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Вживання фразеологізмів-колоронімів в англійській мові

Протягом багатьох років у роботах з фразеології стверджувалося, що фразеологізми є національно-специфічними одиницями мови, що акумулюють культурний потенціал народу. Актуальність саме цієї теми обумовлена недостатньою вивченістю англійської фразеології з колірним компонентом і необхідністю їх цілісного осмислення, аналізу особливостей їх компонентного складу, семантичної структури, функціонування в мові.
Фразеологізми утворюються в мовленні і відображають ті явища і предмети, що безпосередньо оточують людей; люди в свою чергу, надають їм тих чи інших характеристик, в тому числі ознак за кольором. Отже, цілком закономірно,що у деяких фразеологізмах, які увиразнюють, емоційно забарвлюють образність в мовленні, саме колір є складовою частиною. Колір допомагає створити яскраві зорові образи з сухих абстракцій, що робить мовлення барвистим, соковитим та емоційно насиченим. Оскільки Фразеологізми є мовною універсалією, то можна припустити, що в будь-якій мові існують фраземи, до складу яких входять назви кольорів, адже фразеологізми відображають реалії життя. Як показало дослідження, в англійській мові найбільшу кількість становлять Фразеологізми з колоронімом black (24,71%). На другому місці фраземи з компонентом blue (16,86%). Далі у порядку зменшення йдуть такі назви кольорів як white (15,01%), red (14,31%), green (9,47%), yellow (6,47%),rosy, pink (3,24%), gray (2,78%), brown (2,54%), purple (0,69%), orange (0,23%). Серед Фразеологізмів зустрічаються і такі, до складу яких входять два або більше колороніми. Вони становлять 3,69% проаналізованих фразем. Отже, у фразеологізмах найчастіше використовуються назви тих кольорів, які за теорією Ньютона не існують – чорний та білий. Однак на думку Й.В.Ґете, чорний та білий є першоосновою утворення інших кольорів: “для виникнення кольору необхідні світло і морок”. Давайте розглянемо англійські фразеологізми з компонентами black: Цей колір передає секретність, злість, чорноту: black money – брудні гроші, black dog – смуток, поганий настрій,black eye – підбите око, to know black from white – бути собі на умі.
Не дивно, що другим за частотою вживання є колоронім blue. Й.В.Ґете вказував, що колір, який стоїть найближче до мороку, - синій. Блакитний колір асоціюється з королівською владою і благородством походження наприклад, blue blood – представники дуже високого походження. Взагалі,блакитний – колір партії консерваторів, blue to principles – вірний принципам, to vote blue – голосувати за консерваторів, the blues – відчуття печалі та втрати, blue devils – втрата духу, to be in the blues – збитися зі шляху.Цей колір може означати щось образливе, грубе наприклад, blue movie – фільм з сексуальними сценами, blue-sky ideas – блакитні мрії.
Прослідковуючи походження назв кольорів black та blue, впадає в око і звукова подібність даних слів давньоанглійської мови:Також деякі психологічні тлумачення даних кольорів спільні. Як чорний, так і синій можутьозначати ніч, похмурість.Далі за частотністю вживання слідують назви кольорів red та green. Синій, червоний та зелений з точки зору фізики є основними кольорами, що ізнаходить своє відображення в мові. Кількість Фразеологізмів з колоронімом yellow цілком закономірно слідує за green. Як зазначає Ж.Аґюстон, “серед усіх кольорових тонів є тільки чотири, які не сприймаються як суміші…: одиничний червоний, одиничний жовтий, одиничний зелений та одиничний синій”. Решта ж кольорів є сумішшю основних. Фразеологізми з такими колоронімами нечисленні. Досліджуючи лексеми, що позначають колір, у складі фразеологізмів, гадаємо слід звернутися до етимології цих слів,адже нам необхідно прослідкувати, наскільки етимологічне значення компоненту є суттєвим для семантики фразеологізму.
Англійські фразеологізми з колоронімом white мають найдавніші символічні значення в основному позитивні тобто символізують радість, благо, чистоту, чесність, наприклад, white hot – хвилюючий, вражаючий,to mark with a white stone – відзначити будь-який день як особливий, щасливий,white hope – перспективна людина,white lie – брехня на благо,white-headed boy – улюбленець.Білий – це колір шляхетності, знатності, величі, тому символи державності включають цей колір. “White rose” – емблема йоркського королівського дому,Whitehall (Palace) – резиденція британського уряду,The White house – резиденція уряду США,white collars – службовці компаній, white paper – урядове повідомленя, white tie – урядовий прийом( через правила з’являтися на ньому в білій краватці). Але в білого кольору є й також негативні значення: хвороба, страх, переляк, самотність, хвилювання to be/to look white as a sheet/death – дуже сильно стати блідим, to be white hot – бути розлюченим. Цей колір може також означати боягузство white feather/ liver – боягуз.  
Незвичайне походження має фразеологізм white elephant (обтяжливе майно; подарунок, якого важко позбутися). Король Сіаму, щоб розорити когось зі своїх підданих, дарував йому священного білого слона, утримання якого коштувало дуже дорого.
Фразеологічний зворот to stand in a white sheet (каятися, визнавати прилюдно свої помилки) первісно вживався стосовно повій та перелюбників. Під час прилюдного каяття особа одягала білі одежі.Такий зворот як to show the white feather (злякатися, виявити молодушність) пов’язаний з таким видовищем, як бій півнів. Якщо в хвості у курча (півника) було біле перо, це свідчило про погану породу.
Колірний компонент red входить до складу великої кількості фразеологізмів і часто означає хороше здоров’я, силу, напруження емоцій. Наприклад, red-hot mamma – спекотна жінка, to paint the town red – влаштовувати гучну гулянку,the red carpet – особливо гарне ставлення (пов’язане з червоним килимом, який розстеляли перед королівською особою під час офіційних візитів. З банківськими справами пов’язаний фразеологізм in the red – бути в боргу ( коли особа бере з банку суму грошей, що перевищує суму на її поточному рахунку , цифри друкують червоним. Між Фразеологізмом a red herring (привід для відвертання уваги, для замилювання очей) та властивостями цієї риби існує прямий зв’язок. Копчений оселедець має дуже різкий запах, і мисливські собаки можуть бути введені в оману, якщо на їхньому шляху покласти цю рибу. Виокремлюючи лексему green зі складу Фразеологізмів, можна спостерігати наступні її значення:
- квітучий, повний сил: in the green wood (у розквіті сил), in the green tree (під час розквіту, процвітання), green old age (здорова або щаслива старість);
- некваліфікований, молодий – a green horn (новак, хлоп’я, людина без досвіду), green labour (некваліфікована робоча сила), green year (дитячі роки), to see green in one’s eye (вважати когось дурним).
Ці значення співпадають і з психологічним розумінням зеленого кольору. Green як колір заздрощів зустрічається у таких ФО: green with envy (готовий лопнуть від заздрості), to look through green glasses (ревнувати, заздрити чиємусь успіху).
Наступні значення як лексеми green, так і фразеологізму вцілому
пов’язані з кольоровою ознакою. У виразах green goods (фальшиві
банкноти) та green goods man (фальшивомонетчик) зелений колір пов’язаний з зеленим кольором банкнот. Зелений як символ дозволу, є складовою частиною фразем the green light (дозвіл) та to give a green light (розв’язати руки, дати свободу дій. Як зазначалося вище, лексема green в англійській та “зелений" в
українській мові можуть мати значення “недосвічений” і з ним входити до складу Фразеологізмів. В розмовній англійській мові зустрічається Фразеологізм paint me pink if (щоб мене
лиха година побила), що по суті означає прокльон. Українське прокляття“щоб побила руда глина” в своїй структурі містить колоронім “рудий”. Можна спостерегти певну спільність між рожевим та рудим кольорами. Невідповідності у вживанні колоронімів в англійській та російській мовах знаходимо у фраземах the black dog (англ) та “тоска зелёная” (рос).
Колоронім на позначення жовтого кольору у складі фразеологізмів може мати і такі значення:
- боягузливий, підлий – a yellow streak (нахил до віроломства,
боягузтва), to turn yellow (злякатися, виявити малодушність), yellow dog (підла ягузливий, підлий – a yellow streak (нахил до віроломства, боягузтва), to turn yellow (злякатися, виявити малодушність), yellow dog (підла, боягузлива, нікчемна людина);
- бульварний – yellow journal (бульварно-сенсаційний журнал), yellow journalism (бульварна преса), yellow back (дешевий бульварний роман).
Колоронім gray в первинному значенні, увійшов до складу таких Фразеологізмів, як gray matter (сіра речовина головного мозку; розум), gray of the dawn (досвітня, передсвітанкова імла), all cats are gray in the dark (вночі всі коти бурі). Завдяки кольоровій ознаці, значення фразеологізмів є мотивованим. А ось у такій фраземі як the gray mare is the better horse (дружина верховодить) мотивація відсутня. 
Що стосується фразеологічних метафор з лексемою brown, то до їх складуданий колоронім входить з різними значеннями. В таких ФО, як brown bread (хліб з непросіяної муки) та brown ware(череп’яний посуд), компонент brown має своє первинне значення “коричневий”.Певною мірою з кольоровою ознакою пов’язані і такі вирази як to do brown та to do up brown (доводити до кінця), де brown зберігає семантику “гарно підсмажити”. В психологічному аспекті з коричневим кольором пов’язується життєванеактивність. Таке трактування присутнє в деяких фразеолгізмах, що містять лексему brown: brown study (похмурий роздум)
 Колір є невід’ємною частиною світосприйняття людини, що також відбивається в мові народу.Фразеологізми є справжньою оздобою мови, одним з невичерпних джерел створення образності.



