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Maria Biławicz (Uniwersytet Warszawski) 

Сопоставительный анализ русских фразеологизмов с номинациями одежды 

и их польских эквивалентов 

Abstrakt: Актуальность темы обусловлена необходимостью изучения 

фразеологических оборотов русского языка и их польских аналогов с учетом 

схождений и расхождений. Целью данной работы является сопоставление 

фразеологизмов русского языка, содержащих номинации одежды, и их польских 

эквивалентов. Такое исследование проводится впервые. В работе определены 

тематические группы названий одежды, входящих в русские фразеологические 

обороты. При этом значительная часть оборотов отражает картину мира носителей 

русского языка. В грамматическом аспекте рассматриваемые фразеологизмы и их 

польские аналоги делятся на субстантивные и глагольные. Устанавливаются типы 

межъязыковых отношений анализируемых русских и польских фразеологических 

единиц. Полностью тождественными выступают лишь около 25 процентов 

фразеологизмов. Часть русских оборотов является по отношению к польскому языку 

безэквивалентными, большая часть – частично эквивалентными. Результаты 

сопоставительного исследования русских фразеологизмов с названиями одежды и их 

польских эквивалентов могут найти применение в лексикографической практике, 

в практике перевода, в методике преподавания русского языка как иностранного. 

 

 

 

 



Elena Koriakowcewa (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) 

О семантическом развитии концепта СКАНДАЛ и его деривационных 

маркерах в российских и польских медиатекстах 

Abstrakt: В эпоху глобализации вследствие экспансии агрессивных дискурсов средств 

массовой информации, превратившихся в мощный инструмент оперативного 

управления общественным сознанием, одним из основных модусов презентации 

общественной жизни и её восприятия стал концепт СКАНДАЛ. В докладе 

анализируются языковые формы манифестации этого концепта в современных 

русских и польских медиатекстах, а именно: 1) прослеживается, хотя и в общих 

чертах, эволюция семантики изофонных слов скандал, skandal, вербализирующих 

концепт СКАНДАЛ; 2) сравнивается их типовая узуальная и „свободная” текстовая 

сочетаемость; 3) выявляются деривационные связи русского скандал и польского 

skandal, а также определяется степень продуктивности деривационных маркеров 

медийного скандала – формантов -гейт, -gate. 

 

 

 

Katarzyna Kuligowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 

Język w czasach zarazy. O wpływie pandemii na polski i rosyjski system 

leksykalny 

Abstrakt: Celem artykułu jest prezentacja dynamicznych zmian w polskim i rosyjskim 

systemie leksykalnym dokonujących się pod wpływem pandemii koronawirusa na świecie. 

Materiał badawczy zaczerpnięty został z polskich i rosyjskich czasopism, audycji radiowych 

i telewizyjnych oraz tekstów internetowych z okresu od lutego 2020 r. do chwili obecnej. 

Jego analiza pozwala na przedstawienie wpływu, jaki obecna sytuacja wywiera na polskie 

i rosyjskie słownictwo. Umożliwia także wskazanie najbardziej aktualnych tendencji 

w słowotwórstwie, leksyce i frazeologii tych języków.  

Od momentu pojawienia się wiadomości o coraz liczniejszych zachorowaniach na COVID-

19 w kolejnych państwach świata w obu językach uaktywniły się wyrazy kluczowe, 

nazywane przez rosyjskich językoznawców słowami-chronofaktami, stanowiące bazę 

słowotwórczą dla powstających niemal każdego dnia nowych nominacji. Część 

przestarzałych lub nieużywanych jednostek leksykalnych wróciło do powszechnego użycia, 

przy czym niektóre z nich zyskały zupełnie nowe znaczenie lub zgoła odmienne 

nacechowanie. Do ogólnej odmiany obu badanych systemów językowych przeniknęła duża 

liczba wyrazów specjalistycznych, wywodzących się głównie z terminologii medycznej. Tak 

w języku polskim, jak i rosyjskim powstały liczne, niespotykane dotąd połączenia 

wyrazowe, opisujące nową sytuację, z jaką przyszło się zmierzyć współczesnym 

społeczeństwom. 

Szerząca się epidemia nieodwracalnie zmieniła wiele aspektów życia współczesnego 

człowieka. Jak widać, mocno odcisnęła swoje piętno także na systemie leksykalnym języka 

polskiego i rosyjskiego.  

 

 

 

Dorota Muszyńska-Wolny (Uniwersytet Warszawski) 

Obraz psa w rosyjskich i polskich porównaniach frazeologicznych 

Abstrakt: Frazeologizmy to jednostki leksykalne, które jako nośniki informacji o dziejach 

narodu, zwyczajach i tradycjach są niezwykle pomocne przy analizie językowego obrazu 

świata W referacie analizie zostaną poddane polskie i rosyjskie porównania frazeologiczne 

z comparatum oznaczającym psa. Minimalna struktura porównania składa się z trzech 

elementów: obiektu A (członu porównywanego, comparandum) i obiektu B (członu 

porównującego, comparatum), które są porównywane, oraz elementu C, czyli podstawy 

porównania (tertium comparationis): A jest C jak B, np. ktoś jest zziajany jak pies. Dane 

językowe pozwalają wyjść poza ramy definicji słownikowej słów z elementem 

znaczeniowym ‘pies’ i poprzez analizę utartych porównań – a dokładniej poprzez analizę 

cech czy czynności wskazanych jako podstawa porównania – przedstawić tytułowe zwierzę 

jako nosiciela stereotypowych wyobrażeń oraz w aspekcie aksjologicznym jako miarę i 



odbicie cech i czynności człowieka. Dodatkowo materiał zostanie poddany analizie 

komparatywnej, co pozwoli przeanalizować problem ekwiwalencji badanych jednostek 

leksykalnych w obu językach oraz pokazać podobieństwa i różnice dotyczące fragmentu 

językowego obrazu świata nosicieli języków rosyjskiego i polskiego. 

 

 

 

Joanna Nawacka (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) 

Emotywny aspekt języka w polskim i rosyjskim dyskursie publicznym 

Abstrakt: Postęp technologiczny zmienia każdą dziedzinę życia człowieka i przyczynia się 

do tworzenia nowego społeczeństwa informacyjnego. Nowoczesne środki komunikacji 

określają współczesny charakter komunikacji i relacji interpersonalnych. Internet stał się 

nieodłącznym elementem życia dzisiejszego człowieka, stał się naturalnym środowiskiem 

społecznego funkcjonowania. Komunikacja internetowa pozwala na zaspokojenie wielu 

potrzeb, również zawierania i podtrzymywania znajomości i bliskich związków. W sieci 

tworzą się nowe społeczności, na przykład społeczności skupione wokół portali randkowych. 

Komunikacja użytkowników zgromadzonych na portalu randkowym ukazuje ich uczuciowy 

i emocjonalny stan. Język, jakim posługuje się członek takiej społeczności odzwierciedla 

jego rzeczywiste życie uczuciowe, a także wyobrażenie takiego życia. Przedmiotem badań 

będą środki językowe zastosowane do opisu życia uczuciowego użytkownika portalu 

randkowego, mające wpływ na tworzenie emotywnego obrazu płci. 

 

 


