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ПеРеДМОВа

Монографію написано в руслі когнітивної лінгвістики – пер-
спективного напряму дослідження мовних фактів. Актуальність 
теми полягає у з’ясуванні особливостей польських фразеологіз-
мів з компонентаминазвами грошових одиниць, які, складаючи 
значний пласт в ідіоматичному багатстві мови, ще не були пред-
метом спеціального вивчення ні в польському, ні в українському 
мовознавстві (на матеріалі словацької мови цю проблему дослі-
джено З. Унук [120]). Важливим є з’ясування продуктивності й 
фразеотворчої ролі окремих грошових компонентів у формуванні 
загального фразеологічного значення, вивчення питання про те, 
наскільки вони, перебуваючи у складі ФО, зберігають свої гене-
тичні словесні властивості й зв’язок зі своїм етимоном – лексич-
ним прототипом. Ця проблема, як відомо, в загальній теорії фра-
зеології ще не знайшла однозначного вирішення.

Введений як робочий термін нумізматична фразеологічна 
одиниця (НФО) (термін “нумізматика” ширший, але в роботі 
його обмежено лише назвами грошових одиниць, назви медалей 
залишилися поза нашою увагою), співвіднесено з існуючими тер-
мінами (соматична, ономастична, нумеративна, анімалістична, 
флористична, біблійна фразеологічна одиниця та ін.). 

Польська нумізматична фразеологія становить давній пласт, 
який відбиває соціальноекономічний стан людини. Вона вжива-
ється на позначення господарської діяльності й товарногрошо-
вих відносин, вказує на значення грошей у житті людини та спо-
соби їх заробляння, дає характеристику людини й особливостей 
її характеру. 

Дослідження складу й функціонування польських нумізматич-
них фразеологізмів показало, що в їх творенні беруть участь сім-
надцять назв. Для зручності опису розглядатимемо їх в окремих 
підрозділах: НФО із загальною, родовою, назвою pieniądze та з 
назвою металевих грошових засобів moneta; НФО з конкретною, 
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видовою, назвою grosz; НФО з історичними назвами babka, denar, 
drachma, dukat, grajcar, hałyrz, kwartnik, obol, szóstak, szeląg, talar, 
trojak. Багатство фактологічного матеріалу дозволяє здійснювати 
опис нумізматичних фразеологізмів із компонентами pieniądze, 
grosz на основі їх приналежності до певної тематичної групи.

Надзвичайно плідним виявилися також дослідження НФО у 
формуванні етнокультурної семантики, яка визначає національну 
специфіку мовної картини світу. Для успішного розв’язання цьо-
го питання вважаємо за доцільне принагідно/фрагментно залу-
чити до аналізу український фразеологічний матеріал, що дасть 
можливість виразніше продемонструвати національнокультурні 
особливості польських НФО й виявити синонімічні, абсолютно 
еквівалентні, відносно еквівалентні та аналогічні НФО у двох 
мовах. 

Аналіз наукової літератури свідчить, що ця тема ще не була 
об’єктом спеціального дослідження ні в польському, ні україн-
ському мовознавстві. Фрагментарне використання українських 
НФО увиразнює зібраний для аналізу матеріал. Ми поділяємо 
думку вчених, які варіантними вважають ФО, вжиті з інверсій-
ним порядком компонентів, які мають відмінності морфологіч-
ного плану, в яких компоненти, що варіюються, перебувають у 
синонімічних зв’язках, входять до тематичного ряду назв грошо-
вих одиниць. Варіантність ФО розглядаємо в межах синонімії.

Матеріалом монографічного дослідження слугували дані за-
гальних і фразеологічних словників, а також пареміологічні ви-
дання польської та української мов: “Słownik frazeologiczny języka 
polskiego” (С. Скорупки), “Słownik frazeologiczny współczesnej 
polszczyzny” (за ред. С. Бомби, Я. Ліберека), “Mały słownik 
frazeologiczny współczesnej polszcsyzny” (укл. С. Бомба, Я. Лібе-
рек), “Podręczny słownik frazeologiczny języka polskiego” (за ред. 
С. Бомби, Г. Дзямської, Я. Ліберека), “Słownik języka polskiego” 
(за ред. В. Дорошевського), “Słownik języka polskiego” (за ред. 
М. Шимчака), “Inny słownik języka polskiego” (за ред. М. Бань-
ка), “Mały słownik języka polskiego” (за ред. Е. Соболь), “Słownik 
współczesnego języka polskiego” (за ред. Б. Дуная), “Słownik mitów 
i tradycji kultury” (В. Копалінського), “Nowa księga przysłów i 
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wyrażeń przysłowiowych polskich” (за ред. Ю. Кшижановсько-
го), “Фразеологічний словник української мови” (укл. Г. Удо-
виченко), “Фразеологічний словник української мови” (за ред. 
Л.Паламарчука), “Словник української мови” в 11 т. (ред. колегія 
АН УРСР. І. К. Білодід), “Словник синонімів української мови” 
(ред. А. Бурячок, Г. Гнатюк, С. Головащук), “Українські приказ-
ки, прислів’я і таке інше” (М. Номиса), “Фразеологія перекладів 
М. Лукаша” (укл. О. Скопненко, Т. Цимбалюк) та ін. Фразеоло-
гізми з компонентаминазвами грошових одиниць почерпнуті та-
кож з електронного ресурсу видавництва “Wydawnictwо Naukowe 
PWN” (м. Варшава). 

У результаті суцільної вибірки фразеологічного й ілюстра-
тивного матеріалу створено картотеку, що налічує близько 2000 
польських і понад 1300 українських НФО.

Під час написання монографії застосовано методи компонент-
ного й контекстуального аналізів, статистичний, описовий і зі-
ставний. Метод компонентного аналізу використано з метою кла-
сифікаційної характеристики описуваних НФО й встановлення 
особливостей реалізації значень НФО; метод контекстуального 
аналізу та описовий – для виявлення специфіки функціонування 
фразеологізмів із компонентами грошової семантики у польській 
мові; зіставний – для опису функціональних особливостей поль-
ських та українських НФО.

Наукова новизна дослідження полягає в комплексному функ-
ціональносемантичному дослідженні ще не вивченої досі фра-
зеології з компонентомназвою грошових одиниць у польській 
мові. Вперше на основі аналізу польських фразеологізмів із за-
даним компонентом вивчено роль назв грошових одиниць у фор-
муванні загального фразеологічного значення та частково роз-
глянуто відтворення польських НФО засобами української мови, 
що дає змогу показати ширше слов’янське тло досліджуваної 
фразеології. 

Теоретичне значення дослідження полягає в доповненні тео-
ретичних питань фразеології, в аналізі й теоретичному осмислен-
ні складної у функціональносемантичному плані мікросистеми 
польської мови – нумізматичної фразеології. Висновки, зроблені 
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в монографії, доповнять окремі загальні положення фразеології, 
стилістики, практики й теорії перекладу, а також дадуть можли-
вість виявити особливості функціонування ФО із заданим ком-
понентом у польській мові (принагідно порівнюючи їх з укра-
їнськими). Результати дослідження сприятимуть розширенню 
знань про склад і функціонування нумізматичних ФО у польській 
мові. Методика дослідження, зібрана картотека нумізматичних 
ФО можуть бути використані в подальшій науководослідниць-
кій роботі в цій галузі мовознавства. 

Практичне значення монографії полягає в можливості ви-
користання основних положень, матеріалів і результатів дослі-
дження у навчальній роботі (на лекціях і практичних заняттях), 
читанні спецкурсів, проведенні факультативних курсів із поль-
ської фразеології, при укладанні двомовних польськоукраїн-
ських, українськопольських фразеологічних і загальних слов-
ників, українськопольських тематичних словників, а також при 
навчанні польської мови як іноземної в україномовній аудиторії. 
Матеріали монографії слугуватимуть перекладачам польської 
мови при плануванні курсу “Сучасна польська мова (Фразеоло-
гія)”, спецкурсу “Міжкультурна комунікація” та ін. 

Автор монографії висловлює щиру подяку рецензентам за до-
брозичливе прочитання тексту та цінні поради й зауваження, які 
допомогли уточнити теоретичні положення роботи й удосконали-
ти деякі її методичні аспекти. Автор також дякує своєму вчителе-
ві доц. І. М. Теплякову (Львівський національний університет ім. 
Івана Франка) за допомогу та підтримку всіх наукових починань.  
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