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СПЕЦИФІКА ДОСЛІДЖЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ПРЕСИ 
 
Звісно, що фразеологія відіграє значну змістовну та формальну 

роль у будь-якому функціональному стилі, виконуючи цілу низку 
важливих для нього завдань: номінативне, емоційне, образотвірне, 
текстокогерентне тощо. Серед усіх соціолектів найбільш “охочим” до 
функціональних одиниць виступає стиль преси.  

Фразеологізми, як і інші лексичні шари, відіграють важливу роль 
у побудові тексту, але тут вони ще не всебічно досліджені. Так, Л.М. 
Болдирєва1 аналізувала стилістичні особливості функціонування фра-
зеологізмів; Н.Л. Заїченко2 вивчав дієслівні стійкі словесні комплек-
си; дисертаційну роботу Г.О. Кузіної3 присвячено стійким словесним 
комплексам та фразеологічним інноваціям; розвідки С.Б. Пташник4 – 
функціям фразеологічних модифікацій, а Г. Бурґера5 – структурно-
семантичним компонентам ФО та їх функціонуванню у різних стилях 
мови, зокрема у стилі преси; праці Е. Рехтзіґель6 висвітлюють питан-
ня особливостей перекладу стійких словесних комплексів, Б. Вотяк7 – 
фразеологічні одиниці у системі тексту, а Ґ. Ґресяно8 – вживання іді-
ом. Таким чином, названі праці свідчать про те, що преса є одним із 
регістраторів живих процесів, які відбуваються у мові, тому вона 
представляє значний інтерес як лінгвістичне джерело. 

Мову й мислення, культуру й ментальність не можна відділити 
одне від одного і розглядати як окремі категорії. Коли людина мислить, 
то має певні стереотипи, закладені в її пам’яті, і завжди напевне знає, що 
добре, а що погано, що можна, а що ні. Такі стереотипи не обов’язково 
будуть однаковими у кожного індивіда. Адже всі люди різні, і різниця 
полягає не лише в тому, що кожна людина має свою індивідуальність, 
але насамперед у тому, що кожна людина належить до певної культури, 
яка має свої цінності та стереотипи, свою символіку та еталонність. 

Саме тому значної ваги через це набуває у наш час проблема 
взаємозв’язку та взаємодії між мовою і культурою, мовою і мислен-
ням, мовою та етнографією. 

Звісно, що культура народу і мислення тісно взаємозв’язані. З при-
воду цього О.С. Кубрякова пише: “самі фразеологізми, що усвідомлю-
ються як культурно значні топічні зразки властивостей, подій, фак-
тів, не є знаками культури як такими, не утворюють її власних таксо-
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нів, але спроможні, якщо вони втілюють у своєму образному змісті 
культурно значні риси світобачення, виконувати роль культурних зна-
ків за умови їх інтерпретації в тому чи іншому коді культури”.9 

Отже, дослідниця висуває на передній план у мовній комунікації 
взагалі та інтерпретації фразеологізмів зокрема спосіб мислення, який 
залежить не лише від індивідуальних особливостей комунікантів, а на-
самперед від того, в яких умовах останні формувались як особистості. 

Фразеологізми преси визначаються багатьма лексикологами як 
одиниці ментального лексикону, що віддзеркалюють культурний про-
стір мови.10 Ментальний лексикон, який є системою, що відображає у 
мовній здатності знання про слова та еквівалентні їм одиниці, має такі 
основні характеристики:11  

1)  знання, що зберігаються у ментальному лексиконі, є струк-
турованими та організованими у систему; 

2)  у ментальному лексиконі семантичні концепти (знання мови) 
та когнітивні концепти (знання про світ) зберігаються разом, однак 
репрезентовані автономно; 

3) репрезентовані у ментальному лексиконі знання мови склада-
ються із форм, змістів та їх структур, тобто з одиниць, операцій та 
операційних правил, що лежать у їх основі. При цьому форми, змісти 
та правила складають ціле, структуроване на різних рівнях; 

4) мовні інформації зберігаються у ментальному лексиконі не 
ізольовано, а у формі складних зв’язків. Принцип когнітивної взаємоза-
лежності забезпечує швидку активізацію та встановлення цих зв’язків.  

Елементарними одиницями структурної когніції людини та скла-
довими ментального лексикону, на думку багатьох дослідників,12 є 
концепти. Як частини системи когніції концепти забезпечують еконо-
мне зберігання та обробку одиниць досвіду через розподілення інфор-
мації на класи за певними показниками. Концепти створюються за-
вдяки ментальним операціям, які абстрагують індивідуальні якості 
екземпляра та виділяють загальні риси. 

Емотивно-оцінна природа фразеології потребує концептуального 
дослідження фразеологічних одиниць преси, що зумовлено іменуван-
ням когнітивних структур разом з їх емотивно-оцінним компонен-
том13 і провідною роллю концепту у формуванні семантики мовних 
одиниць.14 Як зазначає Г.Г. Слишкін, концепт – це одиниця, яка по-
в’язує в єдине ціле наукові пошуки в галузі культури, свідомості та 
мови, оскільки належить свідомості, детермінується культурою і 
опредмечується у мові.15 
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Національно-культурна семантика мови найбільш повно та яск-
раво виявляється у таких одиницях мови, як фразеологізми та мовні 
афоризми, що включають прислів’я, приказки та крилаті вирази. Саме 
цей шар мови безпосередньо відображає немовну дійсність, називає 
предмети та явища навколишнього середовища, фіксує зміст, який 
стосується умов життя народу – носія тої чи іншої мови, є дзеркалом 
національної культури. 

У фразеології преси, яка національно-специфічна, зберігаються 
система цінностей, суспільна мораль, відношення до світу, до людей, 
до інших народів. Фразеологізми, прислів’я, приказки найбільш на-
глядно демонструють також і спосіб життя, і географічне положення, 
і історію народу та традиції тієї чи іншої суспільності, яка об’єднана 
однією культурою.16 

Фразеологізми преси відтворюють культурний досвід народу, 
виконуючи роль культурних стереотипів, тобто їм властива також ког-
нітивна функція. В.М. Телія висуває положення, згідно з яким фразео-
логізми є мікротекстами, в номінативній основі яких концентруються 
різні типи інформації – денотативної, емотивної, граматичної, стиліс-
тично-маркованої, мотиваційної, оцінної та когнітивної.17 Спираючись 
на вказане положення, можна вважати, що семантична структура фра-
зеологізмів преси німецької мови складається з таких інформаційних 
блоків (мікрокомпонентів), як денотативний, емотивно-оцінний, грама-
тичний, функціонально-стилістичний, мотиваційний та когнітивний. 
Денотативний, граматичний, функціонально-стилістичний блоки є обо-
в’язковими елементами семантичної структури фразеологізмів, у той 
час як інші блоки мають факультативний характер.18 Культурно-
значуща інформація про світ зберігається у фразеологізмах преси німе-
цької мови у денотативному блоці або у когнітивному, тобто у культу-
рних конотаціях, які відбивають зв’язок асоціативно-образної основи з 
еталонами, символами, стереотипами культури. 

Сукупність відомостей, які складають мовний зміст категорій 
буття, дозволяє говорити про колективну культурну ідентичність ет-
носу. Особливу роль у цій трансляції культурно-національної само-
свідомості народу та його ідентифікації відіграє фразеологічний склад 
преси, бо фразеологізми виникають на основі образного уявлення про 
дійсність, яке відображає побутово-емпіричний, історичний та духов-
ний досвід мовного колективу.19 

Фразеологізми преси як знаки культури складають низку з інши-
ми експонентами та входять до аксіологічної системи культурних 
концептів, які складають ціннісну картину світу. 
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Фразеологічний фонд як мови взагалі, так і стилю преси зокрема, 
зазнає впливу не лише національної культури, але й культури інших 
народів, тому лексикологи визначають такі поняття, як національний 
фразеологізм, фразеологічне запозичення, фразеологічна калька, фра-
зеологічний збіг тощо. Розробці цих понять уже приділяли увагу Е. 
Солодухо,20 Н. Каїка,21 О. Клименко.22 

З боку відображення соціокультурних знань в образній основі 
фразеологізмів німецької преси можна виділити такі дві групи: націо-
нальні фразеологізми та міжкультурні фразеологізми (запозичені з 
інших мов). 

Під національними при цьому розуміють фразеологізми, що 
утворилися на національній основі. Запозиченими, або міжкультурни-
ми, вважають всі фразеологізми, що прийшли з інших мов у будь-якій 
формі: пряме запозичення (запозичення в іншомовній формі), кальки, 
напівкальки.23 

Для втілення емоційно-оціночних (аксіологічних) моментів у 
мовленні, а саме у мові преси, часто виявляється недостатність систе-
ми виражальних засобів книжного мовлення і виникає необхідність 
вживання фразеологічних одиниць із багато емоційно-експресивними 
елементами живого мовлення та з національно-культурною семанти-
кою. У газетно-публіцистичних текстах відображається національна 
мова, а також і національні фразеологізми. 

Переважна більшість німецьких фразеологічних одиниць з етно-
культурним компонентом утворилася безпосередньо на національно-
му ґрунті і відображає найрізноманітніші сторони німецького побуту, 
звичаїв, традицій, вірувань, професійної діяльності, розвиток військо-
вої справи, мореплавства, науки, мистецтва, спорту. 

Окрім власної культури, на становлення фразеологічного фонду, 
як вже було сказано, впливали культури інших народів, з якими кон-
тактували німці. На особливу увагу у текстах преси заслуговує міжку-
льтурний контекст, у якому зустрічаються міжкультурні фразеологіз-
ми, запозичені з інших мов. М. Шанський вважає фразеологічними 
запозиченнями фразеологічні одиниці, що запозичені в іншомовній 
формі без перекладу.24 Стале сполучення слів, що виникло в результа-
ті дослівного перекладу іншомовного фразеологізму, він вважає фра-
зеологічною калькою.25 М. Шанський також виділяє напівкальки – 
напівпереклад – напівзапозичення іншомовного фразеологічного зво-
роту (частина компонентів перекладається, а частина запозичується 
без перекладу).26 Такої ж думки дотримується А. Назарян.27 
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Останній пропонує розподілити напівкальки та запозичення за 
ступенем адаптації в мові-реципієнті лексем-компонентів фразеологі-
чних одиниць. Він виділяє: 1) фразеологічні напівкальки, запозичена 
частина яких містить фонетично, лексично та граматично адаптовані 
слова; 2) фразеологічні напівкальки, запозичена частина яких містить 
слова, що виступають у своїй оригінальній формі та графіці; 3) фразе-
ологічні напівкальки, запозичена частина яких містить слова, що за-
знали народноетимологічного перекручення; 4) запозичення, що міс-
тять слова, фонетично, лексично та графічно засвоєні; 5) запозичення, 
засвоєні в їхній оригінальній формі та графіці; 6) запозичення, що 
містять частково слова, фонетично, лексично та графічно засвоєні, та 
частково – слова, що зберегли свою оригінальну форму та графіку.28  

Серед різномовних фразеологізмів преси є такі, що збігаються за 
лексичним складом, функціонально-стилістичним забарвленням, ін-
коли і за граматичною структурою, мають однакову семантику, але 
вони не є запозиченнями, а утворилися в кожній мові окремо, незале-
жно один від одного, на основі схожості культурних традицій, уяв-
лень, логічного та образного мислення. Такі фразеологічні одиниці 
преси називають фразеологічними збігами.29 

Джерелом запозичення фразеологізмів преси стали Біблія, міфи, 
казки, різні сфери життя та діяльності інших народів. Вони запозичу-
валися у формі кальок, напівкальок, в іншомовній формі. В мові-
реципієнті деякі фразеологізми зазнавали варіювань, на їх основі 
утворювалися нові форми. В рідкісних випадках запозичувалися не 
фразеологізми, а реалія, на основі якої в мові-реципієнті утворювали-
ся фразеологічні одиниці.30 

Фразеологізми преси – складні утворення. Специфіка досліджен-
ня їхніх особливостей, джерел походження та запозичення, аналізу 
семантики та структури вимагає особливих та більш детальних мето-
дів дослідження. Як зазначає Т.Г. Добросклонська, у текстах масової 
інформації культурна специфічність проявляється як на медійному, 
так і на мовному рівнях: в організації інформаційного простору, у 
форматуванні медіатекстів, у лінгвістичних засобах вираження.31 
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