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ОНІМНИЙ КОМПОНЕНТ У ГРЕЦЬКІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ 

Реферат. В статье анализируются фразеологические единицы 
греческого языка с онимным компонентом, а также рассматрива-
ется вопрос их классификации и структурно-грамматической си-
стематизации, выделяются теоретические постулаты, релеван-
тные для построения идиоматического справочника либо словаря. 
Материал, представленный в работе, достаточно разноплановый, 
как в структурно-грамматическом, так и в семантическом и сти-
листическом планах. 

Ключевые слова: фразеологическая единица, имя собственное, 
онимный компонент, структурно-семантическая модель.

Праці з грецького і загалом європейського та слов’янського 
мовознавства (М. Тріандафілідіса, Д. Лукатоса, Ш. Балі, В. В. В�� В. В��В. В��
ноградова, О. В. �уперансько� та ін���� свід�ать про все�і�не �рун� В. �уперансько� та ін���� свід�ать про все�і�не �рун�В. �уперансько� та ін���� свід�ать про все�і�не �рун�
товне в�в�ення стійк�� зворотів мов�, про акт�вне опрацювання 
про�лем, пов’язан�� із ц�м� од�н�цям�. Проте у су�асній еллініс�
т�ці фразеологі�н�й міжрівень мовно� с�стем�, його о�сяг, якісн�й 
склад, а осо�л�во та його �аст�на, що міст�ть національно маркова�
н�й компонент – ВН, не є предметом спеціального �агатоаспектного 
аналізу. 

Окремі порівняльні (О. Ю. Міга�ева, Н. Ф. Кл�менко, 
Г. �. Шев�енко� та контраст�вні (О. Д. Пономарів, �. В. Голова�� до� �. Шев�енко� та контраст�вні (О. Д. Пономарів, �. В. Голова�� до��. Шев�енко� та контраст�вні (О. Д. Пономарів, �. В. Голова�� до� Д. Пономарів, �. В. Голова�� до�Д. Пономарів, �. В. Голова�� до� В. Голова�� до�В. Голова�� до�
слідження грецько� фразеологі� розкр�вають �агато т�пологі�н�� 
�арактер�ст�к од�н�ць фразеологі�ного міжрівня та ��нього функ�
ціонування, проте вон� не є достатнім� для цілісного, с�стемного 
в�в�ення ФО з ОК у грецькій фразеологі� та з’ясування осо�л�вос�
тей �� в�кор�стання, структур� тощо.

В�в�ення ФО грецько� мов� із онімн�м компонентом дає 
змогу, з одного �оку – простеж�т� осо�л�вості закріплення в мові 
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національно�культурн�� реалій, з ін�ого – зро��т� узагальнення 
теорет��ного �арактеру з пр�воду окрем�� не до кінця з’ясован�� 
про�лем фразеологі� й ономаст�к�, та вдосконал�т� класифікацію 
колокацій з ОК у фразеологічній системі грецької мови.

Якщо під�од� до ФО у всьому світі зна�но відрізняються 
в різн�� ро�ота�, то �� клас�фікаці� є ста�ільн�м елементом 
дослідження у фразеологі�. Така ста�ільність не озна�ає 
одноманітність, оскільк� аналізую�� ро�от� різн�� авторів, м� 
можемо по�а��т� відмінності в �� клас�фікація� [1]. Насамперед 
це пов’язано із складністю та різноманітністю структур грецьк�� 
фразеологізмів, а також різноманіттям колокацій. Параметр�, 
в�зна�альн�й �арактер і функціонування од�н�ць фразеологізмів 
��сленні і полілекс��ні. Зазв��ай пріор�тет віддається одному а�о 
декільком з ц�� параметрів, які в�зна�ають клас�фікацію. � даній 
статті м� зуп�н�мо на�у увагу на структурн�� осо�л�востя� ФО, 
оскільк� семант�ка ОК актуалізується і опосередковується не л��е 
зна�енням, але і структурою в�слову [3].

Матеріал на�ого дослідження становлять фразеологізм� та 
ін�і усталені в�раз� – пр�слів’я, пр�казк�, а також відтворювані 
в готовому в�гляді од�н�ці (пр�повідк�, афор�зм�, порівняння�, 
що відповідають �агатьом кр�теріям фразеологізмів – є о�разн�м�, 
відтворюються у готовому в�гляді, мають постійну грамат��ну 
структуру та компонентн�й склад.

Під ОК м� розуміємо переосм�слені власні назв� (онім�� – 
втор�нні, в�дові назв�, що доповнюють і уто�нюють перв�нну, 
загальну й служать для розрізнення номенів одного роду [2, c. 4].

Оскільк� у проаналізован�� нам� ро�ота� грецьк�� 
мовознавців ФО з ОК не клас�фікуються окремо від загально� груп� 
фразеологізмів, м� спро�уємо розглянут� основні параметр�, які 
най�асті�е вра�овуються пр� в�діленні кр�тері�в, які лежать в основі 
т�пологі� од�н�ць фразеологізмів. Крім того, доміную�а модель, яку м� 
розглядаємо, є с�нтезом різн�� моделей клас�фікацій фразеологізмів 
(Х. �іміонідіса, К. Пілза, О. Куніна та М. Тріандафіллідіса�, з 
деяк�м� �� варіаціям�. Вона заснована на пр�нц�пі конт�нууму і на 
основі певн�� евр�ст��н��1 процедур може �ут� в�кор�стана для 
в�рі�ення про�лем� моделювання грецькомовного довідн�ка ФО з 
ОК, в якому усі фразеологізм� можна розподіл�т� на тр� груп�: ФО 
у формі словосполу�ення, ФО у формі ре�ення, ФО у формі діалогу. 
�еред пер�о� груп� можна в�діл�т� окремі підгруп�, а саме:

1 евр�ст�ка – сукупність дослідн�цьк�� методів, спрямован�� на 
відкр�ття, пізнання нового, рані�е не відомого.
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1.Номінат�вні (а�о іменн�кові�: ο κολοσσός της Ρόδου - колос 
Родоський; 

2.Дієслівні: καβαλώ τον Πήγασο - осідлати Пегаса;
3.Пр�кметн�кові: πολυμήχανος Οδυσσέας - винахідливий 

Одіссей; Αβραμιαία φιλοξενία (букв. гостинність Аврама) - виключна, 
дружня гостинність;

4.Пр�слівн�кові: την περνώ (την βγάζω) σπαρτιατικά - вести 
спартанський спосіб життя.

ФО у формі ре�ення м� розподіл�л� на тр� вел�кі груп�:
1.Прості ре�ення: δεν κόβει ούτε Οβραίου μύτη (букв. не одріже 

навіть носу єврею) – 1) Не вміє шила загострити; 2) Розуміється, 
як Мошко на перці; 3) Не вміє коневі хвоста зав’язати.

2.�кладносурядні ре�ення: έπεσα από την Ακρόπολη και στάθηκα 
όρθιος (букв. впасти з Акрополя та встати на ноги) – 1) В сорочці 
народитися; 2) Пережити біду і встояти. 

3.�кладнопідрядні ре�ення: ξαίρ’ ο Γιάννης τέχ’ στον τουρμπά του 
(букв. знає Яніс, що в його великій голові) - Знає кіт, чиє сало з’їв.

Ч�сельність грецьк�� ФО з ОК у формі діалогу є наймен�ою, 
однак такі в�слов� нерідко є вел�к�м� за о�сягом та мають р�му: 

– Καλημέρα, Γιάννη! – κουκιά σπέρνω (букв. Добридень, Яніс! – 
боби сію) 1) Я йому про образи – він мені про гарбузи; 2) Ти йому про 
Тараса, а він – півтораста. 

Так�м ��ном, п�тання про с�стемат�зацію фразеологізмів 
є дос�ть о�’ємн�м, оскільк� в основі процедур� клас�фікаці� є 
розуміння пр�род� і функціонування мовн�� од�н�ць. � цьому 
сенсі запропонована нам� структурно�грамат��на клас�фікація 
має важл�ве зна�ення для аналізу онімів у фразеологізма� грецько� 
мов�, оскільк� аналіз структур� ФО може спр�ят� розумінню 
�арактер�ст�к� ВН, що в�одять до �� складу, �� здатності р�муват�ся, 
�ут� співзву�ною із словам��апелят�вам�, пояснює наявність 
повторів в межа� усталеного звороту тощо. 

Це пр�пущення дає основу для створення оп�су всього класу 
грецьк�� ідіом з ОК, однак пр� спро�і оп�сат� глосарій ФО можл�ве 
ура�ування і ін��� кр�тері�в (семант��н��, темат��н��� розподілу 
фразеологізмів. Також можл�ве роз��рення дано� клас�фікаці�, 
напр�клад, фразеологі�ні словосполу�ення можна розділ�т� на 
підгруп�, в залежності від компонентів, що в�одять до �� складу, 
як то:

•	пр�кметн�к + іменн�к: Αλκυονίδες ημέρες (букв. Алкінові дні) - 
дні тихої безхмарної погоди;
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•	 іменн�к + форма родового відмінка ін�ого іменн�ка: το μήλο 
της Έριδος (букв. яблуко Еріди ) - я�луко роздору;

•	пр�йменн�кова�відмінн�кова форма іменн�ка + форма 
родового відмінка іменн�ка. Дані зворот� можуть �ут� 
пр�слівн�ков�м� а�о атр��ут�вн�м�: στις αγκάλες του Μορφέα 
- засинати в обіймах Морфея;

•	конструкці� зі сполу�н�кам� сурядності: κάθε Πάσχα και 
Χριστούγεννα (букв. кожної Паски та Різдва) – раз на рік, і 
того менше;

конструкці� зі сполу�н�кам� підрядності: σαν το φούρνο του 
Ναστραδίν-χότζα (букв. як фортеця Настрадіна – Хотжа) – бабця 
надвоє сказала; Бабця надвоє ворожила.

Аналіз структурно� спец�фік� ФО з ОК дозвол�в 
встанов�т�, що у новогрецькій мові най��сельні��м� є ФО форм� 
словосполу�ення � 53 %, 45% � форм� ре�ення та 2% ФО у формі 
діалогу. Звісно, цей розподіл не о�межується л��е ц�м� категоріям�, 
адже структура ФО – це надзв��айно цікав�й та �агатогранн�й 
о�’єкт дослідження. 
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УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ 
ВН – власна назва
ФО – фразеологі�на од�н�ця
ОК – онімн�й компонент
�укв. – �уквально
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ОНИМНЫЙ КОМПОНЕНТ В ГРЕЧЕСКОЙ 
ФРАЗЕОЛОГИИ

Данная статья посвящена вопросам класс�ф�кац�й фразео�
лог��еск�� ед�н�ц гре�еского языка, в состав которы� в�од�т 
он�мный компонент. Изу�енный факт��еск�й матер�ал доста�
то�но разноплановый, как в структурно�граммат��еском, так � в 
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семант��еском � ст�л�ст��еском плана�. В ра�оте осуществле�
на структурно�граммат��еская с�стемат�зац�я фразеолог�змов 
гре�еского языка с он�мным компонентом, выделены теорет��
�ес�к�е постулаты, релевантные для построен�я �д�омат��еско�
го справо�н�ка л��о словаря. (Восто�ноукра�нск�й л�нгв�ст��
�еск�й с�орн�к, вып. № 12, 2008, с. 163�167�. 

Ключевые слова: фразеологическая единица, имя собственное, 
онимный компонент, структурно-семантическая модель.

Sagirova O. M.

GREEK PHRASEOLOGICAL UNITS WITH THE COMPO-
NENT OF A “PROPER NAME”

The article is devoted to the analysis of greek phraseological and 
paremiological units with the component of a “proper name”. Has 
been analysed structural�grammatical systematizations of authentic 
material have been done.

The analysis and classification made it possible to model their ma�
jor structural�grammatical type and to define the specific features of 
this phraseological�paremiological body at the background of all oth�
ers. (East�Ukrainian linguistic collection, ed. 12, 2008, p. 163�167�.

Key words: the phraseological units, the Proper Name, onomastic 
component, structural-semantic model.
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