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Проблема варіативності англійської мови, попри тенденцію до 

глобалізації, набуває якісно нових векторів вивчення у контексті сучасної 

антропологічної парадигми. З позицій фразеології проведено дослідження на 

основі австралійського (Ч. Фернандо, П. Пітерс), американського (В. Ф. Бріль, 

К. Ю. Соткіна), британського (О. О. Нагорна, П. П’єріні) або поєднання 

британського й американського (А. Л. Ігнаткіна) варіантів англійської мови, 

однак дослідження міжваріантних  характеристик англійських фразеологізмів 

ще не отримало інтегрального опису у вітчизняній і зарубіжній англістиці.  

Кодифікація варіантів англійської мови відкриває доступ до лексико-

фразеологічного пласта, який вживається постійно носіями даного мовного 

колективу. Незважаючи на те, що загальне (General English) переважає над 

конкретним (Variant of English), саме фразеологізми з онімним компонентом 

(далі – ФОК), які виникли у варіантах англійської мови експлікують 

етнокультурні риси їх носіїв, що збагачує загальноанглійський фонд. 

Варіантологічний аналіз семантики ФОК здійснено у формі від загального 

(General English) до конкретного (British English, American English, Australian 

English, Canadian English). 

Варіантологічний аналіз застосовується для опису функціонально-

семантичних аспектів значення та вживання англійських варіантно маркованих 

ФОК. При цьому лінгвокультурологічний аналіз ФОК, основне завдання якого 

полягає у тому, щоб ,,експлікувати культурну значимість мовної одиниці (тобто 

,,культурні знання”) на основі зіставлення прототипної ситуації фразеологізму 

чи іншої мовної одиниці, його символьного прочитання з тими ,,кодами” 



культури, які відомі чи можуть бути запропоновані носію мови лінгвістом”, 

розглядається як одна із його складових.  

Дослідження ФОК у варіантологічному аспекті передбачає виконання 

низки операцій: 

1. виділення робочого корпусу загальних англійських ФОК і варіантно 

співвіднесених одиниць методом аналізу територіально-родових позначок 

(,,брит.”, ,,амер.” тощо), етимологічного аналізу, лінгвокультурологічного 

аналізу, аналізу фонової семантики фразеологізму; 

2. розгляд системної та функціональної семантики ФОК у варіантах 

англійської мови; 

3. виокремлення спільних і відмітних рис ФОК у варіантах англійської мови. 

Поняття літературної англійської мови (Standard English) у сучасних 

англомовних студіях трактується по-різному, оскільки, як зауважує 

Т. МакАртур, географічні обмеження його дефініції призводять до того, що 

одні вчені до його змісту зараховують уживання мови освіченими людьми у 

межах Англії, Британії або у Британії та Північній Америці загалом, тоді як 

інші – говорять про його існування в усьому англомовному просторі [21, c. 98].  

Під терміном ,,національний варіант мови” ми розуміємо сукупність 

варіанта літературної мови і розповсюджених у межах його ареалу 

територіальних діалектів [14, с. 19].  Дослідники [14; 21; 29] виділяють такі 

основні національні варіанти сучасної англійської мови: британський, 

американський, австралійський, канадський, а також ірландський, 

шотландський, новозеландський та південно-африканський.  

На думку О.Д. Швейцера, відмітність між ,,національним мовним 

варіантом” і ,,варіантом літературної мови” полягає ось у чому. Національний 

мовний варіант є сукупністю варіанта літературної мови та розповсюджених на 

цій території і зорієнтованих на нього місцевих діалектів [21]. Відповідно, під 

варіантом літературної мови розуміють територіальний різновид єдиної 

унормованої літературної мови.  



Найпоширенішою теорією, у якій наведені варіанти сучасної англійської 

мови, є концентрична модель Б. Качру [18]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис.1 Варіантологічна модель англійської мови 

Дана модель передбачає такі елементи: 

• внутрішнє  коло – країни, в яких англійська мова має статус 

державної: США, Об’єднане Королівство, Канада, Австралія, Нова Зеландія, 

Південна Африка, Ірландія.  

• зовнішнє коло: постколоніальні країни Азії й Африки: Нігерія, 

Замбія, Індія, Сінгапур тощо. У даному випадку англійська мова поширилась у 

корінному оточенні та використовується у головних державних інститутах, 

виконуючи роль другої мови; 

• коло, що розвивається: охоплює країни, які визнають важливість 

англійської мови як міжнародної, незважаючи на те, що протягом своєї історії 

коло, що розвивається 
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вони не зазнавали колонізації з боку країн внутрішнього кола: Китай, Японія, 

Греція, Корея, країни пострадянського простору та ін. (див.: Рис. 1). 

Порівняльно-типологічний метод стосовно дослідження варіантних 

розбіжностей британських і американських фразеологізмів використано у 

монографії Р.Мун. Вирізнення міжваріантної аналогії у даній праці здійснено 

на основі двох критеріїв: у першому випадку зберігається семантика 

фразеологізмів, роль змінної виконує дієслівний, іменниковий, прикметниковий 

та прийменниковий компоненти, наприклад: cut a long story short (BrE) – make a 

long story short (AmE). 

У другому – значення фразеологізмів ідентичні, однак різняться їх 

складові компоненти. Це явище О.Д. Швейцер назвав фразео-семантичними 

аналогами [217]. Фразео-семантичні аналоги відзначаються розбіжностями у 

плані вираження при однаковому плані змісту. При цьому у фразеологізмів 

збігаються денотати, проте можуть різнитись конотації. У дослідженні Р. Мун 

наведено такі приклади фразео-семантичних аналогів: a storm in a teacup (BrE) 

– a tempest in a teapot (AmE) [271, c.134]. 

У словнику-монографії ,,British English A to Zed” Н. Шур намагався 

виокремити британський диференційний лексико-фразеологічний пласт (5000 

одиниць). Проте дану роботу не можна назвати вичерпною, тому що зіставний 

аналіз корпусу ФОК та ідіоматичних словників [17; 20; 22] засвідчує, що у 

корпусі Н. Шура відсутня значна кількість фразеологізмів-бритицизмів, 

зокрема ФОК – приблизно 30 одиниць від 76 загальної кількості, отриманих 

нами, наприклад: Colonel Blimp, Darby and Joan, Florence Nightingale, I’m all 

right, Jack та ін.,  

Семантика загальноанглійських фразеологізмів з онімним 

компонентом. Загальноанглійські фразеологізми, які не мають 

варіантологічної позначки у словниках, становлять кількісну більшість у 

нашому дослідженні (571 одиниця) (див.: Рис. 2). Даний масив фразеологізмів 

містить оніми, пов’язані із певним етапом розвитку британського суспільства, 

зокрема, та загальносвітового загалом.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Варіанти англійської мови 

Наведений рисунок слугує зображенням варіантного розподілу ФОК у 

англійській мові. Загальна англійська мова (General English), до якої належать 

571 ФОК, поділяється на англійську мову в Британії (British English) – 76 ФО і 

поза межами Британії (non-British English). Небританські фразеологізми, у свою 

чергу, розмежовуються на північноамериканські: спільні північноамериканські 

(16), американізми (113), канадизми (10) та непівнічноамериканські (non-North 

American); у роботі такими є австралійські ФОК, які налічують 41 одиницю. 

Дослідження варіантологічного аспекту семантики ФОК ґрунтується на 

тому принципі, що онім у складі фразеологізму є прецедентним феноменом, 

компонентом знань, позначення та зміст якого відомі представникам певної 

етнокультурної спільноти, актуальним і вживаним у когнітивному й 

комунікативному плані [10]. 

До національно маркованих фразеологізмів дослідники відносять ФО із 

унікальними та квазіунікальними компонентами, нестандартними 

морфологічними формами компонентів, власними іменами, словами-реаліями 

[9, c.53]. Це дає нам підстави розглядати ФОК як прецедентні феномени, яким 

потенційно властива етнокультурна специфіка.  

При виокремленні типів прецедентних фразеологізмів особливу увагу 

звернено на характер позамовної інформації, закладеній власне у ФО та її 
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онімному компоненті, зокрема, а також на тип лексикографічної позначки, яка 

супроводжує фразеологізм. У загальній англійській мові ФОК співвідносяться з 

такими типами прецедентних феноменів: 

1) соціумно-прецедентними вважаємо ФОК, відомі представникам 

усього англомовного соціуму, наприклад, Punch and Judy man ,,балаганник” [1], 

every man Jack ,,усі до одного, всі, як один, без винятку” [1] та ін.; 

2) національно-прецедентними ФОК є одиниці, відомі у межах 

окремого національного варіанта сучасної англійської мови. На такий їхній 

характер указує географічна позначка на обмеження вживання, наприклад, 

chatty Cathy ,,NAmer надміру балакуча людина” [27], make a Horlicks of smth 

,,British informal зіпсувати щось” [22] тощо; 

3) до універсально-прецедентних ФОК належать одиниці з релігійним, 

міфологічним, загальноісторичним і етнокультурним підтекстом, відомі поза 

межами сучасного англомовного соціуму: daughter of Eve ,,дочка Єви, 

представниця прекрасної статі, жінка” [1], Draconian laws ,,драконівські закони, 

суворі закони (за ім’ям Дракона – легендарного афінського законодавця VII ст. 

до н.е.)” [1],  Pyrrhic victory ,,піррова перемога, перемога, гірша за поразку” [1] 

та ін.. 

Загальноанглійські ФОК можна віднести до соціумно- та універсально-

прецедентних феноменів. Сюди належать ФОК власне англійського 

походження, лексикографічна дефініція яких не містить географічної позначки 

на обмеження вживання, фразеологізми-біблеїзми, фразеологізми-міфологізми, 

фразеологізми, запозичені з творів світової літератури. Фонове знання, 

закодоване за тим чи іншим онімом, дозволяє простежити характер його 

фразеологізації, а також національно-варіантну співвіднесеність у діахронічно-

синхронному розрізі. Відповідно, прецедентність у загальній англійській мові 

формують такі типи онімів та їх різновиди: 

- імена англійських королів, титулованих осіб, політиків, державних діячів: 

when Queen Ann was alive ,, ще за царя Панька, дуже давно” [1], to play by 

Marquis of Queensbury rules ,,діяти етично, відповідно до правил (за ім’ям 



Маркіза Квінсберзького, який посприяв публікації збірника основних правил 

професійного боксу в Англії)” [22], Morton’s fork ,,вибір між двома складними 

альтернативами (назва виразу пішла від особливої політики оподаткування, 

запровадженої Лорд-канцлером Дж. Мортоном у 1487 р. )” [1]; 

- імена легендарних людей, письменників, науковців, діячів культури та 

мистецтва: Hobson’s choice ,,примусовий вибір, або це, або нічого (за ім’ям 

Гобсона, власника конюшні в Кембриджі в XVI ст., який змушував своїх 

клієнтів або брати крайнього до виходу коня, або ніякого)” [1], round Robin 

Hood’s barn ,,кружним шляхом, в обхід (за ім’ям відомого англійського 

розбійника, який грабував багатих і допомагав бідним)” [28], according to 

Cocker ,,як за Кокером, правильно, точно, за всіма правилами (Е. Кокер автор 

англійського підручника з арифметики, широко вживаного у ХVII ст.) ” [1], 

Bard of Avon ,,Бард Ейвона (Шекспір уроджений і похований у Стратфорді-на-

Ейвоні)” [1]; 

- походження фразеологізованих імен літературних героїв (фіктонімів) 

зберігає за ними національно-культурний компонент, який нейтралізувався в 

міру поширення англійської мови. Зареєстровано кількісну перевагу фіктонімів 

британського походження над іменами літературних героїв американських 

авторів: another Richmond in the field ,,ще один несподіваний суперник, 

супротивник (шекспірівський вираз, King Richard III)” [1], Frankenstein’s 

monster ,,істота чи об’єкт, який приводить в жах, або знищує свого творця (за 

однойменною назвою роману М. Шеллі)” [20], Walter Mitty ,,людина, яка живе у 

вигаданому для себе світі, мрійник (за ім’ям героя роману Дж. Тербера ,,The 

Secret Life of Walter Mitty”)” [25]; 

- фразеологізми, онім  у складі яких виступає прецедентним для джерел 

священного письма (Біблії, Євангелія та Корану): kiss of Judas ,,поцілунок Іуди, 

зрадницький поцілунок” [1], Naboth’s vineyard ,,навуфеїв виноградник, предмет 

задрості, заздрощів, зазіхання” [1], if the mountain will not come to Mahammed, 

Mahammed must go to the mountain ,,присл. якщо гора не йде до Магомета, 

Магомет повинен іти до гори” [1; 17]; 



- ФОК, які актуалізують певний сюжет із міфології (давньогрецької або 

давньоримської): son of Neptune ,,син Нептуна (моряк)” [1], sup with Pluto 

,,померти, піти до праотців” [1]; 

- ФОК, які є алюзіями на певний літературний сюжет: Alladin’s cave ,,місце, 

у якому є велика кількість цікавих і цінних предметів” [28], Roland for an Oliver 

,,гостра і влучна відповідь” [19], Alnaschar dream ,,пусті мрії, фантазія (за 

назвою однієї з казок ,,Тисяча й одна ніч”)” [1]. 

- фразеологізовані назви забобон, повір’їв: have kissed the Blarney stone 

,,бути красномовним і переконливим (камінь поблизу замку Бларні (Blarney 

Castle) неподалік м. Корк в Ірландії за легендою наділяє чудодійним 

красномовством кожного, хто його поцілує)” [19; 25]; 

- фразеологізовані топоніми, які вказують на діахронічну співвіднесеність 

із певним варіантом англійської мови: to take coals to Newcastle ,,робити щось 

безглузде, недоцільне; в ліс дрова возити (Ньюкасл – центр англійської 

вугільної промисловості)” [1], set the Thames on fire ,,зробити щось надзвичайне, 

безкорисне” [1]. 

Особливої уваги заслуговують етноніми у складі фразеологізмів 

англійської мови, оскільки у них репрезентується низка етнічних стереотипів 

певної лінгвоспільноти стосовно інших етносів. Етнічні стереотипи виконують 

функцію стабілізації й ідентифікації угруповання як єдиного етносу, акумуляції 

й систематизації соціокультурного й історичного досвіду, передачі знань носіїв 

певної мови від покоління до покоління, захисту групових інтересів, 

своєрідності національної культури в умовах міжетнічних контактів тощо [12, 

c. 292]. Серед етнічних стереотипів дослідники [5; 7; 10 та ін.] виокремлюють 

автостереотипи та гетеростереотипи: одні узагальнюють уявлення про 

представників власної етнічної групи та їхню оцінку, інші оцінюють 

представників інших етносів, що не завжди відображає реальні риси чужих 

етнічних груп.  

При дослідженні фразеологізмів із компонентами-етнонімами актуальні 

саме гетеростереотипи. Один із різновидів гетеростереотипів – етнофобізми – 



ономастичні одиниці що є принизливими, образливими означеннями тих чи 

інших етнічних груп, тобто етноніми з негативною аксіологічною оцінкою [2, c. 

96 ]. Етнічні упередження діють як найбільш впливовий чинник, що стимулює 

появу етнофобізмів [8, c.174]. В етнофобізмах відображаються етнічні 

упередження, що виникають за умов як загальних, так і окремих етнічних 

ситуацій під впливом попереднього досвіду та загальних стереотипних 

соціальних установок. 

У теорії міжкультурної комунікації процес ідентифікації описується за 

допомогою тріади ,,свій – інший – чужий”, де ,,інший” є більш-менш 

раціональною альтернативою ,,своєму” (нейтральна оцінка), а ,,чуже” 

відображає сприйняття не-,,свого” крізь призму оцінності (негативна оцінка) [7, 

c.25]. У мові національно-культурна ідентифікація може реалізуватися через 

етноніми. Набуття етнонімом цілого ряду додаткових конотацій сприяє 

виникненню у нього нових переносних значень і його фразеологізації. Етнонім 

як найменування якоїсь етнічної групи до певної міри зближується з власним 

іменем через його потенційну можливість називати одиничні явища. Проте, як 

свідчить фактологічний матеріал, фразеологізми з різними етнонімами у своєму 

складі можуть мати подібні значення, що можна пояснити схожими 

конотаціями досліджуваних етнонімів. У британському варіанті зареєстровано 

фразеологізм to get one’s Irish up ,,роздратуватися, розлютитись, скипіти”; 

паралельно, в американському варіанті існує вираз to get one’s Indian up, який 

характеризується подібним значенням. Це дозволяє говорити про існування 

певних гетеростереотипів британців стосовно ірландців і американців відносно 

індійців відповідно. Дослідники [5; 11; 16] відзначають схожість у відношенні 

британців (і американців, як і їх нащадків) до ірландців та індіанців, оскільки 

велика кількість колоністів помітили схожість двох етносів у манері одягатись, 

вести господарство, харчуватись, обробляти землю та навіть у ритуалах 

прощання із померлими [16, c.18]. Окрім того, як вони зазначають, негативне 

вживання етноніма Dutch у виразах, імовірно, пов’язане з періодом англо-

голландської конкуренції на морях та війнами у XVII ст.) [1; 4]. 



Аналіз семантики ФОК дозволив нам виділити гетеростереотипні риси, які 

британці й американці приписують іншим етносам: 

1) агресивність: to get / have one’s Dutch / Irish / Indian up 

,,роздратуватися, розлютитись, скипіти” [1; 4; 24; 25]; mad as Chinaman ,,дуже 

розгніваний, агресивний, сердитий” [26]; 

2) користолюбство: Indian gift ,,амер. подарунок, який потрібно 

повернути або дати подарунок у відповідь” [1]; Dutch bargain ,,угода, що 

вигідна лише для однієї сторони” [1]; 

3) невдача:  to be in Dutch ,,амер. бути у важкому, скрутному 

становищі, в немилості” [25], have the luck of Irish ,,зазнати невдачі” [24]; 

4) невиразність: wooden Indian ,,амер. людина із невиразним 

обличчям” [1];  

5) низький соціальний стан: arab of the gutter ,,безпритульний 

хлопчик, безпритульна дитина” [1];  blanket Indian ,,амер. заст. бідний індієць 

(основною частиною одягу якого була ковдра)” [1]; 

6) скупість: meaner than the goldfield Chinaman ,,скупий, як китаєць-

золотошукач; дуже скупа людина” [26]; 

Національно-прецедентними ФОК вважаємо такі одиниці, лексикографічна 

дефініція яких містить варіантно співвіднесену позначку – BrE, AmE тощо 

(усього зафіксовано близько 200 одиниць).  Варіантно-специфічні оніми у 

складі фразеологізмів указують на їх лакунарний характер, наприклад, в 

американському варіанті 50 million Elvis fans can’t be wrong ,, AmE щось 

відповідає дійсності, бо більшість людей так вважає” [20], New York minute ,,US 

informal дуже короткий проміжок часу, мить” [22] та у британському варіанті – 

came over on the boat with Noah ,,BrE дуже старий, стародавній (про особу або 

предмет)” [22] тощо. 

Міжваріантна аналогія зафіксована нами у порівняно незначній кількості 

фразеологізмів. Виділяють два типи фразеологічних аналогів: лексико-

семантичні та фразео-семантичні аналоги.  Відповідно, лексико-семантичні 

варіанти – це ФО, тотожні за якістю і кількістю значень, стилістичними та 



синтаксичними функціями, у яких є часткова розбіжність компонентного 

складу. Фразео-семантичні аналоги відзначаються розбіжністю у плані 

вираження при однаковому плані змісту [14, с. 128]. 

У нашому дослідженні виявлено такі лексико-семантичні варіанти: 

Joe/Fred Bloggs (BrE, AusE) – Joe Blow (AmE, AusE): звичайна людина, 

типовий представник; 

Joe Public (BrE) – John Q Public (AmE): публіка в цілому, звичайна 

людина.  

Фразео-семантичні аналоги зафіксовано у таких фразеологізмах-дублетах: 

Black Maria (BrE) – Paddy wagon (AmE): тюремний арештантський вагон;  

clever Dick (BrE) – smart aleck (AmE): самовпевнена людина, нахаба; 

Heath Robinson (BrE) – Rube Goldberg (AmE): система, механізм, який 

виконує прості операції заплутаним шляхом (за іменами британського та 

американського художників-мультиплікаторів відповідно); 

Robin Hood policies (BrE) – Kelly methods (AusE): політика грабування 

багатих і допомоги бідним; 

Tommy Atkins (BrE) – G.I. Joe (AmE): військовий, солдат; 

Із наведених даних випливає, що міжваріантні фразеологізми-дублети не є 

продуктивними (2 лексико-семантичних варіанти та 5 фразео-семантичних 

аналогів) для всього корпусу англійських ФОК. Це, очевидно, зумовлено тим, 

що на певному етапі зближення варіантів їхній лексико-фразеологічний склад 

поповнюється новими одиницями, план вираження яких адаптується відповідно 

до реалій та норм мовного колективу. Особливо це стосується ФОК, де 

різниться один певний конституент (лексико-семантичних аналогів). До певної 

міри, такі ФОК можна назвати абсолютними аналогами. Стосовно фразео-

семантичних аналогів, то з огляду на те, що план змісту у них збігається, 

прототипні ситуації, закладені в основу їх виникнення – цілком різні. 

Семантика британських фразеологізмів з онімним компонентом. У 

дослідженні зареєстровано 76 британських ФОК. О.В. Городецька стверджує, 

що основні британські національні цінності можна представити у вигляді 



чотирьох лексико-семантичних полів, ядра яких формують лексеми, що 

передають зміст таких ключових концептів як СВОБОДА (FREEDOM), 

ПРОЦВІТАННЯ (PROSPERITY), ІНДИВІДУАЛІЗМ (INDIVIDUALISM) та 

КЛАС (CLASS) [6, с.4]. Деякі компоненти значення виокремлених дослідницею 

концептів знаходять вираження у власне британській ономастичній фразеології, 

наприклад:  

- соціальний клас: man / woman on the Clapham omnibus ,,звичайна людина, 

беручи до уваги її погляди на життя” [17; 22; 28], Joe Public ,,BrE звичайна, 

проста людина” [20], Joe Soap ,,BrE звичайна, проста людина” [22]; 

- процвітання, успіх, багатство: Hooray Henry ,,брит. молодий багатій, 

одягнений без смаку” [4; 22] , flash Harry ,,чоловік, чиї одяг, розмова та манери 

більш показові, ніж його добрий смак” [28]; 

- непокора суспільним нормам: Jack the Lad ,,BrE несерйозний молодий 

чоловік, який поводиться самовпевнено і не бере до уваги думку інших” [19; 29; 

22], Robin Hood and his merry men ,,BrE лідер і його озброєні прихильники, 

оплічники, сподвижники повстанського угрупування” [22], Fred Karno’s army 

,,BrE фіктивна організація” [27]; 

- консервативність: came over on the boat with Noah ,,BrE дуже старий 

(особа або предмет)” [22], Colonel Blimp ,,полковник Блімп; людина, яка 

висуває застарілі ідеї (за ім’ям героя коміксів Д. Лов) [22]; 

- кар’єрний ріст: Buggins’s (Buggles) turn ,,брит. призначення на посаду 

внаслідок ротації кадрів або підвищення по службі, яке базується не на заслугах 

або професійних якостях, а на тривалості самої служби” [22]; 

- егоїзм, самодостатність: I’m all right, Jack! ,,вжив. для вираження або 

коментування егоїстичної самодостатності когось” [22]. 

Семантика американських фразеологізмів з онімним компонентом. 

Відносно американського варіанта англійської мови дослідники виділяють у 

діахронічно-синхронному аспекті  базові лінгвокультурні концепти THE 

AMERICAN CREED, AMERICANISM, EXCEPTIONALISM [13, c.10-11] та 

лінгвокультурні типажі Frontiersman, Rustic, Yankee, Southern slave-owner, 



Negro, American Indian у діахронічному плані [11, c.17]. З опорою на названі 

види концептів і типажів виокремимо базові риси американської 

лінгвокультури, виражені ФОК: 

- егалітаризм: John Doe – Jane Doe ,,позивач(-чка) у суді” [25], John Q 

Taxpayer – Jane Q Taxpayer ,,звичайний, простий американець” [25], G.I. Joe – 

G.I. Jane ,,чоловік-військовослужбовець, жінка-військовослужбовець” [24] та 

ін. Як уже встановлено раніше, англійська ономастична фразеологія 

маскулінна, однак подані приклади американських фразеологізмів дозволяють 

стверджувати про певну тенденцію до зрівнювання статей. 

- патріотизм, який виявляється у шанобливому ставленні до відомих 

державних діячів, до історії, пам’яток культури: (honest) old Abe ,,чесний старий 

Ейб” (так називають президента США Авраама Лінкольна) [1], Father Abraham 

,,батько Авраам” (так називають президента США Авраама Лінкольна) [1], 

father Knickerbocker ,,амер. батько Нікербокер” (так жартівливо називають 

Нью-Йорк, за ім’ям гумористичної книги В. Ірвінга (W. Irving 1783-1859) 

,,Knickerbocker’s history of New York”, Knickerbocker – голландське прізвище, 

яке часто зустрічалось серед перших переселенців) [1], Brother Jonathan ,,амер. 

жарт. янкі (прізвисько американців); уряд США (за ім’ям Jonathan’a 

Trumbell’a, губернатора штату Коннектикут, якого президент Вашингтон 

називав Brother Jonathan)” [1]; 

-  середній клас. Прецедентним власним іменем для позначення 

середньостатистичної людини в США виявився антропонім Joe. Представник 

середнього класу у США репрезентується фразеологізмами 

average/ordinary/plain/regular Joe ,,AmE звичайна людина, звичайний 

американець” [27], Joe Blow, Joe Schmoe ,, AmE середня людина, середній 

американець” [25], Joe Citizen ,, AmE типовий мешканець міста” [24; 27] тощо. 

- упередженість. Аналіз ФОК продемонстрував існування гендерної, 

етнічної та расової упередженостей для американської лінгвокультури. 

Гендерна упередженість полягає у домінуванні чоловічих імен у англійській 

фразеології, етнічна ж – існує як наслідок реалізації схеми ,,свій – інший – 



чужий”. Домінантним етнофобізмом для американців, як уже визначено раніше, 

є етнонім (American) Indian. Расові упередження, репрезентовані 

фразеологізмами досліджуваного типу, актуалізують загадані вище 

гетеростереотипи й автостереотипи. Фразеологізми, які вербалізують 

гетеростереотипи, відзначаються негативною, принизливою оцінкою афро-

американців (негрів) білими американцями або навпаки: Jim Crow ,,амер. през. 

Джім Кроу (прізвисько, яке дали неграм американські расисти)” [1; 4], Jim 

Crowism ,,система пригнічення негрів” [1; 4], Crow Jim ,,амер. жарг. 

упередження негрів проти білих” [17], Negro dog ,,амер. заст. собака, якого 

навчили знаходити і ловити рабів-негрів, які втікали” [1]. З іншого боку, 

фразеологізм Uncle Tom ,,през. холуй, прихвостень, зрадник інтересів 

негритянського народу” [1; 4; 15] виражає негативну оцінку темношкірих 

стосовно інших афро-американців (автостереотип). Соціальні упередження 

вербалізуються у фразеологізмах Joe sixpack ,,середньостатистичний 

американець, який п’є пиво, дивиться бейсбол і вірить кожному слову 

президента” [25], Joe Zilch ,,звичайна проста людина (компонент zilch означає 

,,ніщо”)” [25]. 

Семантика австралійських фразеологізмів з онімним компонентом. 

Варіантологічна співвіднесеність певного оніма з австралійським варіантом 

простежується через фонову семантику фразеологізму. Відповідно, в 

австралійській англомовній картині світу фразеологізуються такі типи онімів: 

- імена легендарних людей, спортсменів, діячів культури та мистецтва: as 

game as Ned Kelly ,,дуже хоробрий”; Нед Келлі був відомим австралійським 

злочинцем, ватажком угруповання, яке викрадало худобу і грабувало банки; він 

був повішаний у Мельбурні [22; 26]; to bet like Watsons ,,робити божевільні 

ставки, виявляти підвищений інтерес до азартних ігор” (за прізвищем братів 

Уотсонів, які утримували готелі в Сіднеї і відзначалися свою пристрастю до 

азартних ігор) [26]; to give smb / smth a Larry Dooley ,,бити, поводитись 

жорстоко із кимось / чимось” (імовірно, походить від британського діалектного 

larry ,,занепокоєння або сварка” або від імені австралійського боксера Larry 



Foley (1849-1917)) [26]; to do a Melba ,,австрал. і новозел. повернутись з 

відставки, зробити декілька прощальних виступів” ( за ім’ям австралійської 

оперної співачки Неллі Мелба (сценічне ім’я Хелен Мітчелл (Helen Mitchell) 

1861-1931, відомої своїми повторюваними ,,прощальними” виступами )) [22; 

26; 28]; be in like Flynn ,,впіймати кураж, досягти успіху” (за ім’ям актора 

австралійського походження Еррола Флінна, який мав репутацію дамського 

облесника) [22; 26];  

- назви австралійських реалій: Sydney or the bush ,, австрал. все або нічого” 

[22]; вираз, як указує С. Бейкер, – це скорочений варіант фразеологізму to bet on 

the Sydney or the bush basis ,,бездумно ставити на кон усі гроші”. Імплікаціонал 

семантики складових фразеологізму Sydney та bush містить опозицію 

компонентів ,,центр, важливість” та ,,периферія, меншовартісність”, які 

реконструюються у значенні фразеологізму Sydney or the bush. Іншим 

прикладом є ФО waltz (walk) Matilda ,,австрал. носити з собою в’язку 

особистих речей під час подорожі” (ім’я Matilda стосується вузлика з 

пожитками (swag), який носили з собою бушмени в Австралії; вираз уперше 

зафіксований у пісні А. Патерсона (A.B. Paterson 1864-1941) ,,Waltzing Matilda”) 

[22; 26]. Прецедентним для австралійського англомовного соціуму вважаємо 

полісемант Bondi, зафіксований у фразеологізмах shoot through like a Bondi tram 

,,австрал. швидко від’їжджати” (за назвою трамваю, який їздив за марштрутом 

Сідней – узбережжя Бонді (Bondi) до 1960 р.) [22; 26] та give someone Bondi 

,,вчинити жорстокий напад на когось” (термін ,,bondi” позначав важкий ціпок, 

який носили із собою аборигени ) [22; 26]. 

Наявність декількох географічних позначок у лексикографічній дефініції 

фразеологізму дає змогу вести мову про прецедентність певного оніма для 

австралійського та британського, американського або канадського англомовних 

соціумів, наприклад, road to Damascus ,,брит. і австрал. важлива подія,  

покликана змінити все життя людини” [17], Joe Blow ,,амер. і австрал. звичайна 

людина, гіпотетичний середній представник суспільства” [17], dead-eye Dick 

,,австрал. і канад. людина, яка вміє влучно стріляти” [27], happy as Larry 



,,брит. і австрал. надзвичайно щасливий, піднесений” (вираз імовірно 

походить від імені австралійського боксера Larry Foley (1849-1917); 

альтернативне пояснення ґрунтується на існуванні терміна корнуольського, а 

пізніше австралійського походження larrikin, який дослівно означає ,,хуліган, 

грубіян”) [27]. 

У дослідженні зареєстровано ряд австралійських ФОК, утворених за 

аналогією від американських, наприклад: as Australian as meat pie, as Australian 

as a slab off a dunny door ,,типово австралійський” (пор.: as American as apple pie 

,,типово американський”); Uncle Tom ,,австрал. абориген, який раболіпно 

ставиться до білих авcтралійців, поклоняється білим” (пор.: Uncle Tom ,,амер. 

през. холуй, прихвостень, зрадник інтересів негритянського народу”) [27]. 

Аналіз фразеологізмів австралійського варіанта виявив, що домінантним 

етнофобізмом для австралійців є етнонім Chinaman,  зафіксований у ряді ФО: 

Chinaman’s chance ,,повна відсутність шансів (успішно) виконати щось” [25], as 

mad as a Chinaman ,,розгніваний, як китаєць; дуже розгніваний, розлючений” 

[26], as awkward as a Chow on a bike ,,незграбний, як китаєць на велосипеді; 

дуже незграбний” [26], fat as Chinky’s horse ,,товстий, як китайський кінь; дуже 

товстий” [26]. Компоненти Chow і Chink(y) є скороченими формами етноніма 

Chinaman, лексикографічна дефініція яких супроводжується стилістичною 

позначкою образл.. Наявність гетеростереотипів у австралійців щодо китайців 

імовірно пояснюється близьким географічним розташуванням обох країн, 

взаємною імміграцією тощо. 

Семантика канадських фразеологізмів з онімним компонентом. 

Кількість фразеологізмів, прецедентних для канадського англомовного соціуму, 

незначна (див. підрозд. 1.7), наприклад, Bennett buggy ,,Cdn hist. автомобіль, у 

який запрягали коней або волів, оскільки у період Великої депресії власникам 

не вистачало грошей на пальне і на супроводжуючі витрати” [27]; Molson 

muscle ,,Cdn пивний живіт” (від назви популярної марки пива Molson) [27]; 

Solomon Gundy ,,Cdn страва з тушкованого оселедця, маринованого в оцті, 

приправленого спеціями, цукром і цибулею” [27]. 



Домінатним фактором для канадського варіанта англійської мови є його 

зближеність із лексико-фразеологічним складом американського варіанта, що 

підтверджується відповідною лексикографічними позначками N Amer, 

північноамериканський, і проявляється певною мірою у фразеології, наприклад: 

Johnny-one-note ,,N Amer людина, зацікавлена чи компетентна в обмеженому 

предметі розмови, занятті” [27]; to play hob ,,N Amer бешкетувати, сваритись, 

вчинити шкоду” (середньоанглійська форма від Rob) [27]; chatty Cathy ,,N Amer 

балакуча людина, базіка” (за ім’ям ляльки, здатної говорити) [27]; stage door 

Johnny ,,N Amer чоловік, який часто знаходиться за кулісами театру, 

сподіваючись зустріти  виконавців” [27]. 

Проведений варіантологічний аналіз ФОК на основі словникових дефініцій 

дав змогу встановити, що загальноанглійські ФОК можна віднести до соціумно- 

та універсально-прецедентних феноменів. Сюди належать ФОК власне 

англійського походження, лексикографічна дефініція яких не містить 

географічної позначки на обмеження вживання, фразеологізми-біблеїзми, 

фразеологізми-міфологізми, фразеологізми, запозичені з творів світової 

літератури. Фонове знання, закодоване в тому чи іншому онімі, дозволяє 

простежити характер його фразеологізації, а також національно-варіантну 

співвіднесеність у діахронно-синхронному розрізі. Аналіз ФОК 

продемонстрував наявність певних культурно-зумовлених особливостей (авто- 

та гетеростереотипів), базових лінгвокультурних рис, які у носіїв сучасної 

англійської мови викликають асоціації з відповідним варіантом англійської 

мови й особливим способом концептуалізації знань, відображених у ФО. 

Варіантологічна семантика британських ФОК охоплює такі критерії: 

соціальний клас, процвітання, успіх, багатство, непокора суспільним нормам, 

консервативність, кар’єрний ріст, егоїзм, самодостатність. 

Базовими рисами американської культури, відображеними в ономастичній 

фразеології, виявились егалітаризм, націоналізм (патріотизм), популяризація 

середнього класу, наявність упередженостей. 



Фразеологізація імен легендарних людей, спортсменів, діячів культури, 

мистецтва та імен австралійських реалій виражає антропоцентричність 

семантики австралійських ФОК. 

Канадський варіант англійської мови максимально зближений з 

американським, що підтвердив фактологічний матеріал. 

 

Література 

1. Англо-український фразеологічний словник. Близько 30 000 

словосполучень. 2-ге вид., випр. / К.Т. Баранцев. – К. : Знання, 2005. – 1056 с. 

2. Антонченко Т.М. Лінгвопрагматичні особливості функціонування 

етнонімів та етнофобізмів (на матеріалі амер. варіанта англійської мови) / 

Т.М. Антонченко // Вісник Київськ. Лінгвіст. унів-ту. Сер. Філологія. – 1999. – 

Т. 2. – № 1. – С. 95-103.  

3. Башмакова И.С. Символическое содержание имени собственного 

(антропонима) в составе фразеологизмов : (на материале англ. яз.) / 

И.С. Башмакова // Проблемы вербальной коммуникации и представления 

знаний: материалы Всерос. науч. конф., посвящ. 50-летию Иркут. гос. лингвист. 

ун-та, 15-17 сент. 1998 г. – Иркутск, 1998. – С. 20-21. 

4. Большой англо-русский фразеологический словарь : Около 20 000 

фразеологических единиц. – 4-е изд., перераб. и доп. / А.В. Кунин. – М. : 

Русский язык, 1984. – 944с. 

5. Воробьев В.В. Лингвокультурология (теория и методы): Монография / 

В.В. Воробьев. – М. : Изд-во Рос. ун-та дружбы народов, 1997. – 331 с. 

6. Городецька О.В. Національно-марковані концепти в британській мовній 

картині світу ХХ століття: автореф. дис. на здобуття ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 ,,Германські мови” / О.В. Городецька. – К. : КНУ 

ім. Т. Шевченка, 2003. – 20 с. 

7. Гришаева Л.И. Введение в теорию межкультурной коммуникации / 

Л.И. Гришаева, Л.В. Цурикова. – Воронеж : ВГУ, 2003. – 369 с. 



8. Дейк Т.А. ван. Язык. Познание. Коммуникация / Т.А. ван Дейк – М. : 

Прогресс, 1989. – 261с. 

9. Добровольский Д.О. Национально-культурная специфика во фразеологии 

/ Д.О. Добровольский // Вопросы языкознания. – 1998. – № 6. – С.48-57. 

10. Красных В.В. Этнолингвистика и лингвокультурология: курс лекций / 

В.В. Красных. – М. : Гнозис, 2002. – 284 с.  

11. Соткина Е.Ю. Формирование фразеологии американского варианта 

английского языка: функционально-семантический и лингвокультурный 

аспекты: автореф. дисс. на соискание степени канд. филол. наук : спец. 10.02.04 

,,Германские языки” / Е.Ю. Соткина. – Нижний Новгород, 2009. – 21 с. 

12. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / О. Селіванова. – 

Полтава : Довкілля-К, 2006. – 716 с. 

13. Томенчук М.В. Варіантно зумовлена концептуалізація дійсності у 

сучасній англійській мові: автореф. дис. на здобуття ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 ,,Германські мови” / М.В. Томенчук. – Чернівці : ЧНУ, 2008. – 20 

с. 

14. Швейцер А.Д. Литературный язык в США и Англии / А.Д. Швейцер. – М. 

: Высш. шк., 1971. – 200 с. 

15. Allen’s Dictionary of English Phrases / R. Allen. – London : Penguin Books, 

2006. – 805 p. 

16. Archdeacon T.J. Becoming American: An Ethnic History / T.J. Archdeacon. – 

New York : Free Press, 1984. – 297 p. 

17. Cambridge Idioms Dictionary / Ed. by E. Walter. – Cambridge : CUP, 2006. – 

505 p. 

18. Kachru B. The Alchemy of English: The Spread, Functions, and Models of 

Non-Native Englishes / B. Kachru. – Chicago : University of Illinois Press, 1986. – 

216 p. 

19. Longman Dictionary of English Idioms / Ed. by T. Long. – London : Longman, 

1979. – 387 p. 

20. Longman Idioms Dictionary. – London : Longman, 1998. – 416 p. 



21. MacArthur T. The Oxford Guide to World English / T. MacArthur. – Oxford : 

OUP, 2003. – 528 p. 

22. Oxford Dictionary of English Idioms / Ed. by A.P. Cowie, R. Mackin, 

I.R. McCaig. – Oxford : OUP, 1993. – 685 p. 

23. Random House Webster’s Unabridged Dictionary. – New York : Random 

House, 2003. – 2256 p. 

24. The American Heritage Dictionary of the English Language : Fourth Edition. – 

Boston, Mass. : Houghton Mifflin Harcourt, 2006. – 2112 p. 

25. The American Heritage Dictionary of Idioms / Ed. by C. Ammer. – Boston, 

Mass. : Houghton Mifflin Harcourt, 1997. – 729 p. 

26. The Australian Oxford Dictionary / B. Moore (Ed.). – Melbourne : OUP, 2005. 

– 1538 p. 

27. The Canadian Oxford Dictionary / K. Barber (Ed.). – Toronto : OUP, 2004. – 

1830 p. 

28. The Penguin Dictionary of English Idioms / Ed. by D. Gulland, D. Hinds-

Howell. – London : Penguin Books, 1994. – 305 p. 

29. Trudgill P. International English: A Guide to the Varieties of Standard English 

– 5th ed. / P. Trudgill, J. Hannah. – London : Hodder Education, 2008. – 176 p. 

 

 


