви продуктів харчування національного виробництва  4 НФО 3,5 % 

топоніми 4 НФО 3,5 % 

відомі марки товарів 3 НФО 3 % 

ергоніми 2 НФО 2 % 

реалії  2 НФО 2 % 

Прецедентні висловлювання  7 НФО  7 % 

застарілі усталені вислови   5 НФО  5 % 

висловлення, вживане в мовленні одного  представника 

певної етнокультури 

2 НФО  2 % 

Прецедентні ситуації  6 НФО 6 % 

назви традиційних або релігійних свят 5 НФО  5 % 

історичні події  1 НФО 1 % 

Усього  104 НФО 100 % 

 

Таблиця 8 

Типи іншомовної мотивації під час породження неофразеологізмів 

Типи іншомовної мотивації 
Кількісні показники 

одиниці відсотки 

альтернативна мотивація  28 НФО 43 % 

часткова мотивація  20 НФО 31 % 

комплексна мотивація  17 НФО 26 % 

Усього  65 НФО 100%  

 

Таблиця 9 

Типологія символьних асоціацій у процесі породження НФО   

Типи асоціативних звʼязків Кількісні показники 

одиниці відсотки 

хрематоморфні асоціації 26 НФО 40 %  

речовиноморфні асоціації  13 НФО 20 % 

антропоморфні асоціації  12 НФО 18,5 % 

флороморфні асоціації  8 НФО  12 % 

натуроморфні асоціації  5 НФО  8 % 

хрономорфні асоціації   1 НФО 1,5 %  

Усього  49 ФО  100 %  

 

Таблиця 10  

Типи арготичної субкультурної мотивації у процесі породження НФО  

Типи арготичної мотивації Кількісні показники 

одиниці відсотки 

Мотивація через переосмислення узуальних одиниць  53 НФО 84 % 

Мотивація через утворення нових одиниць 10 НФО 16 % 

Усього  63 НФО 100 %  
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Таблиця 11 

Типологія асоціацій раціонально-мисленнєвої мотивації у процесі породження НФО  

Типи асоціацій раціонально-

мисленнєвої мотивації 

Кількісні показники 

одиниці відсотки 

Партитивні асоціації   110 НФО 47 % 

Атрибутивні асоціації   69 НФО  29 % 

Каузальні асоціації   31 НФО 13 % 

Епістемологічні асоціації   25 НФО  11 % 

Усього  209 НФО  100 %  

 

Таблиця 12 

Терміносистеми-джерела фразеологізації у сучасній французькій мові 

Терміносистема 
Кількісні показники 

одиниці відсотки 

Транспорт (технічне обслуговування включно)  43 НФО  19 % 

Спорт  36 НФО 16 % 

Військова справа  21 НФО 9,5 %  

Біологія (анатомія включно)  19 НФО  8,5 % 

Соціальні ігри  18 НФО  8 % 

Морська справа 17 НФО 7,5 % 

Культура (архітектура включно)  16 НФО 7 % 

Медицина (медтехніка включно) 16 НФО 7 % 

Слюсарська справа  11 НФО 5 % 

Фізичні науки  10 НФО 4,5 % 

Інформаційні технології  5 НФО  2,25 % 

Економіка  5 НФО 2,25 % 

Юриспруденція  4 НФО 2 % 

Рибалка  1 НФО  0,5 % 

Хімія  1 НФО  0,5 % 

Філологічні науки  1 НФО  0,5 % 

Усього  200 НФО 100 %  

 

Таблиця 13  

Парадоксальна мотивація у процесі породження НФО  

Природа парадоксального мотиватора Кількісні показники 

одиниці відсотки 

Парадоксальність виконуваної дії  58 НФО 51 % 

Парадоксальність ознаки  53 НФО 47 % 

Парадоксальність ознаки дії  1 НФО  1 % 

Парадоксальність ситуації  1 НФО 1 % 

Усього  113 НФО 100 % 
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Таблиця 14 

Типологія синтаксичних структур внутрішньомовної мотивації 

Типи синтаксичних структур Кількісні показники 

одиниці відсотки 

Еліптичні структури  41 НФО  30,5 % 

Редуплікативні структури  27 НФО 23,5 % 

Бінарні структури  21 НФО  46 %  

Усього  46 НФО  100 % 

 

Таблиця 15 

Типи оцінки під час породження неофразеологізмів сучасної французької мови 

Типи оцінки Кількісні показники 

одиниці відсотки 

Раціонально-етична оцінка 1408 НФО 68 % 

позитивна  1032 НФО 50 % 

негативна 376 НФО 18 % 

Сенсорно-емоційна оцінка 666 НФО  32 % 

позитивна 511 НФО  25 % 

негативна 155 НФО 7 %  

Усього  2074 НФО 100 % 
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