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ДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ
У ФРАЗЕОЛОГІЧНОМУ МІКРОПОЛІ „СЕРЕДНІЙ ВІК”

(НА МАТЕРІАЛІ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ)

Вивчення польського фонду засобів вербальної експлікації темпораль-
них понять має фрагментарний характер. Найповнішими у висвітленні пи-
тання вираження віку в польській мові є дослідження А. Марковського 
[Markowski 1992] та Р. Токарського [Tokarski 1984]. А. Марковський, аналізуючи  
польову сітку загальновживаного лексичного пласта польської мови, виді-
ляє семантичне поле „розвиток тіла”, конституентами якого є, серед іншого,  
18 лексем на окреслення людського віку (людини взагалі або ж конкрет-
но – особи жіночої / чоловічої статі)1 [Markowski 1992: 97–98]. Р. Токарський 
у межах двох хронологічних площин (діахронічний та синхронічний зрі-
зи) здійснив ґрунтовне дослідження польських лексичних мовних засобів, 
за допомогою яких синкретично виражено вік і стать людини (слова типу 
dziewczyna, baba, mąż та ін.)2 [Tokarski 1984]. Інших праць, у яких вивчення 
польських мовних засобів на позначення періодів людського життя було 
б здійснено комплексно, не виявлено. У поодиноких дослідженнях науко-
ві рефлексії лінгвістів зосереджено довкола мовного вираження старості 
в польській мові. Так, А. Нєвяра дослідила етимологічні корені іменника 
starość [Niewiara 1995], М. Вольни проаналізувала мовну картину старості 
тварин та людей у польській мові, у творенні якої беруть участь і деякі поль-
ські фразеологічні одиниці (далі ФО) на позначення цього вікового періоду  
[Wolny 2003]. Нечисленні ФО (stary piernik, stary grzyb, stary ramol, stare 
pudło, stare próchno, stary koń, stary byk, stara malutka, stary malutki, podeszły 
wiek, sędziwy wiek, jesień życia, dojrzały wiek, stary, ale jary), за допомогою 
яких у польській мові виражено здебільшого старість, стали, серед іншого, 
обʼєктом дослідження М. Потент-Амброзєвіч: ідеться головно про ФО, струк-
турним елементом яких є прикметник stary, а також ті ФО, які школярі пода-
ли під час анкетного опитування [Potent-Ambroziewicz 2013]. Окремі польські 
ФО з анімалістичним компонентом на позначення віку людини (cielęcy wiek, 
cielęce lata, stary cap) стали матеріалом дисертації львівської дослідниці 
Ю. І. Сагатої [Сагата 2013]. Промовистим є також факт відсутності в тритомній 

1 Масштабнішим, згідно з дослідженнями А. Марковського, є обсяг поля часу, у якому 
міститься 159 польських мовних одиниць, почленованих на дві групи: закрита (найме-
нування, пов,язані із календарною сегментацією дійсності); відкрита (всі інші темпо-
роніми, що відповідають на питання коли? як довго? як часто?) [Markowski 1992: 147].
2  Свій аналіз мовознавець провів згідно з принципами теорії поля.
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бібліографії праць у сфері польської фразеології „Матеріали до бібліогра-
фії польської фразеології” (1945–2005 рр.), що їх уклав фразеолог С. Бомба 
[Bąba 1998; Bąba 2003; Bąba 2008], жодної статті, присвяченої дослідженню 
ФО на позначення віку людини в польській мові3. Прогалина в лінгвістичному 
вивченні польських фразеологізмів на позначення періодів людського життя, 
зокрема й середнього віку людини, як частини національного мовного надбан-
ня її носіїв свідчить про те, що сьогодні назріла потреба ґрунтовного аналізу 
цих мовних утворень. Мета статті – дослідити динамічні процеси у фразеоло-
гічному мікрополі на позначення середнього віку людини в польській мові. 
Пропоноване дослідження основано на бісинхронному підході до вивчення 
ФО – через синтез нормативного та функціонального підходів.

Процес вторинної номінації середнього віку загалом не є продуктивним 
у польській мові, як це засвідчують різні лексикографічні джерела4. У межах 
чотирисегментного мікрополя „середній вік”5 локалізовано лише 21 його 
конституент (див. Рисунок 1) – вихідна база дослідження інноваційних оди-

3 Загалом серед фразеологічних праць, основаних на матеріалі польської мови, які 
подає С. Бомба у своєму тритомному виданні „Матеріали до бібліографії польської 
фразеології” [Bąba 1998; Bąba 2003; Bąba 2008], вдалося виявити лише 3 статті, об,єк-
том вивчення яких є, відповідно, три польські темпоральні ФО: coś wisi na włosku, na 
okrągło та ruski miesiąc.
4  Усього використано 12 фразеологічних та загальних словників: ISJP, MSF, SEP, SFJP, 
SFJPS, SFWP, SFWUTIA, USJP, WKS, WSF, WSFJP, WSFPWNZP (див. Список скорочень).
5 Дослідження проводимо в напрямі від архісеми мікрополя „середній вік” до кон-
кретних її втілень у значеннях ФО на позначення цього періоду життя людини. Для 
з,ясування ядрово-периферійного складу й структури мікрополя визначаємо низ-
ку критеріїв: 1) ядро мікрополя утворюють ті ФО, які безпосередньо виражають 
головну сему цього мікрополя („середній вік (період між молодістю і старістю)”). 
Ядровими елементами не можуть бути ФО на позначення чітко визначеного віково-
го періоду (наприклад, ФО chrystusowy wiek, chrystusowe lata, jezusowy wiek, jezusowe 
lata є периферійними компонентами мікрополя „середній вік”, оскільки ці ФО озна-
чають не загалом період середнього віку, а конкретний етап у цьому темпоральному 
відрізку – 33 роки); 2) периферія мікрополя має свою трисегментну диференціацію, 
яка визначається семантичною своєрідністю її складових – ФО на позначення се-
реднього віку. Усі периферійні конституенти розташовуємо згідно з дотриманням 
таких критеріїв: 2.1.) членування периферії мікрополя на зони залежить передусім 
від сигніфікативної структури значення його конституентів  – конкретних темпо-
ральних ФО: до периферії належать ФО, які в межах одного значення, крім темпо-
ральної сигніфікатеми мікрополя, мають ще й інші (диференційні нетемпоральні) 
сигніфікатеми. Розташування ФО в напрямку до дальшої периферії має прямо про-
порційну залежність від кількості сигніфікативних диференційних сем: чим більше 
додаткових сигніфікатем має ФО (тобто чим її сигніфікативне значення є розбудо-
ванішим), тим далі від ядра вона міститься; 2.2.) локалізація темпоральних ФО в 
межах однієї периферії, що здійснюється на підставі інтегральної сигніфікативної 
схеми, обумовлюється рівнем фреквентності цих ФО у текстах: чим частіше пев-
на ФО порівняно з іншою актуалізовується в мовленні, тим ближче до ядра вона 
міститься.



616

ниць в Національному корпусі польської мови (далі НКПМ (http://nkjp.pl; до 
уваги взято тексти, починаючи з 1989 р. ХХ ст.)) та Інтернеті (пошукова система 
Ґуґл; дати доступу: листопад 2011 – травень 2014 рр.).

Рисунок 1. Склад і структура фразеологічного мікрополя „середній вік”.

Загалом на основі результатів контекстного дослідження (усього дослі-
джено 8421 контекст) можемо стверджувати, що в межах пласту польської 
фразеології на позначення середнього віку людини простежується тенденція 
до нормативного використання цих мовних утворень в узусі сучасної поль-
ської мови (див. Діаграма 1 на с. 617).

Проте іноді узвичаєні польські ФО на позначення середнього віку як за-
костенілі мовні утворення, побутуючи в мовленні, не лише зберігають ціліс-
ність канонічного (нормативного) семантичного і структурного простору, а й 
виявляють свою потенційну здатність до гнучкості та оновлення, що набуває 
індивідуально-авторського або ж стійкого характеру. Будь-які прояви відхи-
лення від традиційно усталеного плану вираження і / чи змісту ФО, а також 
принципів сполучуваності ФО у контексті, тобто порушення кодифікованої 
фразеологічної норми6, кваліфікуємо як інновації. 

Дані контекстних досліджень унаочнюємо в Таблиці 1 (с. 618).

6  Під фразеологічною нормою, слідом за С. Бомбою, розуміємо „сукупність апробо-
ваних польською мовною спільнотою фразеологізмів, а також правил, що визнача-
ють спосіб їх реалізації в текстах” [Bąba 1986: 13].
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Діаграма 1. Співвідношення нормативного та інноваційного вживання 
польських ФО на позначення середнього віку людини7

7  У діаграмі та подальших таблицях використовуємо такі скорочення: Н – контексти, 
у яких ФО використано в її нормативному структурно-семантичному вигляді, ІВ – 
інноваційне вживання ФО.
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Таблиця 1. Статистичні дані пошуку інноваційних одиниць у межах 
фразеологічного мікрополя „середній вік”8

ФО

Пошукова система Poliqarp 
для матеріальної бази 

НКПМ (повна версія: 1800M 
сегментів)

Пошукова 
система

Ґуґл

(Być) nie pierwszej młodości РЛС8: 3 –––
(Być) w kwiecie wieku НС: 8; П: 8; РЛС: 14 РЛС: 4
(Być) w sile wieku П: 2; РЛС: 25 РЛС: 13
Chrystusowe lata РЛС: 1 –––
Chrystusowy wiek З: 2; РЛС: 4 РЛС: 3
Dojrzałe lata ––– –––
Dojrzały wiek K: 2; НС: 55; П: 1; Р: 22; РЛС: 16 НС: 43; РЛС: 9
Jezusowe lata ––– З: 30
Jezusowy wiek ––– –––
Lata męskie ––– –––
Południe (czyichś) lat ––– –––
Południe (czyjegoś) życia ––– –––
Przejść smugę cienia П: 1 НС: 1; П: 2
Przekroczyć smugę cienia НС: 1; П: 2 НС: 8; П: 5
Smuga cienia НС: 20; П: 6 НС: 2
Stara panna Р: 11; РЛС: 1 –––
Stary byk ––– –––
Stary kawaler Р:4 Р:1
Stary koń К: 8; HС: 4; П: 2; ПА: 9 –––
Wiek balzakowski А: 5; П: 2; РЛС: 6; РЛС + З: 1 З: 4; П: 4; РЛС: 1
Wiek męski К: 3; HС: 11; П: 2; РЛС: 3 HС: 1; РЛС: 1

8 Динамічні процеси описуємо за допомогою скорочень: А – алюзія, З – заміна певних 
компонентів у структурі ФО, К – контамінація, НС – неосемантизація, П – поширення 
компонентного складу ФО, ПА – подвійна актуалізація, Р – регулювання, РЛС – розши-
рення лексичної сполучуваності, С – скорочення компонентного складу ФО.
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Введення у мінімальний9 контекст ФО слів, що суперечать її норматив-
ній валентній схемі, вважаємо інноваційним явищем – розширенням лекси-
ко-семантичної сполучуваності. „Сполучуваність одиниць лексико-фразео- 
логічної системи, – як влучно зазначає Ю. І. Сагата, – не є довільною – вона 
детермінована вимогою семантичної узгодженості одиниць, що поєднують-
ся між собою (в протилежному випадку здійснення конститутивної функції 
виключало б реалізацію інформативно-комунікативної)” [Сагата 2013: 58]. 
Неконвенційне заповнення вільних місць у схемі сполучуваності ФО у мовоз-
навчій літературі кваліфікують як зміну, що меншою чи більшою мірою зумов-
лює еволюцію семантичного обсягу ФО [Білоноженко і Гнатюк 1989: 84–87]. 
У мовленнєвій реалізації польських ФО на позначення середнього віку за-
фіксовано 104 випадки порушення їхньої нормативної схеми сполучуваності,  
адже замість субʼєкта з категорії „людська істота” в контекстах натрапляємо 
на найменування: 1) фауни і флори (48: 22 – (być) w sile wieku; 10 – dojrzały 
wiek; 10 – (być) w kwiecie wieku; 2 – wiek męski; 3 – (być) nie pierwszej młodości; 
1 – wiek balzakowski): ...natomiast po stronie drugiej rozpościera się rozległy park, 
przecięty szerokimi alejami spacerowymi i z drzewami wcale już nie pierwszej  
młodości (НКПМ: „Gazeta Wyborcza”)10; Za trzyletniego ogiera, który wchodzi w 
wiek męski, może wziąć 10 tys. i więcej (НКПМ: „Polityka”); 2) людської спіль-
ноти, держави, міста, установи, групи людей тощо, які розуміємо як певну 
сукупність представників людського роду (19: 6 – dojrzały wiek; 4 – (być) w 
sile wieku; 4 – chrystusowy wiek; 2 – (być) w kwiecie wieku; 1 – stara panna; 
1 – wiek balzakowski; 1 – wiek męski). Загалом зрушення в семантичній пло-
щині ФО, в яких простежуються зміни такого характеру в суб’єктних позиціях 
мінімального контексту, не є вагомими, про що зазначає, зокрема, Г. Дзям-
ська-Ленарт [Dziamska-Lenart 2004: 105–106, 138]. Однак у випадку ФО на 
позначення вікових періодів їхній семантичний каркас деформується: напри-
клад, у заголовку Poradnia w sile wieku (O jubileuszu Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej...) (І: http://www. ziemiawalecka.pl)) адресант, очевидно, має на 
увазі не вік працівників відповідної інституції, а безпосередню кількість років 
від створення цієї інституції, іншими словами – час її існування; 3) інших кон-
кретних предметів (17: 8 – (być) w sile wieku; 4 – dojrzały wiek; 3 – (być) w kwiecie 

9  Термінами „мінімальний контекст” та „максимальний контекст” оперують С. Бомба 
[Bąba 1989:  185], Я.  Ліберек [Liberek 1998:  87], Г.  Дзямська-Ленарт [Dziamska-Lenart 
2004:  101]. Мінімальний контекст, згідно з перерахованими науковими працями,  – 
це найближче словесне оточення, з яким ФО вступає у валентні відношення (тобто 
йдеться про лексико-семантичну сполучуваність ФО). У лінгвістичній літературі 
натрапляємо теж на інші терміни, що окреслюють назване мовне явище: „оточення 
фразеологізму” або „фразеологічне оточення” [Білоноженко і Гнатюк 1989: 84]. 
Максимальний контекст, натомість,  – це загальне лексичне тло висловлювання, у 
якому актуалізовується стійкий мовний вислів.
10 Тут і далі у дужках зазначаємо джерело, звідки взято певний контекст. Усі контексти з 
НКПМ та Інтернету подаємо в оригінальному написанні (без виправлень синтаксичних 
чи інших помилок).
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wieku; 1 – chrystusowy wiek; 1 – chrystusowe lata): Tramwaje w chrystusowym 
wieku. 33-letnie tramwaje być może są jeszcze bardzo dobre (І: http://www.
egorzowska.pl/pokaz,miasto,2580); 4) абстрактних понять (14: 5 – dojrzały wiek; 
3 – (być) w kwiecie wieku; 4 – (być) w sile wieku; 2 – chrystusowy wiek): Cieszy 
mnie to, że wiersz, mimo iż ma wiek Chrystusowy, wciąż żyje (НКПМ: „Dziennik 
Polski”); Jakiej znowu przyrodzie, pacanie, tej która zabija nasze jaźnie, które 
osiągnęły dojrzały wiek? (НКПМ: Usenet –pl.soc.religia); 5) особовий іменник, 
однак на позначення протилежної, ніж це передбачено нормою, статі. Так, у 
6 контекстах сигніфікативне значення ФО wiek balzakowski змінено на рівні 
семи ̒ статьʼ: субʼєктом є чоловік. Наприклад: Pan leciwy, no może nieleciwy, ale 
w balzakowskim wieku… (НКПМ: Usenet – pl.hum.poezja); …dotyczył sporego 
odsetka mężczyzn osiągających wiek balzakowski (І: http://www.aptekarzpolski.
pl)11. Аналізоване явище – розширення лексичної сполучуваності ФО wiek 
balzakowski – вважаємо фразеологічною помилкою12, адже внутрішня форма 
цієї ФО зазнає деформації. Можливо, використовуючи ФО wiek balzakowski, 
автори знаходять звʼязок з середнім віком безпосередньо самого французь-
кого письменника – Оноре де Бальзака. Хибні уявлення зумовлюють, зако-
номірно, помилкову зміну традиційного словесного оточення: лексеми з 
категорії „жіноча особа” → лексеми-найменування осіб чоловічої статі. На-
справді ж внутрішню форму цієї ФО можна дешифрувати на основі творчої 
спадщини письменника: wiek balzakowski – це, згідно з SEP, „алюзія до назви 
роману Бальзака „Тридцятилітня жінка” [SEP 1998: 33]. Отже, цей стійкий ви-
слів мав би означати жінку, яка має саме стільки років.

Присутність у максимальному чи мінімальному контексті ФО певних 
лексем, семантично або формально співвідносних з елементами плану ви-
раження тієї ж ФО, створює умови для актуалізації її бінарної семантичної 
природи (ідіоматичної та дослівної площини). Слідом за В. М. Білоноженко 
та І. С. Гнатюк [Білоноженко і Гнатюк 1989: 87–106], інновацію такого типу 
називаємо „подвійною актуалізацією ФО”. „Термін „подвійна актуалізація”, 
на відміну від інших, – як наголошують В. М. Білоноженко та І. С. Гнатюк, – 
вказує на паралельне сприйняття значення фразеологізму і співзвучного з 
ним вільного словосполучення. Найповніше окреслює суть позначуваного 

11 В 1 контексті НКПМ виявлено також конвергентне поєднання інновації-розши-
рення лексичної сполучуваності (нова сигніфікатема – „чоловік” (про що сигналізу-
ють родові форми дієслів в минулому часі (zaczesał, odnalazł się), а також прикметник 
kulturalnemu) та інновації-заміни компонентного складу ФО wiek balzakowski (за-
мість іменникового компонента wiek використано інший – przedział): O nieznajoma, ze 
śliskim pismem, powiedz, choćby i prawdę kulturalnemu (czego dowodzi sygnet), który zaczesał 
włosy po tysiąckroć zanim odnalazł się w tym samym: przedziale, jak mówią, balzakowskim 
(НКПМ: Usenet – pl.hum.poezja).
12 Під фразеологічними помилками розуміємо деякі з-поміж інновацій (родове – видо-
ве поняття), які є функціонально невиправданими [Markowski 2005: 177; Bąba 2009: 101; 
Buttler 1960: 18–19; Сагата 2013: 49], порушують закладений у ФО образ та дисонують з 
традиційно гармонійним для неї контекстом.
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поняття” [Білоноженко і Гнатюк 1989: 88]. До мовної гри, побудованої на 
явищі подвійної актуалізації в межах аналізованих ФО, носії польської мови 
вдаються нечасто – зафіксовано всього лиш 9 контекстів з інновацією цього 
типу (базовою одиницею є ФО stary koń „дорослий чоловік або підростаючий 
хлопець, який поводиться інфантильно, по-дитячому” [USJP 2003: t. 3, 1381]). 
Так, читаючи контекст I poczułem się jak małe dziecko, które nabroiło i boi się 
odpowiedzialności. Ja! Stary koń z siwą grzywą! Ja! Ojciec dzieciom! A tu jeszcze 
Tośka zaczyna marudzić (НКПМ: „Dziennik taty”), реципієнт спершу готується 
до фразеологічного сприйняття мовного утворення stary koń, яке далі дещо 
порушується внаслідок використання сукупності лексем, семантично суміж-
них з іменником koń – siwa grzywa. Фразеологічна сутність вислову stary koń, 
однак, у міру подальшого акцентування на співвіднесеності ФО з людиною 
(Ojciec dzieciom!) поступово відновлюється.

Контекст, будучи необхідною умовою існування ФО, чинить іноді деструк-
тивний вплив на значеннєву структуру ФО. Кодифіковане в лексикографічних 
джерелах (а значить, закріплене нормою) смислове наповнення ФО у мов-
ленні може зазнавати: 1) кардинальної руйнації, що, своєю чергою, зумов-
лює виникнення (шляхом повторного переосмислення того самого слово- 
сполучення) абсолютно нового, жодним чином не повʼязаного із традицій-
ним, значення (т. зв. паралельні семантичні зрушення [Баран 1980: 107–108]), 
2) семантичного розгалуження чи часткової деформації сигніфікативного, де-
нотативного та конотативного рівнів на базі еволюції канонічного значення 
(т. зв. вторинні семантичні зрушення [Баран 1980: 107–108]). Усі зафіксовані 
випадки неосемантизації – це приклади паралельних семантичних зрушень 
(154: 98 – dojrzały wiek; 22 – smuga cienia; 12 – wiek męski; 9 – przekroczyć smugę 
cienia; 8 – (być) w kwiecie wieku; 4 – stary koń13; 1 – przejść smugę cienia). Так, у 
22 контекстах зафіксовано нове сигніфікативне значення (без смислової спо-
рідненості з первинним: 1) „життя після сорока років” [WSF 2008: 173] / „дру-
га половина життя, зрілість” [WSFJP 2003: 128]; 2) „смуток, відчуття жалю, знак 
печалі, задуми” [WSF 2008: 173]) ФО smuga cienia – „смерть”. Наприклад: My 
ćpunów znać nie chcemy, nie znamy, nie rozumiemy, mogą więc sobie spokojnie 
ćpać, do czasu, aż umrą wszystkie ich kontakty, do czasu aż oni sami odejdą w 
smugę cienia (НКПМ: „Dziennik Bałtycki”); A historia prawdziwa. Sam niedoszły 
samobójca opowiadał. W dodatku, to znany przed laty sportowiec. Hal ps. smuga 
cienia w wersji optymistycznej) (НКПМ: Usenet – pl.hum.poezja). Використання 
в узусі сучасної польської мови ФО smuga cienia в значенні „смерть”, імо-
вірно, зумовлюється конотаціями компонента cień, адже у віруваннях різних 

13 Виникнення нового значення ФО stary koń вважаємо авторськими помилками, зу-
мовленими, очевидно, поверховим знанням фразеології з анімалістичним компонен-
том: під ФО stary koń автори неслушно, на нашу думку, мають на увазі значення струк-
турно подібних (прикметник stary + назва тварини) ФО stary lis / wróbel „досвідчена 
людина”. Наприклад: ...że o książce pisze stary koń, który niejedno już w życiu przeczytał, 
który ma humory i wymagania...(НКПМ: Usenet – pl.rec.ksiazki); Otóż na doświadczonego 
mężczyznę mówi się żartobliwie: „ty stary koniu”... (НКПМ: Usenet – pl.hum.poezja).
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культур тінь має безпосередній зв’язок з потойбічним життям: „(...) тінь у 
багатьох народів ототожнюється з душею; у греків – підземне царство – це 
царство тіней, що поширилося в усьому світі (...)” [Жайворонок 2006: 598]; 
компонент cień належить також до складу ФО cienie elizejskie і kraina cieni, 
що мають, відповідно, значення „в стародавній міфології: душі померлих, які 
блукають по Єлисейських полях” [USJP 2003: t. 1, 464], „у грецькій міфології: 
місце перебування душ померлих; Єлисейські поля” [USJP 2003: t. 1, 464].

Творчий підхід14 до використання фразеологічних засобів на позначення 
віку людини носії польської мови застосовують теж, удаючись до структур-
них змін ФО (інновації-модифікації), що зазвичай відбуваються із більшим / 
меншим порушенням їхньої семантичної спаяності. Відповідно до механізму 
виникнення інноваційної структури, у статті виділяємо: заміну компонентів 
ФО, поширення компонентного складу ФО, контамінацію, регулювання, фра-
зеологічний натяк (алюзію).

Оновлення плану вираження ФО шляхом заміни, або субституції, її компо-
нентів відбувається, зазвичай, на підґрунті смислових відношень (парадигма-
тичних зв’язків, паронімії тощо). Заміна компонентного складу аналізованих 
одиниць відбулася у 38 контекстах: 30 – jezusowe lata; 6 – wiek balzakowski; 2 – 
chrystusowy wiek. Так, у контексті Po przekroczeniu chrystusowych dwóch trójek 
człowiek wchodzi w smugę cienia i musi pamiętać, że w jego wieku nawet Jezus 
dał sobie spokój, zwinął manatki (НКПМ: „Rebelia”) виявлено інновацію-заміну 
компонентного складу ФО chrystusowy wiek, що означає „33 роки”, а саме – 
Chrystusowe dwie trójki). Зафіксована функціональна субституція одного з 
компонентів ФО chrystusowy wiek, очевидно, не вносить деструктивного ха-
рактеру в її семантичний обсяг, а лише підтримує та підсилює комунікативне 
призначення аналізованої ФО: неконвенційність трансформованого звороту 
зумовлює інтенсифікацію експресивно-стилістичної тональності та підсилен-
ня семантичного акценту на рівні сигніфікативного значення „33 роки”.

Збагачення не лише структурної, а й смислової площини ФО, особливо  
на рівні її денотативного наповнення, часто простежуємо у випадку інно-
ваційного прийому поширення компонентного складу польських ФО на 
позначення середнього віку людини. У сучасному узусі польської мови кон-
тексти з поширенням лексичного складу аналізованих ФО є нечисленними 
(37 контекстів). Такі структурні зміни ФО на позначення середнього віку 
людини мають: 1) атрибутивний характер (30: 8 – (być) w kwiecie wieku; 7 – 
przekroczyć smugę cienia; 6 – smuga cienia; 3 – przejść smugę cienia; 2 – (być) 
w sile wieku; 2 – stary koń; 1 – dojrzały wiek; 1 – wiek balzakowski, новий ком-
понент – узгоджене означення). Наприклад: To wielka szansa i piękna forma 
samorealizacji, dzielenia się z innymi ludźmi tym, co mam jeszcze w sobie cennego 

14 Усвідомлюємо при цьому, що інновації не лише носять свідомий характер, націле-
ний на досягнення певного стилістичного чи прагматичного ефекту, а й можуть бути 
наслідком недосконалого опанування фразеологічної норми (див., наприклад, вище 
про фразеологічні помилки).
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do przekazania, nim się przekroczy ostatecznie i nieodwołalnie conradowską 
„smugę cieniaˮ (І: http://www.istotne.pl/glos_boleslawca1271.php). Компо-
нент-поширювач (узгоджене означення conradowską) є своєрідним ключем 
до декодування внутрішньої форми ФО przekroczyć smugę cienia, адже вона 
походить від назви автобіографічного твору англійського письменника (поль-
ського походження) Джозефа Конрада (роман „The Shadow Line”– „Smuga 
cienia” (надрукований 1917 р.), який польський режисер Анджей Вайда екра-
нізував у 1976 р.). У книзі йдеться про молодого моряка, який уперше ставши 
капітаном корабля, зумів доставити корабель до порту, незважаючи на всі 
негаразди, які його спіткали. Цю пригоду автор метафорично окреслює як 
smuga cienia, від чого й походить розуміння цього виразу як кінець безтурбот- 
ної молодості і початок зрілості [Kopaliński 2002: 384]; 2) обставинний харак-
тер (7: 5 – wiek balzakowski; 2 – wiek męski): Zawsze lubił sport. Najbardziej piłkę 
nożną i narciarstwo. Wreszcie, już w wieku zdecydowanie męskim, ponad inne 
dyscypliny postawił kolarstwo (НКПМ: „Gazeta Krakowska”).

Фразеологічні контамінації розуміємо як накладання двох або кількох 
ФО15, передумовою чого є, здебільшого, їхня семантична чи / і структурна 
схожість. У контекстній базі НКПМ та Інтернету на базі аналізованої фразео-
логії ми виявили лише контамінації за формальним вузлом16 (базою є фор-
мальна схожість ФО) – усього 13 інноваційних уживань (8 – stary koń; 3 – wiek 
męski; 2 – dojrzały wiek). Прикладами контамінацій за формальним вузлом є, 
зокрема, інноваційна одиниця znać się jak stare konie (8 контекстів), що ви-
никла на базі схрещення структурно суміжних (спільний елемент – лексема 
koń) ФО stary koń і znać się jak łyse konie. Наприклад: Znamy się jak stare konie 
i często ze sobą grywamy (НКПМ: „Słowo Polskie. Gazeta Wrocławska”).

Інновації-регулювання17 розглядаємо слідом за польським дослідником 
С. Бомбою, а, отже, зараховуємо сюди: зміни словотвірної структури компо-
нентів, граматичних категорій компонентів ФО або ж модернізацію синтаксич-
ної схеми ФО. У контекстах ФО реалізовують один із потенційних виявів свого 
мовленнєвого функціонування, що закладений у їхній парадигмі. У межах  
ФО на позначення середнього віку зафіксовано 38 інноваційних уживань 
цього типу: 22 – dojrzały wiek; 11 – stara panna; 5 – stary kawaler. Так, інно-
вацію-регулювання виявляємо у контекстах Nikt ich nie wystawia z układów 
towarzyskich; przeciwnie, stanowią pożądane obiekty dla starszych panien 

15 Ширше явище контамінації розглядають польські дослідники. Наприклад, для  
мовознавців Г.  Дзямської-Ленарт [Dziamska-Lenart 2004: 52] та А.  Пайдзінської 
[Pajdzińska 1993: 156] фразеологічною контамінацією є не лише поєднання двох або 
кількох ФО, а й схрещення ФО з вільним словосполученням. Подібного типу мовні 
явища розглядаємо в межах поширення компонентного складу польських ФО на по-
значення середнього віку людини словами вільного вжитку. 
16 Вузол контамінації, за Ґ.  Дзямською-Ленарт [Dziamska-Lenart 2004: 53–54],  – це 
спільність між ФО, що зазнають контамінації. 
17 Терміном „інновації-регулювання” послуговуються також польські дослідники: 
Я. Ліберек [Liberek 1998: 181–201], Ґ. Дзямська-Ленарт [Dziamska-Lenart 2004: 72–82].
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i rozwódek, których jest wszędzie nadmiar (НКПМ: „Polityka”); „A na łóżeczku 
w wyprasowanej piżamce siedzi sobie niewielkiej postury starszy kawaler i w 
miseczce moczy nóżki. Z kuchni dobiega ciepły głos matki:) Jaruś dziecko, chlebek 
posmarować ci masełkiem i położyć szyneczkę, czy będziesz sobie kroił i jadł z 
talerzyka? (Odpowiedź:) na chlebek mamusiu, tak jak lubię” (НКПМ: Usenet – pl.soc.
polityka, йдеться про Ярослава Качинського), у яких деформовано норма- 
тивний план вираження ФО stara panna, stary kawaler.

Особливо помітним виходом поза межі кодифікованої норми є фразео-
логічна алюзія (фразеологічний натяк). „Фразеологічний натяк, – як заува-
жує І. С. Гнатюк, – являє собою вказівку на відомий носіям мови фразео- 
логізм внаслідок використання у певному контексті лексичних засобів, які 
нагадують про традиційний фразеологізм, що міг би бути вжитий в цих умо-
вах” [Гнатюк 1982: 21]. До інновації-алюзії в сучасному мовленні носії поль-
ської мови вдаються вкрай рідко – зафіксовано лише 3 інновації такого типу 
на базі ФО wiek balzakowski: Może ja i młodo wyglądam, ale widocznie w środku 
pod czaszką jestem już balzakowska (НКПМ: Usenet – pl.soc.dzieci).

Суперечність структури і / або семантики аналізованих ФО, яку виявляємо 
на рівні норми й узусу для низки конституентів мікрополя „середній вік”, свід-
чить про динамічну природу цих ФО, що, своєю чергою, виводить зі стану стати-
ки саме поле, роблячи його „рухомим” і функціонально залежним. Найчастіше 
оновлення формальної оболонки і / або семантичної самоорганізації вихідних 
одиниць дослідження відбувається в межах конституентів ядрової і другої пе-
риферійної зони фразеологічного мікрополя „середній вік” (397 ІВ – 100 %): 
ядро – 151 ІВ (38 %); периферія 1 – 88 ІВ (22 %); периферія 2 – 97 ІВ (25 %); пери-
ферія 3 – 61 ІВ (15 %) (див. Діаграма 2).

Інноваційні процеси (397 ІВ), 
зафіксовані в НКПМ та Інтернеті 
в межах польських ФО на позна-
чення середнього віку людини, 
відбуваються в різних напрямках: 
алюзія – 0,75 %; заміна – 10 %; 
контамінація – 3 %; неосеманти-
зація – 39 %; поширення – 9 %; по-
двійна актуалізація – 2 %; розши-
рення лексичної сполучуваності – 
26 %; регулювання – 10 %; суміжні 
типи – 0,25 %. Істотну частину пе-
релічених інноваційних явищ (57 % 
від усієї кількості інновацій), зва-
жаючи на їхній експансивний про-
яв у контекстній базі НКПМ та Ін-
тернету, доцільно, на нашу думку, 
взяти до уваги під час подальшої 

Діаграма 2. Загальне співвідношення 
інноваційних явищ  

у ядрово-периферійних зонах мікрополя 
„середній вік”
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кодифікації норми польської фразеології на позначення середнього віку лю-
дини. Йдеться про зміни: 1) семантичного характеру: 1.1.) словникова моно- 
семічність ФО → функціональна полісемічність ФО: ФО dojrzały wiek (НС: 98), 
(być) w sile wieku (РЛС: 38); 1.2.) збереження полісемічної будови ФО з певною 
модифікацією її значень: ФО (być) w kwiecie wieku (РЛС: 18); 1.3.) виникнен-
ня нового узуального значення полісемічної на рівні словникових дефініцій 
ФО: ФО smuga cienia (НС: 22); 2) структурного характеру: субституція одного 
з компонентів нормативного формального наповнення ФО, що сприяє роз-
виткові варіантного ряду (ФО jezusowe lata → jezusowy wiek (30) чи інновація- 
регулювання ФО dojrzały wiek (19), що зумовлює появу ФО (ktoś) (jest) dojrzały 
wiekiem). На фразеологічні помилки натрапляємо в текстах НКПМ та Інтерне-
ту лише незначною мірою: wiek balzakowski (РЛС: 6), (być) w sile wieku (РЛС: 1), 
stary koń (НС: 4). Наведені дані виразно засвідчують динаміку фразеологічно-
го складу польської мови на рівні стійких сполук, що є експлікацією середньо-
го віку, унаочнюючи водночас їхні широкі трансформаційні потенції.
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У статті виявлено і проаналізовано інноваційні процеси, що відбуваються 
в межах польських ФО на позначення середнього віку людини – конституентів 
відповідного темпорального мікрополя. Простежено вплив динамічних явищ на 
склад і структуру аналізованого фразеологічного мікрополя. Здійснено норма-
тивну оцінку інноваційних явищ: виявлено експансивні інноваційні одиниці та 
фразеологічні помилки. Дослідження проведено із залученням багатої джерель-
ної бази як на рівні системи, так і на рівні узусу сучасної польської мови.

Ключові слова: фразеологічна одиниця, динамічні процеси, експансивна ін-
новація, фразеологічне мікрополе, середній вік.
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The dynamic processes within phraseological microfield „middle ageˮ 
(on the material of Polish language)

Innovative processes that take place within Polish phraseological units denoting 
the middle age of man (constituents of the corresponding temporal microfield) are 
analysed in the article. Influence of the dynamic processes on composition and 
structure of the analysis able phraseological microfieldis is retraced. The normative 
estimation of the innovative processes is carried out: expansive innovative units and 
phraseological errors are educed. Research is based on a vast material both at the 
level of the system and at the functional level of modern Polish language.

Keywords: phraseological unit, dynamic processes, expansive innovative units, 
phraseological microfield, the middle age.


