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ЧЕННЯ РУХУ В НЕБЛИЗЬКОСПОРІДНЕНИХ МОВАХ

Реферат: У статті представлені основні 
фразеотематичні групи категорії руху у фразеологічних 
одиницях української, російської, польської та англійської мов; 
з’ясовано засади структурно-семантичного моделювання 
фразеологічних мікросистем у вигляді семантичних груп, 
семантичних полів, синонімічних рядів в межах відповідних 
ідеограм. Встановлено парадигматичні зв’язки (варіативні, 
синонімічні, антонімічні) в межах кожної зіставлюваної 
фразеотематичної групи одиниць вторинної, зокрема й 
образно-характеризуючої номінації з огляду на символічне 
значення предметів та реалій.
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Концепт руху належить до основних понять тради-
ційного світорозуміння й семантико-ідеографічної категори-
зації лінгвокультурного простору певної мови. Як зауважує 
С. М. Толстая, будь-яка фізична дія пов’язана з рухом, якому 
в традиційній народній картині світу надається лише саме аб-
страктне значення, і який слугує прикметою життя, “цього”, 
земного світу на відміну від нерухомості як характерної озна-
ки смерті, “того”, потойбічного світу [8].

Дієслова з семантикою руху посідають центральне місце 
в лексиконі кожної мови, що пов’язано з динамізмом життя людини. 
Антропоцентричність семантики дієслів руху не викликає жодних 
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сумнівів. Про це йдеться у працях вітчизняних та зарубіжних 
лінгвістів (С. Кацнельсон, С. Лопушанська, О. Рахіліна, О. Па-
дучева, В. Плунгян, І. Стернін, Н. Шамне та ін.), дослідники 
звертаються до опису різноманітних  лексико-семантичних 
груп дієслів руху на матеріалі однієї або декількох мов. Так, 
Н. Шамне у лінгвокультурологічному аспекті простежує істо-
рію і сучасний стан дієслівної підсистеми, в якій реалізується 
семантика переміщення об‘єктів в німецькій та російській мо-
вах [10]. Автори колективної монографії “Концепт движения 
в языке и культуре” (В. Топоров, С. Толстая, Л. Виноградова, 
Т. Цив’ян та ін.) досліджують мову, культуру, фольклор, тра-
диційні міфологічні вірування, обряди календарного та сімей-
ного циклів крізь призму категорії руху як одного з ключових 
концептів культури. Т. Цив’ян звертає увагу на семантичний 
синкретизм просторових сигніфікатів у культурному тексті, 
які через рух концептуалізують інші сфери, або культурні коди 
[9, с. 74].

Постановка проблеми в загальному вигляді, її ак-
туальність та зв’язок з науковими завданнями. Пробле-
ма руху, що досліджується ще з часів античності, перебуває 
у полі зору дослідників різних галузей науки, що зумовлено 
глибинними епістемологічними засадами цієї категорії. У наш 
час концепт рух вбудований в концептуальний апарат багатьох 
наук, що мають свої методи дослідження та відповідний тер-
мінологічний інструментарій. Однак результати досліджень, 
отримані у різних науках, не відображають уявлень людини 
про повсякденно-наївне розуміння феномену руху, яке кон-
цептуалізується у фраземах та паремійних одиницях неблизь-
ко споріднених мов. Як відомо, наївна і наукова просторові 
моделі світу, як показала О. Яковлева, не збігаються і разом 
з тим створюють загальну картину світу, в якій відбивається 
особливість просторової організації об`єктів довкілля, кон-
цептуально зв‘язаних з ідеєю руху. Дослідниця дійшла висно-
вку, що у мовній свідомості концепт руху втілює як побутові так і 
наукові, ідеологічні, соціальні, емотивно-оціночні, психологічні, об-
разно-характеризуючі уявлення про рух, у результаті чого утворюєть-
ся багатомірний ідеографічний каркас фразем, співвіднесений з та-
кими релевантними семантичними ознаками, як напрям, просторова 
локалізація, спосіб руху, інтенсивність, мета, напрям і т. ін.

Міжмовне зіставлення ідеограм на позначення руху
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Мета статті – здійснити комплексний ідеографічний 
опис концепту рух з огляду на структуру, семантику і способи 
фразеологічної номінації у неблизько споріднених мовах.

Поставлена мета передбачає вирішення таких завдань:
– з`ясувати методику структурно-семантичного моде-

лювання фразеологічних мікросистем при зіставленні фразео-
логічних ідеограм, поєднаних дієслівними компонентом руху;

– схарактеризувати семантичну структуру українських, 
російських, польських та англійських дієслівних фразем; 

– виявити типологію мотиваційних ознак, що реалізу-
ють ідею руху в українській, російській, польській та англій-
ській фразеосистемах.

Наголосимо, що в російському мовознавстві ідея 
об’єднання одиниць в певні асоціативні групи, або “сфери 
подання” на основі “подібності або прямої протилежності 
за основним значенням” належить М. Покровському. Ця ідея 
була сприйнята й підтримана А. Уфімцевою. Ідеографічна 
класифікація (тобто семантико-тематичні об’єднання) фразе-
ологічних одиниць (причому, не тільки ідіом) представлена в 
працях В. Мокієнка, В. Ужченка, Л. Авксентьєва та ін.

Саме тому опис фразеологізмів слушно подавати за 
основним елементарним смислом, тобто за ідеограмою, яка 
є термінологічним позначенням для “денотативно-сигніфіка-
тивного компонента значення” [5, с. 75]. 

Варто зробити застереження, що у пропонованій роз-
відці розгляд ідеографічних груп фразем з ідеєю переміщення 
має своїм опертям модель ідеографічної класифікації запро-
понованої професором Ю. Прадідом і апробованої в роботах 
його учнів Н. Грозян, Л. Кубедінової, О. Нікітченка, І. Колес-
никової. Під ідеограмою, услід за Н. Кириловою, розуміємо 
елемент фразеологічної семантики [5, с. 74-82]. Ця ідеогра-
фічна класифікація має таку структуру: синонімічний ряд → 
семантична група → семантичне поле → тематична група → тема-
тичне поле → ідеографічна група → ідеографічне поле. Оскільки 
фразеологізми з дієслівним компонентом руху тісно перетинаються з 
позначенням рис характеру людини, то апробована І. Колесниковою 
на матеріалі англійської та української фразеології методика видаєть-
ся нам корисною і для зіставлення нашого матеріалу. 

І. М. Патен
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Опис ідеографічної структури ФТГ “інтенсивний початок 
переміщення” засвідчує, що остання представлена в українській 
мові 2-ома полями (соматичним, зі стрижневим компонентом ноги 
та дієсловами зі значенням руху, наприклад, пуститися (кинути-
ся) бігти; увіритися ногами; дати волю ногам; кинутися на-
втікача (навтіки, навтьоки); врізати драла; з усіх ніг кину-
тися; задати дьору), в російській – 3-ма семантичними полями, 
два перші яких збігаються з українською (броситься (кинуться) 
в погоню; пуститься в погоню; броситься наутек; броситься 
бежать; броситься стремглав; броситься (кинуться) со всех 
ног), третє ж представлене компонентом пляс, танцевать (рос. 
пуститься в пляс), натомість англійська та польська представлені 
4-ма полями, архісема яких об’єднана навколо дієслів go, fly, run, 
move, крім того є ще поле з компонентами travel, fast, road, напри-
клад, make a bolt for it; cut and run; as fast as your legs can carry 
you; run like the wind; like a horse on fire; like greased lightning; 
like old boobs; on (at) the double; beetle off / beetle away; let’s get 
the / this show on the road; like a bat out of hell; turn tail; show a 
clean pair of heels; give smbd the slip; hit the road; in hot pursuit; 
beat a hasty retreat, в польській мові виявлено 4-ри поля, перші 
два з яких збігаються з українською та російською мовою, 3-є  поле 
“рух, галоп коня” (wziąć się do galopu; dać drapaka; zerwać się na 
równe nogi; dać dyla; ruszyć z kopyta) і 4-те “pląsy” – танцювати 
(puścić się w pląsy), як і в російській. Кожне поле представлене 
3-4 семантичними групами і містить від 2-х і більше синонімічних 
варіантів (морфологічних, граматичних і морфолого-синтаксичних 
варіантів). 

Фразеологічні одиниці із семою “швидкість, інтенсивність 
переміщення” характеризують рух за його інтенсивністю, яка 
може коливатися у досить широких межах: від дуже високої 
(дуже швидкий рух) до малої (повільний рух). Образні номіна-
ції, які належать до цієї групи, сконцентровані на двох проти-
лежних полюсах, що позначають або дуже швидкий рух, або 
повільний рух.

У східнослов’янських мовах представлені цілі сино-
німічні ряди, утворені одиницями, які включають домінуючі 
семи “інтенсивність”, “високий ступінь ознаки”, пор.: одна 
нога тут, а друга там // в одно мгновение; в одну секунду // w 
mgnieniu oka та з усієї сили // во весь дух // biec z całej siły.

Міжмовне зіставлення ідеограм на позначення руху
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В англійській мові ця група представлена одиницями з 
ключовими дієслівними компонентами (go, drive, jump, run): 
to go full bat – іти повним, хорошим темпом, кроком – “іти/їха-
ти дуже швидко, на повному ходу”, to go a good streak “швидко 
йти/їхати”, to drive hell for leather – їхати в пекло по шкіру 
– “мчати, летіти дуже швидко, щодуху”, at a full jump “дуже 
швидко, з великою швидкістю, шалено”, run (flee) for one’s 
life “бігти дуже швидко, щодуху; так, ніби від цього залежить 
життя”, а також одиницями із соматичним компонентом на по-
значення тілесного низу (ноги, п’яти) чи частин тіла тварин: 
to put one’s best foot first “просуватися якнайшвидше, поспіша-
ти”, аs fast as one’s feet (legs) can carry one “щодуху, стрімго-
лов”, to show a clean pair of heels “дуже швидко йти / бігти”, 
turn tail – повернути хвіст – “злякатися, утекти”, on wings of 
light “дуже швидко”, on the wings of the wind “дуже швидко, на 
крилах вітру”.

Ідеограмі із загальним значенням “швидке переміщення про-
стором” семантично протиставлений фразеологічний ряд, об’єднаний 
семою “низький ступінь ознаки”. Тут ми виділяємо 4 семантичні 
поля, два з яких: соматичне з компонентом ноги (укр. нога за ногою 
(іти, плентатися); ледве ноги волочити (пересувати, переставляти) 
// рос. нога за ногу (идти, тащиться); едва (еле) ноги передвигать 
(волочить) // пол. wlec się noga za nogą; ledwo powłoczyć nogami // 
англ. hardly put one foot in front of the other, have leaden feet) та се-
мантичне поле, представлене фразеологізмами із зооморфним ком-
понентом (укр. черепашачою ходою; як черепаха (йти, плентатися) 
// рос. черепашьим шагом (ходом); как черепаха (идти, телиться, 
плестись) // пол. wlec się w żółwim tempie, wlec się ślimaczym krokiem, 
chodzić jak błędna owca // англ. аt a snail’s pace,as slow as a snail) збіга-
ються у чотирьох мовах. В українській та російській мовах виділяємо 
ще одне семантичне поле на позначення часу (через годину (щогоди-
ни) по чайній ложці // через час по чайной ложке), у польській мові 
– “фізичний стан, вік” (chodzić jak struty, leźć jakby miał sto lat) та ряд 
англійських ФО на позначення повільного руху (go at a crawl – ледве 
ноги пересувати; “повзти”; go slow – не поспішати) та ін.

Назви тварин сприяють образній характеристиці люд-
ських якостей, зокрема характеристиці способу пересування. 
Варто відзначити, що навіть у споріднених мовах символи 
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тварин не збігаються за обсягом, хоча більшість з них є симво-
лами універсальними, властивими багатьом мовам.

Вартою уваги є група образних висловів, де характеру 
руху зумовлений подоланням різних перешкод. Значних під-
груп ці одиниці не утворюють, переважно засвідчено один-два 
фразеологізми на позначення особливого типу переміщення: 
укр. зробити гак, переступати / через поріг // рос. идти околь-
ной дорогой, переступать через порог // пол. chodzić ciemnymi 
uliczkami, pełzać na czworakach // англ. to have the wind in one’s 
face “іти / просуватися проти вітру”; to elbow / shoulder one’s 
way” прокладати собі дорогу ліктем / плечем”, (збігається з 
українською одиницею зрізати кут).

Семантичні поля “незаконний проїзд”, “рух потоком” 
наявні у трьох досліджуваних слов’янських мовах: їхати зай-
цем // ехать зайцем // jeździć na gapę; хмарою сунути // валом 
валить // walić tłumem.

Досить численна підгрупа ФО англійської мови, що по-
значають переміщення пішки: to foot / leg it – використання 
іменників “ступня” і “нога” у функції дієслів, to make foot “ро-
бити ногу”, to beat it on the hoof “бити копитом”, to take to one’s 
feet “взятися на ноги”, to hit the grit “ударити пісок / гравій”, to 
ride Bayard of ten toes “їхати конем із десяти пальців”: Bayard 
– Байяр, чарівний кінь гнідої масті із лицарських романів, to 
ride Shanks’ mare / pony “їхати на кобилі / поні Гомілці”, to ride 
in the marrow bone coach “їхати в колінній кареті”: “marrow 
bone” – коліна. 

Кілька ФО характеризують рух разом із іншими людь-
ми – узгоджений або неузгоджений: to keep pace / step with smb 
/ smth “тримати темп / крок із кимсь / чимось” – “не відставати 
від когось / чогось, поспівати за кимсь / чимось”, go foot for 
leg“йти нога в ногу”, to fall / be out of step “збитися з ноги, іти 
не в ногу”. 

До аналізованої групи відносимо ФО англійської і укра-
їнської мов, які вказують на певний характер руху і не мають 
еквівалентів в іншій мові. Серед українських фразеологізмів 
це кресати підковами, що має значення “енергійно йти”; від-
бивати ногу “іти, чітко й твердо ступаючи”; синонімічні гопки 
скакати і йти / бігти, як собака на посвист “охоче, з великим 
бажанням бігти / іти куди-небудь”. Безеквівалентні англійські 
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одиниці включають to travel / walk bodkin “їхати / іти, як шило” 
– “іти під руку з двома людьми / їхати втиснутим між двома су-
сідами”; to bow oneself from the housе / apartment / room (дієсло-
во “to bow” означає “кланятись”, тут воно використовується на 
позначення руху, який супроводжується поклонами) – “вийти 
з будинку / квартири / кімнати, кланяючись”; to have the wall 
“мати стіну” – “іти вулицею ближче до стіни, іти безпечнішою 
стороною вулиці”; три синонімічні фразеологізми to pick one’s 
steps / way “вибирати свої кроки / дорогу – “обережно про-
суватися вперед; іти, вибираючи дорогу”; to feel / grope one’s 
way “мацати свою дорогу” – “обережно просуватися вперед, 
іти навпомацки”; to watch one’s step “дивитись за своїм кро-
ком” – “дивитися під ноги, іти обережно, щоб не оступитись”.

 Фразеологічні одиниці з домінуючими семами “вказів-
ка на зникнення” та “раптова поява” відносимо до фразеоло-
гічних одиниць із загальним значенням пересування, спира-
ючись на розуміння (згідно з відповідними визначеннями за 
фізичними законами) появи чи зникнення як миттєвого пере-
міщення (руху) у просторі в неокресленому (або невизначено-
му) форматі (тобто вимірі, способі, методі і т.п.). Виходячи із 
вищезазначеного вважаємо, що деякі фразеологічні одиниці можна 
одночасно віднести як до фразеотематичної групи із загальним зна-
ченням “зникнення”, так і до окремої підгрупи в межах фразеотема-
тичної групи “пересування у просторі”. Зрозуміло, не всі фразеоло-
гізми, що вказують на появу і зникнення можуть бути туди віднесені, 
але окремі, на нашу думку, цілком правомірним буде зарахувати 
до зазначеного семантичного розряду, пор.: укр. і слід пропав 
чий, біс злизав, ніби вітром здуло // рос. как в воду канул, поми-
най как звали // пол. przepadać bez śladu, przepaść jak kamień w wodę 
// англ. to disappear into thin air, not see someone for dust.

Образна основа англійських і східнослов’янських фразеоло-
гізмів цієї ідеограми суттєво відрізняється, в той час, як українські, 
польські і російські ФО мають багато подібних елементів, що пояс-
нюється спільною культурно-історичною спадщиною, а певні роз-
біжності у внутрішній формі зумовлені національною специфікою 
кожної мови, англійські базуються на зовсім інших образах і асо-
ціаціях.

Порівняно невелика кількість фразем, які ми відносимо до 
ідеограми “вказівка на раптову появу” мають однотипну структуру 
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(в українській та російській мовах), пор.: укр. як сніг на голову 
звалитися; мов з неба впасти // рос. как будто снег на голову; 
словно из-под (из) земли вырос; выскочить как черт (чертик) 
из табакерки // пол. spaść jak z nieba; zjawić się jak spod ziemi // 
англ. appear to one’s eyes “з’явитися, стати перед очима”; bolt 
from the blue “як грім серед ясного неба”; burst into the view 
“раптом, несподівано стати перед очима”; drop from the clouds 
“упасти як сніг на голову, як з неба звалитися”.

Деякі з тих одиниць можуть стосуватися раптової появи 
або неочікуваності будь-чого взагалі, проте нас вони цікавлять 
передусім в антропоцентричному аспекті, тобто зверненні до 
людини, зокрема до пересування людини. Зараховуємо до ана-
лізованої групи такі ФО на підставі того, що раптова поява 
є результатом миттєвого переміщення: людина зникає з одно-
го місця і опиняється в іншому, тобто переміщується з одного 
місця в інше. Просто у наведеній групі фразеологізмів відсутні 
вихідна (початкова) точка переміщення, вона, як і саме пере-
сування, залишаються ніби “за кадром”, увага концентруєть-
ся на самому моменті завершення даного пересування, тобто 
раптовій появі.

Відношення між фразеологічними одиницями ФТГ 
“рух до об’єкта” синонімічні. Розбіжності у семантиці цих 
фразеологізмів-синонімів незначні, і зв’язані з семами “від-
ношення до об’єкта” й “оціночність”, пор.: укр. наступати 
на п’яти комусь, п’яти врізати // рос. наступать на п’ятки, 
висеть на хвосте у кого // пол. chodzić ślad w ślad, następować 
komuś na pięty // англ. at heel “слідом за кимсь, чимсь, по чиї-
хось стопах”, come upon one’s heels “іти слідом за кимсь”, dog 
one’s foot steps “ходити слідом за кимсь”, be in the track of one 
“іти по чиїхось стопах”, to follow as a shadow “іти слідом за 
кимсь, як тінь”.

В українській мові існує ряд ФО, які ми відносимо до 
ФТГ “рух у зворотному напрямку”, архісема яких об’єднана на-
вколо дієслів повертати, лізти, рачкувати: повертати голоблі 
назад, лізти назад, рачкувати назад. Аналогічне знаходимо і 
в російській мові: поворачивать оглобли, идти на попятный 
двор. Структурна схема тематичної групи ФО “рух у зворотному 
напрямку” для польської мови виглядає так: семантичні групи – си-
нонімічні ряди, наприклад: “повна зміна місцезнаходження”: odejść 
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jak niepyszny, wracać na stare śmieci; з дієслівним компонен-
том iść, chodzić: iść z powrotem, chodzić tam i z powrotem, być z 
powrotem.

Відповідна англійська підгрупа представлена такими 
одиницями: to retrace one’s steps / way “проходити своїми слі-
дами / дорогою назад”, повернути голоблі”, turn on one’s heel 
“круто повернутися і піти геть”, pull one’s freight “швидко і не-
гайно піти геть”, turn bridle “повернути назад”.

Дослідження семантичної групи “невизначеність на-
прямку” дозволило встановити, що ФО організовані довкола 
соматичних компонентів ноги та очі (укр. куди ноги несуть; 
куди очі дивляться; прямувати, куди очі спали // рос. куда 
ноги несут; куда глаза глядят (идти, брести, бежать и т.п.) 
// пол. pójść dokąd oczy poniosą та ін.).

Група фразеологізмів англійської мови на позначення 
руху з невизначеним напрямком: all over the shop “без чіткого 
напряму, без ясної мети”, before one’s nose “куди очі дивлять-
ся”, up hill and down dale “куди очі дивляться”, hit her and thit 
her “туди і сюди, у різних напрямах”, back and forth “туди і 
сюди, в різні боки”.

До цієї групи відносимо англійські ФО зі значенням 
“попрямувати, відправитись кудись”, об’єднані інтегральни-
ми семами “односпрямованість руху” і “початок руху”: to di-
rect one’s foot steps “направити свої сліди”, to strike the trail 
“ударити стежку”, to set one’s foot “налаштувати свою ногу”, 
to get under way “потрапити під дорогу”, to be take oneself to 
“ввірити себе”, to turn one’s face for “повернутись обличчям 
до”, to set one’s face to smth “налаштувати обличчя на”, to bend 
one’s foot steps towards “повернути сліди в напрямку до”. У 
східнослов’янських мовах фразеологізмів такого значення 
нами не виявлено, що можна пояснити особливостями грама-
тичного ладу східнослов’янських мов: оскільки дієслова цих 
мов, на відміну від англійської, можуть бути як доконаного, 
так і недоконаного виду, початок руху можна передати не лек-
сичними, а граматичними засобами, наприклад: Він злетів.., 
швидко досяг висоти на 20000 м, ліг на свій курс (Собко В. М.)

Переміщення взагалі може бути односпрямованим або різно-
спрямованим, таким чином ФО можна віднести до двох різних, але 
наближених ідеограм з інтегральними семами “односпрямованість” і 
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“різноспрямованість” відповідно. Різноспрямований рух по-
значають, наприклад, такі одиниці: тинятися по світу, ма-
ятися по світу, блукати по світах, бігати світами, линди 
водити, що означають “тинятися, бродяжити”, і одиниці зі 
значенням безперервного руху: крутитися як білка в колесі, 
крутитися в’юном, витися лисом. У російській мові знаходи-
мо такі відповідники: вертеться (кружиться) как белка в ко-
лесе, вертеться (виться) в’юном.

В англійській мові також виокремлюється невелика 
група фразеологічних одиниць, у яких на перший план вихо-
дять такі елементи значення, як “безперервність” і “числен-
ність різних напрямків”: to beat one’s way “бродяжити”, to be 
on the move “бути в русі, на ногах, у роз’їздах”, to be on the pad 
“бути бродягою, бродяжити”, to cover the ground “покривати 
землю” – “мандрувати, подорожувати”, to hang about (пряме 
значення дієслова “hang” – “вішати, розвішувати”, приймен-
ника “about” –“всюди, кругом”, значення ФО – “тинятися, ве-
штатися”).

Таким чином,найбільш чисельною в усіх досліджува-
них мовах є ідеограма “швидкість пересування” і пов’язана 
з нею ідеограма “інтенсивний початок руху”, які маніфесту-
ються дієсловами  інтенсивного руху у складі фразеологізмів: 
бігти, гнати, летіти, пуститись, рвати, мчати // бежать, 
мчаться, лететь, рвать // latać, biegać, iść, ruszyć, poruszać 
się, posuwać się, pędzić, rwać // go, fly, run, move, travel. До-
сить продуктивним є коло фразеологізмів, що виражає прямо 
протилежне значення – “повільний темп пересування”, а та-
кож фразем, що позначають напрямок і спосіб пересування. У 
формуванні фразеологічного значення таких ФО велику роль 
відіграють соматичні компоненти: нога (ноги), стопа, п’яти, 
очі // нога, стопа, п’ятки, глаза // pięta, noga, plecy // leg, foot, 
heels, face, nose, toe. У східнослов’янських мовах повільний 
темп пересування однаково ототожнюється з образом черепа-
хи, а у германських мовах співвідноситься з образом равлика.

Характер руху в досліджуваних мовах зумовлений по-
доланням різних перешкод. Великих підгруп ці одиниці не 
утворюють, переважно засвідчено один-два фразеологізми, 
що позначають якийсь особливий тип переміщення: зробити 
гак // переступать через порог // chodzić ciemnymi uliczkami // to cut 
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off a corner. Численна група ФО германської мови позначає пере-
міщення пішки та рух разом із іншими людьми; декілька ФО, які 
ми відносимо до цієї ідеограми, не мають еквівалентів в іншій мові: 
англ. to travel / walk bodkin, to have the wall, to pick one’s steps / way 
// укр. кресати підковами, гопки скакати, йти / бігти, як собака на 
посвист. Крім того, ці поняття здатні визначати певну ознаку пред-
метів, виконувати функцію членування й семіотичної категоризації 
дійсності: тільки й бачили // как в воду канул // zapaść się pod ziemię 
// take to itself wings. Що стосується такого важливого аспекту пере-
міщення як рух до об’єкта, то варто відзначити, що цей аспект має 
розглядатися вкупі з аспектуально-семантичними класами дієслів і 
стосунком до маніфестації руху в одному напрямку: п’яти врізати 
// висеть на хвосте у кого // chodzić ślad w ślad // dog one’s footsteps. 
Cлід зазначити, що і в англійській, і в східнословянських мовах іс-
нують безеквівалентні одиниці, які складають специфіку відповід-
них мовних систем. Так, англійські ФО об’єднуються у специфічну 
групу зі значенням “попрямувати, відправитись кудись” і об’єднані 
інтегральними семами “односпрямованість руху” і “початок руху”: 
to direct one’s footsteps, to strike the trail, to set one’s foot. Фраземи зі 
значенням безперервного руху позначають кругові або хвилясті рухи, 
які співвідносяться з образом білки, в’юна, вужа.
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І. М. Патен
МЕЖЪЯЗЫКОВОЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ ИДЕОГРАММ 
ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ В НЕБЛИЗКО 
РОДСТВЕННЫХ ЯЗЫКАХ

В статье представлены основние фразеотематические группы 
(ФТГ) микрокатегории “движение” в четырех представлених 
языках (украинском, русском, польском и английском); 
прописано методику структурно-семантического моделирования 
фразеологических микросистем в виде семантических групп, 
семантических полей, синонимических рядов. Установлено 
парадигматические связи (вариативные, синонимические, 
антонимические) в этой фразеотематической группе. 
(Филологические исследования, вып. 13, 2013, с. 172-184)

Ключевые  слова: фразеотематическое поле, концепт 
движения, идеограмма, идеографическая структура, 
фразеотематическая группа, архисема.
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I. M. Paten
INTERLINGUAL COMPARISON IDEOGRAMS TO INDI-
CATE MOVEMENT NOT A SHORT RELATED LANGUAGES

The article presents the main frazeotematic groups (FТG) mikro-
category “movement” in four languages (Ukrainian, Russian, Polish 
and English); written method of structural and semantic modeling of 
microsystems as idiomatic semantic groups, semantic fields, synony-
mous series. Established paradigmatic relations (variation, synonyms, 
antonymic) in this frazeotematic group. (Philological researches, ed. 
13, 2013, p. 172-184).

Key words: frazeotematic field, the concept of motion, ideogram, 
ideographic structure, frazeotematic group, arhisema.
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