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Реферат. У статті здійснено лексико-семантичну 
інтерпретацію українських фразеологізмів із компонентами-
антропонімами. З огляду на різноплановість характеристик, 
кваліфікованих фразеологічними одиницями з антропонімним 
компонентом, виділено окремі фразеосемантичні групи.
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Вивчення традиційної системи моральних та етичних 
норм зумовило тенденцію до аналізу мовної картини світу 
крізь призму антропології. У зв’язку з цим значний інтерес 
для дослідження становлять фразеологічні одиниці (ФО) з 
компонентами-іменами людей.

Вагомий внесок у розробку проблем фразеології сучас-
ної української літературної мови зробили І. Білодід, М. Жов-
тобрюх, І. Чередниченко, Л. Мацько, А. Грищенко, В. Біло-
ноженко та інші мовознавці. Увагу на дослідженні окремих 
фразеосемантичних груп зосередили Б. Ажнюк, Ю. Прадід, 
Л. Скрипник, І. Тимченко. Проте лінгвістична багатогранність 
цього класу лексики зумовлює необхідність його подальшого 
опрацювання. Увиразнює актуальність обраної теми й мож-
ливість застосування результатів дослідження в багатьох га-
лузях мовознавства (лексикології, психолінгвістиці, етно-
лінгвістиці, стилістиці) та інших гуманітарних парадигмах 
(культурології, етнології тощо).
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Мета цієї статті – здійснити лексико-семантичну ін-
терпретацію українських фразеологізмів із компонентами-
антропонімами як специфічного класу лексики; визначити 
етнолінгвістичні особливості, відображені в семантиці цих фра-
зеологізмів.

Фразеологізми з компонентами-іменами людей станов-
лять значний шар лексики, складний як за кількістю (методом 
суцільної вибірки з джерел [4; 6; 7] зібрано близько 200 ФО), 
так і за структурно-семантичною організацією (виокремлено 
18 фразеосемантичних груп).

Слід зауважити, що об’єднання двох і більше синоні-
мічних рядів фразеологізмів учені називають по-різному: М. 
Сидоренко – “семантичне поле”, А. Емірова – “фразеосеман-
тичне поле”, Е. Покровська – “семантична підгрупа”, В. Мокі-
єнко – “тематична група”. Услід за Ю. Прадідом, Ю. Гвозда-
рьовим, Н. Щербаковою вживаємо термін “фразеосемантична 
група”.

Як відомо, джерельна база походження фразеологізмів 
надзвичайно широка: метафоричне переосмислення власних 
мовних одиниць, праслов’янська міфологія, класична худож-
ня література, запозичення, крилаті вислови видатних людей, 
усна розмова [2, с. 39; 5, с. 234–237]. Усі ФО характеризують-
ся такими ознаками: відтворюваністю, образністю, відносною 
постійністю компонентного складу (спровокованою варіант-
ністю в межах однієї ФО), ідіоматичністю й відносною семан-
тичною цілісністю [8]. Фразеологічні одиниці мають яскраве 
емоційно-експресивне забарвлення. Як справедливо зауважу-
ють дослідники, українська народна фразеологія належить до 
вершинного вияву національного фольклорного мистецтва 
[9, с. 129].

Специфічною рисою фразеологічної семантики є ви-
щий рівень оцінності [8]. Спостереження показали, що у ФО 
оцінці підлягають частіше негативні риси людини. У цьому ас-
пекті можна порівняти фразеологізми та прізвища, в основах 
яких закарбувалися лексеми на позначення звичок людей, що  
відбивають негативні чи шкідливі дії (пиячити, палити), засу-
джувані в народі. Відобразивши їх у прізвищах, давні номіна-
тори у певний спосіб застерігали від таких вчинків [3, с. 63].
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Під час творення прізвиськ бралися до уваги специфічні 
ознаки людини. Проте деякі назви за внутрішніми властивос-
тями могли виникати як іронічні прізвиська, виражаючи озна-
ку, протилежну названій [3, с. 66‒67]. Появу власного імені у 
ФО зумовлювала теж необхідність, з одного боку, виокремити 
когось з колективу, індивідуалізувати, а з іншого ‒ ім’я ставало 
засобом типізації, вказувало на широко розповсюджені явища, 
певні риси характеру людини тощо [9, с. 131].

Аналізовану фразеосемантичну групу складають 102 
ФО, які містять негативну оцінку таких рис людини:

ледарство: “У всякої Федорки свої одговорки (відмов-
ки)”, “Стій, Векло, бо ще не смеркло”, “Сиди, Тетяно, бо 
ще рано!”, “Уляна йде, колись та буде”, “Як у поле, Анцю в 
боці коле, як до танцю ‒ вже не коле Анцю”, “Сюди тень, 
туди тень, та й пройшов Івану день”, “Бідному Савці нема 
долі ні на печі, ні на лавці: на печі печуть, а на лавці січуть”, 
“На вовка помовка, а Грицько кобилу вкрав”, “Захворів Іванко, 
аж опух від спанку”, “Іван на дуді грає, а Марія з голоду на 
кутні співає”, “На Тетяну поговір, що Тетяна вмерла, ‒ вона 
лежить на печі та ноги задерла”, “У лінивої Хими свято що-
днини”, “Якби хотів Хома, так би робив і вдома”;

невдача, невміння: “Удалося, як тій Солосі”, “Казала 
Настя, як удасться!”, “Совайся, Нечипоре, по гарячій сково-
роді”, “Заробив, як Хома на качалках: одну продав, а дев’ять 
на плечах баби побили”, “Оце виграв, як Хома на булках!”, 
“На бідного Макара всі шишки летять”, “Опинився, як Панас 
на тім боці”, “Кожний робить, як знає”, “ ‒ сказав Панько 
та й зачав корову доїти ззаду”, “Не клеїться робота у на-
шого Федота”, “Ні сюди Микита, ні туди Микита”, “Спе-
кла Луця, що не їсть і цюця”, “Хоч нічого не виходить, а ти, 
Марку, грай”;

нерозумність: “Ростом з Івана, а розумом з болвана”, 
“Мудрий Іван по шкоді: коні вкрали, тоді він стайню зачи-
нив”, “Догадався Панько очкур зав’язати та й думає, що по 
мудрішав”, “Дурного Кирила Химка здурила”, “Дурному Гав-
рилці усе чорнобривці”, “Масти, Федю, медом, а Федь ‒ усе 
Федем”, “Не розбирає Вавила ні вуха, ні рила”, “Розумний, як 
Соломонів патинок”, “Розумний, як Хведькова кобила”, “По-
малу звалиш Миколу”;

Фразеологічні одиниці з антропонімним компонентом
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надокучливість, цікавість: «Прилип, як до Гандзі Пи-
лип», «Прилип, як до тіста сліпий Пилип», «Без Гриця і вода 
не освятиться», «Не твоє діло, Самійло! Про те Гапка зна», 
«Коли не Кирило, не пхай своє рило», «Куме Андрію, не будьте 
свинею, коли вас люди величають»;

жорстокість, злість: “У нашої Параски ні серця, ні лас-
ки”, “Побілів, як Пілат”, “Ядзя з пекла родом”, “Жінка Йвася 
боялася, під припічок сховалася”;

неохайність: “Впізнайте Явдоху у місті, що в неї фар-
тух у тісті”, “Чотири свічки спалила, поки Гриця умила, а 
п’ятий каганець ‒ такий Грицько поганець!”, “Знати Килину, 
що пироги пекла: усі двері в тісті”, “Чистота ‒ окраса гос-
подині”, ‒ сказала Палажка та й змела мітлою стіл”;

балакучість, недоречність: “Леська і Хвеська хоч якого 
дзвона не перегудуть”, “Наговорись, Петре, з сином: сьогод-
ні новий день настав”, “Торохтить Солоха, як діжка з горо-
хом”, “Хто ‒ про Хому, а він ‒ про Ярему”;

невдячність, нікчемність: “Який Яків, стільки й дяки!”, 
“Ярьома, Ярьома, посидь краще дома”, “З нашого Захарка ні 
Богу свічка, ні чортові угарка”;

неуважність: “Не зівай, Химко, ‒ на те ярмарок”, “От 
вам і Лука: рукавиці за пазухою, а він їх шука!”, “Шукала кума 
Юхима, а Юхим коло неї”;

байдужість: “Не журиться Антін об тім: батько вми-
рає, а він млинці вминає”, “Про мене, Семене, як Гапка ска-
же”, “Чи Іван, чи Петро, то мені все одно”;

вередливість, примхливість, погорда: “Про мене, Семе-
не, хай усі коло мене, аби я зверху”, “Про мене, Семене, аби я 
Іван!”, “Тебе і святий Петро не зігріє”;

повільність: “Казав Хома: “Душа моя, де ти забари-
лась?”, “Пішов Вавило по мотовило, та мабуть, його там 
лісом придавило”, “Постій п’є воду, а Скоріш ‒ мед”;

хитрість: “Не те в Кузьми на умі”, “Дмитер хитер: з’їв 
курку та сказав, що полетіла”, “Бісів Юхим ‒ і з води вийде 
сухим!”;

брехливість: “Коли б із села Іван, то б і повірив, а то з 
міста, ‒ то й вірити не хочеться”, “Казав Хома, що в нього 
грошей нема”;
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упертість, настирність: “Ярема у воду, Хома на дно: 
обоє уперті”, “Ти йому про Тараса, він тобі ‒ півтораста”;

зарозумілість, пихатість: “Збагатів Кіндрат – забув, де 
його брат”, “Коли б не Опанас, не було б тут і нас”;

пияцтво: “Наш Хома п’є до дна”, “Не доведе горілка 
Семена до доброго”;

лицемірство, лукавство: “На людях Ілля, а вдома ‒ свиня”;
заздрість: “Спить, а Химині кури бачить”;
ненажерливість, скупість: “Їж, Мартине, мати ще підкине”.
Другу фразеосемантичну групу складають 30 ФО з по-

зитивною характеристичною семантикою:
розум, мудрість: “Бас гуде, скрипка грає, Іван мовчить, 

та все знає”, “Дудка не знає, нащо грає, Іван мовчить, а все 
знає”, “Чого Івась не навчиться, того й Іван не буде знати”, 
“Коли не вчився Іванком, то Іваном вже тяжко вчитися”, 
“Наша (розумна) Парася на все здалася”, “Казав Наум ‒ ві-
зьми на ум”;

працьовитість: “Ділова Маланка й до обіду з прядкою 
прийшла”, “Для нашого Федота не страшна робота”;

жвавість, моторність: “Жвавий Савка, аж шкура на 
ньому горить”; “Носиться, як Катря в постолах”;

терплячість: “Терпи, Грицю, хоч яка спека”.
Як зазначає О. Лосєв, “в слові, особливо в іменах, – 

все наше культурне багатство, нагромаджуване впродовж 
століть” [1, с. 51]. Народна мудрість витворила безліч “імен-
них” прислів’їв, приказок так званого соціально-побутового 
характеру, які відобразили реальну картину соціальних, мо-
рально-етичних взаємин у суспільстві [9, с. 131]. Наступні 16 
фразеосемантичних груп склали 67 ФО на позначення родин-
но-побутових реалій та загальнолюдських характеристик:

одруження: “На Андрія робиться дівкам надія”, “Я, 
святий Андрію, конопельки сію: дай же, Боже, знати, з ким 
весілля грати”, “Андрію, Андрію, я тобі коноплі сію, пеленою 
волочу, бо заміж хочу”, “До Дмитра дівка хитра, а після Дми-
тра ‒ хоч за старця, аби не остаться”, “Не тебе беру,Тацю, ‒ 
тільки твою працю”, “Без одного Василя обійдеться весілля”, 
“І Гнат не винуват, і Килина не винна; тільки хата винувата, 
що впустила на ніч Гната”, “Кожна птиця знайде свого Гри-
ця”, “Молоду шукай сам собою, а не Федоркою та Хомою”;

Фразеологічні одиниці з антропонімним компонентом
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чоловік і жінка: “Зібрав чорт пару ‒ Карпа й Варвару”, 
“Парочка ‒ Мартин та Одарочка”, “Який Самійло ‒ така й 
Самійлиха”, “Не нашого пера пташка у Івашка”, “Яка На-
стя ‒ таке з нею й щастя”, “Без Кіндрата пуста хата”, 
“На безриб’ї і рак ‒ риба, на безлюдді й Хома ‒ чоловік”, “Ся-
кий-такий Пантелій, а все-таки веселій”, “Як заставить по-
курячому, Сидір кудкудакає”;

сім’я, родичі: “У нашого Омелька невеличка сімейка: 
тільки Сидірко та Нестірко, та дітей шестірко, та батько 
та мати, та нас три брати”, “Андрій Кузьмі ‒ рідний Фе-
дір”, “Близька рідня: через дорогу, навприсядки, Василь бабі ‒ 
тітка”, “Ваша Катерина нашій Орині ‒ двоюрідна Одарка”, 
“Його мати моїй матері ‒ двоюрідна Параска”;

давність чогось: “За царя Хмеля, як людей була жме-
ня”, “За царя Митрохи, коли людей було трохи”, “За царя 
Горошка, як людей було трошки, та сніг горів, а соломою ту-
шили, як свині з походу йшли”, “За царя Панька, як була зем-
ля тонка”, “За царя Томка, як була земля тонка, – пальцем 
проб’єш і води нап’єшся”;

танці: “Танцювала Романиха з Романом, загубила шти-
ри гроші з гаманом”, “Танцювала Пендюриха з Пендюром, за-
губила калиточку з тютюном; буде тобі, Пендюрихо, лихо, 
загубила калиточку тихо”, “Ой гоп, та й усе, Хома паску несе, 
а Хомиха порося, воно вирвалося і побігло у ліс, там узяв його 
біс”, “Танцюй, Лукерія, шелестить матерія”;

щастя / нещастя: “На Трохима не проходить щастя 
мимо; куди Трохим, то й воно за ним”, “Яка Настя, таке й 
щастя”, “Нашому Івану нема талану”, “Пархоме, в щасті не 
брикай: як більш нема, то й так нехай”;

побут, господарство: “Положили Савку на голую лав-
ку”, “Дохазяйнувалася Гапка чортового батька”, “Не микай-
ся, Грицю, на дурницю, бо дурниця боком вилізе”;

гроші: “Коли ти мені борг не віддаси до Миколи, не од-
даси ніколи”, “Навряд чи є в Кузьми гроші, хіба який чорт під-
кинув”, “Купив Хома хорта, а Ярема чорта”;

бідність: “Ти б, може, Петре, і мед їв, та де ж його 
взяти!”, “Поганий і Роман, як порожній карман”;

поспішність, несподіваність, недоречність: “Вискочив, 
як Кузьма з маку”, “Вихопивсь, як Пилип з конопель”;
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подарунки: “Усі Одарочки люблять подарочки”, “На 
тобі, Даниле, що мені не миле”;

краса: “Хорош, як бабин Ярош”, “Нашій Горпині гарно 
й у хустині”;

вдача: “Отака чудасія з нашого Федосія”, “У всякої До-
машки свої замашки, одна любить ложки та чашки, а інша ‒ 
сережки та пряжки”;

любов: “Люблю, мамцю, Петруся, та сказати боюся!”, 
“Полюбила пана – втратила Івана”;

жарти: “Як Павло, то й весело”, “Засмійсь, Матвійку, 
дам копійку”;

діти: “Юрка одного впустили, а вся хата загорілася”.
Незважаючи на семантичну цілісність і відтворюва-

ність у мовленні ФО, вони можуть вживатися “у кількох мо-
дифікаціях, що виявляються у змінності лексичного наповне-
ння або внутрішньої синтаксичної організації відповідних 
усталених одиниць” [5, с. 230–231]: “Бас гуде, скрипка грає, 
Іван мовчить, та все знає”; “Дудка не знає, нащо грає, Іван 
мовчить, а все знає”; “Казав Хома, що в нього грошей нема”, 
“Казав Хома: «Душа моя, де ти забарилась?” Іноді модифіка-
ція фразеологічних одиниць “досягається шляхом поширення 
їх додатковими компонентами” [5, с. 232]: “Яка Настя, таке 
й щастя”, “Яка Настя ‒ таке з нею й щастя”.

Отже, фразеологізми з іменами людей відзначаються 
великим оцінним діапазоном. Спостереження свідчать про 
різноплановість характеристик, кваліфікованих ФО з антро-
понімним компонентом. Найчастотнішими семами у фразеосе-
мантичній групі “позитивні риси” є такі: розум, мудрість; пра-
цьовитість; “негативні риси”: ледарство; невдача, невміння; 
нерозумність; надокучливість, цікавість. Дослідження фразе-
осемантичних груп на позначення родинно-побутових реалій 
визначає для людей пріоритет сім’ї, родинного затишку.

Здійснена лексико-семантична інтерпретація україн-
ських ФО із антропонімним компонентом уможливлює по-
глиблення лінгвістичних, етнографічних, культурологічних 
та інших напрямів дослідження фразеології, створює яскраве 
уявлення про людей з їх своєрідною культурою й менталіте-
том.

Фразеологічні одиниці з антропонімним компонентом
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Новикова Ю. Н.
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ С 
АНТРОПОНИМНЫМ КОМПОНЕНТОМ: 
ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

В статье осуществлена лексико-семантическая 
интерпретация украинских фразеологизмов с компонентами-
антропонимами. Учитывая разноплановость характеристик, 
которые выражают фразеологические единицы с 
антропонимным компонентом, выделены отдельные 
фразеосемантические группы. (Филологические исследования, 
вып. 14, 2015, с. 187–195).
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Novikova U. N.
PHRASEOLOGICAL UNITS WITH ANTHROPONOMICAL 
COMPONENTS: ETHNOLINGUISTIC ASPECT

In this article is made lexico-semantic interpretation of phraseo-
logical units with components-anthroponyms. From the observation 
for diversity of characteristics, which were qualified by phraseologi-
cal units with anthroponomical components were emphasized sepa-
rate phrases-semantic groups. (Philological researches, ed. 14, 2015, 
p. 187–195).

Keywords: anthroponomical component, mark, name, phraseo-
logical units, phrases-semantic group.
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