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ПРЕЦЕДЕНТНА МОТИВАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ 
ПРОСТОРОВОЇ СЕМАНТИКИ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ

Анотація. Статтю присвячено зіставному аналізові прецедентної мотивації фразеологічних оди-
ниць просторової семантики в українській та англійській мовах. Розкрито розуміння мотивації та 
надано визначення прецедентної мотивації. Окреслено поняття прецедентні феномени та введе-
но визначення фразеологічних одиниць просторової семантики. Виявлено прецедентні феномени у 
компонентному складі фразеологічних одиниць досліджуваних мов. У результаті зіставного аналізу 
тематичної належності прецедентних феноменів встановлено особливості прецедентної мотивації 
досліджуваних фразеологічних одиниць. Доведено, що прецедентна мотивація українських фра-
зеологічних одиниць просторової семантики тісніше пов’язана з духовною сферою, а англійських –  
з об’єктивною реальністю. 
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PRECEDENT MOTIVATION OF PHRASEOLOGICAL UNITS 
OF SPATIAL SEMANTICS IN UKRAINIAN AND ENGLISH LANGUAGES

Summary. The article focuses on the comparative analysis of the precedent motivation of the phraseological 
units of spatial semantics in the Ukrainian and English languages. The aim of the paper is to define the 
peculiarities of the precedent type of motivation in the languages under analysis. The general understand-
ing of motivation has been outlined and the definition of the precedent motivation has been introduced.  
The term of precedent phenomena has been determined. The phraseological units of spatial semantics have 
been defined as those, in the semantic structure of which the integral seme “space” is identified. Precedent 
phenomena in the structure of the phraseological units of spatial semantics have been distinguished and 
classified. The comparative analysis of the classification of the precedent phenomena has been carried out.  
It has revealed the peculiarities of the precedent motivation of the phraseological units of spatial semantics 
in the languages under study. It has been proved that the precedent motivation of the Ukrainian phraseolog-
ical units of spatial semantics is more closely connected with the spiritual sphere (religion and mythology), 
and the precedent motivation of the English phraseological units under analisys is related to the objective 
reality (historical past and environment). 
Keywords: precedent motivation, phraseological units, spatial semantics, Ukrainian language, English 
language. 
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Постановка проблеми. Дослідження мо-
тивації є однією з найактуальніших про-

блем сучасного мовознавства, зокрема фразеоло-
гії. Розуміння фразеологічних одиниць (ФО) як 
лінгвосеміотичних феноменів дозволяє створити 
новий підхід до аналізу мотиваційних процесів 
у фразеології, який поєднує традиційно лінгвіс-
тичний і когнітивний аспекти проблематики. 
У межах методики, запропонованої О. Селівано-
вою, мотивація розуміється як «наскрізна лінгвоп-
сихоментальна операція формування ономасіоло-
гічної структури на підставі вибору мотиватора із 
мотиваційної бази структури знань про позначене 
у складній системі зв’язків різних пізнавальних 
функцій етносвідомості» [4, с. 160]. Мотиватором 
О. Селіванова визначає мотиваційну ознаку, тоб-
то той семантичний компонент, який є основою 
називання мовної одиниці. В основі такого ро-
зуміння мотивації лежить закладене О. Потебнею 
поняття внутрішньої форми як «відношення зміс-
ту думки до свідомості» [2, с. 218]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Внутрішня форма як основа мотивації розгля-
далася в працях А. Д’якова, В. Манакіна, К. То-
карева, W. Leopold та ін. У своїй концепції до-
слідження мотиваційних процесів О. Селіванова 
виділяє три критерії, на яких ґрунтується моти-
вація: статус мотиватора у структурі знань про 
позначуване, раціональність і прецедентність 
інформації, що покладено в основу ономасіоло-
гічних структур номінативних одиниць [3, с. 13]. 
Критерій прецедентності розуміється як куль-
турна значущість мотиватора для певної етніч-
ної спільноти. За цим критерієм виокремлюють 
непрецедентну та прецедентну мотивацію.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Розроблений О. Селі-
вановою метод встановлення типу мотивації 
номінативних одиниць апробований на різних 
класах номінативних одиниць представника-
ми когнітивно-ономасіологічної школи: І. Кази-
мир, В. Калько, О. Коноваловою, Н. Рибалкою, 
С.А. Стройковою, Н.В. Швець. Але у сучасному 
мовознавстві бракує досліджень типів мотивації 
ФО просторової семантики, зокрема зіставного 
аналізу прецедентної мотивації ФО просторової 
семантики в українській та англійській мовах. 

Мета статті. Основною метою статті є вияв-
лення особливостей прецедентної мотивації ФО 
просторової семантики в українській та англій-
ській мовах. 

Виклад основного матеріалу. Прецедентна 
мотивація характеризується вибором мотивато-
рів, які визначаються як прецедентні феномени. 
Вслід за О. Селівановою під прецедентними фе-
номенами розуміємо складники концептуальної 
системи, «позначення та зміст яких добре відомі 
представникам певної етнокультурної спільноти, 
вaгoмi й використовувані в когнітивному й кому-
нікативному плані» [3, с. 108]. Вони формують 
культурно-мовну компетенцію, яка набуває ви-
яву у здатності людини розпізнавати культурно 
значущі установки і норми у мовних одиницях, 
уможливлює її етнічну та культурну самоідет-
нифікацію. На мовному рівні прецедентні фе-
номени набувають репрезентації словом, сло-
восполученням, висловлюванням або текстом. 
Найчастіше вербалізованими прецедентними 

феноменами виступають оніми. У фразеології 
прецедентний тип мотивації реалізується через 
наявність вербалізованих прецедентних феноме-
нів у компонентному складі ФО. 

Аналіз ФО просторової семантики в україн-
ській та англійській мовах виявив одиниці з пре-
цедентною та непрецедентною мотивацією. До 
ФО просторової семантики відносимо такі, у се-
мантичній структурі фразеологічного значення 
яких виявлена інтегральна сема простору. Такі 
одиниці вербалізують просторові характерис-
тики об’єктів, місця, відношення між об’єктами 
в просторі та рух. 

 ФО просторової семантики з прецедентним 
типом мотивації складають незначний відсоток 
від загальної кількості (4% в українській мові 
і 2% в англійській) і є продуктивнішими в укра-
їнській мові. В обох мовах найвища кількість 
таких одиниць використовується на позначення 
руху (49% в українській мові і 48% в англійській).

Аналіз прецедентних мотиваторів ФО просто-
рової семантики встановив, що спільні риси пре-
цедентної мотивації таких одиниць сформували-
ся під впливом античної культури на окремі на-
ціональні культури. Наприклад, у складі ФО на 
позначення занедбаного місця в обох мовах вияв-
лений онім Авгій: укр. авгієві стайні ‘щось дуже 
занедбале, повне безладдя, хаосу’ [10, с. 858];  
англ. Augean stables ‘занедбале, занехаяне місце’ 
[1, с. 55]. 

У фразеологічних системах обох мовах зафік-
совані одиниці, у компонентному складі яких 
виявлені назви професій. Наприклад, англ. like 
a lamplighter ‘бігти, як очманілий; нестися, ле-
тіти, бігти стрімголов’ [1, c. 830]. Українська ФО 
голити в москалі використовувалася на позна-
чення відправлення молодих людей до царської 
армії. У її внутрішній формі зберігається інфор-
мація про те, що «до 1874 р. всім, кого призивали 
в царську армію, голили передню частину голо-
ви» [5, Т. 2, с. 107]. 

Особливістю цього типу мотивації в україн-
ській мові є його вища співвіднесеність з духо-
вною сферою, а саме з міфологією і релігією. 

Як показав аналіз виявлених вербалізованих 
прецедентних феноменів у компонентному складі 
українських ФО зафіксовано значну кількість на-
йменувань злих міфологічних істот. Здебільшого 
такі одиниці використовуються на позначення 
швидкого і безслідного зникнення. Наприклад: 
укр. хапун ухопив ‘хто-небудь швидко, несподіва-
но зник і не з’являється’ [10, с. 921], як (мов, ніби і 
т. ін.) лиз (лизень, лизь) злизав ‘хто-небудь швид-
ко, непомітно, безслідно і т. ін. зник’ [10, с. 422], 
як (мов, ніби і т. ін.) пійма пойняла ‘хто-небудь 
безслідно зник, когось ніде немає’ [10, с. 641], як 
(мов, ніби і т. ін.) чорт злизав ‘хто-небудь зник 
або що-небудь зникло безслідно’ [10, с. 954]. 

Характерною рисою українських ФО з пре-
цедентною мотивацією на позначення руху, зде-
більшого переміщення у просторі, є їх структура. 
Часто вони побудовані за моделлю простого ре-
чення, що складається з двох компонентів, які 
співвідносяться між собою як підмет і присудок. 
Структура таких ФО є незамкнутою: вони син-
таксично і змістовно незавершені та в контексті 
потребують завершення іменником або відповід-
ним займенником, наприклад: укр. мара водить 
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кого ‘хтось блукає, не усвідомлюючи місця свого 
перебування’ [10, с. 464]. Як показує приклад, 
такі одиниці зберігають риси міфологічного про-
стору, оскільки передають образне сприйнят-
тя і суб’єктивне відношення до об’єктивної дій-
сності. Фактичний виконавець дії у реальності, 
іншими словами, суб’єкт, постає об’єктом дії 
у структурі таких одиниць. Таким чином, ситуа-
ції, пов’язані з переміщенням людини у просторі, 
в українській фразеологічній системі набувають 
характеристик фатальності, покірності вищим, 
непідконтрольним людині силам.

Міфологічні прецедентні мотиватори дуже 
часто виступають оцінно-емотивними показ-
никами і можуть надавати як позитивної, так і 
негативної оцінки переміщенню. Наприклад, 
українська ФО Бог (Господь) несе / приніс ‘хто-
небудь з’являється, приходить’ [10, с. 37] вира-
жає позитивне ставлення до чийогось приходу 
або приїзду, а ФО чорт (дідько, нечистий, не-
чиста [сила], лихий і т. ін.) несе / приніс (по-
ніс) ‘уживається для вираження незадоволення 
з приводу прибуття когось небажаного куди-не-
будь або чийого-небудь небажаного відправлян-
ня кудись’ [10, с. 953], чорт (нечистий, бенеря) 
носить кого ‘уживається для вираження неза-
доволення з приводу того, що хтось невчасно 
або багато ходить, вештається в різних місцях’  
[10, с. 953] виражають негативне ставлення до 
чийогось прибуття або переміщення. 

Українська фразеологічна система також за-
карбувала міфологічні уявлення про віддалені 
території та далекі відстані. Назви міфологічних 
істот виявленні у складі ФО на позначення відда-
леної відстані, наприклад: укр. [самому] чортові 
в зуби ‘у найнебезпечніше або найвіддаленіше 
місце; у найскрутніше становище, у найскладні-
ші обставини’ [10, с. 956], у чорта в зубах ‘у від-
даленому або якому-небудь невідомому, небез-
печному місці’ [10, с. 955], до біса на роги ‘дуже 
далеко, у найнебезпечніше місце’ [10, с. 32]. Ми 
припускаємо, що негативне сприйняття віддале-
них земель зумовлюється осілим способом життя 
українського етносу, його історичною долею, за 
яку він зазнав значну кількість ворожих нападів. 
Отже, далечінь асоціюється у свідомості українців 
з чужиною, небезпекою і загрозою життю [6; 7]. 

Про тісніший зв’язок української фразеоло-
гічної системи з релігією свідчить той факт, що 
лише в українській мові зафіксовані ФО на по-
значення рухової активності з компонентами-
геортонімами: укр. наче кобила в спасівку ‘без 
кінця крутити, кивати головою’ [9], як (мов, ніби 
і т. ін.) собака (пес) у пилипівку ‘з сл. тремтіти і 
т. ін. дуже’ [10, с. 839]. Спасівка – ‘піст, що при-
падає на кінець літа (з 1 по 15 серпня за старим 
стилем) [5, Т. 9, с. 839]. Пилипівка – різдвяний 
піст [5, Т. 6, с. 352]. 

Під впливом релігійних уявлень людей сфор-
мувалися ФО на позначення перебування у без-
печному або небезпечному місці, наприклад, 
укр. як (мов, ніби / т. ін.) у Бога (у Христа) за 
пазухою ‘у повній безпеці, без хвилювань, спокій-
но’ [10, с. 42]; лізти / полізти у [саме] пекло ‘на-
магатися бути там, де найважче, де найбільша 
небезпека; ризикувати життям [10, с. 439]. 

Оніми, які виявлені в складі українських ФО, 
є типовими іменами сільської бідноти та набува-

ють десемантизації. Наприклад, на позначення 
тюрми в українській мові використовується оди-
ниця Іванова хата [8, с. 189], внутрішня форма 
якої додатково несе інформацію про те, що тюрма 
є місцем перебування звичайних та бідних лю-
дей. Українська ФО як (мов, ніби і т. ін.) [той] 
Марко у пеклі (по пеклу, по пеклі) ‘з сл. товкти-
ся, гасати і т. ін. невпинно, безугавно, не пе-
рестаючи; без потреби’ [10, с. 464] є єдиною ФО 
просторової семантики, в основу якої покладено 
образ героя легенд – Марка Пекельного.

Відмінною рисою англійських ФО просто-
рової семантики з прецедентною мотивацією 
є наявність онімів, які є власними іменами ре-
альних осіб або героями літературних творів. 
Наприклад, у внутрішній формі одиниці Let her 
go [Gallagher]! [1, с. 602] зберігається реальна 
історія, що відбулася під час перегонів у штаті 
Кентуккі. Цим виразом підганяли ірландського 
жокея, чиє ім’я було Геллегер [11]. ФО [as] dead 
as Queen Ann (Elizabeth) ‘і сліду не залишилося’ 
[1, с. 262] у своєму складі зберігає імена англій-
ських королев. В основі образності англійської 
ФО на позначення довгого кружного шляху 
round Robin Hood’s barn [12] лежать легенди про 
відомого середньовічного розбійника. А внутріш-
ня форма ФО on one’s Jack Jones [13] зберігає істо-
рію про вантажника, який розбагатів та перестав 
спілкувати з колишніми друзями, описану в піс-
ні Фреда Еплетта [14]. Образність ФО to follow 
one like St. Antony’s (Tantony) pig ‘ходити, як тінь 
(за кимсь)’ [1, с. 345] опирається на той факт, що 
Святий Антоній вважався покровителем свиней, 
тому поряд з ним зображувалася свиня. 

Також у складі англійських ФО з прицедент-
ним типом мотивації зафіксовано найменуван-
ня артефактів. Наприклад, ФО waltz Matilda 
походить від австралійської народної пісні про 
волоцюгу, який називав Матильдою свою до-
рожню сумку [13]. ФО shoot through like a Bondi 
tram зі значенням ‘піти або проходити повз 
швидко’ зберігає інформацію про поїзд, що до 
1960 курсував між Сіднеєм та Бонді [12]. ФО 
hoist the Blue Peter [1, с. 497], яка має значен-
ня ‘відпливати, прощатися’, виникла завдяки 
традиції піднімати синій прапорець з білим 
квадратом, який називають Blue Peter, перед 
відплиттям корабля. ФО Ford family [1,с. 350] 
містить у своєму компонентному складі назву 
відомої марки автомобілів і позначає сім’ю, що 
мандрує на форді, шукаючи роботи.

Додамо, що серед компонентів англійських 
ФО виявлено реальні географічні назви: англ. 
make a Virginia fence ‘іти хитаючись, неміцно 
триматися на ногах (про п’яного або що удає 
з себе п’яного)’ [1, с. 645], from China to Peru ‘від 
Китаю до Перу; скрізь’ [1, с. 361], take a child to 
Bаnbury Cross ‘гойдати дитину на нозі або но-
гах’ [1, с. 909], Newgate fashion ‘парами, по двоє  
(як арештанти Ньюгейтської тюрми)’ [1, с. 691].

Висновки і пропозиції. Зіставний аналіз 
мотивації ФО просторової семантики за крите-
рієм прецедентності дозволяє зробити висновок 
про тісніший зв’язок українських ФО з духовною 
сферою, а саме міфологією та релігією, та тісні-
ший зв’язок англійських ФО з об’єктивною ре-
альністю, а саме історичним минулим та реаль-
ним оточуючим середовищем.
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