
 1 

1. МОВОЗНАВСТВО 
 

 

 

 

1.1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 
 

 

 

УДК 811.112.2’373.7 

Марковська А.В. 

 

МОВНА КАРТИНА СВІТУ ТА ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ПРЕСИ 

  

Сучасні лінгвістичні дослідження характеризуються активним 

зверненням до антропологічної парадигми. Особливого значення у 

світлі цього набувають питання про мовну свідомість людини, 

організацію її лексикону, взаємодію індивідуального та загального 

мовних образів світу різних культур. У сучасний лінгвістичний ужиток 

міцно ввійшли такі кардинальні поняття, як “мовна картина світу”, 

“мовне бачення світу” і т.п., що беруть початок ще з антропологічних 

ідей В. Гумбольдта про мову як особливе бачення світу.
1 

Сучасні 

лінгвісти (А.Д. Бєлова,
2
 І.С. Беженар,

3
 О.В. Городецька,

4
 

Е.С. Кубрякова,
5
 Е.А. Селиванова

6
 та інші) у своїх дослідженнях 

останніх років зосереджують увагу на мовних засобах вираження 

картини світу; у центрі уваги мовознавців опиняється людина як носій 

мови, який репрезентує ту чи іншу культуру, у зв’язку з чим однією з 

суттєвих ознак лінгвістичної науки стає актуалізація 

лінгвокультурологічного й когнітивного підходів до мовних явищ, 

структур і процесів. 

Відомо, що саме мова вербалізує мовну картину світу, зберігає її і 

передає із покоління в покоління. І здійснює це вона за допомогою 

асоціацій. Такої думки у своєму дослідженні дотримується 

О. Залевська: “Вербальні асоціації відображають результати доступу 

через слово до інформаційного тезаурусу індивіда, за ними лежить 

багатогранний досвід (чуттєвий і раціональний, індивідуальний і 

соціальний), що забезпечує “вихід” на картину світу у всій 

різноманітності зв’язків та відношень”, – пише вона з цього приводу.
7
 

Звісно, що за мовними явищами знаходяться певні соціокультурні, тому 

за мовною картиною світу завжди стоїть соціокультурна картина світу: 

“Мова замальовує через систему своїх значень та їхніх асоціацій 
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концептуальну модель світу в національно-культурні кольори”, – 

справедливо вважає В. Телія.
8
 У колі зацікавлення лінгвістів сьогодні 

знаходиться лінгвокультурологічний підхід до вивчення взаємодії та 

взаємозв’язку культури і мови. Основна одиниця дослідження 

лінгвокультурології – лінгвокультурний концепт як культурно 

забарвлений вербалізований смисл, представлений у плані вираження 

цілою низкою мовних реалізацій, що утворюють відповідну лексико-

семантичну парадигму. Згідно з положенням Ю.С. Степанова,
9
 концепт 

– це те, у вигляді чого культура входить у ментальний світ людини, в її 

свідомість.  

В останній період лінгвокультурологічний аспект фразеології став 

все більше привертати увагу дослідників. У галузі фразеології 

лінгвокраїнознавча специфіка проявляється досить чітко, у ній 

знаходять відображення своєрідності побуту та думок того чи іншого 

народу, вона, як зауважує лінгвіст Л.І. Райзензон, “конденсує весь 

складний комплекс культури і психології певного народу, неповторний 

спосіб його образного мислення”.
10 

Тісний зв’язок фразеології з 

національною психологією й реаліями національної культури, 

емоційно-експресивна забарвленість допомагають ширити межі 

“культурної пам’яті”. Вміння бачити, адекватно розуміти й відповідно 

оцінювати словесні формули – шлях до пізнання ментальності, “духу 

народу” через його мову. 

Перевагою когнітивного підходу є широкі перспективи бачення 

мови в усіх її різнобічних зв’язках із людиною, її інтелектом, з усіма 

мисленнєвими та пізнавальними процесами, з тими механізмами й 

структурами, що лежать у їхній основі. Тим самим, як наголошують 

дослідники (Г.І. Бєрестнєв,
11

 М.М. Полюжин
12

), когнітивний підхід до 

мовних досліджень характеризується не тільки новими настановчо-

пізнавальними принципами, а й “новою реальністю” для відображення 

й пояснення картини світу. Як цілком справедливо вважає М.П. Фабіан, 

“національний досвід визначає специфіку різних мовних рівнів, на основі 

чого у свідомості носіїв виникає певна мовна картина світу, через 

призму якої людина бачить світ. Отже, мовна картина світу формує 

тип відношення людини до світу, задає норми поведінки людини у 

світі”.
13

 Таким чином, мова виступає одним з основних когнітивних 

знарядь людини і тому її необхідно вивчати не автономно, а в межах 

когнітивної функції, тобто інтерпретації, упорядкування, збереження й 

вираження досвіду людини. 

Когнітивна семантика висвітлює багато важливих аспектів мови, 

що раніше не досліджувались, й пропонує їх вирішення, передає 

новизну та оригінальність, які можна визначити тільки на фоні аналізу 

всіх семантичних теорій. М.М. Полюжин відзначає, що відмінність 
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теорії когнітивної семантики від інших семантичних теорій, які 

відштовхуються тільки від реалій об’єктивної дійсності, полягає в тому, 

що вона бере до уваги роль людського чинника у пізнанні дійсності та 

мови.
14 

Одне з центральних місць належить дослідженню фразеологічних 

одиниць у когнітивному аспекті, оскільки вони містять у 

концентрованому вигляді образи, якими мислить людина, відбивають 

національне світобачення. Вони є одним із найважливіших параметрів 

опису ментальності та індивідуальної чи групової картини світу. 

Мовна картина світу, в свою чергу, створюється в процесі 

номінації, а її ключовим елементом є слово. Слово виступає як 

кардинальна одиниця мовної картини світу. 

Словниковий склад – це потрійна система знаків: система знаків, 

що служить у мові для вираження системи суб’єктивного людського 

досвіду стосовно організованої системи дійсності, яка перебуває в 

процесі постійного розвитку, що отримує мовне вираження. Саме в 

такий спосіб виникає, на думку вчених (В.В. Левицького, О.Д. Огуя, 

С.В. Кійко, Ю.Є. Кійко),
15

 “мовна картина світу” (термін 

Л. Вейсгербера
16

). Вони вважають, що вона становить сукупність 

уявлень людини про об’єктивну дійсність, напрацьованих протягом 

століть, і тією глибинною основою, тим “смисловим каркасом”, на який 

нанизується щонайскладніша сітка мовних відношень. Як смисловий 

каркас мовна картина світу – це відображення всього оточуючого в 

мовному досвіді народу у вигляді системи номінацій, організованої 

сукупності мовних понять, які за допомогою лексем виражають у 

мовній системі всюди наявні взаємозв’язки та відношення між 

елементами дійсності, і на цій основі – між мовними поняттями.
17

 Таким 

чином, мовна картина світу – різнорівневе, психологічне, логічне та 

мовне явище. Мова безпосередньо пов’язана з мисленням. Так, на думку 

Г.В. Колшанського, необхідно говорити не про мовну картину світу, а 

про мовномисленнєву картину світу.
18  

Мова відображає досвід кожного 

народу і виявляє не лише спільні знання, а й своєрідність бачення 

світу.
19 

Мовна картина світу складається з багатьох елементів, таких як 

традиції, вірування, ритуали, обряди, цінності, знання, поняття, 

уявлення, моделі поведінки, стереотипи та інше. Широко відомо, що у 

фразеології преси зберігається система цінностей, суспільна мораль, 

відношення до світу, до людей, до інших народів. Фразеологізми, 

прислів’я, приказки і т.ін. найбільш наглядно демонструють спосіб 

життя, географічне положення, історію народу, традиції тої чи іншої 

суспільності, яка об’єднана однією культурою. Так, Т.І. Черданцева
20
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зазначає, що завдяки фразеології можливо проникнути у далеке минуле 

не лише мови, а також історії та культури її носіїв. 

Різні мови мають багато спільних рис, що зумовлюється фізичною 

природою людини, функціями головного мозку та нервової системи. 

Але кожна мова визначає особливе світобачення носіїв цієї мови. І 

кожна з мов своєрідно представляє світ у значеннях своїх одиниць 

(лексика), в особливій образності (фразеологія), у понятійних категоріях 

(граматика). І саме мова фіксує національний склад мислення в 

свідомості народу. Фразеологія у мові відображає, визначає, зберігає 

досягнення когнітивної людської діяльності, особливості національної 

психології, а також забезпечує діалог минулого з теперішнім та 

теперішнього з майбутнім. 

Н.О. Городецька зображає так структуру та складові мовної 

картини світу:
21 

 

 
 

Вона зазначає, що у мовній картині світу знаходять відображення 

уявлення, вірування, стереотипи, концепти, поняття. Деякі концепти є 

універсальними, але вони можуть отримувати національно-специфічні 

особливості під впливом національного менталітету, що і 

відображається відповідними мовами. Мова демонструє розбіжності у 

світогляді та національних менталітетах. Концепти вербалізуються не 

лише окремими словами, а й фразеологічними одиницями (ідіоми у 

традиційній інтерпретації, прагматичні ідіоми), також реченнями, які 

проходять лексикалізацію й фразеологізацію та відтворюються в 

мовленні автоматично при наявності певних асоціацій у комунікативній 

ситуації.
22 

Намагаючись описати таке штучне й абстрактне утворення, як 

мовна картина світу, лінгвісти використовують різні метафори, 

порівняння картини світу не лише з сіткою, а й із дзеркалом або 

автопортретом, який створює художник, позираючи у дзеркало.
23 
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Е.С. Кубрякова зауважує, що мовна картина світу – це проекція 

концептуальної системи нашої свідомості, куди входять концепти, які 

склались у процесі предметно-пізнавальної діяльності, та концепти, які 

було виокремлено з об’єднань значень, які повторювались у 

семантичних структурах слів.
24

 Таким чином, у мовній картині світу 

знаходять відображення уявлення, вірування, стереотипи, концепти, 

поняття. 

Деякі концепти є універсальними, але вони можуть отримувати 

національно-специфічні особливості під впливом національного 

менталітету, що і відображається відповідними мовами. Отже, мова 

демонструє розбіжності у світогляді та національних менталітетах. 

Важливою складовою мовних картин світу є концепти. У сучасній 

лінгвістиці існують різні підходи до вивчення концептів. У когнітивних 

дослідженнях концепти пов’язують феномен значення слова зі 

знаннями і структурами їх відображення у свідомості. Г. Вежбицька
25

 

розуміє під концептом об’єкт зі світу ідеального, що має ім’я та 

відбиває культурно-зумовлене уявлення людини про дійсність. 

Не можна не погодитись із тим, що концепт – це “одиниця, яка 

пов’язує в єдине ціле наукові пошуки в галузі культури, свідомості та 

мови, оскільки він належить свідомості, детермінується культурою і 

опредмечується у мові”.
26

 Він відображує зміст досвіду та знання  у 

вигляді певних “квантів” знання,
27

 тому формування концепту – це 

процес редукції результатів пізнання дійсності до меж людської пам’яті 

та співвіднесення їх з раніше засвоєними культурно-ціннісними 

домінантами, що виражені в релігії, ідеології, мистецтві та ін.
28

  

Фразеологізми преси – це знаки вторинної номінації, тому, на нашу 

думку, дослідження мовної картини світу допомагає краще оцінити 

особливості їх функціонування. 

Отже, елементами мовної картини світу є знакові одиниці: слова, 

стійкі сполучення слів, фразеологізми. При цьому для мовної картини 

світу суттєвою є система значень і семантичне наповнення кожного 

мовного знака. Мовна картина світу розвивається не лише шляхом 

виявлення і фіксування нових явищ, але і за рахунок поглиблення знань 

про властивості вже відомих явищ і понять. 

Отже, лексика та фразеологія виступають як основні форми 

об’єктивації мовної свідомості багатьох поколінь людей, носіїв певної 

мови. Важливе місце в мовній картині світу посідають семантичні 

перетворення мовних та фразеологічних одиниць. І саме внаслідок 

таких перетворень виникають відмінності в мовній картині світу 

споріднених мов, які в минулому мали спільне джерело, а отже, і 

спільну мовну картину світу. Проявами змін у світосприйнятті етносу є 

в першу чергу архаїзація і неологізація лексики та фразеології. 
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Виходячи з емотивно-оцінної природи фразеології, треба 

досліджувати ФО преси концептуально, що зумовлено іменуванням 

когнітивних структур разом з їх емотивно-оцінним компонентом і 

провідною роллю концепту у формуванні семантики мовних одиниць.
29 

Особливе значення надається дослідженню емоційності та 

експресивності ФО в сучасній німецькомовній пресі, яка 

характеризується різноманітною тематичною постановкою питань 

життя суспільства. 

Експресивно та емоційно забарвлені ФО преси здатні впливати на 

наші почуття, викликати у нас різні емоції, тому з їх допомогою у пресі 

створюється урочистість повідомлення або навпаки.  

З боку відображення соціокультурних знань в образній основі 

фразеологізмів німецької преси можна виділити такі дві групи: 

національні фразеологізми та інтернаціональні (міжкультурні) 

фразеологізми. Переважна більшість загальнонаціональних 

фразеологізмів у сучасній німецькій пресі утворилась безпосередньо на 

національному ґрунті і відображає найрізноманітніші галузі німецького 

побуту, звичаїв, традицій, вірувань, професійної діяльності, військової 

справи, мореплавства, науки, мистецтва, спорту. Окрім власної 

культури, на становлення фразеологічного фонду впливали культури 

інших народів. У мові преси дедалі частіше вживаються, поряд з 

національнокультурною (літературною) фразеологією, розмовно-

нелітературні: просторічні, в т.ч. вульгарні, жаргонні фразеологічні 

інновації  позанормативних запозичень, які мають виразну експресію. 

У стилі преси широко представлені різноманітні типи 

фразеологічних одиниць не тільки у звичайній традиційній формі, але й 

перетворених тим чи іншим засобом у залежності від поставленої мети. 

Типи використовуваних фразеологізмів відрізняються залежно від того, 

яку газету брати до уваги – інформаційну, бульварну, про політичні та 

економічні проблеми, для жінок тощо.
30

 У фразеологічному фонді стиля 

преси зустрічаються, наприклад, найменування традиційного побуту 

певної країни, антропоніми, зооніми, фітоніми, історичні назви, 

символіка кольору і деяких понять, моральні уявлення, деталі й 

продукти традиційного харчування тощо. Подекуди прототипи 

фразеологізмів відтворюють зовнішній вигляд людини, її одяг, взуття, 

подробиці повсякденного побуту, народні прикмети, звичаї, традиції 

тощо. Отже, фразеологізми преси можуть вважатися носіями культурно-

національної інформації. Таким чином, для детального вивчення 

фразеологізмів преси необхідне дослідження мовної картини світу.  
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