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Фразеолопзми з числовим компонентом 
в украшськш та польськш мовах

Фразеолопя -  це пор1вняно молода лшгвштична дисциплша, що 
виникла тгльки на початку XX сто л тя  i належить до тих галузей сучасно'1 
лшгвштики, що привертають увагу широких кгл дослiдникiв: не тшьки 
мовознавцiв, але також iсторикiв, етнографiв та фiлософiв. 1дею про 
необхвдшсть створення ново'1 самостiйноï галузi мовознавства -  фра- 
зеологп -  обгрунтував вчений Свгенш Полiванов. Biн вважав, що цей 
роздгл займатиме у майбутньому дуже важливу позищю у лшгвштищ1. 
Хоча за час XX сто л тя  написано чимало наукових праць, що присвячет 
мiж iншим дослщженню походження фразеологiчних одиниць, вивченню 
ïx класифiкацiï, питанню семантики компонентiв фразеолопчних одиниць, 
еквiвалентностi, проблемi системних ввдношень у фразеологп, зокрема, 
варiантностi та синошмп, здаеться, що основнi поняття, обсяг пробле
матики та об’ект вивчення фразеологп ще остаточно не визначенй

Цiнний внесок у лшгвштику зробили як дослiдники польськоï, так 
i у к р аш сь^ ' фразеологiчноï науки, мiж iншим польськi мовознавцi: 
Cтанiслав Скорупка, Анна Пайдзiнська, Анджей Левицький, Г алша Курков- 
ська, Станiслав Бомба; та украшсьш мовознавцi: Biктор Виноградов, Федiр 
Медведев, Валерiй Mокiенко, Лариса Скрипник, Вштор Ужченко, Олек- 
сандр Юрченко, Леонвд Булаховський. Всi вони у своïx дослiдженняx звер- 
талися до основних питань щ й галузi мовознавства. ïxнi теоретичнi та 
практичт розробки мали великий вплив на розвиток не лише польськоï та 
украшсько'^ а й слов’янсько'1 фразеологiчноï науки1 2.

Об’ектом дослiдження у пропонованш статтi стали семантичнi особли- 
восп фразеологiчниx одиниць з числовим компонентом в украшськш та 
польськiй мовах. Матерiалом дослiдження послужили базовi фразеоло-

1 Л. Г. Скрипник, Фразеолог1я укратськоХ моей, Кшв 1973, с. 6.
2 Г. Крайчинська, Розеиток фразеологХчног науки у ПолъщХ, „Проблемы слов’янозна- 

вства” 2005, Вип. 55, с. 164-180.
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пзми, зафшсоват у Фразеолог1чному словнику украгнсъког моей3 та у фразео
лопчних словниках польсько'1 мови4, яю у своему лексичному склад! мають 
числ1вник першого десятка, тобто: укр. один, два, три, чотири, п ’ятъ, 
ш1стъ, ciM, eiciM, дев’ятъ, десятъ / /  полъ. jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 
siedem, osiem, dziewięć, dziesięć.

Метою контрастивного анал1зу семантики цього фразеолопчного 
матер1алу е: 1) визначити семантичш особливосп фразеолопчних одиниць 
з числ1вниковим компонентом в укра'шськш та польськш мовах; 
2) видшити екв1валенти польських та украшських фразеолог1зм1в 
з числовим компонентом; 3) проанал1зувати основт системш в|днотттення 
м1ж фразеолопчними одиницями; 4) виявити ввдмшт та спш ьт риси, що 
висвтглюються у „числ!вниковш фразеологи” обох анал1зованих мов.

С ем ан ти к а ф разеолоп зм 1в  з чи сл ови м  ком пон ен том

Проблема фразеолопчно'! семантики виникла разом з1 становленням 
науки про фразеолопю. Визначення семантичних особливостей фразео
лопчних одиниць будь-яких мов, навпъ дуже близьких за походженням, 
дае тдстави ствердити, що компонентний склад фразеолопчних одиниць 
у цих анал1зованих мовах часто мае значш ввдмшностк Оскшьки 
фразеолопя ввдображае нащональну специфшу, спошб життя, характер 
народу, його кторто, традицп та звича'1, що зафшсоват власне у лекси
чному компонент! фразеолопзм1в, остшьки для одше'1 мови характерина 
висока фразеолопчна активтсть певного компонента, натомшть в шттий 
мов! фразеолопзм!в з цим компонентом може бути дуже мало.

Наше дослвдження присвячене украшським та польським фразео- 
лотзм ам  з числ1вниковим компонентом, який являеться одним 
!з найпоширешших в обох анал1зованих мовах (нам вдалося видшити 
148 фразеолопчних одиниць в укра'шськш мов! та 97 у польськш мов!). 
Числ1вники грають дуже важливу роль у фразеологи украшсько!' та 
польсько'1 мов. !х застосування у цих зворотах великою м1рою пов’язане 
з числовою символшою i мапею, яку слов’яни придшяли числам. Отже, 
число у фразеолопзмах являеться символом. ,Числова символша, пов’язана 3 4

3 В. М. Бшоноженко (ред.), Фразеологiчний словник укратсъког мови, у 2 кн., Кшв 1999.
4 S. Skorupka (red.), Słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa 1987; S. Bąba, 

J. Liberek, Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny, Warszawa 2001; A. Kłosińska, 
E. Sobol, A. Stankiewicz, Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami, Warszawa 2005.
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i3 стародавтми в1руваннями в мапчну природу числа. Практично у Bcix 
культурах i релтях  cBiTy числа мали сакральне значення, виражали не 
лит е кшьтсть, а й рiзнi iдеï -  сили”5. Цьому сприяло релтшно-фшосо- 
фське вчення пiфагорiйцiв. ïхнiм головним постулатом була теорiя числа, 
як основного принципу всього icнyючого. Вони також розглядали числа як 
символ, що виражае певнi iдеï й етапи становлення Всесвтту6.

Проаналiзyймо детальнimе, яке значення мае числовий компонент 
у cкладi ф разеолотчних одиниць украш сько '1 та польсько '1 мов. 
Пропонуемо таку систему класифшацп.

Фразеологiзми з чиcлiвником один // jeden, позначають: людей без 
батьюв, безрiдних, якi живуть одинаком, без шкого, самотою: один як 
палець / /  sam jak  palec; однакових людей, схожих мiж собою характером, 
поглядом, поведшкою, способом життя: з одного тшта / /  z jednej gliny 
ulepieni; один одного вартий / /  jeden drugiego wart, в один голос / /  mówić 
jednym głosem; спш ьт справи та досввд: не один пуд сш  з!'сти / /  zjeść 
razem nie jedną beczkę soli, в однш команд1 грати / /  grać do jednej bramki.

ferni виступають у значенни миттю, протягом дуже короткого часу, 
моментально: в один миг ока / /  w mgnieniu oka; однаково, подiбним чином: 
м1ряти одтею м1ркою / /  mierzyć jedną miarką, на один копил //  na jedno 
kopyto; робити щось твидко, безперервно, ввдразу: за одним заходом / /  za 
jednym zachodem; в одну мить / /  w jednej chwili.

Фразеолопзми з чи^вником  два // dwa, в основному, виступають 
у значенни служити одночасно двом протилежним стронам, тдтримувати 
протилежш погляди, робити щось у двох напрямках одночасно та 
намагатися здобути у стх  у двох рiзних справах: на два фронти / /  działać na 
dwa fronty, сидти на двох стЫьцях / /  siedzieć na dwóch stołkach, ганяти за 
двома зайцями / /  trzymać dwie sroki za ogon.

К ^м  того, з-помiж головних значень чи^внию в у cкладi фразеоло- 
гiзмiв слвд видшити випадки, коли число позначае:

1) суму вшх частин, яю складають цЫсшсть: в чотирьох сттах / /  
w czterech ścianach, як двiчi по два //  jak dwa razy dwa cztery; в чотири ока /  
w cztery oczy; на вЫ чотири сторони / /  na wszystkie cztery strony;

2) процес повторювання дп: п ’ятьраз1в повторювати / / powtarzać dzie
sięć razy;

5 О. I. Потапенко, М. К. Дмитренко, Г. I. Потапенко, Словник символ1в, Кшв 1997, гасло 
„числова символша”, с. 576.

6 Т. Б. Луюнова, Категор1я кыькост1 як елемент духовноï культури давтх слов’ян, 
[в:] Слов’янське мовознавство, Кшв 1993, с. 23-24; див. також: Т. Б. Луюнова, Числ1вники 
в слов’янських мовах, Кшв 2000.
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3) умовну малу варпсть: у  двох словах / /  w dwóch słowach (сказали дуже 
коротко); три чисницг до смертг / /  trzy ćwierci do śmierci (дуже мало часу); 
хоч по три за цибулю / /  nie wart trzech groszy (дуже дешевий);

4) умовну велику варпсть: за сгм земель / /  za siedmioma rzekami (дуже 
далеко); десята вода по киселг / /  dziesiąta woda po kisielu (далека родина).

Е кв1валенти ф разеолоп зм 1в  з ч и сл ови м  ком пон ен том

При дослвдженш польсько'1 та украшсько! фразеологи з числ1вниками 
нам необхвдно звернути увагу на питання фразеолопчно! е^валентностй 
Залежно ввд того, наскшьки у фразеолопчних одиницях представлена 
нащональна специфша та колорит, вони можуть мати нащональний або 
штернащональний характер. Отже, вД фразеолопзми можна подiлити на 
такр що мають сво'1 екв1валенти в шших мовах та безе^вален тт, змкт 
яких не зютавляеться з будь-якою шшомовною фразеолопчною одиницею.

В с  фразеолопчш екв1валенти, як правило, подшяемо на повш та 
неповни Повш екв1валенти ствп адаю ть  за лексичним складом, 
граматичною структурою, за значенням, а також за образтстю та сташсти- 
кою7. Таких фразеолопчних вщповщниюв небагато. Вони штернащональ- 
ного характеру. В укра'шськш та польськш мовах повними фразеолоп- 
чними екв1валентами з числ1вниковим компонентом можна назвати м1ж 
шшим одиници один чорт / /  jeden diabeł, один бгк медалг / /  jedna strona 
medalu, на один копил / /  na jedno kopyto, як двг краплг води // ja k  dwie krople 
wody, п ’яте через десяте / / piąte przez dziesiąte. При зктавленш украшсько! 
та польсько'1 фразеологи виявляеться, що частина фразеолопчних одиниць 
зближаеться або навиъ накладаеться одна на одну внаслвдок стльного 
походження i близько'1 мовно'1 картини свиу8. Д еяк украшсью та польськ 
фразеолопзми натомють повнiстю розходяться за своею мотиващею i не 
мають сво'1х iншомовних еквiвалентiв: укр. вгд горшка три вершка, сгм 
мгшкгв гречаног вовни; pol. mieć coś w jednym palcu, stawiać wszystko na 
jedną kartę.

7 С. Винниченко, Конотацгя як компонент значення: на матергалг украгнських, 
польських та англгйських фразеологгчних одиниць з компонентом вода, „Проблеми 
слов’янознавства” 2005, Вип. 55, с. 202.

8 В. I. Кононенко, I. В. Кононенко, Контрастивна граматика украгнськог та польсько'1 
мов, Кшв 2006, с. 138.
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ФразелогЫзми з числ1вниковим компонентом в украшськш та поль- 
ськ1й мовах, беручи до уваги поняття, як1 вони виражають, можна роздши- 
ти на п‘ять груп:

У перш1й грут  поняття, виражен1 фразеолог1змами, сп1впадають повт- 
стю в укра!'нськ1й та польськш мовах. Повтстю сп1впадають також слова 
для вираження даних понять (включаючи числ1вниковий компонент): одна 
сторона медал1 / /  jedna strona medalu, один Бог знае / /  Bóg jeden wie, як dei 
крапл1 води // jak dwie krople wody, на чотири eimpu / /  na cztery wiatry, в три 
горла / /  na trzy glosy, як сво'г п ’ять пальщв // jak swoje pięć palców.

У другш грут фразеолопзм1в виражет ними поняття ствпадають пов
шстю в обох анал1зованих мовах. Слова для вираження цих понять 
ствпадають тшьки частково, але збершаеться числ1вниковий компонент, 
який в обох мовах е однаковим, хоча мае р1зт граматичт форми: палиця 
з двома ктцями / /  kij ma dwa końce, з одного ттта / /  z jednej gliny ulepieni, 
мipяmu на один аршин / /  mierzyć jedną miarką, тд трьома замками / /  na trzy 
spusty.

Третя група -  це фразеолопзми, що виражають поняття, я к  ствпа
дають повтстю в украшськш та польськш мовах, хоча числ1вниковий 
компонент залишаеться тшьки в украшськш мов1 -  у польськш з’являеться 
шше слово: один як палець / /  sam jak  palec, здирати десяту шкуру / /  zedrzeć 
z kogoś skórę, жити не хлiбом одним / /  nie samym chlebem żyje człowiek, 
в один миг ока / /  w mgnieniu oka, одш юстки та штра / /  same kości i skóra, 
Ым фуmiв тд шлем / /  stopy wody pod kilem.

Четверта група -  це фразеолопзми, що виражають поняття, яю 
ствпадаю ть повшстю в обох мовах, хоча числ1вников1 компоненти 
залишаються -  вони е р1зними: нема десятой клепки / /  brakuje piątej klepki, 
до десятого поту / /  do siódmych potów, десята вода по кuселi / /  siódma 
woda po kisielu, т в двi т в три / /  ni w pięć ni w dziesięć, п ’ять pазiв 
повторювати / / powtarzać dziesięć razy.

П‘ята група -  це безекв1валентш фразеолопчт одинищ з числ1вни- 
ковим компонентом в украшськш та польськш мовах. Вони найбшьшою 
м1рою передають нащональний характер та вважаються фразеолопзмами 
локального походження та поширення. Украшсью фразеолопчт одинищ 
з числ1вниковим компонентом, що не мають сво!'х польських 
фразеолопчних екв1валенттв з таким ж компонентом -  це фразеолопзми: 
птиця одного польоту, один як мтяць у  rnôi, вiд горшка два вершка, алюр 
три хрести, мати Ым п ’ятниць на тиждень, хай йому Ым чоpmiв, мов Ым 
баб пошептало тощо. Натомшть польсью фразеолопзми: wsypać do jednego
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worka, mieć dwie lewe ręce, do trzech razy sztuka, trzy mile za piec, mieć swoje 
pięć minut, aktor za pięć groszy не мають cboïx украшських вщповвдниюв.

С и стем ш  вщ нош ен ня  ф разеолоп зм 1в  з числ1вниковим
к ом п он ен том

Одним з актуальних питань фразеологiï як науки е виявлення р1зних 
форм CTOTeMTOÏ органiзацiï фразеолопчних одиниць, осюльки вони не 
функщонують 1зольовано у мовд а вписуються в мовну систему. У фразео- 
лопчному склад1 кожноï мови можна видiлити таю системш зв’язки як: 
пол1сем1я, синошм1я, вар1антн1сть, антон1м1я та омон1м1я. Предметом 
нашого дослвдження стали синотми та вар1анти фразеолог1зм1в з чиошв- 
никовим компонентом в украшсьюй та польсьюй мовах.

Синон1м1чними вважаються фразеолопчш одинищ з р1зною внут- 
ршньою формою i лексичним складом, вживаш на позначення одного 
i того самого поняття, що вiдтiняють рiзнi його сторони i мають однакову 
семантичну сполучувашсть зi словами оточення9. Синонiмiчнi фразео- 
логiчнi одиницi близькi за значенням. В ïx основi лежать рiзнi образи i вони 
не допускають змiни компонeнтiв10.

Фразeологiчна синонiмiя характерна пeрeдусiм для фразeологiчних 
одиниць з чи ^вн и кови м  компонентом один / /  jeden  та два / /  dwa. 
Найбшьше прикладiв з числiвником один. Виступають численш синонiми 
фразeологiзмiв, яю позначають людей без батькiв, безрвдних, якi живуть 
одинаком, без ткого, самотою: один як палець / /  sam jak  palec; як билина 
в пол1, як горох при дороз1, одним один, один як м1сяць у  неб1. Iншi 
виступають у значент -  миттю, протягом дуже короткого часу, момента
льно: в одну мить, в одну хвилину, в один миг ока / /  w mgnieniu oka, одним 
духом, одним (единим) махом, в один момент. У значент -  однаково, так 
само, подiбним чином маемо таю синошми: на один аршин, мгряти одшею 
м1ркою / /  mierzyć jedną miarką, стригти тд одну гребтку, на один копил 
(лад), на один мангр (кшталт), натомшть у значент -  бути заодно: в одну 
дудку грати, в один гуж тягти, в однш командг грати. Найбшьше 
синонiмiв мають фразеолопзми, яю позначають однакових людей, схожих 
мiж собою характером, поглядом, поведшкою, способом життя: з одного

9 Л. Г. Скрипник, op. cit., с. 212.
10 В. Д. Ужченко, Д. В. Ужченко, op. cit., с. 95.
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micma, птиця одного польоту, одного гтздечка птищ, одного роду, одного 
плоду, одного поля ягода, одноЧ гiллi ягоди, одним миром мазаш, одта 
мacmi, одним ликом шиmi, на один копил, одним духом дишуть, обое рябое, 
пара чобт на одну ногу, один вiд одного недалеко вiдбiг, один одного 
вартий. В польськш MOBi фразеолопчш синотми з числ1вником один / /  
jeden виступають меншою мiрою, але вони також е: jednym ciągiem, jednym 
tchem, jednym zamachem, od jednego zamachu, za jednym zamachem, na jednej 
nodze (тобто робити щось швидко, безперервно, вщразу); ja k  jeden człowiek, 
ja k  jeden mąż, ja k  jeden (у значеннг в с  разом, зпдно, однаково щось 
робити); z jednej gliny ulepieni, jeden drugiego wart (для позначення людей, 
яю мають подiбний характер, поведшку).

3 чи^вником два / /  dwa виступають синомiми: лизати два боки, на 
два фронти, сидти на двох стыьцях, ставати на двох лапках, тобто 
служити одночасно двом протилежним стронам, тдтримувати протилежш 
погляди, робити щось у двох напрямках одночасно та намагатися здобути 
устх  у двох рiзних справах: ганяти за двома зайцями, убивати двох зайщв. 
Подiбнi фразеолопзми е також у польськш мовг na dwa fronty, siedzieć na 
dwóch stołkach, dwom bogom służyć, służyć na dwóch łapkach, та шшд яких 
немае в украшськш мовг upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, łapać dwie 
sroki za jeden ogon, na dwóch ramionach płaszcz nosić.

Натомшть фразеолопчш варiанти утворюються внаслвдок взаемодп 
двох протилежних тенденцш у складi фразеолопчних одиниць. Шд 
варiантом розумтоться „лексико-граматичнi рiзновиди фразеологiчноï 
одинищ, що для тотожностi загального значення та збереження образно'1 
основи допускають синонiмiчну змiну компонентiв або видозмшу ix 
порядкового розташування та граматичних форм” 11. Ф разеолопчш 
варiанти -  це „утверджет традицiею рiзновиди фразеологiчниx одиниць, 
що сшвшнують у мовнiй системi й мають те саме значення, але рiзняться 
мiж собою компонентами лексичного складу або елементами граматично! 
структури”11 12.

Лексичне варiювання, яке полягае у зм ш  одного компонента шшим, 
в межах лексем одного синонiмiчного ряду, що не змiнюе значення, виступае 
також у фразеологiзмаx з чи^вниковим компонентом. Це не дуже часте 
явище, оскгльки змiнi найчаспше пiдлягае числiвник, а вiн мае конкретне 
значення, часто також мапчне, що пояснюе його застосування в данш

11 В. Д. Ужченко, Д. В. Ужченко, op. cit., с. 106.
12 Л. Г. Скрипник, op. cit., с. 212.
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фразеолопчнш одинищ. Однак вар1анти трапляються як в украшськш, так 
i в польськш мовах: eid горшка два (три) вершка, ui в п ’ятъ ui в дев’ятъ 
(десять) / /  ni w pięć ni w dziewięć (dziesięć), ui в дei ui в три (п’ятъ), 
з п ’ятих (десятих) рук / / z drugiej (trzeciej) ręki, хоч по три (сш) за цибулю, 
як дei (три) крam i води / /  ja k  dwie krople wody, три (сш) мХшки гречанок 
вовии, здерти дei шкури (три, ciM, десяту шкуру), дерти по три шкури (ciM 
шкур), спустити три шкури (сш шкур), за тръома (Ымома) замками / /  na 
trzy spusty (cztery, siedem), nie umieć zliczyć do dwóch (trzech), сш потie 
вийде, у  три поти, до десятого поту / /  wyciskać siódme (dziesiąte) poty, за 
тридев’ятъ (Ым, тридесятъ) земель / /  za siedmioma górami (rzekami), jak  
swoje pięć (dziesięć) palców, siódma (dziesiąta) woda po kisielu, два боки 
(стороии) одиш медaлi, на чотири боки (втри, стороии) / /  przepędzić na 
cztery wiatry (strony świata), wtrącać swoje dwa (trzy, pięć, dziesięć) groszy, 
wyglądać jak  siedem nieszczęść (półtora nieszczęścia), robić za dwóch (dziesię
ciu). Слщ зауважити, що варiантiв зовшм не мають фразеолопзми з числи 
вником один // jeden.

Шсля контрастивного аналiзу семантики фразеолопчних одиниць 
з чи^вниковим  компонентом в украшськш та польськш мовах увага 
звертаеться на те, що значення цих фразеологiзмiв правдоподiбно виникли 
як результат того, що слов’яни, в язичницькр а поим також у християнсью 
часи, придшяли велику увагу до символiв i маги чисел. Як правило, мапя 
i значення числа були однаковi для вшх слов’янських народiв, однак 
фразеолопчт одинищ з чи^вниковим компонентом в бшьшосп повтстю, 
або частково розходяться за значенням.

На пiдставi нашого аналiзу можна зробити висновок, зпдно з яким 
чи^вники  у складi фразеологiзмiв мають подвшне значення: у первиннш 
функци кш ьисш  слова мають або реальне, або умовне, символiчне 
значення. Нам вдадося визначити основш семантичш особливост 
фразеолопчних одиниць з чи^вниковим компонентом в украшськш та 
польськш  мовах; видшити п ’ять груп еквiвалентiв польських та 
украшських фразеологiзмiв з числовим компонентом; проаналiзувати 
явище синошмп та варiантностi у фразеологп та виявити вiдмiннi й спiльнi 
риси, що висвтглюються у „числiвниковiй фразеологп” обох аналiзованих 
мов.

Найбiльш поширеними в украшськш та польськш мовах е фразео
лопзми з чи^вниковим компонентом один / /  jeden та два / /  dwa. Вони 
здебшьшого сходяться в обох мовах за значенням. Pозбiжностi виступають 
меншою мiрою.
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Дуже дивуе факт, що бiльшicть фразеолопзм1в з числ1вником три / /  trzy 
не сходяться за значенням в украшськш та польськш мовах. Численш 
розб1жност1 дивують тим бшьше, що символша тршки майже однакова 
i дуже важлива для народ1в вДх культур та ретгш.

Натомшть фразеолоДзми з числiвником чотири / /  cztery здебшьшого 
сходяться. Збiжностi у значенш фразеологiчних одиниць з цим компо
нентом в обох порiвнюваних мовах пояснюються тим, що цей ч и ^вн и к  
виступае в дуже конкретному символiчному значеннi, яке ввдображае 
цiлiснiсть та мщ тсть свiту, адже е чотири сторони свпу, чотири стiни мае 
будинок, двадцять чотири години мае доба.

Незважаючи на символiчне i маДчне значення числiвникiв п ’ять //  
pÎKrn, дев’ять / /  dziewięć та десять / /  dziesięć, вони не мають широкого 
застосування у фразеологп. Вживаються у складi лише кiлькох одиниць 
i здебшьшого сходяться за значенням в украшськш та польськш мовах. ВД 
розбiжностi, властиво, полягають в тому, що в одиницях використовуеться 
шший числiвник, тобто рiзнi фразеолопчт варiанти. Cлiд зауважити, що як 
в украшськш, так в польськш мовах зовДм немае фразеологiзмiв 
з чи^вниковим компонентом „шшть” та „вгам”.

Фразеологiзми з числiвником с1м / /  siedem в бшьшосп розбiгаються за 
значенням. Це може дивувати, тому що число „Дм” вважаеться мштичним, 
яке мае маДчну функцiю, едину для вДх слов’ян. Воно з давтх давен 
е святим числом для вДх релiгiй та культур. Однак, це передусiм число 
фольклорне, зввдки бере початок також бшьшшть фразеологiзмiв. Отже, 
всякi вiдмiнностi пояснюються тим, що щ фразеологiзми е питомо 
нащональними, якi вiдображають народш реалй' та звича'1 .

Дослiджуючи украшську та польську фразеологй, ми звернули також 
увагу на системт зв’язки мiж одиницями. Виявилося, що фразеолопзмам 
з компонентом один / / jeden властива багата синотмш, яка бшьш поширена 
в украïнськiй мовi. Для фразеологiзмiв з компонентом один / / jeden зовДм 
не характерна варiантнiсть, хоча лексичнi варiанти, як правило, у фра- 
зеологiзмах з чи^вниковим компонентом -  це не дуже часте явище. З м т  
найчастiше тдлягае числiвник.

Контрастивний аналiз фразеологiчних одиниць з чи ^вн и кови м  
компонентом в украшськш та польськш мовах виявляе багато стльних та 
ввдмшних семантичних особливостей. Частина фразеолоДчних одиниць 
внаслiдок стльного  походження та подiбноï мовно '1 картини свтту 
сходяться за семантикою. Однак бшьшшть розходяться за своею внутрн 
шньою формою та значенням. При зштавлент укра'1нсько'1 та польсько'1
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фразеологн з числ1вниковими компонентами виявляеться, що в них яскраво 
ввдбиваеться нащонально-культурна специфша кожно'1 з мов, а фразео- 
лопчш звороти здебшьшого пов’язат  3i свггом народних образ1в, символ1в 
та звича'1в. Oскiльки в давнi часи символша та магiя числа була едина для 
вих слов’ян, остiльки фразеолопя з числiвниковим компонентом кожно'1 
з мов внаслщок народних впливiв розходиться.
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Streszczenie

Właściwości semantyczne frazeologizmów z komponentem liczebnikowym 
w języku ukraińskim i polskim

W artykule podjęto kwestię polskiej i ukraińskiej frazeologii z komponentem liczebnikowym. 
Główną intencją artykułu była analiza porównawcza właściwości semantycznych frazeologicznych 
jednostek w obu językach słowiańskich. Zwrócono uwagę na zjawisko ekwiwalencji leksykalnej 
polskich i ukraińskich frazeologizmów z komponentem liczebnikowym oraz omówiono zjawisko 
synonimii i wariantywności analizowanych frazeologizmów.
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Summary

Semantic peculiarities o f  phraseological units with the numeral component 
in Ukrainian and Polish languages

The article deals with the problem of Ukrainian and Polish phraseology with the numeral 
component. The main intention of this article is to analyze semantic peculiarities of phraseological 
units with this component in both Slavic languages. The groups of lexical equivalency of Polish 
and Ukrainian phraseological units with numeral component are fixed. The phraseological variants 
and synonymy are explored.

Key words: phraseology, phraseological unit, numeral component, the phraseological variants 
and synonymy, lexical equivalency.


