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Рослинна символіка в сучасній англійській мові (на матеріалі 

фразеологічних одиниць) 

Англійська мова має тисячолітню історію. За цей час в ній 

накопичилося багато виразів, які люди визнали вдалими, влучними і 

красивими. Так і виник особливий шар мови – фразеологія, тобто сукупність 

усталених виразів, що мають самостійне значення. 

Фразеологія (грец. phrasis – «вираз», logos – «навчання») – розділ 

мовознавства, який вивчає стійкі поєднання в мові. Фразеологією називається 

також сукупність стійких сполучень у мові в цілому, в мові того чи іншого 

письменника, в мові окремого художнього твору тощо. 

Як самостійна лінгвістична дисципліна фразеологія виникла порівняно 

недавно. Предмет і завдання, обсяг і методи вивчення її ще недостатньо чітко 

визначені, не отримали повного освітлення. Менше за інші розроблені 

питання про основні особливості фразеологізмів порівняно з вільними 

словосполученнями, про класифікацію фразеологічних одиниць та їх 

співвідношення з частинами мови і т. д. У мовознавців не склалося єдиної 

думки про те, що таке фразеологізм, а отже, немає і єдності поглядів на склад 

цих одиниць у мові. Одна група дослідників (Л. Сміт, В. Жуков, В. Телія, Н. 

Шанський) включає до складу фразеології всі стійкі сполучення слів, інша 

(Н. Амосова, А. Бабкін, О. Смирницький) – лише певні групи. Так, деякі 

лінгвісти (у тому числі й академік В. Виноградов) не включають до розряду 

фразеологізмів прислів'я, приказки і крилаті вислови, вважаючи, що вони за 



своєю семантикою та синтаксичною структурою відрізняються від 

фразеологічних одиниць. В.В. Виноградов стверджував: «Прислів'я та 

приказки мають структуру пропозиції і не є семантичними еквівалентами 

слів» [6, с. 43]. 

У сучасній англійській мові існує безліч фразеологізмів, основна 

функція яких – посилювати естетичний аспект мови. Велика їх кількість 

склалася у зв'язку зі звичаями, реаліями, історичними фактами, але значна 

частина англійського фразеологічного фонду так чи інакше виникла завдяки 

художньо-літературним творам. Твори У. Шекспіра є одним із найбільш 

важливих літературних джерел за числом фразеологізмів, що збагатили 

англійську мову. Велика кількість таких одиниць стали широковживаними, 

що свідчить про лінгвістичну геніальність Шекспіра та його колосальну 

популярність. 

Вислови інших письменників, як правило, залишаються цитатами і 

лише подекуди поповнюють фразеологічний фонд англійської мови, 

потрапляючи в розмовну мову. Слід також зазначити, що в літературній мові 

авторські вислови дуже часто вживаються в скороченій, чи зміненій формі 

(наприклад, з шекспірівського "What's in a name? That which we call a rose by 

any other name would smell as sweet", як правило, вживається лише перше 

запитальне речення, що породжує у пам’яті решту вислову з ботанічним 

компонентом, або ж вольтерівське cultivate the garden, не вказуючи, хто 

повинен виконувати дію). 

Ще одним дуже важливим джерелом формування ідіом з ботанічним 

компонентом в англійській мові є фольклор: a rolling stone gathers no moss, 

can't see the forest for its trees, just as the twig is bent, the tree’s inclined, last 

straw (it is the last straw that breaks the camel's back), no rose without a thorn, 

the rotten apple injures its neighbours [48]. 

Фразеологічні одиниці зі знаками рослинного світу, як частини 

біоморфного коду культури, згідно з принципом антропометричності 

фразеологічного фонду мови використовуються на позначення інших 



культурних кодів. Рослинний світ завжди був водночас близьким і 

загадковим для людини, вона збагачувала спектр найменувань власних ознак, 

якостей, дій, станів за рахунок знакових ресурсів рослинного світу з огляду 

на свої уявлення, оцінки, стереотипи цього світу. 

У межах однієї мови для вираження однієї і тієї ж оцінки вживаються 

мовні одиниці з різноманітною структурною організацією і різними 

внутрішніми образами. Денотативні значення переходять у статус 

конототивних завдяки еволюції національного мислення, традицій, які 

складаються у лінгвокультурній спільноті. 

Серед відібраних нами фразеологізмів можна виділити кілька 

флористичних компонентів, які найбільш точно відображують культурні 

коди. Серед українських до них належать мак, верба, дуб. В англійській мові 

це rose, thorn, oak. Можна стверджувати, що фітономени є важливими 

культурологічними поняттями, їх використовують для дослідження ролі 

рослин у міфологічному, релігійному, історико- етнографічному та 

культурному аспектах, тобто у внутрішній формі більшості вивчених нами 

ФО наявні семи, що надають їм національно-культурного колориту у зв’язку 

з тим, що самі фітономени мають широкий спектр символічних значень. 
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