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конФіГурАції ФрАзеолоГічних одиниць АнГліЙської мови  
в сучАсному худоЖньому дискурсі
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у статті досліджуються конфігурації фразеологічних одиниць англійської мови в сучасному художньому 
дискурсі. з точки зору узуального й оказіонального використання фразеологічних одиниць автор розріз-
няє чотири типи фразеологічних конфігурацій: узуальна конфігурація першого ступеня, узуальна конфі-
гурація другого ступеня, оказіональна конфігурація першого ступеня і оказіональна конфігурація другого 
ступеня. Фразеологічні одиниці (далі Фо), що входять до складу узуальної фразеологічної конфігурації, 
зберігають незмінними свою традиційну структуру і компонентний склад. Фо реалізуються без будь-
якого перетворення їхнього значення, структури та компонентного складу. При оказіональній конфігура-
ції реалізуються оказіонально перетворені Фо.
ключові слова: фразеологічна одиниця, художній дискурс, узуальна конфігурація, оказіональна конфі-
гурація, контекст.

Постановка проблеми. наприкінці хх сто-
ліття Фо активно перебувають у полі 

зору учених. зважаючи на експресивність і об-
разність Фо, зацікавленість до них залишається 
незмінною, а дослідження в галузі фразеології, 
які проводяться у різних мовознавчих напрямах, 
виявляють їхні додаткові грані і дозволяють зро-
бити висновок про особливий статус Фо у су-
часному англомовному дискурсі. вони активно 
використовуються англомовними письменниками 
доби постмодерну, збагачуючи його стилістично 
і привносячи у фактуру художніх текстів лако-
нічність і виняткову виразовість. Фактично, фра-
зеологічний фонд англійської мови відбиває осо-
бливості світосприйняття і тонкощі національної 
культури, що ще більше підсилює інтерес до 
фразеологічних процесів сьогодення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Фо була неодноразово предметом спеціальних 
досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених 
[1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14] та ін. втім до-
слідження Фо й надалі залишається актуальним 
і таким, що має теоретичну і практичну значу-
щість завдяки складності і багатогранності мате-
ріалу досліджень.

виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. за наявності фахових публі-
кацій, досі недостатньо вивчені проблеми конфі-
гурації Фо у сучасному художньому дискурсі, 
які є потужним засобом збагачення ресурсів ко-
мунікації.

мета статті. головною метою цієї роботи 
є дослідити конфігурації фразеологічних оди-
ниць в сучасному художньому дискурсі.

виклад основного матеріалу. Фразеологізм 
і його актуалізатор утворюють фразеологічну 
конфігурацію. з точки зору узуального і оказіо-
нального використання Фо розрізняються чоти-
ри типи фразеологічних конфігурацій: узуальна 
конфігурація першого ступеня, узуальна кон-
фігурація другого ступеня, оказіональна конфі-
гурація першого ступеня і оказіональна конфі-
гурація другого ступеня. г. Пауль вперше ввів 
в лінгвістичну літературу поняття узуального 
й оказіонального значень, де «під узуальним зна-
ченням розуміють всю сукупність уявлень, які 
складають для члена цієї мовної спільності зміст 
цього слова, під оказіональним значенням – ті 

уявлення, які мовець пов’язує з цим словом в мо-
мент його вимови та які, як він вважає, пов’яже 
в свою чергу і слухач з цим словом» [11, с. 94].

це висловлення г. Пауля сповна можна засто-
сувати і до Фо. виникнення оказіонального зна-
чення, оказіонального сенсу, обумовлене низкою 
чинників як мовного, так і позамовного характеру. 
до них відносяться нарізнооформленість і образ-
ність Фо, а також ступінь їх поширеності. зна-
чення, звісно, має прагматична настанова автора, 
комунікативне спрямування висловлення, і ха-
рактер тексту, в якому використовуються Фо.

Під час узуальної конфігурації першого сту-
пеня реалізуються Фо з їхнім традиційним 
словниковим стилістичним забарвленням без 
будь-яких відхилень від узусу – іронічним, пест-
ливим, зневажливим, урочистим, жартівливим, 
евфемістичним і т. д. Фо, що входять до скла-
ду узуальної фразеологічної конфігурації, збе-
рігають незмінними свою традиційну структуру 
і компонентний склад. у цій конфігурації, так 
само як і у всіх наступних, встановлюється ре-
ференційна співвіднесеність Фо, які отримують 
свій адресат при позначенні людини, предмета, 
процесу, якості, ситуації і т. д.

іронія – Фо to get cold feet [розм. злякатися, 
перелякатися] → [15, с. 375]: So you’ve got cold 
feet, she says. You’ve backing down, you’re chicken. 
You won’t go all the way [16, p. 312].

Фо pie in the sky [амер. ірон. пиріг на небі, 
щось нереальне, = журавель у небі] → [15, с. 757]: 
But there can be happy parts in between, she said. 
… In between the birth and the death – can’t there? 
Though I guess if you believe in Heaven that could be 
a happy story of sorts – dying, I mean. With fights 
of angels singing you to your rest and so forth.

Yeah. Pie in the sky when you die. No thanks 
[16, p. 429].

евфемізм – Фо go to pieces [розвалити-
ся, розбитися вщент, розлетітися вдрізки; пе-
рен. підірвати своє здоров’я, розстроїти свою 
нервову систему; вийти з ладу, із строю] → 
[15, с. 433]: Graham had had to go up to Newcastle 
to collect a piece of furniture for a client. It was an 
arrangement that he just couldn’t get out of so he’d 
rung Sarah to come and look after Roz. She had, 
he told Sarah on the phone, literally gone to pieces 
[17, p. 91].
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При узуальній конфігурації другого ступеня 
реалізуються Фо без будь-якого перетворення 
їхнього значення, структури та компонентного 
складу. це зближує використання Фо у складі 
узуальної конфігурації другого ступеня з вико-
ристанням Фо у складі узуальної конфігурації 
першого ступеня. але в узуальній конфігурації 
першого ступеня Фо реалізуються з їх тради-
ційним стилістичним колоритом, в узуальній 
конфігурації другого ступеня посилюється ство-
рюваний ними стилістичний ефект в рамках тієї 
ж стилістичної тональності. Посилення експре-
сивності досягається позиційними стилістичними 
прийомами (самостійне вживання Фо зі струк-
турою словосполучення, відокремлення, нарос-
тання), так і стилістичними прийомами інших 
типів – фразеонабором, використанням двох або 
більше Фо в рамках однієї конфігурації.

Фо to be good at something [бути вправним 
у чомусь, бути знавцем чогось] → [15, с. 89] і Фо 
to make money [заробляти гроші, створювати 
собі багатство] → [15, с. 650]: He was easy-going, 
affectionate, warm-hearted and unambitious. Alex 
Stanton worked in order to play. He liked his job, 
was good enough at it to make the bank money but 
he saw no point in doing more than was absolutely 
necessary [17, p. 66].

конфігурація складається з Фо в самостійно-
му вживанні і фразового контексту, з яким вона 
з’єднується через дистантну сполучуваність. ви-
несення порівняння на перше місце надає ви-
словленню додаткову виразність. додаткова ви-
разність створюється завдяки використанню 
фразеонабору.

There were five pairs of eyes fixed on her. Even 
Xan was waiting, briefly leaning on her shovel. The 
silence extended itself but the woman kept her gaze 
directed outside and plainly was not going to offer 
any more than this minimal information.

«Have some more coffee while it’s hot.» Olivia 
felt sympathy with her for whatever it was she had 
been through. If the stranger didn’t want to talk 
about it now, or account for herself, that was up to 
her [18, p. 130]:

Фо to be through with something [упоратися, 
покінчити з чимось, закінчити щось] → [15, с. 122];

Фо to be up to one [бути вимушеним щось зро-
бити; бути обов’язковим для когось; не мати ін-
шого виходу] → [15, с. 128].

«Don’t go to too much trouble,» I murmured.
«Oh, but if I don’t,» said Winifred brightly, 

«what then?» «I hear you’ve been rubbing Winifred 

the wrong way,» I said to Laura. «Getting her all 
stirred up. Teasing her about Free Love.»

«I never said Free Love,» said Laura. «I only 
said marriage was an outworn institution. I said 
it had nothing to do with love, that’s all. Love is 
giving, marriage is buying and selling. You can’t 
put love into a contract. Then I said there was no 
marriage in Heaven.»

«This isn’t Heaven,» I said. «In case you haven’t 
noticed. Anyway, you certainly put the wind up her.»

«I was just telling the truth.» She was pushing 
back her cuticles with my orange stick. «I guess 
now she’ll start introducing me to people. She’s 
always putting her oar in» [16, p. 518]:

Фо to rub (one) (up) the wrong way [дратувати 
когось, відкрито говорити неприємні речі комусь, 
= гладити когось проти шерсті] → [15, с. 827];

Фо to put the wind up one [прострч. наляка-
ти, перелякати когось] → [15, с. 798];

Фо to put in one’s oar [втручатися в чужі спра-
ви, = сунути носа не в своє діло] → [15, с. 786].

При оказіональній конфігурації першого сту-
пеня реалізуються оказіонально перетворені Фо. 
Посилюватися може не тільки експресивність 
Фо, але й можливо їхнє вживання в іншій сти-
лістичній тональності. узуальне використання 
Фо розширює комунікативні можливості мови 
як для позначення позамовних об’єктів, так і для 
їхнього дискурсно-стилістичного колориту. ока-
зіональні перетворення Фо, засновані на їхньому 
узуальному використанні, є потужним засобом 
збагачення ресурсів комунікації, оскільки дають 
можливість висловити те, що не може бути ви-
ражене словом або фразеологізмом при його узу-
альному використанні.

висновки і пропозиції. аналіз типів кон-
фігурації Фо дозволив встановити, що під час 
узуальної конфігурації першого ступеня реалі-
зуються Фо з їхнім традиційним словниковим 
стилістичним забарвленням без будь-яких від-
хилень від узусу. Фо реалізуються з їх тради-
ційним стилістичним колоритом. При узуальній 
конфігурації другого ступеня реалізуються Фо 
без будь-якого перетворення їхнього значення, 
структури та компонентного складу. При оказі-
ональній конфігурації першого ступеня реалізу-
ються оказіонально перетворені Фо.

Предметом подальшого дослідження з обраної 
в роботі проблематики може бути поглиблений 
контрастивний та типологічний аналіз фразеоло-
гічних одиниць сучасної англійської мови у різ-
них функційних стилях.
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конФиГурАции ФрАзеолоГических единиц АнГлиЙскоГо язЫкА  
в современном худоЖественном дискурсе

Аннотация
в статье исследуются конфигурации фразеологических единиц английского языка в современном ху-
дожественном дискурсе. с точки зрения узуального и окказионального использования фразеологиче-
ских единиц автор различает четыре типа фразеологических конфигураций: узуальная конфигурация 
первой степени, узуальная конфигурация второй степени, окказиональна конфигурация первой степе-
ни и окказиональна конфигурация второй степени. Фразеологические единицы (далее Фе), входящие 
в состав узуальной фразеологической конфигурации, сохраняют неизменными свою традиционную 
структуру и компонентный состав. Фе реализуются без какого-либо преобразования их значения, 
структуры и компонентного состава. При окказиональной конфигурации реализуются окказионально 
преобразованые Фе.
ключевые слова: фразеологическая единица, художественный дискурс, узуальная конфигурация, ок-
казиональная конфигурация, контекст.
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coNfiGurAtioN of frAzeoloGicAl uNits of eNGlish  
iN the coNtemporAry fictioNAl discourse

summary
the article deals with configurations of phraseological units of English in contemporary fictional discourse. 
from the point of view of general and occasional use of phraseological units, the author distinguishes four 
types of phraseological configurations: general configuration of the first degree, general configuration of 
the second degree, occasional configuration of the first degree, and occasional configuration of the second 
degree. the phraseological units, which are a part of the general phraseological configuration, retain their 
traditional structure and component composition unchanged. the phraseological units are implemented 
without any transformation of their meaning, structure and component composition. in the occasional 
configuration, occasionally transformed phraseological units are implemented.
Keywords: phraseological unit, fictional discourse, general configuration, occasional configuration, context.


