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ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З ОНОМАСТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ 

В УКРАЇНСЬКІЙ ТА ПОЛЬСЬКІЙ МОВАХ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ 
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слов’янських мов та зарубіжної літератури Руда Оксана, 

магістрант І курсу УДПУ ім. П. Тичини 

 

Анотація  
У статті на матеріалі українських та польських ономастичних фразеологізмів 

представлено особливості національно-культурного світобачення, сформованого на базі 
уявлень про світ українців і поляків. Доведено, що фразеологізми як одиниці мови 
акумулюють національно-образну семантику, відображають національні стереотипи життя, а 
фразеологізми з власними іменами є ще більш національно значущими, за рахунок 
ономастичного компонента. Виявлено, що власні імена фіксуються в складі корінних і 
запозичених фразеологізмів української та польської мов. 

Ключові слова  
Ономастична фразеологія; власне ім’я; особове ім’я; прізвище; топонім; 

фразеологізація імені; конотації. 
Abstract  

The peculiarities of the national and world outlook developed on the basis of the Poles and 
the Ukrainians conceptualizations of the world are described in the paper. It is proved that 
phraseologisms as language units accumulate national image forming semantics and display 
national life stereotypes. Besides, phraseologisms which contain proper nouns have a higher 
significance in national terms thanks to the onomastic component. It is discovered that proper 
nouns are fixed as components of native and borrowed phraseologisms of both Ukrainian and 
Polish.  

Keywords  
Оnomastic phraseology; proper name; personal name; surname; nickname; toponim; 

praseologization of proper name; connotation. 
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Останнє десятиліття у слов’янському мовознавстві позначене 
підвищеною увагою до фразеології. Дослідники вивчають мовні засоби у 
плані вираження тих чи інших картин світу. Важливе місце тут належить 
насамперед фразеологічній системі. У сучасних лінгвістичних 
дослідженнях спостерігається виразна тенденція до виявлення мовних 
явищ, пов’язаних із національною самобутністю лінгвоспільноти та їх 
всебічний аналіз. Об’єктом такого зацікавлення є фразеологія, а 
особливо та її частина, що містить національно маркований компонент – 
власну назву (ВН). Вивчення фразеологічних одиниць (ФО)  

з ономастичним компонентом дає змогу з одного боку, простежити 
особливості закріплення в мові національно-культурних реалій, з іншого 
– зробити узагальнення теоретичного характеру з приводу окремих не до 
кінця з’ясованих проблем фразеології та ономастики.  

Аналіз праць, присвячених ономастичній фразеології, показує, що 
попри різноаспектне її опрацювання ряд питань залишаються ще  
нерозв’язаними, зокрема структурно-семантичні особливості 
ономастичних одиниць в українській мові на тлі інших слов’янських мов.  

Актуальність наукового дослідження полягає насамперед у 
зверненні до лінгвокультурно маркованого матеріалу, аналіз якого 
допомагає поглибити розуміння ряду дискусійних проблем мовознавства, 
як наприклад: природа компонента ФО та його роль у мотивації 
фразеологічного значення; семантичний статус ВН; співвідношення 
категорій національного й інтернаціонального в корпусі фразеології з ВН.  

Основна мета пропонованої статті – опис семантичних та 
структурних особливостей українських фразеологізмів з компонентом 
«власне ім’я», виявлення основних відономастичних значень власних 
імен у фразеології на тлі подібних одиниць у польській мові.  

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 
установити кількісний та якісний склад власних імен в українській і 
польській фразеології; визначити генетичні типи та джерела походження 
фразеологізмів з власними іменами; висвітлити основні фактори 
фразеологізації власних імен; виявити відономастичні значення власних 
імен у складі фразеологізмів; визначити конотативний компонент у 
семантиці фразеологізованих власних імен. Об’єктом дослідження є 
семантика ВН в українських та польських ФО та роль онімів у 
формуванні національних та інтернаціональних ознак фразеології.  

Досягнення  польської  фразеологічної  науки  є  цінним  внеском  у  

слов’янську лінгвістику. Дослідники польської фразеології – С. Скорупка 
[14], А. М. Левицький [10], Д. Буттлер [7], А. Пайдзінська [12], Д. Ритель 
[13], С. Бомба [6], Е. Козашевська [9], В. Хлебда [8] – неодноразово 
зверталися до основних питань цієї галузі мовознавства. Їхні теоретичні 
та практичні розробки мали великий вплив на розвиток не лише 
польської, а й слов’янської фразеологічної науки.  

Розвиток  фразеології  в  Польщі  умовно  можна  поділити  на  три 
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етапи: перший етап (30–50-ті роки), представлений незначною кількістю 
ґрунтовних лексикографічних видань; другий етап (50–70-ті роки), 
характеризується активізацією дослідження слов’янської фразеології; 
третій етап, на який припадає розквіт польської фразеології, охоплює 
кінець 70-х років й триває досі [2, с. 164]  

Основоположником польської фразеології вважається Станіслав 
Скорупка – єдиний польський дослідник, який протягом тривалого часу 
займався фразеологією. С. Скорупка стояв біля витоків польської 
фразеології, його праці, що вийшли в мовознавчих часописах «Język 
Polski», «Poradnik Językowy», стали вагомим внеском у закладання 
теоретичних основ польської фразеології [2, с. 165].  

Вагомим внеском польських мовознавців у слов’янську 
фразеологічну науку є проведення трьох фразеологічних конференцій 
(1979, 1980, 1981) та видання шести томів студій «До проблем польської  

і слов’янської фразеології» (1982–1994). Пізніше серія «До проблем 
польської і слов’янської фразеології» була продовжена збіркою під 
назвою «Проблеми європейської фразеології» (1996).  

Термін «фразеологічна одиниця» розуміємо широко: він охоплює 
не лише ідіоми (фразеологічні зрощення й фразеологічні єдності), 
фразеологічні сполучення, різного роду порівняльні звороти, а й 
прислів’я, приказки, прикмети, крилаті вислови, тобто всю 
різноманітність стійких відтворюваних словесних комплексів (крім 
термінологічних), які містять у своїй формальній структурі ВН.  

У системі мови фразеологізмам належить особливе місце. На 
відміну від інших мовних одиниць, фразеологізми постають перед нами 
як стійкі сполуки, відтворювані і, отже, готові одиниці мови, що існують у 
вигляді цілісних за своїм значенням і стійких за своїм складом і 
структурою утворень, здатних актуалізувати національно-культурну 
семантику. Уже давно привертають увагу дослідників такі фразеологізми, 
до складу яких входять власні імена. Ці одиниці становлять яскравий 
колоритний шар української фразеологічної системи, а компонент 
«власне ім’я» є виразником національного забарвлення. Як зауважує В. 
М. Мокієнко, ономастична фразеологія відображає не тільки національну 
самобутність іменника того чи іншого народу, але й через колоритні 
імена повідомляє про своєрідні звичаї, спосіб мислення, міфологію [3, с.  
58].  

Запозичені фразеологізми з власними іменами – це одиниці, які 
ввійшли в українську мову і з інших мов. Багато фразеологізмів 
засвоїлось українською і польською мовами з латинської та грецької мов:  
бочка Данаїд; Ахіллесова п’ята; слуга Феба; стріла Амура; часи Астреї;  
перейти Рубікон; пол.: pięta achillesowa; Janusowe oblicze. Дослідниця 
А.М. Кравчук подібні фразеологізми з національно маркованими 
власними іменами відносить до розряду інтернаціональних [1, с. 55].  

У складі ономастичних фразеологізмів найбільше зафіксовано 
особових імен. Як відомо, особові імена становлять стійкий фонд 
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загальнонародної лексики. У кожній національній мові вони набувають 
специфічного звукового оформлення. Пор.: укр.: Андрій, Іван; пол.: 
Andrzej, Jan. У складі фразеологізмів формальна оболонка імені стає 
характерною рисою плану вираження і свідчить про їх національну 
специфіку. У складі корінних фразеологізмів народнорозмовного 
походження, крім особових імен, фіксуються прізвища і прізвиська 
людей.  

Кожна мова має свої «популярні» прізвища, які засвоювались 
фразеологізмами в різний час. Так, за спостереженнями А. М. Кравчук, у 
фразеології польської мови часто фіксуються прізвища відомих 
польських діячів – Ferens, Lachowski, Kiszka, Kopernik, Skarga, 
Kościuszko: lepszy niż Lachowski; mocniejszy od Skargi; gadał z Ferensem; 
ma we łbie Kopernika; Siedzi jak Kopernik na słupie; Nadał się jak Kiszka w 
sobolach; Tadeusz Kościuszko, czerwonie jabłuszko, a szyszka borowa – 
imperatrowa [1, с. 54].  

У складі фразеологізмів особові імена набувають здатності 
розвивати відономастичні значення, або конотації. Дослідники 
ономастичної фразеології східнослов’янських мов підкреслюють, що 
експресивні конотації найчастіше виводяться саме з фразеологічного 
контексту [1; 4; 5]. Так, саме з контекстів паремій виводяться конотації 
«дурнуватий чоловік» в імені Кирило (Що Кирило, то й дурило), «дуже 
цікава жінка» в імені Варвара (Цікавій Варварі носа відірвали) і ін. Таке 
спостерігається і в польській мові: Bartek za piecem wychowany (Бартек – 
«простак, дурень»); Głupi Maciek (Мачек – «дурень»).  

Особові імена такого типу можуть замінюватися у фразеологізмах 
загальними назвами: Парочка – Мартин та Одарочка; Парочка – баран 
да ярочка; пол.: Każda Eleonora znajdzie swego amatora; Każda potwora 
znajdzie swego amatora.  

Характерною   особливістю   ономастичних   фразеологізмів   є  

вживання парних особових імен із займенниковим значенням: Іван – 
Петро, Хома – Ярема, Сидір – Гапка, Химка – Пархімка; пол.: Paweł – 
Gaweł, Jasiek – Stasiek. В основі фразеологізмів з парними особовими 
іменами – їх зіставлення: Чи Іван, чи Петро, то мені все одно; Який 
Сидір, така й Гапка, який кожух, така й латка; пол.: Niech mu będzie 
Paweł albo Gaweł. У таких випадках особові імена досягають найвищого 
ступеня узагальнення і можуть замінюватися вказівними займенниками 
цей – той у різних відмінкових формах.  

У сучасних аналізованих мовах виділяються фразеологізми, до 
складу яких входять вигадані власні імена: запрошує Вишневський;  
перевестись до Вишневського; піти до Івана Могильного; Скоро 
Лопатовський прийде; віднести в Ящиківку; відвезти на Горбачове;  
поїхати на Воронове; пол.: Pan Brański «наречений». Власноіменні 
компоненти у складі фразеологізмів можуть зазнавати десемантизації [1, 
с. 54]. При цьому вони не мають смислового навантаження, 
відзначаються відсутністю конотацій, а їх функція у фразеології 
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зводиться до виключно структурної і визначається позицією у 
фразеологізмі, а також римою. Важливою є форма імен, яка стає  

джерелом різноманітних жартів, дотепів та каламбурів:  

Оришка-безкишка; Іван-тарабан; Грейцар, шустка тай корона – 
Онофрій, Михась тай Никола; пол.: Figi migi u Jadwigi.  

В ономастичній системі значне місце належить топонімам – 
найменуванням географічних об’єктів. Ці власні назви чітко 
співвідносяться з об’єктами навколишньої дійсності, тісно пов’язані з 
місцевістю і є своєрідними орієнтирами для людини. Це слова, які 
містять ту чи іншу інформацію про географічний об’єкт [5, с. 4].  

Топонімна лексика має посилений зв’язок з тим культурно-
історичним тлом, на базі якого вона виникла – з загальною історією 
народу, його культурою, релігією, рівнем суспільних відносин. 
Просторове поширення топонімів робить їх представниками і носіями 
значної культурно-історичної, а також національно- культурної 
інформації. Пор.: у польській мові: Jechał z Krakowa do Warszawy na 
Lublin; Na Kraków i Wilno – bo bardzo pilno; Nie masz Kaszub bez Polonii, a 
bez Kasyub Polsci; Piosenka spod Radziejowa; Bystry jak Tyśmienica.  

Топоніми-компоненти фразеологізмів опосередковано 
характеризують людину, об’єкти дійсності, конотуючи, наприклад, такі 
локальні характеристики: «Місце, яке визначає соціальний стан людини 
«: В Городенці як пан, а поза Городенков як пес; Пор. пол.: Chudzino z 
Kleparza, niech ci Bóg przysparza (Клепаж – площа у Кракові, де 
торгують і де багато жебраків, бідних); Co z Gdańska, to z pańska.  

Значення топонімів у складі фразеологізмів зумовлюються 
культурно-історичним фактором, а також ступенем відомості та 
суспільної значущості географічних об’єктів. Топоніми пов’язуються з 
реальними географічними об’єктами, конкретною, визначеною 
територією або ж ірреальними, невизначеними об’єктами. У 
фразеологізмах ці оніми актуалізують інформацію про найменований 
географічний об’єкт.  

Топонімічні компоненти можуть також бути «займенниковими», 
вказуючи при цьому на невизначену місцевість. У такому випадку 
топонім може бути замінений прислівниками десь, кудись, тут, там, ніде, 
скрізь, всюди: Пішла баба за Дунай, то й ні про що не думай; Мислі поза 
Вислі, а смерть за плечима; Пани однакові, що в вас, що в Кракові; Від 
Карпат і до Паміру наші люди прагнуть миру і в Харкові всюди злидні 
однакові; Пор. пол.: Nie od razu Kraków zbudowany; Co we Lwowie, to nie 
w Krakowiе.  

Розгляд структури та семантики фразеологізмів з компонентом 
«власне ім’я» дав змогу з’ясувати певні питання теоретичного та 
практичного характеру. Зокрема, було встановлено, що і в українській, і в 
польській мовах власні імена у складі фразеологізмів набувають певних 
додаткових нашарувань, і причини їх появи спільні в обох мовах. Разом з 
тим слід відзначити, що в сфері досліджуваної проблематики 
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залишаються й недостатньо розроблені питання. Вартими уваги є 
функціональні й соціолінгвістичні аспекти ономастичної фразеології. 
Видається необхідним ґрунтовніше вивчити цю фразеологію на матеріалі 
всіх слов’янських мов. Цікаві й цінні результати дало б широке залучення 
діалектного матеріалу, що уможливило б комплексне зіставне 
дослідження ономастичних фразеологізмів різних діалектів як української 
мови, так й інших слов’янських мов. 
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Анотація  
Стаття присвячена вивченню етнокультурної специфіки туркменської лінгвокультури у 

зв'язку з ментальністю носіїв мови. Об’єктом дослідження є національне світосприйняття 
туркменів, у якості предмета розглядаються його лінгвокультурні особливості у проекції 
фразеологізмів, прислів’їв та приказок туркменської мови. Проведений аналіз вносить 
певний вклад у реконструкцію цілісної мовної картини світу, а також дозволяє виявляти деякі 
особливості національного світосприйняття.  

Ключові слова  
Національне світосприйняття, мовна картина світу, лінгвокультурологія, менталітет, 

ментальність, фразеологія. 
Abstract  

The paper deals with the studyof ethnic and cultural specificity of the Turkmen linguistic 
culture in connection with the mentality of native speakers. The object of research is the national 
perception of the Turkmen, the subject is its linguistic and cultural features in the projection of 
phraseology, proverbs and sayings of the Turkmen language. Тhe analysis contributes to the 
reconstruction of the integrated language picture of the world and also helps to find out some 
peculiarities of national world perception.  

Keywords  
National world perception, language picture of the world, linguistic cultural studies, 

mentality, phraseology. 

 

Кінець ХХ – початок ХХІ століття у лінгвістиці характеризується 
зміною епістемічного ракурсу й затвердженням антропоцентричної 
парадигми. У сучасних процесах диференціації й інтеграції наукових 
знань лінгвокультурологія стає необхідною складовою частиною науки 
майбутнього – комплексної науки про людину.  

Лінгвокультурологія виокремилася в самостійну наукову галузь в 
процесі переосмислення окресленої Е. Бенвеністом трихотомії «мова – 
культура – людина». На нашу думку, справедливим є твердження В. 
Карасика про те, що сьогодні «... із позицій когнітивної лінгвістики ми 
рухаємося від людини до культури, з позицій лінгвокультурології – від 
культури до людини» [7, с. 74].  

У викладі Ю. Степанова, основне завдання лінгвокультурології 
полягає у дослідженні та описі взаємовідносин між мовою і культурою, 
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