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НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З 

КОМПОНЕНТАМИ-СОМАТИЗМАМИ (НА МАТЕРІАЛІ 

СЕРЕДНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКОЇ МОВИ) 

Застосування нових підходів до з’ясування національно-культурних 

особливостей фразеологізмів здійснюється під антропологічним кутом зору, 

зокрема в межах лінгвокультурології. Лінгвокультурологічна орієнтація у 

вивченні фразеологічних одиниць спрямована, головним чином, на історико-

реконструктивний план виявлення культурних аспектів у формуванні 

фразеологічної системи й актуалізує значення системи еталонів, 

стереотипів, символів для опису культурно-національної специфіки 

фразеологізмів [1, 18]. 

У рамках цього підходу В.M. Телія відзначає наявність фразеології в 

системі будь-якої мови як здатність фразеологізмів виступати в ролі 

експонентів культурних знаків, здатних не тільки синхронно входити до 

наявної системи культурно-національного світорозуміння, а й передавати її 

фрагменти з покоління в покоління, беручи участь у формуванні 

світорозуміння як окремої мовної особистості, так і всього мовного 

колективу [2, 308]. 

Символіка – поняття загальнолюдське й національно-специфічне, 

етногенетичне. Дослідження саме останнього аспекту символіки 

надзвичайно актуальне, особливо – всебічне вивчення первісної 

символічної системи та її еволюції в генетично архаїчних тисячолітніх 

етносів. А саме такою і є німецька вербальна система символічного 

відображення світу. Вона належить до найдавніших і найбагатших систем 

традиційної культури на планеті. 

В аспекті лінгвокультурології символи, покладені в основу 



фразеологічного значення, формують картину світу, залишаючись 

незмінними навіть за глобальної зміни менталітету, тому що вони 

безпосередньо пов'язані з системою найзагальніших світобачень людини. У 

багатьох випадках слова-символи є компонентами фразеологічних 

одиниць. Соматизми є досить продуктивними в утворенні фразеологізмів 

середньоверхньонімецького періоду. 

Дослідження фразеології з точки зору принципу 

антропоцентризму передбачає аналіз фразеологізмів з компонентами-

соматизмами, оскільки людина зіставляє себе з усім іншим світом, 

вимірює його своїм масштабом, цю мірку вона знаходить у самій собі, 

своєму тілі. Соматизми, як компоненти фразеологічних одиниць, мають 

стійкі асоціації: Herz – серце – виражає почуття, Kopf – голова – думки, 

Ohr – вухо – сприйняття на слух. Крім цього, за кожним з компонентів 

можуть бути закріплені свої історично й культурно обумовлені асоціації, 

пояснити які можна шляхом залучення широкого історичного контексту. 

Цей досвід може бути використаний під час аналізу текстів різної тематики, 

різних жанрів, а також різних епох. Студіювання способів вербалізації як 

універсальних (позачасових), так і історично зумовлених понять будь-якої 

культури у фразеологізмах доцільно проводити на основі текстового 

матеріалу відповідних періодів і вивчати їхні трансформації, у зв'язку зі 

зміною культурного фону. 
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