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Національну специфіку мови найяскравіше виражають фразеологізми 

(фразеологічні звороти). Фразеологічний фон мови – найцінніше джерело 

знань про культуру, менталітет народу, в ньому наче сконцентроване 

уявлення народу про міфи, легенди, звичаї, обряди, звички, поведінку, 

мораль тощо. Культура проникає у фразеологічні одиниці через асоціативно-

образні основи. Саме система цих образів, закріплена в семантиці 

національної мови, і є зоною розміщення культурної інформації в природній 

мові. 

Метою цієї наукової роботи на базі лінгвокраїнознавчого дослідження є 

простеження спільного та відмінного, того суто національного та 

індивідуального в англійській та українській мовах, а отже і в культурах, 

шляхом порівняння фразеологічних одиниць із спільним концептом.  

Темою даного дослідження є концепт «вогонь», було опрацьовано 150 

фразеологічних одиниць, 69 з яких українською, а 81 англійською мовами. 

Фразеологізми класифіковано на еквівалентні, аналоги та безеквівалентні. А 

також було розроблено класифікацію за тематичними групами, окремо серед 

українських та англійських мовних одиниць. 

Безеквівалентні фразеологізми і виступають основним джерелом 

виявлення відмінностей та індивідуальних виявів в українській і англійській 

мовах, оскільки вони не  мають собі подібних в іншій мові. Це і є власне 

виріб національної культури та менталітету конкретного народу. 

У межах української фразеології було виділено 5 тематичних груп, за 

допомогою яких є можливість робити сміливі висновки щодо культури, 



менталітету та характерних тільки нашому народові ознак.  

Отже, до першої групи відносяться фразеологізми, які характеризують 

фізичний стан людини. Більшість з цих мовних одиниць вступають у 

синонімічні відношення і описують хворобливий стан здоров’я, поступову 

втрату свідомості, нездужання. Концепт «вогонь» виступає в ролі 

негативного, шкідливого чинника, який начебто спалює людське здоров’я, 

зовнішній вигляд і життя загалом, і вороже сприймається як явище 

небезпечне, якого слід боятися і остерігатися. Слід зауважити, що жоден з 

фразеологізмів даної групи не позначає нічого позитивного, отже в 

свідомості українців вогонь асоціюється з нищівною силою, яка не 

спиняється ні на чому. Найяскравіші приклади - як червоні вогні в очах 

мигтять (хто-небудь погано себе почуває), танути як віск на вогні (швидко 

втрачати сили, здоров’я, енергію від горя або хвороби). 

До другої групи, найчисельнішої та більш всеосяжної, входять 14 

фразеологізмів, що характеризують внутрішній стан людини. Тут концепт 

«вогонь» виступає всеохоплюючим, адже крім людського тіла заволодів і 

душею, почуттями, емоціями. Вдалося описати майже повний спектр 

відтінків людських відчуттів з усіма тонкощами переживань палких, 

чуттєвих та пристрасних українців. Від кохання до лютої ненависті, від 

очікування до жахаючого страху, від страждань до розчарувань, від шаленого 

збудження до моральних мук, досади. Наприклад хай воно ясним вогнем 

горить (для вираження досади, роздратування) або горить земля під ногами 

(відчувати тиск небезпечних обставин). Характерними є щирість та 

відкритість усіх цих почуттів. Фразеологізми саме цієї групи є 

найвідомішими та найуживанішими серед наших співвітчизників. 

До третьої тематичної групи увійшли фразеологічні одиниці, які 

характеризують ставлення та вчинки відносно інших осіб. Із висновків 

отримуємо український народ, як дуже різноплановий, неоднозначний, 

загадковий і непередбачуваний. Наприклад, українець часто не дає спокою 

настирливими доріканнями, посилює біль, горе, переживання інших, може 



ставитися вороже, сердито, неприязно, але він ладен взяти на себе чужу 

відповідальність чи провину, боронити вас від нападів, глузувань та ганьби. 

Варто лише увійти в довіру до такої запальної, емоційної, нестримної, але 

водночас мужньої, доброчесної, надійної та працьовитої людини. Все ж 

лишається зауваження щодо ролі самого концепту у фразеологізмі. І тут вона 

негативна, небезпечна, страшна. Кидати, (сипати, палити) вогнем означає 

роздратованість, неприязнь, гнів, а боронити від вогню – полегшувати чиєсь 

становище. 

До четвертої групи входять фразеологізми, які вказують на якісну 

ознаку предмета чи явища. Цікавим є те, що саме в цій групі концепту 

«вогонь» вже надається позитивного відтінку значення. Тут вогонь – це 

світило. Простежується відчуття його значимості та необхідності. Наприклад 

вдень з вогнем не знайти. Це вже не нищівне знаряддя, а помічник. Так 

фразеологізм тікати від вогню що означає швидко тікати жахаючись, 

свідчить про те, що все ж таки людина не змогла приручити, 

проконтролювати цю стихію, тому боїться, жахається її. Висновок – українці 

– народ обережний, вони вміють розпізнавати ту, іноді зовсім непомітну, 

межу між безпекою та небезпекою, знають усьому міру та уникають 

необдуманих вчинків, передбачаючи результати. 

І, нарешті, до останньої, п’ятої групи входять фразеологізми, які 

вказують на дії та вчинки людини, скоєні як навмисне так і випадково. 

Ускочив як жаба в жар, що означає повестися необачно, необережно, 

хапати з вогню – дуже швидко, невідкладно щось робити, - свідчення про 

деяку необачність, помірну жадібність, невміння планувати власні дії та 

власний час, лінощі, звичка відкладати виконання справ на останній момент 

та деяка впевненість у власних силах і можливостях. Також нашому народові 

властива висока моральність, підвищене почуття честі, справедливості та 

гідності. Паремія цар не вогонь, а ходячи біля нього опечешся, тобто краще 

триматися подалі од високопоставлених людей, адже влада кардинально 

змінює психологію, звички, мораль та цінності, - є яскравим доказом цього. 



Виходячи з новоутворених груп, можемо робити висновки та 

припущення щодо сприйняття українцями концепту «вогонь» та про наш 

народ в цілому. Отже, вогонь сприймається як стихія у повному значенні 

цього слова – це всеохоплююче та всеосяжне явище, небезпечне, шкідливе та 

руйнівне. Полум’я може поглинати як суху солому, так і людські душі та 

тіла, їхні думки, емоції, почуття та здоров’я. Але якщо правильно навчитися 

використовувати вогонь, то він стане вірним помічником у вирішенні 

людських проблем та негараздів. Вимальовується певна картина українського 

народу. Так яким же він постає перед оточенням? Українці щирі і 

доброзичливі, відчиняють як двері своїх хат, так і свої серця, вони веселі, 

жваві, працьовиті, та все ж трохи ліниві та самодостатні. Вони палкі та 

пристрасні, сильні та мужні, бадьорі та здатні на високі почуття. Українці 

турботливі, вміють розуміти. Але якщо вони страждають або роздратовані, то 

краще не попадати під гарячу руку, інакше не уникнути докорів, гніву, люті 

та шаленої пристрасті. 

Концепт «fire» в англійській фразеології є більш численним та 

різноплановим за своїм значенням та розкриттям саме сутності концепту. 

Тому для яскравішого відображення специфічного колориту англійців було 

виділено 8 тематичних груп. 

До першої групи входять фразеологізми, що пов’язані з історією. Уже 

виникнення цієї групи та порівняно велика кількість одиниць, що туди 

увійшли, свідчить про надзвичайну любов і повагу англійців до свого 

героїчного минулого. Можна робити висновки про сміливість, честь, гідність, 

відданість своїй державі, сталевість характеру, повагу та захоплення історією 

своєї Батьківщини і героїчними вчинками своїх вшанованих предків. Яскраво 

відображається почуття єдності, братерства. Також деякої наївності, віри та 

релігійності (fire-drake, тобто вогняний дракон, який охороняє заховані 

скарби). Власне, ставлення до концепту «fire» – благородне, почесне (baptism 

of fire – бойове хрещення, letter of fire and sword – лист вогню і мечу) , але 

нищівне (St.Anthony’s fire – хвороба у середньовічні часи). Слово вживане як 



у прямому, так і у переносному значеннях. 

До другої групи увійшли фразеологізми, які вживаються для опису 

внутрішнього стану людини та виражають тимчасові людські емоції, 

почуття. Одразу відчувається кардинально інше ставлення до внутрішнього 

світу людини та проявів цього стану, ніж в українців. Кількість 

фразеологізмів значно менша від українських, що і може послужити 

свідченням певної замкненості, аристократичності, прихованості почуттів у 

англійців. У них є лише такі поняття як прихована лють, пристрасть, 

невдоволення (fire in the fern, тобто вогонь у папороті, що означає приховане 

невдоволення, а також fire and fury, тобто вогонь і лють, що вживається для 

вираження шаленої пристрасті, яку не можна показувати). Також є кілька 

фразеологізмів на позначення зацікавленості, чого не спостерігається в 

українській фразеології. Наприклад, to catch fire, зловити вогонь, що означає 

зацікавитись, захопитись чимось та to have many irons in the fire, мати багато 

прасок у вогнищі, тобто бути зацікавленим багатьма речами одночасно. 

Ставлення до концепту – неоднозначне, не яскраво виражене. Воно ні 

чітко негативне, ні чітко позитивне. 

У наступній групі на позначення характеру людини розкривається 

досить обмежена кількість рис, здебільшого соціальних, не інтимних та 

індивідуальних. Можна говорити про тенденцію захопленості, енергійності, 

активності та ретельності у суспільних відносинах більшою мірою, аніж у 

міжособових стосунках. Наприклад, ball of  fire (вогняний м’яч) означає 

енергійна, активна людина або  full of bush fire (лісова пожежа) – людина 

ретельна, захоплена, палка. Сприйняття концепту відрізняється від 

українського жвавістю, джерелом енергії, а не нищівною некерованою 

силою. 

До наступної групи увійшли фразеологізми, направлені на висвітлення 

вчинків, дій. Це найчисленніша тематична група, яка натякає на амбіційність 

та пріоритети англійців. Найголовніше завдання для них – це правильно 

визначати свою мету і досягати її. Також присутнє почуття альтруїзму, 



бажання допомогти іншим, щоб вони теж досягли успіху. Наприклад, to light 

a fire under someone, тобто запалити під кимось вогнище, що означає чинити 

тиск на ледачого, який невдовзі починає працювати, або to pull somebody out 

of the fire, тобто витягти когось із полум’я, що означає врятувати, виручити. 

Важливого значення надається досвіду, мудрості, неймовірним вчинкам, які 

всі будуть пам’ятати. Наприклад I have myself passed through the fire, тобто я 

пройшов крізь вогонь, що означає - людина пройшла крізь труднощі, завдяки 

чому стала більш досвідченою. Заради успіху можна витримати і труднощі, і 

критику.  

Англійці бережливі, активні, цінують те, що мають, бо отримали це 

важкою працею та дорогою ціною. Не поважають нерозсудливість, марну 

трату грошей і часу. 

Фразеологізми, що входять до тематичної групи усталених правил та 

норм виражають певні життєві норми, які існують та поважаються багатьма 

народами. Але англійці, як відомі консерватори, придають їм неабиякого 

значення та уваги. Чітко розкриваються такі риси, як обережність, уважність, 

що необхідно тяжко працювати на свій авторитет, який для них є дуже 

важливим, говориться про певну поміркованість, англійську життєву 

мудрість. If you would enjoy the fire you must put up with the smoke, тобто якщо 

насолоджуєшся вогнем, то повинен миритися і з димом, що означає треба 

приймати все із чеснотами і вадами. Дуже цікавий фразеологізм біблійного 

походження Men stand with their backs to the fire, тобто люди стоять спиною 

до вогнища. Цей фразеологізм виник із біблійної ситуації, коли у Ноєвому 

Ковчезі утворилась дірочка, то спочатку він сам сів на неї, аби запобігти 

потраплянню води всередину, а потім цю дірку собака затулив носом, тому і 

говорять, що люди повинні тримати свої спини в теплі, а собаки мають бути 

із холодними вологими носами. 

Концепт не сприймається як щось жахливе, страшне, небезпечне. 

Англійці приймають його за належне, це – просто вогонь, і ніяких 

специфічних відчуттів не може викликати. Багато абстрактних явищ 



порівнюють з полум’ям. 

Dirty water will quench a fire, тобто брудна вода загасить полум’я, що 

означає погані вчинки людини псують ставлення до неї, вони не проходять 

безслідно. У даному фразеологізмі взагалі вогонь сприймається як щось 

позитивне, світле, прекрасне та унікальне. 

Серед фразеологізмів, які вказують на абстрактні поняття та образні 

назви, можна виділити антонімічну пару fires of heaven, тобто небесні вогні – 

зорі, та fires of hell, тобто вогні пекла – вогняна гієна. Тут концепт «fire» 

сприймається у прямому значенні. Вогонь порівнюється з чутками, 

новинами, дружбою, що швидко виникають та швидко, безупинно, стрімко 

поширюються. Тобто полум’я розглядають як могутню, владну стихію, з 

якою неможливо боротись, вона діє за своїми правилами.  

Група фразеологізмів, які вказують на негативність ситуації або вчинку 

нечисленна, включає лише 3 фразеологізми, але варта не меншої уваги. To be 

under fire, дослівно бути під вогнем і означає бути розкритикованим, a 

running fire, вогник, що біжить – шквал зауважень та критики, та to draw fire 

from someone, тобто викликати вогонь від когось і означає стати мішенню 

глузувань, піддатися обстрілу. З цих фразеологізмів можна зробити висновок 

про миролюбність англійців або про те, що усі свої негативні емоції вони 

приховують. З одного боку толерантність і терпіння по відношенню до інших 

– це дуже добрі якості, які всім слід розвивати у собі незалежно від 

національності, але з іншого – все повинно бути правдивим та щирим.  

Отже, судячи з цих тематичних груп, можна підсумувати, що англійці – 

давно сформована нація, яка має чітко усталені правила і норми життя та 

співіснування з іншими. По-перше, вони виступають дуже серйозними, 

обміркованими і суворими людьми порівняно з іншими народами. Англійці 

поважають історію своєї Батьківщини, захоплюються національними 

героями, мужніми та сильними співвітчизниками. 

Про характер та внутрішній стан англійців мало відомо, оскільки вони 

прославлені досить замкненими і консервативними, і насправді такими і є. Це 



– інтелектуальний народ, вони дуже швидко захоплюються і зацікавлюються 

новими знаннями, цілеспрямовані, амбіційні, але залишаються 

співчутливими, добрими і готовими допомогти. Англійці схильні вірити, що 

добро переможе зло, що правда буде панувати, що надає їм оригінальності і 

специфічного національного колориту. 
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