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АНОТАЦІЯ 

 

Пономарьова О. А. Смислотворча роль назв людини за родом занять у 

внутрішньофразеологічному контексті (на матеріалі української, англійської та 

німецької мов). – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство (035 – Філологія). – Інститут 

мовознавства ім. О. О. Потебні Національної академії наук України; Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки 

України. – Київ, 2018. 

 

Дисертація присвячена комплексному дослідженню українських, 

англійських та німецьких фразеологічних одиниць з компонентами на 

позначення людини за родом занять. У роботі вперше здійснено, в контексті 

дослідження загальнотеоретичної проблеми взаємовідношень лексико-

семантичної та лексико-фразеологічної систем мови, спробу висвітлення ролі 

назв людини за родом занять у структурі внутрішньої форми фразеологізмів 

досліджуваних мов.  

Актуальність дисертаційної праці зумовлена тим, що найменування 

людини за значущою соціальною ознакою – її місцем у системі суспільних 

відносин – складають істотну частину словника будь-якої мови, в них 

представлена специфіка суспільних ролей, відповідні цінності і погляди різних 

етносоціумів на різних етапах їх розвитку. 

Практична цінність наукового дослідження полягає в можливості 

використання його основних теоретичних положень і висновків у навчальному 

процесі при викладанні курсів загального мовознавства, лексикології і 

фразеології української, англійської, німецької мов, спецкурсах, у практиці 

перекладу, при написанні методичних рекомендацій. Опрацьований фактичний 

матеріал може стати корисним у лексикографічній практиці при укладанні 
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фразеологічних і перекладних словників або словників, що містять 

лінгвокультурологічну інформацію. 

Методологічною основою праці визначено комплексний підхід до 

дослідження фразеологічних одиниць, що поєднує як загальнонаукові, так і 

суто лінгвістичні методи. Застосована методика передбачає використання 

описового і зіставного методів, що реалізовуються в таких методиках і 

процедурах, як: компонентний аналіз, аналіз словникових дефініцій, 

семантична ідентифікація та диференціація фразеологізмів, структурно-

семантичний аналіз внутрішньої форми фразем, лінгвокультурний аналіз, 

кількісні підрахунки різних груп досліджуваного матеріалу, прийом 

внутрішньо- та міжмовного перекладу, метод фразеологічної аплікації.  

У роботі описано семантичні групи ключових лексичних компонентів 

відповідно до різних принципів класифікації, подано кількісну оцінку їх 

репрезентації засобами української, англійської та німецької фразеології; 

проаналізовано структурні, семантичні та стилістичні особливості відповідних 

фразем. Встановлено, що в усіх досліджуваних мовах паремійні утворення з 

професійними назвами переважають над іншими типами сполучень. Крім того, 

ці назви переважно зустрічаються у складі образно-експресивних 

фразеологічних одиниць, аніж у суто номінативних виразах. Завдяки 

смисловому розвиткові цілісного значення фразем і, отже, появі у них 

вторинних семантем, зокрема образно-експресивних, можливими є також 

випадки, коли фраземи, виступаючи у різних своїх значеннях, належать до 

різних фразеологічних типів. 

Здійснений семантичний аналіз фразем із лексемами на позначення 

людей за родом занять підтвердив загальну закономірність, згідно з якою 

фразеологія з точки зору ідеографічної класифікації має суттєво виражений та 

домінуючий антропоцентричний характер. Особливо чисельною виявилася 

група, яка позначає трудову діяльність, адже її категоріальна семантика є 

безпосереднім відображенням семантики відповідного фразеологічного 

компонента – назви людини за родом занять. І лише поодинокі фразеологізми 
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називають предмети одягу, явища природи, географічні чи астрономічні 

об’єкти тощо. При цьому у фразеологізмах переважає  негативна  конотація, що 

проявляється у характеристиці людської натури, міжособистісних стосунків, 

соціальних явищ. 

Виявлено наявні в корпусі досліджуваних одиниць типи системних 

смислових відношень, найбільш поширеними з яких є явища синонімії та 

полісемії. Синонімічні ряди групуються довкола певних семантичних рубрик, 

найчастіше виражаючи характеристику особистості, морально-етичні і 

соціальні цінності, характерні для національного характеру українців, англійців 

та німців. Багатозначні фразеологізми в усіх трьох мовах представлені різною 

мірою (полісемія найбільше властива англійській мові), а явище омонімії 

взагалі не спостерігається. Явища полісемії, синонімії та антонімії тісно 

взаємопов’язані: у разі наявності кількох значень в однієї фраземи, вона може 

одночасно належати до різних синонімічних рядів та антонімічних пар. 

Особлива увага зосереджена на аналізі внутрішньої форми досліджуваних 

фразеологічних одиниць та простеженні ролі фахової назви у формуванні 

цілісного змісту фразеологізму. Встановлено, що у внутрішньофразеологічному 

контексті назви людини за родом занять можуть виступати у своїх первинних 

значеннях (здебільшого у пареміях та компаративних зворотах), вторинних 

похідних значеннях, які властиві їм як багатозначним одиницям лексико-

семантичної системи і, отже, не породжуються цим контекстом, а лише 

реалізуються у ньому, та фразеопохідних значеннях. Серед фразем, де назви 

людей за родом занять виступають у своєму первинному значенні, наявні й такі 

вирази, у яких ці найменування виражають змішану характеристику – 

соціоекономічну у поєднанні, приміром, із культурно-оцінною. 

Доведено, що особливості функціонування назв людини за родом занять у 

складі фразеологізмів зумовлені як внутрішніми, так і зовнішніми чинниками. 

У внутрішньомовному плані семантична еволюція цих слів відбувається в 

контексті образного переосмислення  зафіксованої у внутрішній формі фраземи 

конкретної ситуації, у структурі якої фігурує особа певного роду занять, або ж у 
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контексті описового позначення особи, якій є реально властивою одна з рис, що 

асоціюються з представниками певної професії. У зовнішньомовному плані 

використання найменувань людини за родом занять у 

внутрішньофразеологічному контексті є прагматично детермінованим, 

утілюючи в собі бачення призначення професій, їхню суть та характеристики 

людей, що задіяні у відповідній сфері виробництва, послуг тощо. Таким чином, 

ономасіологічним підґрунтям образних експресивних фразем стають реальні 

життєві ситуації і сценарії, пов’язані з виробничим процесом чи іншою 

професійною діяльністю. Інтерпретація значень та оцінки професій часто 

спричинена національно-культурною специфікою, адже внутрішня форма 

фразеологізмів відтворює умови життя людей в той чи інший час, певні 

історичні події, державний устрій, традиції і вірування того чи іншого народу.  

Розкрито осмислення та оцінку професій з погляду етномовного 

колективу, наведено широкий спектр характерних рис, властивих людям 

певного фаху, які виявлені у вторинних семантемах цих позначень як 

складників фразем. Це, у свою чергу, доводить, що хоч ці риси у словникових 

дефініціях фахових назв як самостійних лексем можуть і не зазначатись, але 

вони виступають у вторинних значеннях цих слів. Це дозволяє уточнити або ж 

доповнити визначення лексем на позначення людини за родом занять, наведені 

у лексикографічних джерелах. 

Проведене дослідження того, як функціонують назви людини за родом 

занять на лексико-фразеологічному рівні й у внутрішньофразеологічному 

контексті, засвідчило істотність їхньої ролі у формуванні цілісного значення 

фразем, а також у творенні мовної картини світу. Матеріали дисертації 

достатньою мірою свідчать про важливість проблематики лексично-

фразеологічних взаємовідношень. 

Ключові слова: фразеологія, фразеологічна одиниця (ФО), прислів’я, 

приказка, назва людини за родом занять, професія, внутрішня форма, 

структурно-семантичні особливості, функціонально-стилістичні типи фразем, 

оцінні характеристики, семантичні відношення. 
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SUMMARY 

 

Ponomarova O. A. The sense-forming role of occupational names in phraseme-

internal context (with reference to Ukrainian, English and German). – A qualifying 

scientific work manuscript. 

 

Thesis submitted for Candidate Degree in Philology (Ph. D.), speciality 

10.02.15 – General Linguistics (035 – Philology). – O. O. Potebnia Institute of 

Linguistics, the National Academy of Sciences of Ukraine; Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 

2018.  

 

The thesis is a complex study of Ukrainian, English and German 

phraseological units with occupational names.  It is a first dissertation that elucidates 

the role of these names in the inner form of phraseological units within the general 

linguistics framework of studying the problem of interrelations between the lexical-

semantic and lexical-phraseological system. 

The topicality of the thesis is determined by the fact that designations of people 

with respect to their place within the social relationship network as their important 

social feature make up an important part of any language lexis, reflecting the specific 

character of various social roles as well as relevant values and views of ethnical and 

social communities at various periods of their history. 

The practical value of this study lies in the possibility of using its main 

theoretical positions and conclusions in teaching General Linguistics as well as 

Lexicology and Phraseology of the Ukrainian, English and German language, some 

special courses, also in translation and compilation of recommendations concerning 

teaching methods. Materials of the thesis can be used by lexicographers in compiling 

phraseological, translation, and linguo-cultural dictionaries. 

Methodologically, the thesis is based on a complex approach to the study of 

phraseological units, integrating both general scientific and specifically linguistic 
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methods, and so employing descriptive and comparative methods implemented by 

using such analytical techniques and procedures as componential analysis, dictionary 

definition analysis, semantic identification and differentiation of phraseological units, 

structural and semantic analysis of their inner form, linguo-cultural analysis, 

quantitative assessment of various groups of items under study, the method of 

language-internal and cross-language translation, and the phraseological application 

method. 

The author describes semantic groups of key lexemes, which she classified in 

accordance with various principles as well as assessing their occurrence within 

Ukrainian, English and German phraseological items and analysing the latters’ 

structural, semantic and stylistic peculiarities. She has found that in all the three 

languages proverbs and sayings with trade names predominate over other types of set 

phrases. Besides, these names are found more frequently in figurative expressive 

phrasemes than in stylistically neutral nominative idiomatic expressions. Owing to 

their semantic development and the emergence of their secondary, in particular 

figurative and expressive, meanings, some polysemantic set phrases, used in different 

meanings, belong to different phraseological types. 

The semantic analysis of phrasemes with occupational names has shown them 

to confirm to a general rule according to which phraseology seen from the viewpoint 

of ideographic classification is essentially and predominantly anthropocentric. The 

group of phrasemes denoting labour activity is especially numerous, their categorial 

semantics directly reflecting the meaning of their respective lexical components (i. e. 

trade names), only few phraseological  items denoting garments, natural phenomena, 

geographic or astronomical objects, etc. Also, most numerous are phrasemes with 

negative connotations, manifested in their characterization of human nature, 

interpersonal relations, or social phenomena. 

The study has established types of systemic semantic relations existing within 

the sets of phrasemes with trade names, the most common of which being synonymy 

and polysemy. Synonymic phraseme groups cluster around general semantic 

categories, most often those of personal characteristics as well as social, moral and 
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ethical values peculiar to the national character of the Ukrainians, English and 

Germans. In the three languages the ratio between polysemantic and monosemantic 

phraseological units is different, polysemantic ones are the most numerous in 

English, whereas homonymy has not been found at all. Polysemy, synonymy and 

antonymy in phrasemes are closely interrelated: wherever a phrase has several 

meanings, it may simultaneously belong to several synonym groups and antonymic 

pairs. 

A special attention has been paid to the analysis of the inner form of 

phraseological units with trade names, in particular the latters’ role in the formation 

of overall phrase meaning. It has been found that in the  phraseme-internal context,  

trade names can occur used either in their direct, primary meanings (mainly in 

proverbs, sayings and similes), or secondary, derivative meanings (proper to them as 

polysemous items of the lexico-semantic system and accordingly only realized, and 

not generated, in this context), or, finally, derivative meanings emerging only in this 

context. Among the phrases with occupational names used in their direct original 

meanings, there are also some expressions in which these names express a person’s 

mixed characteristic, for example, social-economic combined with cultural- 

evaluative. 

It has been shown by the author that the way trade names function within the 

structure of phraseological units is conditioned by both internal and external factors. 

From the intralinguistic perspective, the semantic evolution of these words takes 

place in the context of figurative reinterpretation of an inner form describing a 

specific situation and including a designation of a person by his/her occupation, or in 

the context of a descriptive designation of a person who actually has one of the traits 

that is associated with representatives of a particular profession. From the 

extralinguistic perspective, the use of trade names in the inner phraseological context 

is pragmatically determined, reflecting notions concerning the purpose of professions, 

their nature and characteristics of people involved in relevant spheres of production, 

services etc. Thus, the onomasiological basis of figurative-expressive set phrases is 

real life situations and scenarios related to production processes or other professional 
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activities. The interpretation of meanings and evaluation of professions is often 

ethnically and culturally specific, as the inner form of corresponding phraseological 

units reflects the conditions of people's lives and activities at certain periods of 

history or during certain historical events as well as state systems they lived under, 

their traditions and beliefs etc. 

Analyzing the interpretation and evaluation of professions from the viewpoint 

of an ethnolinguistic group, the author establishes a wide range of traits of people of 

certain occupation that have been reflected in, and so identified with the help of, 

derivative meanings of corresponding trade names used as components of set phrases. 

This proves that even though these features may not be explicitly present in 

vocabulary definitions of professional names as independent lexemes, they are 

manifested in phraseo-derivative meanings of these words. Correspondingly, it allows 

one to amend or make more precise definitions of these lexemes as given in 

lexicographical sources. 

The present research of how trade names function at the lexical-phraseological 

level and within the inner phraseological context shows the importance of their role 

in the formation of phraseological meaning as well as in the creation of a linguistic 

picture of the world. Thus, the materials of the thesis adequately testify to the 

importance of the study of problems of relations between lexis and phraseology. 

Key words: phraseology, phraseological item, proverb, saying, occupational 

name, profession, inner form, structural-semantic peculiarities, functional-stylistic 

types of phrasemes, value features, semantic relationships. 
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ВСТУП 

 

Сучасний етап розвитку лінгвістики характеризується зростаючим 

інтересом до таких її аспектів, які розглядають роль людського чинника в мові, 

а мову у відношенні до людини, її свідомості, мислення, різних видів 

діяльності. У цьому контексті особливої актуальності набуває дослідження 

найменувань осіб за професійною ознакою, а ширше – за родом діяльності. 

Справді, значення кожної людини для інших людей значною мірою 

визначається її фахом, узагалі тим, чим вона займається, виконуючи ту чи іншу 

значущу для суспільства роль. Суспільний статус людини, її місце в соціальній 

ієрархії визначається, серед іншого, родом її занять.   

Відповідним чином назви людини за родом занять виділяються з усієї 

кількості найменувань осіб тим, що називають людину за значущою 

соціальною ознакою – її місцем у системі тих суспільних відносин, які 

забезпечують існування і функціонування суспільства, оскільки вони пов’язані 

з соціально значущою діяльністю його членів. Тому назви людини за родом 

занять, як первинні, так і вторинні, похідні, складають істотну частину  

словника будь-якої мови, у межах якої серед цих назв є такі, що виражають 

ключові лінгвокультурні концепти. Але роль цих назв у мові не вичерпується 

їхнім «самостійним», так би мовити, уживанням, тобто їх використанням як 

самостійних лексем. Особливе місце тут належить і їх застосуванню у 

внутрішньофразеологічному контексті, тобто як лексичних компонентів 

фразеологічних одиниць.  Суспільна значущість позначуваних реалій, багатство 

пов’язаного з ними смислового змісту, зокрема соціо-етнічних та культурно-

історичних конотацій, забезпечують цим одиницям потужний 

смислопороджувальний потенціал, який вони виявляють, функціонуючи як 

складники фразеологізмів, слугуючи для вираження різноманітних за 

характером фразеологічних значень. Відповідні ідіоми становлять істотну 

частину фразеологічного фонду української, англійської та німецької мов, вони 

також характеризуються високою активністю функціонування в художньому і 
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розмовному мовленні, семантичною і структурно-граматичною 

різноманітністю, значним конотативним потенціалом. Назви осіб за родом 

занять, виступаючи у внутрішній формі фразеологізмів, виражають широкий 

спектр похідних значень, пов’язаних із представленням особливостей 

функціонування людини в суспільному організмі, у системі соціокультурних 

стосунків. Саме ця сфера функціонування назв осіб за родом занять і 

привернула нашу увагу, саме її ми і обрали як терен нашого дослідження. 

Слід зазначити, що серед напрямів, що активно розробляються нині у 

фразеології, поряд із вивченням фразем із певним спільним цілісним значенням 

(див. [11; 44; 47; 52; 57; 69; 97; 103; 115; 127; 184]), велика увага також 

приділяється фразеологічним одиницям, які містять лексеми певного спільного 

семантичного класу. Цій останній проблематиці присвячено низку робіт, в яких 

предметом розгляду є: на матеріалі української мови – ідіоми з 

антропонімічним (Т. В. Малюх), анімалістичним (В. М. Бойко; В. Д. Ужченко), 

соматичним (І. В.Тимченко, О. В. Омельяненко), антонімічним (Н. М. Бобух) 

компонентами, фразеологізми з компонентами «душа» (О. М. Каракуця), «хата» 

(Ю. М. Лебеденко); на матеріалі німецької мови – фразеологізми з 

топонімічним (Ю. А. Фірсова), ономастичним (Н. С. Лалаян), кінесичним 

(О. В. Харчук) компонентами; на матеріалі декількох мов – німецької та 

англійської – фраземи з компонентом «кольороназва» (Л. А. Ковбасюк); 

англійської, французької та української – ідіоми з компонентом «назва квітки» 

(Т. О. Алексахіна) тощо.  

Отже, всі ці обставини і виявились підставою для вибору теми для 

дослідження у форматі кандидатської дисертації за спеціальністю 10.02.15 – 

загальне мовознавство. Тему цього дослідження формулюємо так: 

«Смислотворча роль назв осіб за родом занять у внутрішньофразеологічному 

контексті (на матеріалі української, англійської та німецької мов)». До 

наведених вище аргументів на користь актуальності нашого дослідження 

можна додати, що ця тема відповідає також і загальній спрямованості сучасних 

лінгвістичних студій на опрацювання проблеми універсального та ідіоетнічного 
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в мовних системах з урахуванням когнітивних процесів і психологічних 

механізмів, а також і соціокультурних чинників, задіяних у формуванні і 

функціонуванні мовних одиниць. У зв’язку з цим фразеологічні одиниці, що 

містять назви людини за родом занять, становлять особливий інтерес для 

лінгвокультурологічних досліджень, що зумовлено специфікою фразеологізмів 

цього типу як культурно маркованих мовних одиниць. Істотне значення має і 

використання свідчень фразеологічної семантики для повнішого і глибшого 

з’ясування змісту їх лексичних компонентів та реалізованих ними концептів.   

Назви людини за родом занять досліджували в різних аспектах: 

словотворчому (Н. В. Буторина, Е. М. Ляпкова, Т. С. Давидова, 

Ю. Ф. Барнацька, В. В. Горбань, Н. В. Кожанова), структурно-семантичному 

(С. С. Риженко, Л. О. Шкатова, О. І. Мойсеєв, О. Ю. Новікова), експресивно-

стилістичному (О. Й. Голованова, О. В. Душкін, С. А. Чеканова). Однак у 

внутрішньофразеологічному контексті ці назви ще не були предметом 

лінгвістичних досліджень у рамках загального мовознавства.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано у відділі загального та порівняльно-історичного мовознавства 

Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. Тема дисертації 

затверджена вченою радою Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН 

України (протокол № 8 від 29 листопада 2013 р.).  

Метою кандидатської дисертації є висвітлення ролі лексем на позначення 

назв людини за родом занять у структурі внутрішньої форми фразеологічних 

одиниць української, англійської та німецької мов.  

Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання: 

1) виділити та інвентаризувати корпуси фразеологічних одиниць із 

лексемами на позначення назв людини за родом занять в обраних мовах з 

метою їх подальшого комплексного аналізу; 

2) виявити та дослідити внутрішні структурно-семантичні та формально-

структурні властивості відповідних фразем;  
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3) встановити загальні схеми мотиваційних процесів творення 

фразеологізмів з компонентом на позначення назв людини за родом занять; 

4) дослідити смислотворчу роль зазначеного компонента у складі 

внутрішньої форми фразем, встановити загальні тенденції семантичної 

еволюції цієї лексики у внутрішньофразеологічному контексті; 

5) встановити роль, що її відіграють асоціативно-конотативні компоненти 

сигніфікативного значення ключових лексем на позначення назв осіб за родом 

занять у формуванні цілісного значення фраземи; 

6) з’ясувати роль культурологічної інформації, закладеної у внутрішній 

формі фразеологічних одиниць з лексемами на позначення назв людини за 

родом занять, у формуванні фразеологічного значення.  

Об’єктом дослідження є фразеологічні одиниці трьох мов, англійської, 

німецької та української, із лексемами на позначення назв людини за родом 

занять. 

До класу лексем, що вивчаються, ми відносимо найменування людей за 

професією, за різними видами трудової, у тому числі і непрофесійної 

діяльності. Фрейм професійного діяча може мати такі слоти: професія, рід 

занять, посада, належність до відомства, спеціальність, кваліфікація, освіта. На 

периферії професійної концептосфери знаходяться ті особи, трудова діяльність 

або основне заняття яких прямо не пов’язані з одержаною спеціальною освітою. 

Ідентифікація таких професійних суб’єктів може відбуватися на основі ознаки 

роду заняття, яке є основним джерелом прибутків і здійснюється в межах 

законодавства [92, с. 144]. Також до лексем, які називають людину за родом 

занять, ми включаємо найменування осіб, діяльність яких перебуває поза 

правовою сферою. 

Предметом аналізу є функціонування  лексем, що називають людину за 

родом занять, у внутрішньофразеологічному контексті, зокрема трансформація 

їхньої семантики і їхня роль у мотивації цілісного змісту фразем. 

Матеріалом дослідження виступають українські, англійські та німецькі 

фразеологічні одиниці з відповідними лексемами, вилучені шляхом суцільної 
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вибірки з лексикографічних джерел. До розгляду ми залучали лише ідіоматичні 

фразеологізми, тобто ті, які характеризуються відмінністю між їхнім дослівним 

(буквальним) і цілісним значенням. Виходячи також із широкого розуміння 

фразеологізмів, ми залучали до аналізу також прислів’я, приказки, стійкі 

порівняння. Загальна кількість проаналізованих фразеологізмів становить 1875 

одиниць: українських – 860, англійських – 689, німецьких – 326. 

Джерельну базу дисертації становлять тлумачні, фразеологічні та 

пареміологічні словники, як одномовні так і перекладні,                    

(фразеолого-)етимологічні, лінгвокраїнознавчі словники та довідники. Як 

ілюстративний матеріал використані мова преси, телебачення, мережі Інтернет 

і художні твори українських, британських, американських та німецьких авторів.  

Методи дослідження. У дослідженні застосовувались описовий та 

зіставний методи, які реалізовувались у конкретних дослідницьких методиках і 

процедурах, таких як: компонентний аналіз – для дослідження семантики 

лексем на позначення людей за родом занять; аналіз словникових дефініцій – 

для висвітлення семантичної структури фахових позначень; семантична 

ідентифікація та диференціація – для встановлення семантичних відношень між 

фразеологізмами, таких як синонімія, антонімія тощо; структурно-семантичний 

аналіз внутрішньої форми фразем – для з’ясування мотиваційного механізму і 

тієї ролі, яку в ньому відіграють лексеми на позначення роду занять; 

лінгвокультурний аналіз – для виявлення культурно-історичного тла 

аналізованих одиниць; принагідно також і кількісні підрахунки різних груп 

досліджуваного матеріалу.   

Наукова новизна дисертаційної праці полягає в тому, що в ній вперше 

здійснено, в контексті дослідження загальнотеоретичної проблеми 

взаємовідношень лексико-семантичної та лексико-фразеологічної систем мови, 

спробу комплексного висвітлення особливостей функціонування англійських, 

німецьких та українських назв людини за родом занять у складі фразеологізмів. 

Теоретичне значення дослідження визначається тим, що його висновки і 

положення сприятимуть подальшому опрацюванню актуальних проблем 
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загальної теорії фразеології, когнітивної і культурологічної лінгвістики, а також 

конкретних питань структурно-семантичного і когнітивно-лінгвістичного 

дослідження фразеології і лексики  української, англійської та німецької мов.  

Практичне значення результатів роботи полягає в можливості 

використання її основних теоретичних положень і висновків у навчальному 

процесі при викладанні курсів загального мовознавства, лексикології і 

фразеології української, англійської, німецької мов, спецкурсах, у практиці 

перекладу, при написанні методичних рекомендацій. Опрацьований фактичний 

матеріал дослідження може стати корисним у лексикографічній практиці при 

укладанні фразеологічних і перекладних словників або словників, що містять 

лінгвокультурологічну інформацію. 

Особистий внесок здобувача. Усі результати дослідження отримані 

дисертанткою особисто, усі статті написані одноосібно. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження було 

оприлюднено в наукових доповідях на 14 міжнародних конференціях: «Мова в 

професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект» (Харків, 2014), 

«Сучасна іншомовна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи» (Умань, 

2014, 2015); «Пріоритети  германського та романського мовознавства» (Луцьк, 

2015), «Мова та література у полікультурному просторі» (м. Львів, 2016), 

славістичних читаннях пам’яті академіка Леоніда Булаховського (Київ, 2016), 

«Мова, освіта, культура: античні цінності – сучасне застосування» (Умань, 

2016), «Actual Problems of Science and Education – APSE 2017» (Будапешт, 

2017), «Иностранные языки и современный мир» (Брест, 2017), «Сучасні 

проблеми германського та романського мовознавства» (Рівне, 2017), 

«Трансформації в українській освіті і наукових дослідженнях: світовий 

контекст» (Умань, 2017), «Мовнокультурна ідентичність у контексті 

філологічних студій» (Київ, 2017), «Світ мови – світ у мові» (Київ, 2017), 

«Inspiring Professional Excellence in Teaching Languages» (Бєльці, 2018); 

3 всеукраїнських: «Мова як засіб міжкультурної комунікації», (Херсон, 2016), 

«Розвиток національно-мовної особистості в умовах неперервної освіти: 
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надбання, реалії, перспективи» (Умань, 2016), «Теоретико-методичні засади 

вивчення англійської мови (партнерство школи й університету)» (Умань, 2018); 

Інтернет конференції «Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики 

викладання мови і літератури» (Житомир, 2016); 3 всеукраїнських науково-

практичних вебінарах: «Викладання іноземних мов для студентів немовних 

спеціальностей: стан, проблеми, перспективи» (Житомир, 2015), «Професійна 

комунікація: мова і культура» (м. Житомир 23 листопада 2016 р.); «Мова і світ: 

сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі» (м. Житомир, 

2017); 2 всеукраїнських науково-методичних семінарах «Формування мовної 

особистості в контексті багатоступеневої національної освіти» (Умань, 2016, 

2017). 

Публікації. Основні положення й результати дисертаційного 

дослідження відображено в 21 публікації, 7 з яких вийшли друком у фахових 

виданнях, затверджених МОН України, 1 – у закордонному науковому виданні, 

яке входить до наукометричної бази даних Index Copernicus International 

(Республіка Польща). 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з переліку умовних 

скорочень, вступу, чотирьох розділів із висновками, загальних висновків, 

списку використаної літератури (274 позиції), лексикографічних джерел та 

довідкової літератури (93 позиції), двох додатків. Загальний обсяг дисертації 

становить 261 сторінок, з них основний текст – 217 сторінок.   
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ІЗ КЛЮЧОВИМИ КОМПОНЕНТАМИ, 

ПРИНАЛЕЖНИМИ ДО ПЕВНОЇ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЇ ГРУПИ 

1.1. Дослідження фразем із компонентами певних семантичних класів 

як напрям сучасної фразеології 

 

Існують різні визначення фразеологічної одиниці, це і «лексично 

неподільне, стійке за своїм складом і структурою, цілісне за значенням 

словосполучення, що відтворюється у вигляді готової мовленнєвої одиниці» 

[CCЛТ], і «аналітичний за структурою, але семантично цілісний і синтаксично 

неподільний мовний знак, який утворюється внаслідок інтегративної дифузії 

лексичних і граматичних значень свого вільносинтаксичного генотипу, 

зумовленої процесами вторинного семіозису» [5, с. 4]. У нашій роботі ми 

опираємося на таке з них – «загальна назва семантично пов’язаних сполучень 

слів і речень, які, на відміну від схожих на них за формою синтаксичних 

структур, не відтворюються відповідно до загальних закономірностей вибору і 

комбінації слів при оформленні висловлювання, а відтворюються в мовленні у 

фіксованому співвідношенні семантичної структури і визначеного лексико-

граматичного складу» [ЛЭС].  

Услід за В. М. Ярцевою [тж.], М. Ф. Алефіренком [5, с. 90], 

В. Л. Архангельським [15], О. М. Гвоздєвим [42], Л. П. Козирєвою [89], 

Л. Г. Скрипник [194], М. М. Шанським [224], Т. Є. Набережнєвою [134], 

Н. М. Амосовою [9] та ін. ми притримуємося широкого розуміння поняття 

фразеологізму, яке охоплює декілька семантично різнорідних типів сполучень, 

таких як: ідіоматичні фраземи, які характеризуються повним переосмисленням 

їх лексично-граматичного складу і наявністю цілісної номінативної функції, або 

ж частковим переосмисленням при збереженні окремої номінативної функції за 

кожним із слів-компонентів [ЛЭС]; компаративні звороти – образні вирази, у 
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яких явища, що зображуються, уподібнюються іншим за деякою спільною 

ознакою [102, с. 55]; усталені мовні формули (мовні штампи, кліше [42; 225; 

260]) – застиглі вислови, які усвідомлюються як невільні (тобто відтворювані 

цілісно) усіма носіями мови» [123, c. 143], тобто «готові одиниці, що 

відтворюються» [ССЛТ, с. 213]; паремії (грец. paremia «прислів’я») – видові 

позначення фольклорних текстів малих жанрів афористичного спрямування 

(прислів’я та приказки) [113, с. 297]; крилаті вирази – вислови афористического 

характеру, які належать певному автору або походять з анонімного 

літературного джерела [ЛЭС, с. 559].  

Віднесення прислів’їв та приказок до фразеологічних одиниць 

аргументують такі їх ознаки: лексичний склад паремій є постійним, їхній зміст 

є традиційним і у більшості випадків має фігуральний (переносний) характер, 

багато з них є демотивованими або мають нечітке мотивування, лексичні 

значення їх компонентів послаблені, вони не утворюються у процесі мовлення, 

а відтворюються у готовому вигляді. Наукові дослідження, предметом вивчення 

яких виступали прислів’я і приказки, почали з’являтися ще на початку XIX ст. 

Це були невеликі збірники висловів, іноді у супроводі коментарів. 

Фольклористів та літературознавців того часу цікавили насамперед питання 

засобів художньої виразності, поетики і ритміки паремій. Пізніше значний 

внесок у дослідження цієї проблематики зробили такі вчені, як В. І. Даль [54], 

О. О. Потебня [177], І. Я. Франко [ГРНП],  Г. Л. Пермяков [153] та ін. 

Дослідження фразеологічних одиниць, які містять лексеми певного 

семантичного класу, є одним із важливих напрямів сучасної фразеології. Такі 

розвідки дозволяють глибше вивчити певні особливості фразем (структурно-

семантичні, національно-культурні тощо), зосереджуючись на певних 

фрагментах, аспектах і складниках фразеологічної картини світу. На думку 

В. М. Телії, знакова специфіка фразеологізмів полягає в тому, що вони не 

тільки називають позначуване, але й характеризують його, доповнюючи та 

збагачуючи номінативний інвентар мови оцінно-експресивними засобами, а 

також засобами, здатними описати такі «подробиці» позначуваного, які не 
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вкладаються у межі лексичної номінації (наводимо думку Телії за [135, с. 7]), 

що ще раз підтверджує вагомість досліджень в галузі фразеології, зокрема у 

виявленні ролі окремих компонентів у творенні семантичної специфіки та 

образності. 

Об’єктами досліджень на матеріалі різних мов неодноразово ставали 

фразеологічні одиниці, що містять назви частин людського тіла (соматичну 

фразеологію досліджували І. В.Тимченко [205], О. В. Омельяненко [146], 

Н. О. Скоробагатько [192], Т. В. Тоненчук [206], О. І. Андрейченко [12], 

І. В. Гарбера [40], Н. Я. Стрілець [198], Л. А. Мойсеєнко [129], Т. В. Тарануха 

[202] та ін.), лексеми тваринної тематики (анімалістичні фраземи вивчали 

В. М. Бойко [30], В. Д. Ужченко [209], М. В. Пасюрківська [151], А. І. Скробот 

[193], В. Ю. Маркітантова [121], Ю. І. Сагата [190]) тощо.   

У ролі компонентів фразеологічних одиниць, як правило, виступають 

найменування об’єктів навколишнього світу, до яких, серед іншого, належать і 

назви рослин. Фраземи з флористичним компонентом досліджували: 

М. С. Шевлякова (в українській мові [227]), О. В. Худєнцова (в англійській 

[218]), С. В. Вишневська (на матеріалі української та італійської мов [36]), 

Л. В. Пушко (в англійській, українській та російській [182]), А. О. Шестаков (в 

українській та англійській [229]), А. Новаковська (в польській) [263] та ін. Були 

також здійснені спроби описати функціонування підкатегорій рослинних назв у 

внутрішній формі фразеологічних одиниць – дендронімів (назв деревних 

рослин; Г. О. Філь) та найменувань квітів (Т. О. Алексахіна). Частотність 

вживання найменувань рослинного світу у фразеології пояснюється традицією 

ще дохристиянських часів, коли людина вважала себе частиною природи, а 

саму природу персоніфікувала, вела з нею діалог. Г. О. Філь констатує, що 

кожне слово викликає у свідомості мовця ланцюг асоціацій (наприклад, 

дендронім дуб пов’язаний асоціативно з ознаками здоровий, міцний; горіх – 

твердий, міцний; тополя – струнка; верба – похила тощо) [212, с. 92]. 

Відомі також праці, присвячені вивченню фразем з компонентами-

найменуваннями грошових одиниць (Л. М. Кіт [83], Г. В. Крайчинська [95], 
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Т. Ю. Григор’єва [50]), назвами явищ природи (К. А. Качайло [79]), 

демінутивними та аугментивними компонентами (А. Ю. Пономаренко [155]), 

назвами одягу і взуття (Л. І. Смурова [195], Г. В. Купрікова [101]), термічним 

значенням (Я. В. Бечко [26]), назвами напоїв (В. М. Канюк [74]) тощо. 

Фразеологізми з компонентом «власне ім’я» розглядали О. А. Мороз (на 

матеріалі української мови) [132], З. В. Корзюкова [93], О. Паньків [150] (на 

матеріалі англійської), І. Ф. Заваринська (в українській, англійській та 

польській мовах) [66], І. С. Божко (в українській, російській, французькій, 

англійській та німецькій) [29]. Н. В. Щербакова у роботі «Фразеологізми з 

назвами людей у лексичному наповненні» аналізує фразеологічні одиниці 

української мови з антропонімами, патронімами, назвами людей за 

спорідненістю й свояцтвом, за міжперсональними стосунками, за статтю 

[234]. Компоненти українських ідіом на позначення родинних стосунків також 

досліджувала Е. І. Чалбаш [219]. 

У дослідженнях фразем, які містять лексеми певного семантичного класу, 

основний акцент ставиться на розкритті вмотивованості цілісного значення цих 

одиниць значеннями їх компонентів, зокрема важливою в цьому процесі є роль 

власне ключової досліджуваної лексеми, що входить до складу ідіоматичного 

виразу. Відтак очевидним є прагнення до встановлення системних 

закономірностей у фразеології.   

Поняття вмотивованості мовної одиниці визначають як «причинний 

зв’язок між звуком та смислом, звучанням та значенням слова» [39, с. 34]. 

Стосовно фразеологічних одиниць, на відміну від лексичних, вмотивованість є 

ієрархічно ускладненою, адже для фразеологізованого аналітичного сполучення 

генетично структуруючими формальними елементами є слова й 

вільносинтаксична конструкція, а змістовими – буквальне значення прототипу 

або слів-компонентів. Саме тому вмотивованість фразеологізмів трактується як 

«комбінація вже існуючих у мові мовних знаків, мотивованих і довільних, що, 

утворюючи синтагму, володіють здатністю набувати нового смислу, 

позначаючи нову об’єктивну реальність» [221, с. 60], а також як «синхронний 



29 
 

зв’язок з буквальними значеннями компонентів» [100, с. 171]. Існування зв’язку 

між значенням компонентів та виразу в цілому у своїх роботах також 

підтверджують науковці А. М. Мелерович [125, c. 53], В. П. Жуков [62], 

А. І. Альохіна [8], Б. М. Ажнюк [2], Я. А. Баран [21; 214], В. М. Білоноженко 

[27], В. М. Мокієнко [130], Г. І. Неруш [139, с. 152–181], Д. М. Шмельов [233] 

та інші. Відповідно, вмотивованість фразеологічної одиниці схематично можна 

представити таким чином: «значення компонента ФО» → «цілісне значення 

ФО». 

Умотивованість фразеологізмів має переважно образний характер, тобто 

цілісне значення фраземи виводиться із внутрішнього образу [62, с. 111]. 

Поняття образу визначається як «явище, що виникає як результат відображення 

одного об’єкта в іншому, що виступає як сприймаюча формація – духовна або 

фізична» [КЭ, с. 101]. На чуттєвому рівні пізнання образ постає як відчуття, 

сприйняття та уявлення, а на рівні мислення – як поняття, судження, концепція 

[тж.]. У лінгвістиці образ трактують як категорію свідомості, а не дійсності, як 

здатність мовних одиниць створювати наочно-чуттєві або когнітивні уявлення 

про предмети та явища [14, с. 318]. Семантика того або іншого фразеологізму 

формується на основі образу, який може бути реконструйований за його 

внутрішньою формою, що становить собою «образ образу», а не образ предмета 

[179, с. 147].  

Як зазначає А. І. Альохіна, аналіз фразеологічних одиниць повинен 

здійснюватися не шляхом дотримання демаркаційної лінії між лексикою і 

фразеологією, а з допомогою висвітлення впливу лексичної системи мови на 

складники фразем, а цей вплив ґрунтується на тому, що ці складники 

зберігають свій лексичний характер, незважаючи на всі ті семантичні 

метаморфози, яких вони зазнають [8, с. 51]. Д. М. Шмельов стверджує, що 

наскільки б не була затемнена мотивованість фразеологізму, вона ніколи не 

стирається настільки, щоб останній перетворився в повністю позаслівне 

утворення [232, с. 271]. 

Розглядаючи проблему фразеологічного значення слова-компонента, 
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Н. С. Хороз зазначає, що своїм тривалим функціонуванням у складі 

фразеологізму деякі його складові можуть набувати особливого, специфічного 

значення, зумовленого семантикою всього фразеологізму, вичленовуватися з 

його складу і функціонувати в контексті як самостійні одиниці; ця риса 

притаманна лише образним фразеологічним одиницям [217, с. 31]. На 

виникнення у певних компонентів фразем вторинних значень вказує також 

О. С. Ахманова, називаючи їх «спершу «потенційними», ніби «поглинутими» 

сумарними значеннями складного номінативного цілого, але спроможними 

актуалізуватися, виділятися, набути здатності окремого відтворення» [16, с. 170]. 

Як приклад, дослідниця наводить вираз укр. робити з мухи слона 

«перебільшувати; надавати чому-небудь незначному особливої ваги», 

компоненти на позначення тварин муха і слон можуть означати «незначне, 

неважливе» і відповідно «вагоме, суттєве». На підтвердження вищеозначеного 

ми можемо навести приклад із досліджуваного нами матеріалу: вторинне 

значення величини, однак не за вагомістю, а за розміром, набуває українська 

лексема злодій, виступаючи у внутрішньофразеологічному контексті поряд з 

означеннями старий, курячій, подільський, багринівський, сьомацький, напр.: 

пазури як у поліського злодія [АФ], виріс з поліського злодія [УППН], тобто під 

злодієм мається на увазі «щось велике, глибоке, високе, довге» (етимологію 

компаративних зворотів можна пояснити однією з таких версій: польським 

походженням, див. [264]; думкою про те, що жителі Полісся відпускали довгі 

пазурі для того, щоб їм було зручніше здирати лико з дерев (П. Ефименко, див. 

[222, № 5]»; алегоричним характером, оскільки у фраземах мова йде про 

досвідченого, справжнього злодія, який так довго займається своєю справою, 

що в нього борода одросла, збільшилися кішені і т.п. [81]). Нове фразеопохідне 

значення у мовленні ситуативно спрямоване і отримує своє предметно-

індивідуальне наповнення. 

Досліджуючи етномарковані фразеологізми британського походження, 

О. О. Нагорна стверджує, що формування значення фразеологічних одиниць 

відбувається шляхом концептуального мапування, під яким розуміється 
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осмислення однієї концептуальної сутності крізь призму іншої [136, с. 71]. 

Значення фразем може утворюватися шляхом концептуальної метафори 

(перенесення інформації з однієї царини знання (царини джерела, що містить 

інформацію про об’єкт, який залучається до позначення іншого об’єкта) в іншу 

царину знань (царини мети, що містить інформацію про сутність, що підлягає 

визначенню) [256]), концептуальної метонімії (когнітивний процес, при якому 

одна сутність (джерело) забезпечує ментальний доступ до іншої концептуальної 

сутності (цілі) у межах однієї і тієї ж концептуальної царини [254, c. 58]) або у 

взаємодії концептуальної метафори та метонімії (метафтонімія [274]). 

Досліджуючи фраземи, що містять назви людини за родом занять, ми звернемо 

особливу увагу на ці явища.    

Стосовно механізмів творення фразеологічних одиниць окреслюються 

декілька взаємопов’язаних проблем: дослідження механізмів вербалізації 

концептів та організація ментального лексикону; виділення основних 

метафоричних принципів, які визначають вибір концептуальних просторів-

джерел, що братимуть участь у вербалізації концептуального простору-мети 

[111, c. 50]. Вирішення цих завдань слугуватиме прочитанню внутрішньої 

форми досліджуваних нами одиниць. 

У нашому дослідженні ми беремо за основу всі вищеозначені положення, 

адже вважаємо, що цілісне значення фраземи є в той чи інший спосіб 

умотивованим з боку значень її компонентів, а, отже, у кожного використаного 

як складника фразеологізму слова є своє значення, що його це слово виражає у 

внутрішньофразеологічному контексті. Під фразеологічним контекстом, вслід за 

Н. С. Хороз, розуміємо відрізок тексту, в межах якого здійснюються зовнішні 

дистрибутивні зв’язки фразеологічної одиниці, що забезпечують її семантичну 

реалізацію та актуалізацію стилістичних і прагматичних можливостей [217, 

с. 34]. Відповідно внутрішньофразеологічний контекст – це також відрізок 

тексту, у якому здійснюються зовнішні дистрибутивні зв’язки лексичної 

одиниці, що забезпечують її семантичну реалізацію та актуалізацію 

вищеозначених можливостей. Слід також зазначити, що контекст не зводиться 
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лише до безпосереднього мовного оточення, в якому вжита лінгвістична 

одиниця, натомість це поєднання мовних одиниць і мовленнєвої ситуації, без 

яких він не може виникнути (актуалізація здійснюється при одночасній дії 

мовних і ситуативних немовних чинників) УМ, с. 251. Тож ми спробуємо 

простежити значення саме назв людини за родом занять як компонентів 

фразеологічних одиниць і ту смислотворчу роль, яка належить цим 

позначенням у створенні цілісного значення фразем. 

 

1.2. Деякі аспекти вивчення фразеологічних одиниць: ідеографічний, 

системний, лінгвокультурний, ґендерний  

 

Сучасний стан дослідження фразеології характеризується наявністю 

різноманітних підходів до вивчення механізмів утворення сталих 

словосполучень, їхньої мотиваційної основи, внутрішньої форми тощо. 

Найбільш поширеними і розробленими є структурно-семантичний, 

ідеографічний, лінгвокультурологічний, когнітивний та системний аналіз 

фразем. Дещо недостатньо вивченим, але останнім часом все більш 

актуальнішим є ґендерний аспект. У цьому підрозділі ми зупинимося на тих 

аспектах вивчення фразеологічних одиниць, на яких базуються подальші 

практичні розділи, а саме: ідеографічному, системному, лінгвокультурному та 

ґендерному.  

Ідеографічний аспект дослідження фразеології викликає дедалі більший 

інтерес фахівців. Ю. Ф. Прадід зазначає, що такий підхід ставить за мету 

«створення саме цілісної картини, в якій із окремих «камінчиків» складається 

мозаїка національної фразеологічної системи» [180, с. 35]. Така класифікація 

має підпорядковуватися екстралінгвістичному членуванню світу і будуватися 

на поняттєво-логічних принципах [96, с. 290]. Ідеографічна система формується 

смисловими зв’язками, серед яких учені (М. Ф. Алефіренко, Ю. Ф. Прадід, 

М. Т. Демський, А. О. Івченко, В. М. Мокієнко, А. М. Емірова) виділяють різні 
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мікро- та макроструктури. Приміром, Ю. Ф. Прадід подає таку термінологію: 

синонімічний ряд – семантична група – семантичне поле – тематична група – 

тематичне поле – ідеографічна група – ідеографічне поле – архіполе [180, 181]; 

М. Ф. Алефіренко пропонує виокремлювати семантичну підгрупу – 

фразеосемантичну групу – тематичне поле [5]; А. О. Івченко вважає доцільним 

групувати фраземи за фразеосемантичними рядами – фразеосемантичними 

мікрогрупами – фразеосемантичними групами [70].  

 Основним критерієм встановлення приналежності фразеологічної 

одиниці до певної фразеосемантичної групи є семантичний, на основі якого 

відбувається групування фразем. Серед фахівців немає єдиної думки у 

визначенні обсягу та критеріїв відмежування таких груп, і це цілком природно, 

якщо взяти до уваги умовність будь-якої класифікації, а також можливість 

різних підходів до осмислення реальності. Т. Г. Нікітіна вважає, що завданням 

ідеографії є представити фразеологічну картину світу шляхом накладання 

фразеології на найбільш досконалі класифікаційні схеми, розроблені для 

лексичної системи [141, с. 72]. Поєднуючись тематично, фразеологічні одиниці 

презентують інформацію у більш компактному і концентрованому вигляді, ніж 

лексеми. Значення фразем семантично цілісне, у них представлено складний 

образ, сформований внутрішньою формою, категоріальним значенням та 

залишками значень слів-компонентів. Узагальнений характер фразеологічного 

значення, їх образність та експресивний потенціал ускладнюють ідеографічну 

класифікацію. Як зазначає В. М. Телія, сталі вирази мають особливу 

властивість – ідеографічну дифузність, тобто здатність входження фраземи 

більш ніж в одне поле, так як будь-який компонент значення може 

актуалізуватися у мовленні [203, с. 93]. Дифузність також обумовлює існування 

перехідних зон.  

Під фразеосемантичним полем розуміють сукупність фразеологічних 

одиниць, що відносяться до однієї понятійної сфери і характеризуються 

певними системними відношеннями між собою [226, с. 111]. Фразеосемантичне 

поле має певну ієрархічну структурну організацію, а саме: лексичне ядро 
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(центральну лексему або групи лексем-синонімів) і утворені навколо нього 

периферійні «кола», елементи яких характеризуються тим або іншим ступенем 

співвіднесеності з центром [200]. Семантичні зв’язки найближчої периферії з 

ядром простежуються легко, однак більш віддалені потребують ретельного 

аналізу, що дозволяє виявити закономірності взаємодії мовної одиниці та її 

образу в свідомості окремих людей чи груп, виокремлених за професійною, 

етнічною чи іншого роду спільністю. 

Практичним застосуванням ідеографічних класифікацій є спроби 

укладання фразеологічних словників ідеографічного типу Ю. Ф. Прадідом 

[РУУРФ], Р. І. Яранцевим [ССРФ], В. М. Телією [СОВ], О. С. Барановим 

[ИСРЯ], М. Номисом [УППН] та ін. Так, приміром, ідеографічний словник 

російської мови О. С. Баранова містить здебільшого лексичні одиниці, однак 

фразеологізми наводяться як суттєві доповнення змісту статей. Як окремий 

розділ автор виділяє одиниці, що стосуються тематичного поля «діяльність», 

яке перебуває й у колі наших наукових інтересів. 

У структурі лексико-фразеологічного поля перетинаються також 

проблеми синонімії, антонімії, полісемії, проблеми співвідношення слова і 

поняття [77, с. 67]. Тож ідеографічний аспект дослідження тісно переплітається 

з системним або ж навіть частково ототожнюється з ним.  

Системний підхід до проблем структурно-семантичної організації 

угруповань фразеологізмів починає практикуватися наприкінці 50-х років 

ХХ ст. Проблеми системності при цьому розглядаються як пов’язані з явищами 

фразеологічної варіативності, синонімії, антонімії, полісемії та омонімії [196, 

с. 142]. Усі ці явища досліджували: М. О. Шевчук-Черногородова на матеріалі 

російських, англійських та французьких сталих виразів з компонентами 

кольоропозначення [228], І. М. Патен на прикладі фразеологічних одиниць зі 

значенням пересування в українській та російській мовах [152], Н. О. Зубець, 

залучаючи до розгляду мінімальні фразеологізми української мови [68] тощо. 

Типологічні особливості фразеологічних синонімів в англійській та українській 

мовах вивчали І. В. Сніцар та В. О. Співачук [196], Я. В. Бечко [26].  
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Полісемія – це результат накопичення значень в одній і тій же лексичній 

одиниці, що викликається неодноразовим її переосмисленням [9, с. 93]. 

Правомірним є перенесення цього визначення і на фразеологічні одиниці. На 

відміну від слів, багатозначність фразеологізмів обмежена і має свої специфічні 

особливості, які обумовлюються ступенем семантичної цілісності, структурно-

семантичною залежністю окремих компонентів стійких словосполучень. 

Значний внесок у дослідження цієї важливої мовознавчої категорії зробили 

вчені В. В. Виноградов, М. П. Муравицька, О. Д. Огуй, Р. О. Будагов, 

С. Д. Кацнельсон, У. Вайнрайх, В. Шмідт та ін. 

Синонімічними вважаються такі фраземи, які характеризуються 

близькими чи тотожними цілісними фразеологічними значеннями, 

розрізняючись, однак, внутрішньою формою, етимологічними образами і 

експресивно-емоційними властивостями [7, с. 70]. Фразеологічними варіантами 

слід вважати ті видозміни фразем, які характеризуються відносною тотожністю 

фразеологічного значення і етимологічного образу, розрізняються окремими 

компонентами плану вираження, що надає їм певної експресивно-стилістичної 

своєрідності [7, с. 69]. На думку М. М. Шанського, фразеологічна варіантність – 

це фонетичні, морфологічні та лексичні зміни компонентного складу 

фразеологічних одиниць, що не порушують загального смислу і зберігають їх 

внутрішню форму і образну основу (наводимо думку Шанського за Хавпачевою 

[215, с. 106]).  

Подібність у семантиці синонімічних фразеологізмів ґрунтується на  

тому, що вони позначають того ж денотата, по-різному називаючи і 

представляючи його, тобто у них збігається предмет позначення, а не його 

осмислення. Синоніми за сигніфікатом є фразеологічними варіантами (пор. 

[185, с. 50]).  

На сьогодні існує кілька класифікацій варіантів ідіом, які враховують 

різні аспекти відповідного явища. В. П. Жуков визначає фонетичні, 

морфологічні, видові, конструктивні, словотвірні та лексичні варіації стійких 

висловів [63, с. 180]; у М. Ф. Алефіренка зазначені такі варіанти: лексичні, 
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морфологічні, словотвірні, квантитативні, видові, змішаного типу [7, с. 73–74]; 

Л. Г. Авксентьєв розрізняє лексичні, морфологічні та синтаксичні [1, с. 84]; 

дещо видозміненою є типологія Л. Г. Скрипник: лексичні, граматичні та 

комбіновані зміни структури фразеологічних одиниць [194, с. 122–123], 

В. Д. Ужченко пропонує розрізняти лексичну та формальну варіативність [210, 

с. 106–113]. Беручи до уваги наведені типи варіантів, ми ідентифікуватимемо ті 

з них, які є засвідченими в аналізованому нами матеріалі.  

Наявність синонімічних рядів є однією з властивостей корпусів прислів’їв 

та приказок у різних мовах, у чому знаходить своє відображення і вираження 

здатність мовленнєвого мислення людини пізнавати навколишнє середовище 

через утворення паралельних, співвідносних, водночас подібних і відмінних 

мовних образів тих самих предметів і явищ об’єктивного світу. Парадигматичні 

семантичні відношення прислів’їв та приказок мають свої особливості, оскільки 

паремії здебільшого мають структуру і семантику речень. Через це відповідь на 

питання про збіг чи розбіжність у плані вираження, обов’язкова для визначення 

наявності синонімічних або антонімічних відношень, може тут бути 

проблематичною. Приказки, на відміну від прислів’їв, можуть мати лексичні 

семантичні еквіваленти (пор. українська приказка Та з його коваль холодний 

[СНМ, с. 134] (про ліниву, невмілу людину) семантично прирівнюється до 

прикметника «лінивий») і тому потенційно здатні на утворення синонімічних і 

антонімічних рядів. А для прислів’їв, на думку М. Ф. Алефіренка, «спірним є 

саме питання про можливість подібних парадигматичних відношень, оскільки 

прислів’я не позначають денотат, а висловлюють умовивід»  [7, с. 285].  

У нашому дослідженні ми простежуємо семантичні відношення паремій 

шляхом тематичного групування, яке може здійснюватися за двома 

принципами: 1) за ключовим словом; 2) за цілісним змістом, причому домінує 

другий аспект. І, відповідно, нас цікавлять не лише згадані у пареміях 

предмети, явища, ознаки тощо, а передусім думки, ідеї, умовиводи, які 

виражаються ними. 
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При виявлені явища антонімії у корпусі досліджуваних фразеологічних 

одиниць ми будемо опиратися на визначення В. П. Жукова, згідно з яким 

антонімія будується на повному протиставленні, розходженні 

смислорозрізнюючих семантичних ознак [63, с. 189].  

У нашій роботі ми розглядаємо також ґендерний аспект функціонування 

як лексем на позначення роду занять, так і фразеологічних одиниць, що їх 

містять. Ми опираємося на визначення ґендеру (англ. gender – «стать», від лат. 

genus – «рід») як змодельованої суспільством та підтримуваної соціальними 

інститутами системи цінностей, норм і характеристик чоловічої й жіночої 

поведінки, стилю життя та способу мислення, ролей та стосунків жінок і 

чоловіків, набутих ними як особистостями в процесі соціалізації, що 

насамперед визначається соціальним, політичним, економічним і культурним 

контекстами буття й фіксує уявлення про жінку та чоловіка залежно від їх статі 

[126, с. 11]. Цей термін увійшов у широкий вжиток у західній науці в 1970-х рр. 

(у вітчизняній науці – в 1990-х рр.) завдяки працям американського 

психоаналітика Роберта Джессі Столлера, який вперше протиставив поняття 

статі та ґендеру. Концепція Столлера будувалася на поділі біологічного і 

культурного, згідно з нею вивчення статі є предметною галуззю біології та 

фізіології, а аналіз ґендеру може бути розглянутий як предметна галузь 

досліджень психологів і соціологів, аналізу культурно-історичних явищ [230, 

с. 148]. Ґендер так або інакше присутній в усіх сферах суспільного життя, тому 

мовна сфера не є винятком. Питаннями гендерної лінгвістики займалися 

Л. О. Ставицька [197], О. А. Земська, М. А. Китайгородська, Н. М. Розанова 

[67], О. І. Горошко [49], А. В. Кириліна [80], R. Lakoff [256], G. Klann-Delius 

[252], S. Günthner [247], L. Pusch [268] та ін. 

До недавнього часу ґендерні явища перебували на периферії суспільної та, 

конкретніше, наукової думки, сприймаючись частіше як другорядний соціальний 

та психологічний чинник у житті соціуму [49, с. 508–509]. Через це проблематика 

ґендеру у фразеології ще не достатньо розроблена та вивчена. Але зараз  проблеми, 

пов’язані з ґендерною асиметрією та ґендерною диференціацією свідомості, стають 
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дедалі актуальнішими, а поле вивчення відповідних явищ охоплює, серед іншого, і 

мову, а в ній – лексико-фразеологічну систему. Водночас слушним залишається 

зауваження Л. О. Ставицької  про необхідність охоплення фразеологічного фонду 

ґендерною оптикою бачення [197, с. 61]. Адже фразеологія як складова системи 

мови і у той же час як віддзеркалення національно-етнічної картини світу є, серед 

іншого, і вмістищем гендерних стереотипів. Застосування ґендерного підходу у 

фразеології дозволяє аналізувати процеси формування рис поведінки, ментальних 

та емоціональних властивостей особистості залежно від її статі. Він також має за 

мету розкриття культурних і соціальних факторів, які визначають ставлення 

суспільства до тієї чи іншої статі, стереотипні уявлення про чоловічі та жіночі 

якості тощо, таким чином відкриваючи новий погляд і на відповідні мовні явища.  

Фразеологізм як засіб концептуалізації поняття «ґендер» досліджували 

К. С. Волошина [37], Я. А. Павліщева [148] та ін. У ґендерному аспекті вивчали 

фразеологічні одиниці з компонентом-антропонімом на матеріалі української 

(О. А. Мороз [131]), англійської (И. Е. Дьячкова [59]) та німецької 

(Л. А. Ковбасюк, О. С. Касаткін [85]) мов, із квантитативним компонентом на 

матеріалі української та англійської мов (З. А. Радченко [183]) тощо. 

Ю. М. Капак досліджувала ґендерно марковану ідіоматичну репрезентацію 

праці, професійної діяльності у німецькомовному дискурсі, тобто до розгляду 

залучались фраземи із цілісним «трудовим» значенням [75].   

У дослідженні семантики фразеологічних одиниць значна увага 

приділяється також лінгвокультурному аспекту, адже фразеологію 

інтерпретують як найбільш національно-культурно маркований рівень. 

Взаємозв’язку мови і культури присвячені праці О. О. Тараненка [201], 

В. А. Маслової [122], В. М. Телії [204], М. Г. Комльова [90], Ф. С. Бацевича 

[19], О. С. Кубрякової [98], Я. Анусевича [238], P. Падел [265], Р. Ладо [255] та 

ін. Лінгвокультурний коментар фразем дозволяє виявити приховані особливості 

втілення культурних сутностей у фразеології. Фраземи при цьому 

розглядаються як етнокультурний текст, який може бути «прочитаний» і 

витлумачений за допомогою вказівки культурних смислів, закладених у 
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семантиці фразеологізму, тобто міфів (міфологем), архетипів, ритуалів, 

стереотипів, повір’їв, звичаїв та інших знаків національної культури народу [32, 

с. 3]. Культурні смисли закладені у внутрішній формі фразеологізмів, що є 

образною підставою для формування фразеологічних одиниць мови. 

Одним із головних завдань лінгвокультурології є з’ясування ролі 

символу в процесі фразеотворення, тому важливо виявити фразеологічні знаки, 

які містять специфічну, національно-культурну інформацію, що передбачає 

укладання списку атрибутів (чи актуалізованих слотів) фразеологічних знаків; 

змоделювати прототип компонента для подальшого визначення 

інтерлінгвального й національного в ньому [111, c. 8]. Інколи національно-

культурну інформацію містить вербальний рівень, тобто власне компоненти 

фразеологічних одиниць – архаїзми чи історизми. Однак для 

лінгвокультурологічного аналізу необхідно залучати різноманітну інформацію, 

напр., асоціативні зв’язки, сполучуваність слова тощо. Глибинна специфіка 

фразем полягає в тому, що за словами та словосполученнями на вербальному 

рівні стоять одиниці концептуального рівня, обсяг яких демонструє низку 

відмінностей під час міжмовного зіставлення. 

О. Ю. Кульчицький розрізняє такі групи факторів формування 

національної специфіки соціумів: геопсихічні (вплив краєвиду й характеру 

природи), історичні (спільність історичної долі народу тощо), соціопсихічні, 

культурно-морфічні й глибинно-психічні [99, с. 51]. Національний характер 

також формується внаслідок дії географічних, геополітичних, та релігійних 

чинників. Історична специфіка може бути очевидною (напр., у виразах, 

пов’язаних з історичними подіями: укр. Од Богдана до Івана не було гетьмана 

[УППН, с. 69], маються на увазі гетьмани Богдан Хмельницький та Іван 

Мазепа), або ж, навпаки, важко спостережуваною, коли мотиваційне підґрунтя 

дуже складно верифікувати. Географічний чинник зумовлює психологічні 

особливості соціуму загалом, а також просторову семантику (маркованість 

архетипів, пов’язаних із простором), конотованість та символіку кольорів [111, 
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с. 34]. Саме географічними чинниками намагалися пояснити феномен 

національного характеру І. Франко, О. Кульчицький, М. Бердяєв тощо.  

Крім того, джерелами прототипів для деяких фразеологічних одиниць 

стали сфери професійної діяльності, які були характерними для певних народів, 

на що ми звернемо особливу увагу у нашому дослідженні. 

 

1.3. Назви людини за родом занять як об’єкт лінгвістичних студій  

 

Найменування осіб за професією отримали різнобічне висвітлення в 

працях таких лінгвістів: основні типи номінацій для позначення статусів особи 

описані В. Л. Воронцовою та Н. Й. Мігіріною, семантико-генетичні основи 

номінації – Т. В. Бісовецькою, І. Ю. Ніколаєвою, запозичення назв людей за 

професією вивчали Т. Б. Пиц, О. В. Кондрацька та ін. (див. вступ, с. 19).    

Дослідники одностайно визначають професійну мову одним із найбільш 

активних джерел поповнення фразеологічного фонду. За висловлюванням 

Б. О. Ларіна, професійна фразеологія відображає давні прийоми роботи, 

спеціальні форми співпраці учасників колективного виробничого процесу, 

погляди ремісників або промисловців на свою роботу [107, с. 36]. 

Оцінну категоризацію професійного діяча в російській фразеології 

досліджувала О. Й. Голованова. З позиції народної свідомості росіян лише три 

види професійної діяльності мають позитивну оцінку – це праця хлібороба, 

коваля і теслі. Усі інші тією чи іншою мірою не поціновуються суспільством. 

Аналіз фразеологізмів виявив культурну маркованість в російській мовній 

свідомості професій шевця (пьян как сапожник, как сапожная стелька, 

сапожник без сапог та ін.), паламаря (читать как пономарь та ін.), чиновника 

(чинуша, чернильная душа, канцелярская крыса), при чому у більшості випадків 

виявляється підкреслено іронічне ставлення до представників названих 

професій. Лише негативною, з точки зору російських фразем, виявилася оцінка 

професійної особистості лікаря, який у них постає як особа, що любить гроші, 

бажає нажитися за чужий рахунок (По рублю ступает, рубль подымает, на 
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полтину глядит, сто рублей говорит; Лекарь свой карман лечит; Усопшему 

мир, а лекарю пир), а професія ця постає як взагалі даремна і не корисна для 

суспільства (Здоровому врач не надобен; Не дал бог здоровья – не даст и 

лекарь; Людей лечит, а сам из болятков нейдет) [46, с. 291]. R. Bebermeyer 

вивчала віддзеркалення образу лікаря в німецьких прислів’ях, відповідним 

чином залучаючи до розгляду ті одиниці, які містять лексему Arzt «лікар». 

Встановлено, що 45 німецькомовних прислів’їв мають оцінну семантику: 2 – 

позитивну, решта  43 – негативну [239, c. 132]. Розглядаючи професійну 

особистість торговця, О. Й. Голованова підкреслює, що оцінка його діяльності, 

виражена російськими прислів’ями і приказками, також є суто негативною. 

Торговець в них постає як злодій, шахрай, пройдисвіт, який прагне наживи 

(Кто чем торгует, тот тем и ворует; Купец – плутец; Не солгать, так и не 

продать; Купчик голубчик деньголупчик) [46, с. 294]. Фразеологізми, що 

відображають розвиток торгівлі, в німецькій мові досліджувала Н. В. Любчук 

[116], яка також відзначила негативні конотації образу представників цієї 

сфери. 

Позначень професій також торкаються Ф. М. Білозерова та 

О. Л. Євграшина, досліджуючи національну специфіку фразеологічних 

одиниць, що їх містять, в англійській, німецькій та російській мовах [23]. Однак 

до розгляду залучається лише аспект оцінки з погляду мовного колективу. Так, 

приміром, в англійській фразеології культурно-маркованими є професії мідника 

(напр., as drunk as a tinker), ткача (напр., as great as two inkle-weavers), 

капелюшника (напр., as mad as a hatter) тощо. 

О. П. Левченко, досліджуючи символи української та російської мов за 

допомогою концептуального аналізу на фразеологічному матеріалі, торкається 

фразем, що утворилися на основі професійної діяльності, напр.: рос. 

адмиральский час; барабанная шкура; укр. як з жида чумак; десь чумаки 

ночували «пересолене»; Не хочеш козакувати – іди чумакувати тощо [111, 

с. 32]. Лінгвістка зазначає, що означені сфери слугували джерелами 

фразеотворення більше в російській мові порівняно з українською.  
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Новизна нашого дослідження полягає у комплексному вивченні 

фразеологічних одиниць, що містять назви людини за родом занять, та 

простеженні ролі останніх у формуванні цілісного значення. На відміну від 

означених дослідників, ми використовуємо поняття роду занять, яке 

розглядаємо ширше ніж «професія» чи «професійний діяч» (щодо обсягу 

поняття «рід занять» див. розділ 2, параграф 2.1).  

 

1.4. Методика дослідження смислотворчої ролі назв людини за родом 

занять у внутрішньофразеологічному контексті 

 

У цьому підрозділі представлено застосований у роботі теоретико-

методологічний апарат, зокрема розкриваються ключові поняття, визначаються 

критерії добору матеріалу дослідження, обґрунтовуються обрані аспекти опису 

і методи аналізу фразеологічного матеріалу та унаочнюється процедура їх 

застосування. 

Наше першочергове завдання – визначити склад і структуру семантичної 

категорії назв людини за родом діяльності у лексико-семантичній системі мови, 

після чого ми маємо встановити корпуси тих одиниць цього лексичного поля, 

що виступають у складі фразеологічних одиниць української, англійської та 

німецької мов, а водночас таким чином ми встановимо і корпуси фразем, які 

нас цікавлять у цьому дослідженні.  

Оскільки дослідження базується на використанні та зіставленні даних 

різних словників (тлумачних, енциклопедичних, фразеологічних, 

пареміологічних, (фразеолого-) етимологічних, лінгвокраїнознавчих), то нас 

цікавить інформація про те, якою мірою можна довіряти словникам і наскільки 

адекватна лексикографічна презентація лексичних значень власне значенням 

слів. Існує думка, що «мовні значення – це аж ніяк не визначення або 

тлумачення в тлумачних словниках, а поняття також не зводяться до строгих 

визначень у наукових трактатах. Мовні значення знаходяться у свідомості 
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людини, і вони відрізняються один від одного як мисленнєві форми різного 

роду і різного рівня» [140, с. 14]. Крім того, будь-який словник – це продукт 

людської діяльності, а тому може містити суб’єктивну оцінку, лінгвістичне 

чуття і смаки самих укладачів. Але як би там не було, словник був і 

залишається основним «лінгвістичним документом», який фіксує лексичні 

значення слів, і основним джерелом їх аналізу [120, с. 95]. Тож працюючи зі 

словниковими дефініціями, ми ретельно аналізуємо їх, беремо також до 

розгляду мову преси, телебачення, мережі Internet, художні твори українських, 

британських, американських та німецьких авторів. 

Робота зі словниками дозволила створити картотеку досліджуваних 

фразеологічних одиниць, у складі яких вживаються назви людини за родом 

занять, з етимологічною довідкою, тлумаченням кожного виразу і зазначенням 

усіх його значень у кожній мові (1875 одиниць). Працюючи з картотекою, ми  

маємо дати ідеографічну характеристику зазначеним лексичним компонентам 

та розкласифікувати корпуси фразем з точки зору їхньої приналежності до 

різних структурно-семантичних типів, за їх номінативною чи предикативною 

функцією, а також із погляду стильової і, відповідно, стилістичної 

маркованості. Водночас ми маємо оцінити фразеотвірну активність лексичних 

компонентів-назв людини за родом занять за певними параметрами, перш за все 

квантитативним (тобто за кількістю фразем, що містять ту чи іншу «фахову» 

лексему); і ми спробуємо виявити можливі кореляції між певними 

ідеографічними розрядами цих слів, з одного боку, і певними типами 

аналізованих нами фразем, із іншого. 

Ми також спробуємо проаналізувати фразеологічні одиниці на рівні 

їхнього цілісного значення: установивши всю сукупність значень, властивих 

корпусові досліджуваних одиниць, ми спробуємо виявити наявні в ньому риси 

структурної організації (зокрема такі, як синонімія й антонімія), певні 

угруповання за тими чи іншими семантичними ознаками. Досліджуючи цілісну 

семантику виразів, ми також торкаємося ще однієї з проблем семасіології – 
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полісемії, адже здатність фразеологізму мати не одне, а декілька значень є 

однією з лінгвістичних універсалій [186].   

Далі буде подано характеристику структури та функціонування 

смислопороджувального механізму внутрішньої форми аналізованих фразем. 

Простежуючи роль, яка в цьому механізмі належить назвам осіб за родом 

занять, ми спробуємо виділити тут загальні та конкретніші моделі та схеми 

мотивації.  

Простежуючи смислотворчу роль назв людини за родом занять у 

внутрішньофразеологічному контексті, нам необхідно звернутися до поняття 

смислу. Актуалізоване у науковому обігу наприкінці ХІХ ст. відомим 

німецьким філософом і логіком Г. Фреге, воно іноді вважається такою загальною 

категорією, яка не підлягає визначенню, адже є загальновідомою [6]. У 

мовознавстві поняття «смисл» іноді вживають як синонім до «значення». Під 

лексичним, або ж смисловим, значенням слова зазвичай мають на увазі його 

предметно-речовий зміст, який оформлений згідно із законами граматики цієї 

мови і є елементом загальної семантичної системи її словника. Суспільно 

закріплений зміст слова може бути однорідним, єдиним, але може являти собою 

внутрішньо пов’язану систему різноспрямованих відображень різних елементів 

дійсності, між якими в системі певної мови встановлюється смисловий зв’язок. 

Розмежування і об’єднання цих різнорідних предметно-смислових відношень у 

структурі слова пов’язане зі значними труднощами, які виникають в типових для 

тлумачних словників постійних зміщеннях значень і вживань слова, в 

невизначеності меж між значеннями і їх відтінками [33, с. 168]. Разом з тим 

лінгвісти зазначають, що контексти вживання понять «смисл» і «значення» не 

завжди збігаються, що свідчить про відмінність змістового наповнення [20]. 

Останнє переконливо довела російська дослідниця Ірина Кобозева, показавши, 

що поняття «значення» у поточній свідомості пов’язане з пресупозицією 

існування знакової системи і сприймається носіями мови як відносно стабільний 

у часі, інваріантний, конвенціоналізований зміст; «смисл» – це інформація 
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(зміст), плинна в часі, варіативна, суб’єктивна, значною мірою залежна від 

особистостей, які користуються конкретною мовою [84, с. 5–13]. 

Особлива увага буде зосереджена на когнітивних механізмах формування 

значення фразеологізмів, що містять назви людини за родом занять, а саме 

метафорі та метонімії як основним чинникам вербалізації у фразеології. 

Процедура їх встановлення полягає у реконструкції зв’язку між ситуацією-

прототипом і денотатом фраземи. Зв’язок між формою фразеологічної одиниці 

та мотиватором встановлюватиметься не лише на підставі даних словників, але 

й власних інтуїцій автора. 

Назви людини за родом занять пройшли складний шлях історичного 

розвитку, адже позначувані ними фахи та ремесла змінюються у силу 

вдосконалення виробництва та розвитку технологій. Попередні етапи розвитку 

різних видів людської діяльності відображаються у сучасних значеннях їх 

виконавців. У досліджуваних мовах процес відображення відбувається по-

різному, в одній мові слово зберігає значення, яке в іншій – застаріло чи зникло. 

Наше завдання полягає в тому, щоб виявити загальне і специфічне в смисловій 

історії означеної лексики, оскільки в кожній мові слово має свою специфіку і 

виступає компонентом певних сталих виразів. Ми прагнутимемо також дати 

етнокультурну і лінгвоконцептуальну характеристику цим лексемам у 

внутрішньофразеологічному контексті: серед іншого, буде висвітлено, як 

етнокультурний компонент лексичного значення впливає на мотивацію 

цілісного значення відповідної фраземи, з одного боку, а, з іншого, як 

функціонування цих імен у структурі фразем, їхня фразеопохідна семантика 

дозволяють глибше охарактеризувати їх власне лексичну семантику. Також ми 

спробуємо виявити евентуальні тенденції  у вторинній еволюції аналізованих 

фразем, появі в них похідних формальних та/чи семантичних варіантів. 

У процесі вирішення поставлених завдань ми застосовуватимемо 

методику, яка передбачає використання описового і зіставного методів, що 

реалізовуватимуться в таких методиках і процедурах, як: компонентний аналіз 

(який за визначенням В. В. Левицького полягає у «розкладанні лексичного 
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значення (сигніфікату) на елементарні смислові одиниці» [109, с. 85]; див. 

також [191]), метод словникових дефініцій (див. [125]), семантичної 

ідентифікації та диференціації фразеологізмів, які дають можливість зіставити 

смислову структуру назв людини за родом занять з ідеографічною побудовою 

об’єкта дослідження, структурно-семантичний аналіз внутрішньої форми 

фразем та метод лінгвокультурного аналізу, що дозволяють виявити 

співвідношення внутрішньої форми як елемента фразеологічної семантики з 

екстралінгвальними витоками формування фразеологічних одиниць, метод 

кількісного аналізу, прийом внутрішньо- та міжмовного перекладу (див. [207]), 

метод фразеологічної аплікації (див. [63, с. 55–57; 73, с. 122]).  

Подекуди застосовано методику експлікації фразеологічної дифузії, 

розроблену М. Ф. Алефіренко [5, с. 4], під якою розуміється взаємовплив і 

взаємопроникнення лексичних і граматичних смислових компонентів (сем) у 

процесі формування фразеологічної семантики. Суть цієї методики полягає в 

послідовному використанні таких процедур: 1) розчленування лексичних і 

граматичних значень компонентів фразеологічного словосполучення (чи 

речення) на елементарні смисли – лексичні і граматичні семи; 2) виявлення 

взаємодіючих сем; 3) дослідження характеру взаємодії лексичних і граматичних 

сем, перерозподілу їхніх рангових позицій; 4) з’ясування інтегративних 

процесів у семному змісті фраземотворчої одиниці; 5) опис наслідків інтеграції 

лексичних і граматичних сем – смислових компонентів фразеологічної 

семантики. На кожному з етапів дослідження нас цікавлять насамперед 

лексичні компоненти-назви людини за родом занять, однак ми не знівельовуємо 

значення й інших як лексичних, так і граматичних компонентів, для отримання 

достовірних результатів повного комплексного аналізу семантичного розвитку 

фразеологічної одиниці.      
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Висновки до розділу 1 

 

У цьому розділі було подано стислу характеристику стану справ у 

сучасній теорії фразеології, з одного боку, а також у дослідженні фразем із 

компонентами певних семантичних класів, з іншого. Нами було відзначено, що 

у вивченні таких фразем основний акцент ставиться на розкритті 

вмотивованості цілісного значення цих одиниць значеннями їх компонентів, 

зокрема важливою у цьому процесі є роль власне ключової досліджуваної 

лексеми, що входить до складу ідіоматичного виразу.  

Семантика фразеологізму формується на основі образу, який може бути 

реконструйований шляхом ретельного вивчення внутрішньої форми відповідної 

фраземи. Метафора та метонімія є основними чинниками вербалізації у 

фразеології, тож розкриваючи ці механізми формування значень, ми 

встановлюватиме образ-першооснову того чи іншого виразу. Отже, аналіз 

фразеологічних одиниць повинен здійснюватися за допомогою висвітлення 

впливу лексичної системи мови на складники фразем, а ті, у свою чергу, можуть 

набувати особливого, специфічного вторинного значення, зумовленого 

семантикою всього фразеологізму. Тож ми спробуємо виявити ці похідні 

фразеологічні варіанти значень найменувань за родом занять. 

Нами також було розглянуто деякі підходи до вивчення фразеологічних 

одиниць, а саме: ідеографічний, системний, лінгвокультурний та ґендерний, які 

використовуватимуться як вихідні в нашому дослідженні. Ідеографічний аспект 

досліджень керується семантичним критерієм встановлення приналежності 

фразеологічної одиниці до певної фразеосемантичної групи. У структурі 

лексико-фразеологічного поля перетинаються такі проблеми як синонімія, 

антонімія, полісемія. Тож ідеографічний аспект дослідження тісно 

переплітається з системним або ж навіть частково ототожнюється з ним. Слід 

також зазначити, що у дослідженнях системних відношень фразеологічних 

одиниць важливим є розмежування фразеологічних синонімів і варіантів тієї ж 
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фраземи, перших об’єднує спільний предмет позначення (денотат), других – 

схожість осмислення цього предмета (сигніфікат).  

У цьому розділі представлений також короткий огляд лінгвістичних 

студій, об’єктом яких виступають лексичні одиниці на позначення людей за 

родом занять, та застосований у роботі теоретико-методологічний апарат.  

Огляд існуючих досліджень показав, що результати, отримані при 

вивченні смислового потенціалу лексем на позначення людини за родом занять, 

можна доповнити за рахунок відомостей аналізу фразеологічних одиниць, 

компонентами яких виступають означені лексеми. Таким чином вагомим є 

встановлення особливостей функціонування назв людини за родом занять у 

контексті внутрішньої структури фразеологічних одиниць, умотивованих цими 

словами. 
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РОЗДІЛ 2 

НАЗВИ ЛЮДИНИ ЗА РОДОМ ЗАНЯТЬ ЯК СКЛАДНИК ЛЕКСИКО-

СЕМАНТИЧНОЇ СИСТЕМИ І ЯК КЛЮЧОВИЙ КОМПОНЕНТ 

ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ 

 

Оскільки критерієм залучення тих чи інших фразем до нашого аналізу є 

наявність у їхній структурі компонента-фахового імені, то, відповідно, 

завданням цього розділу є, по-перше, визначити склад і структуру семантичної 

категорії (поля) назв людини за родом діяльності в лексико-семантичній 

системі мови; інакше кажучи, ми маємо визначитися з тим, які лексеми ми 

можемо віднести до категорії (поля) фахових (професійних) назв людини. 

Потім, по-друге, ми маємо встановити корпуси тих одиниць цього лексичного 

поля, що виступають у складі аналізованих нами фразеологічних одиниць 

української, англійської та німецької мов, а водночас таким чином ми 

встановимо і корпуси фразем, які нас цікавлять у цьому дослідженні. Крім того, 

ми  також маємо дати ідеографічну характеристику зазначеним лексичним 

компонентам. Виділивши корпуси фразем, що є об’єктом нашого аналізу, ми 

повинні виділити в їхньому складі різні типи утворень, точніше, 

розкласифікувати ці корпуси, поділивши їхні складники між тими типами 

фразеологічних одиниць, що їх ми виділили як об’єкт нашого аналізу. Водночас 

ми маємо оцінити фразеотвірну активність цих лексичних компонентів за 

певними параметрами, перш за все квантитативним (тобто за кількістю фразем, 

що містять ту чи іншу «фахову» лексему); і ми спробуємо виявити можливі 

кореляції між певними ідеографічними розрядами цих слів, з одного боку, і 

певними типами (структурно-семантичними та/чи функціонально-

стилістичними) аналізованих нами фразем, із іншого.  
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2.1. Група позначень осіб за родом занять у лексико-семантичній 

системі мови: категоріально-польова характеристика 

 

Отже, об’єктом нашого дисертаційного дослідження є фраземи, що мають у 

своєму складі лексеми на позначення осіб за родом їх занять. Першим кроком у 

цьому дослідженні є встановлення корпусу таких фразеологізмів в українській, 

англійській та німецькій мовах. На перший погляд, це завдання є досить простим і 

має виконуватися шляхом суцільної вибірки цих утворень із лексико- (зокрема 

фразеографічних, евентуально й інших) джерел за ознакою наявності в їх 

структурі відповідного лексичного компонента. Однак це завдання ускладнюється 

тим, що приналежність тієї чи іншої лексеми, у тому числі й з-поміж тих, які 

фігурують у структурі фразеологізмів, до класу (категорії, поля) назв осіб за родом 

їх занять не завжди є однозначною.  

Насамперед слід зазначити, що саме слово особа, що виступає у назві 

зазначеного лексичного класу, позначає не лише людей. Як зазначається у 

спеціальній літературі, семантичне поле «Назви осіб» охоплює численний пласт 

слів, об’єднаних спільною семантичною рисою «особа, особи», причому цей 

абстрактний семантичний компонент у лексичних значеннях окремих слів 

конкретизується як: 1) «людина, люди»; 2) «міфічне створіння, подібне до 

людини», напр.: ангел, фея, бог, біс, нечисть; 3) «цілеспрямовано діючий 

суб’єкт, прирівнюваний до людини», напр., гарант (пор.: Президент – гарант 

Конституції, з одного боку, і банк-гарант, з іншого), спонсор, відправник, 

отримувач (вантажів) тощо. Усі слова, що містять у своєму значенні 

вищезазначені семантичні компоненти, належать до класу назв осіб [РСС, 

с. 59]. Можна додати, що, крім назв власне людей, а також більш-менш 

подібних до людини міфічних істот і, нарешті, назв того, що у сучасному 

вжитку йменують юридичною особою, категорія назв осіб включає в себе також 

і позначення зображень людей і вигаданих людиноподібних істот (пор. укр. 

купідон «у римській міфології — бог кохання, у вигляді крилатого хлопчика з 

луком і стрілами; зображення цього бога» [СУМ: 4, с. 403]).  
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Але і назви людей також не є чимось цілком однорідним. Як пише               

А. С. Білоусова, назви осіб презентують людину як носія різноманітних ознак: 

фізичних і фізіологічних властивостей, емоціональних станів, характеру думок, 

поглядів, способу мислення, нахилів, смаків, рис характеру, звичок, знань, умінь, 

навичок, виконуваних дій, вчинків, поведінки, функцій, занять, участі у будь-

чому, становища в певній ситуації, різноманітних зв’язків, відношень тощо [24].  

Мовний образ людини у лінгвістичному описі постає як різнобічний 

об’єкт, якому відповідним чином притаманний високий ступінь параметризації, 

тобто рознесення тих чи інших конкретних людських рис і властивостей до 

певних узагальнених категорій (аспектів). У різних мовних культурах 

відзначається наявність трьох напрямів подібної параметризації (аспектизації) 

людини: 1) людина у відношенні до «позалюдського» світу (Бога, духів, тварин 

тощо); 2) людина у відношенні до її власного суспільства; 3) людина у 

відношенні до «своїх» і «чужих» (пор. [106, с. 3]). 

Отже, клас назв осіб являє собою досить складну, розгалужену і 

багаторівневу організацію лексичних множин і підмножин. Первинно тут 

виокремлюються такі підмножини: 1) загальні позначення, 2) назви осіб за 

характерними ознаками і 3) назви власне оцінки, звернення. Перша із підмножин – 

скінченний лексичний ряд, що об’єднує слова, які за своїм значенням 

протистоять одиницям двох інших підмножин за ознакою «загальне – 

часткове». Друга підмножина об’єднує слова, значення яких формуються 

комплексом ієрархічно організованих семантичних ознак, які відображають 

властивості особи. Залежно від якості цих ознак (які відображаються в комплексах 

семантичних компонентів значень) виділяють такі підмножини назв особи: 1) за 

відношенням до раси, національності, а також до території, місця проживання; 

2) за інтелектуальним, емоціональним, фізичним станом, властивістю, якістю і їх 

проявом; 3) за соціальною ознакою, зосередженням в особі характерних 

соціальних рис свого часу, за характерним соціальним станом, дією, функцією, за 

особистими і суспільними відношеннями, зв’язками; 4) за професією, 

спеціальністю, родом занять, характером діяльності і пов’язаними з ними діями, 
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відношеннями; 5) за фізичним, фізіологічним, психічним станом, властивістю, 

дією.  

Третя підмножина – «Назви власне оцінки, звернення» – об’єднує такі 

лексичні одиниці, значення яких містять ознаки, обумовлені відношенням мовця 

до іменованої особи і мовною установкою: дати оцінку особі або привернути її 

увагу [РСС, с. 61]. Складність, однак, полягає в тому, що у назві особи можуть 

сполучатися вказівки на ознаки, що належать до різних аспектів і планів 

особистості і відповідно дають підставу віднести цю назву водночас до різних 

підмножин.  

Якщо тепер розглядати найменування осіб за родом занять як окрему 

підмножину, то її складники можна розмежувати за такими ознаками: 1) за 

приналежністю іменованої особи до певних груп, виділення яких не зумовлено 

безпосередньо особливостями трудової (чи якої-небудь іншої) діяльності 

людини; 2) за співвіднесеністю найменування саме з особливостями конкретної 

дії чи діяльності, яку здійснює іменована особа. За цими критеріями серед назв 

осіб виділяють імена не-діяча (напр., власник, олігарх) та імена діяча (напр., 

монтажник, будівельник) [117, с. 22]. Крім того, семантика узагальнених 

позначень діячів чи їхніх назв за конкретною діяльністю, приміром, 

землевласницькою (відповідно землеоброблювальною) чи ремісничою, 

очевидно, не вичерпується цією суто виробничою характеристикою, оскільки 

вона може також включати і вказівку на соціальний статус (пор., приміром, укр. 

поміщик, селянин чи англ. artisan). Є підстави припускати, що такі смислові 

риси можуть реалізуватись і у внутрішньофразеологічному контексті, своїстим 

чином впливаючи на формування цілісного значення ідіоми. 

Належне розуміння категорії професіонального діяча неможливе також 

без звернення до вихідного для нього поняття «діяльність».   

Діяльність у власному сенсі слова – це предметна діяльність, практика, 

яка є способом існування людини. У філософській, соціологічній і 

психологічній літературі діяльність людини розглядалася у найрізноманітніших 

аспектах. Її досліджували як деякий реальний процес, що складається з 
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сукупності дій і операцій (О. М. Леонтьєв); як сукупність певних видових 

форм, які необхідні у реальному житті кожному індивіду (гра, навчання, праця) 

і які почергово грають провідну роль в онтогенезі   людини (Б. Г. Ананьєв); як 

активність суб’єкта, що направлена на об’єкти чи інших суб’єктів (М. С. Каган). 

Поняттям «діяльність» охоплюють різні форми існування людської активності 

(професійна, економічна, політична, культурна діяльність) і сфери 

функціонування суспільства. Діяльність як така  є цілісною системою, 

включеною до структури суспільних зв’язків і відносин [ФЄС, с. 107].  

О. Й. Голованова, характеризуючи діяльність, вказує на її усвідомлений 

характер. Отже, на першому плані у трактуванні діяльності має бути людина як 

безпосереднє джерело, виконавець дії, якому притаманні такі категоріальні 

ознаки як активність, волевиявлення, контрольованість. Ці ознаки знаходять 

точне вираження в характеристиці людини як суб’єкта професійної діяльності. 

Таким чином професійна діяльність – це вища форма діяльності, оскільки вона 

характеризується, окрім зазначених, додатковими ознаками: 

цілеспрямованістю, результативність і суспільною значущістю [46, с.23]. 

Ці дві надзвичайно важливі категорії, діяльність і діяч, відображаючись 

на мовному рівні, вступають тут у постійну взаємодію та є 

взаємообумовленими, що свідчить про їх зв’язаність передусім на ментальному 

рівні. Позначення діяча (професійного діяча) завжди мають вторинний 

характер, так як вони виникають на тому етапі, коли людиною вже визначена 

решта номінативно-значущих компонентів діяльності: сама дія, предмет та 

продукт діяльності, інструмент. Створення імені діяча завершує, замикає коло 

включених у поняття діяльності розумових об’єктів, тим самим у свідомості 

номінатора остаточно оформлюється виділення, відокремлення певної сфери 

діяльності. Оскільки професій не існує без своїх носіїв, варто говорити про 

категорії не професій, а професійних діячів, спеціалістів [117, с. 24]. 

Серед найменувань осіб зі значенням виконавця дії І. В. Желябова умовно 

виділяє такі лексико-семантичні розряди: 1) найменування осіб за родом занять: 

вони називають особу за родом такої трудової діяльності, яка є джерелом 



54 
 

існування і не потребує більш-менш високої кваліфікації і, відповідно, 

спеціальної підготовки, виучки (напр.: клакер, кухмістер); 2) найменування 

осіб за ремеслом: іменують особу за родом такої трудової діяльності, яка є 

джерелом існування, потребує вишколу, базується на дрібному ручному 

виробництві і пов’язана з особистою майстерністю ремісника (напр.: ложкар, 

рукавичник, шапкар); 3) найменування осіб за професією: називають людину за 

родом такої трудової діяльності, яка є джерелом існування, потребує 

кваліфікованої підготовки, спеціальної виучки [61, с. 121]. Усередині останньої 

групи виокремлюються такі підгрупи позначень: загальні назви професій 

(викладач, водій, слюсар), міжгалузеві («наскрізні») назви професій (апаратник, 

машиніст, оператор) і вузькоспеціальні назви (водій тролейбуса, слюсар з 

ремонту гідравлічних машин тощо). 

Можливими є й інші класифікації. У системі агентивних імен, відповідно 

до систематичного принципу, що є найбільш адекватним для представлення 

термінологічної лексики,  О. Й. Голованова виділяє чотири самостійні групи 

найменування осіб: 1) за професією; 2) за посадою; 3) за спеціальністю; 4) за 

заняттям. Кожна з цих лексичних сукупностей характеризується власним 

набором номінативних засобів і специфічними темпами еволюції [45, с. 32]. 

Розглянемо особливості виокремлення  згаданих груп.  

Одне з питань, яке виникає при розгляді цих найменувань – це 

розрізнення професій та посад. Посада – це  службове становище, пов’язане з 

виконанням певних обов’язків у якій-небудь установі, на підприємстві і 

т. ін. (напр., укр. посада секретаря, інспектора, завідувача відділення) [СУМ: 7, 

с. 305]. При номінації посад визначальною є ідея розподілу обов’язків у 

колективі, яка зазвичай припускає як професійну спеціалізацію, так і місце в 

ієрархії. Професія натомість – це рід занять, трудової діяльності, що вимагає 

певних знань і навичок і є для кого-небудь джерелом існування (напр., укр. 

професія будівельника, перукаря) [СУМ: 8, с. 332]. 

Велика кількість імен діячів може одночасно означати і посаду, і 

професію (напр., укр. інженер, архітектор). До посад, наприклад, тяжіють 



55 
 

назви керівних працівників: укр. директор, управляючий. Однак імена 

керівників можуть інтерпретуватися і як імена професій, оскільки керівна 

діяльність має свою досить тонку специфіку і вимагає уміння. Саме тому можна 

говорити не про однозначне відношення до посади, а про преференційне. 

Найменування спеціальностей часто відносять до підмов предметних 

галузей. Спеціальність – це вид заняття у рамках однієї професії. Приміром, 

професія «учитель» включає такі спеціальності як «учитель історії», «учитель 

математики» та ін. [БЭнС, с. 1136]. Натомість деякі науковці вважають 

несуттєвим відмежовувати професії від дрібніших занять – спеціальностей та 

розглядають ці категорії як синонімічні, адже вони є основними видами 

професійного розподілу праці. Кожне найменування включає у свою 

семантику, по-перше, відношення до праці як до суспільно-корисної діяльності 

і, по-друге, наявність певної підготовки. До вузьких спеціалістів відносяться, 

наприклад, укр. адвокат, що займається питаннями оподаткування; фахівець 

з кримінального права та ін., що припускають високу кваліфікацію та порівняно 

вузьку спеціалізацію. 

А тепер окреслимо сутність поняття «заняття». За даними 

лексикографічних джерел, заняття в одному із значень – «це те, чим хто-небудь 

займається (справа, праця і т. ін.)» [СУМ: 3, с. 235]; рід занять – «характер 

діяльності, професія» [БТС, с. 335]. На нашу думку, вичерпним є наступне 

визначення цього поняття: «Заняття – це будь-який вид минулої, теперішньої 

або майбутньої діяльності людини, реально чи потенційно призначеної для 

отримання заробітку або доходу. Заняття класифікують в залежності від 

виконуваних або тих, що підлягають виконанню, функцій, основою яких є 

кваліфікація (професійна майстерність) і професійна спеціалізація. Заняття не 

слід сплутувати з професією або спеціальністю, хоча невідповідність між ними 

у більшості випадків має формальний характер, зважаючи на відмінності між 

назвою посади, професії та заняття» [БЭкС, с. 268]. Тож до найменувань осіб за 

заняттям відносяться лексеми: укр. письменник, мисливець, англ. poet, painter, 

нім. Fischer, Jäger тощо.   
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У науковій літературі знаходимо і дещо інакше скомбіновані лексичні 

групи відповідно до семантики іменників на позначення назв осіб за 

відношенням до діяльності: 1) назви осіб за професією, спеціальністю, видом 

діяльності та родом занять (логіст, фермер); 2) назви осіб за відношенням до 

професії (провідний посередник); 3) назви осіб за тимчасовим чи аматорським 

заняттям (боксер, солдат, студент); 4) назви осіб за предметом, що визначає 

їхню професію (автор блогу, байкер); 5) назви осіб за їх кваліфікацією в 

певному роді діяльності (біржовий експерт, спеціаліст з легкозаймистих і 

горючих речовин), 6) назви осіб за їхніми посадами (віцеканцлер, прес-секретар, 

глава уряду) [211].            

 «Діяч» – це не лише «професіонал» і «посадова особа». Діяльність 

різноманітна і породжує безліч класів, тією чи іншою мірою близьких до 

професій і посад. Як ми вже мали нагоду зазначити, імена діячів є часто 

багатоаспектними, як і сама діяльність та умови її здійснення, і це є причиною 

потрапляння однієї лексеми до декількох класів (не кажучи вже про 

багатозначні слова).  

У назву професії, як правило, закладена ідея майстерності, володіння 

серйозними навичками: можна сказати, що пресупозицією вживання таких назв 

є та, що майстер, узагалі кажучи, має бути добрим майстром (чи, як про це 

говорить приказка рос., Дело мастера боится). Окрім таких назв, є група імен 

діячів, зазвичай «вільних художників», які зайняті справою, що в принципі не 

вимагає особливої підготовки. Особливий підклас серед родів занять 

утворюють назви всіляких окультистів: укр. чаклун, шаман, англ. witch, prophet, 

нім. Wahrsager, Zauberer та ін., які з сучасного погляду порушують презумпцію 

раціональності «нормальної» професії, але в давнину, звісно, розглядалися як 

належні до кола втаємничених  і, отже, приналежних до «ексклюзивних», тобто 

недоступних загалові, груп за родом занять. 

Із множини назв професій виокремлюються також імена злочинних 

спеціалізацій та осіб, які жебракують, що порушують важливий канон 

професії – суспільну корисність: укр. кілер, шахрай,прохач, англ. pickpocket, 
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burglar, beggar, нім. Dieb, Räuber, Bettler та ін. 

Семантичну категорію професійного діяча можна представити також у 

вигляді ієрархічної структури, яка включає декілька рівнів [46, с. 40]. При 

цьому поняття попереднього рівня є гіперонімами за відношенням до понять 

наступного. Таким чином, верхній рівень складають максимально узагальнені 

найменування, значення термінів нижчих рівнів включають все більшу 

кількість диференційних ознак, що відрізняють ці назви від інших.  

Отже, категорію професійного діяча можна структурувати таким чином:  

1. Суперординатний рівень. Цей рівень представляють у мові найбільш 

узагальнені найменування, що вказують на рід діяльності особи: напр., 

робітник, працівник, фахівець та ін. На цьому рівні можливе розмежування 

професійної діяльності залежно від її характеру: творча, виробнича або 

управлінська. В основі кожної з виділених сфер діяльності лежить домінуюча 

функція активної особи: створювати ситуацію, змінювати або контролювати її. 

Ці найменування служать в якості стрижневих слів для цілого ряду 

багатокомпонентних терміносполучень і, відповідно, виявляють основоположні 

характеристики суб’єкта професійної діяльності.    

2. Базовий, або середній, рівень. Це основний, найбільш суттєвий рівень 

категоризації. Його складові лексичні одиниці є ядром лексико-тематичної 

групи найменування осіб за професією. Вони не містять вказівки на конкретну 

сферу застосування професійних знань та умінь особи, але характеризують 

зміст її діяльності. Саме з цього рівня можна говорити про власне позначення 

особи за професією у мові: напр., інженер, лаборант, учитель, слюсар та ін. Ці 

одиниці є засобами репрезентації загального і вузькопрофесійного знання, вони 

акумулюють в собі загальномовну і спеціальну інформацію. 

3. Тематичний рівень. Цей рівень представлений термінами, типова 

структура яких, окрім інтегруючого компонента, містить також диференційний 

компонент (конкретизатор). Вони необхідні для позначення спеціалізації особи: 

напр., інженер телекомунікаційних установок, учитель інформатики, 

адміністратор бази даних, оператор відеозапису та ін. Терміни, що 
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відносяться до цього рівня, є видовими за відношенням до термінів базового 

рівня. 

4. Субтематичний рівень. Цьому рівню відповідають найменування, 

значення яких мають декілька (два і більше) диференціюючих ознак. Це 

вузькоспеціальні назви професій: напр., авіаційний технік з парашутних та 

аварійно-рятувальних засобів, оператор електронних автоматів гравіювань з 

виготовлення форм глибокого друку. Цей рівень об’єднує одиниці з високою 

мірою термінологізації, які є найбільш інформативними, адже вони фіксують, 

зберігають і транслюють професійно-значиму інформацію про діяльність 

людини.  

Назви людини за родом занять (особливо коли йдеться про наукову 

діяльність), окрім приналежності до лексичного класу «найменування осіб», 

відносяться у той же самий час до так званої спеціальної термінологічної 

лексики [231; 187; 112], так чи інакше пов’язаної з професійною діяльністю 

людини.  

Однак найбільш вживаною у мові є давня за походженням і стійка група 

найменувань, які не мають вузькоспеціального характеру, слугують 

позначеннями професійних «категорій» і є загальногалузевими (напр., лікар, 

учитель, продавець, слюсар, механік). У більшості випадків це однослівні назви 

«масових» професій, які й містяться у фразеологізмах досліджуваних нами мов. 

*                *               * 

Отже, у нашому дослідженні під родом занять ми розуміємо будь-який 

вид діяльності, який пов’язаний зі створенням певного продукту (у широкому 

сенсі цього слова), а також і з отриманням доходу чи засобів існування. Через 

це ми розглядаємо категорію відповідних назв людей у широкому розумінні, 

включаючи до неї лексеми, які відносяться до усіх згаданих груп – назви за 

професією, посадою, спеціальністю, ремеслом, за тимчасовим чи аматорським 

заняттям, назви окультистів, злочинні спеціалізації тощо. Серед цих осіб, що є 

денотатами цих імен,  можуть бути й такі, які не мають доходу на цей час, але 

мають його за мету в майбутньому, наприклад, ті, хто лише набуває статусу 
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носія професії, вчиться (напр.: укр. школяр [СУМ: 11, с. 481], студент [СУМ: 

9, с. 799], англ. pupil [LDCE, с. 1330], student [LDCE, с. 1650], нім. Schusterjunge 

[AL], Student [DWDS]). У нашому дослідженні ми розглядаємо, як периферійні 

щодо згаданих, також позначення осіб, які не мають певного продуктивного 

роду занять, а відповідно й прибутку, наприклад: укр. волоцюга, бурлака, 

безробітний, нероба, гультяй, ледар, англ. lizard у сленговому значенні 

«дармоїд, любитель пожити за чийсь рахунок (особливо за рахунок жінок)» 

[БАРС, c. 408], нім. Tagedieb, Faulpelz тощо.  

Поряд із назвами людей за родом занять ми беремо до уваги і самі назви 

цих родів занять: шевство [СУМ: 11, с. 435], кравецтво [СУМ: 4, с. 318] (пор. 

прислів’я укр. Швець, знай своє шевство, а в кравецтво не мішайсь [УППН, 

с. 426]), а також і ад’єктивні похідні від цих слів, наприклад: укр. ковальський 

[СУМ: 4, с. 202] (пор. як / мов / наче ковальський міх [СФУМ, с. 398]), 

шевський [СУМ: 11, с. 435] (пор. приставати / пристати смолою, як шевська 

смола [СФУМ, с. 566]), мірошницький [СУМ: 4, с. 747] (пор. Моє діло, як 

кажуть, мірошницьке: запусти, та й мовчи [УППН, с. 170]). Як засвідчив 

досліджуваний нами матеріал, у поодиноких випадках назва професії може 

виступати, так би мовити, у прихованому вигляді, як дієслівне похідне, яке, 

однак, теж позначає рід занять, напр.: укр. морячити (Сім літ морячив і моря 

не бачив [ПТПП, с. 10]), козакувати (Не козаковать Миколі, бо не буде у нього 

коня ніколи [УППН, с. 295]).  

Специфічною ознакою німецької мови є, як відомо, наявність у ній 

великої кількості складних слів, особливо іменників. До складу фразеологічних 

компонентів-композит входять назви людей за родом занять, утворюючи 

відповідним чином похідні іменники, пов’язані з фахом, які ми теж залучаємо 

до розгляду, наприклад: Fleisher «м’ясник» – Fleisherhund «пес м’ясника» [AL] 

(пор. ein Gemüt wie ein Fleisherhund haben «бути грубим, безсердечним» 

[НРФС, с. 211]), Schütze «стрілець» – Schützenfest «свято стрільців (змагання зі 

стрільби)» [AL] (пор. der letzte Rest vom Schützenfest «залишки» [НРФС, с. 459]) 

тощо.  
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Крім того, ми враховуємо і такі лексичні одиниці, які мають 

неоднозначний, комплексний категоріальний характер, стосуючись, приміром, і 

соціального статусу, і того різновиду (різновидів) діяльності, які цей 

соціальний статус передбачає, пор.: укр. дворянин «особа, що належить до 

дворянства – панівного привілейованого стану феодального (пізніше – і 

капіталістичного) суспільства, що складався з поміщиків і чиновників і мав 

основним джерелом доходу земельну власність» [СУМ: 2, с. 225], шляхтич 

«особа, що належить до шляхти – 1) дрібного дворянства колишньої 

феодальної Польщі, 2) польського дворянства взагалі або 3) дворянства 

дореволюційної України, Білорусії, Литви» [СУМ: 11, с. 496], кріпак «особисто 

залежний від поміщика й прикріплений до земельного наділу селянин» [СУМ: 

4, с. 356], англ. lord «особа, що має дворянський титул, який надається королем 

аристократам, особливо у Британії, а також сама назва цього титлу» [LDCE, 

с. 959], duke «особа з найвищим соціальним титулом після королівської 

родини» [LDCE, с. 959], yeoman «1) дрібний землевласник у феодальній Англії, 

який самостійно займався обробкою землі; 2) служитель при дворі» [WEn], нім. 

Edelmann «дворянин» [AL], Bauer «селянин (житель села, основним заняттям 

якого є обробіток землі)» [WDe], Sklave «представник експлуатованого класу у 

рабовласницькому суспільстві, людина, яка перебуває у повній власності свого 

господаря» [DWDS] та ін.  

У складі поля назв осіб за родом діяльності як периферійний, а все ж 

істотний елемент ми також розглядаємо назви за сімейною спорідненістю 

відносно певного фахівця, похідні від відповідних фахових найменувань, напр.: 

укр. бондарівна «дочка бондаря» [СУМ: 1, с. 216], попадя «дружина попа» 

[СУМ: 7, с. 181], англ. princess «титул дочки короля і королеви або дружини 

принца» [LDCO, с. 1301], tailor`s wife «дружина кравця» [ECD], нім. Pastorin 

«дружина пастора» [AL], Pfarrertochter «дочка священика» [AL] тощо. 

Нарешті, ми братимемо до уваги і ті фахові імена, для яких це значення є 

первинним (як англ. sailor «моряк»), і ті, для яких воно вторинне (пор. іменник 

англ. Jack «фамільярна форма імені Джон; матрос; людина, що займається 
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фізичною працею» [OED] і фразему jack of all trades «на всі руки майстер; 

людина, що виконує різні доручення» [АУФС, с. 558]). 

Таким чином, наведені нами вище положення і міркування свідчать, що 

категорія назв осіб за родом занять має розглядатись як системне мовне 

утворення, що є структурованим, зокрема, за ознакою більшої чи меншої 

узагальненості / конкретності, тобто серед іншого також і ідеографічно; воно 

також включає одиниці двоїстої чи взагалі комплексної семантики, належні 

водночас більш ніж до одного поля. Крім того, ми розуміємо ідею діяльності, 

що відображається у відповідних фахових іменах, як таку, що коливається від 

продуктивності до непродуктивності (у тому числі до свідомого і 

цілеспрямованого, чи навпаки, вимушеного утримання від будь-якої корисної 

діяльності), від найвищого рівня кваліфікованості до його відсутності або ж до 

стадії набуття певної кваліфікації.  

Це свідчить про те, що ми тут маємо справу із лексичним угрупуванням 

польового характеру з характерною для таких угруповань структурою (про 

категорію поля у лінгвістиці та ознаки організації див., приміром, [13; 55; 77; 

84; 124; 235, с. 6]. 

 

2.2. Ґендерний аспект у семантиці фахових найменувань 

 

У дослідженні групи позначень осіб за родом занять як елементу лексико-

семантичної системи мови важливим для нас є також ґендерний аспект у їх 

значенні. Тож ми звернемося до поняття ґендеру та основ ґендерної лінгвістики 

аби простежити відношення ґендерної ознаки до семантики фахової назви. 

Як засвідчують проаналізовані лексеми-назви осіб за родом занять, які 

входять до складу фразеологічних одиниць української, англійської та 

німецької мов, відношення ґендерної ознаки до семантики фахової назви може 

бути різним. Ми виділяємо 3 групи за типами таких співвідношень. До першої 

відносяться найменування, семантика яких містить пресупозиції відносно того, 
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що професія чи рід занять є (суто чи переважно) чоловічими чи, навпаки, суто 

жіночими. Так, чоловічі професії та заняття позначають такі слова, як, напр. 

укр. майстер, кравець, тесляр, мірошник, хлібороб, косар, лісничий, сторож; 

англ. cobbler, potter, hatter, locksmith, farmer, plowman, fisher, driver; нім. 

Meister, Kupferstecher, Schmied, Maurer, Schäfer, Gärtner, Jäger, Fuhrmann та ін. 

Наявні й значно менші чисельно позначення декількох жіночих фахів, напр.: 

укр. нянька, прачка, коровайниця, перепічайка, пряля; англ. nurse, washerwoman; 

нім. Amme.     

Переважання чоловічих професій над жіночими у фразеології трьох 

досліджуваних мов зумовлене екстралінгвістично, а саме, соціально-

економічними умовами виникнення цих назв. Це, перш за все, стосується назв 

людей, що займалися старовинними ремеслами, специфіка яких робила їх явно чи 

лише історично чоловічими, напр.: укр. коваль, швець, гончар; англ. tinker, 

carpenter, tailor; нім. Faßbinder, Zimmermann, Schuster тощо. Більшість таких 

назв осіб за родом занять виступало лише у формах чоловічого роду, яким не 

протиставлялися жіночі паралелі. Похідні від відповідних фахових найменувань, 

що вказували на референта жіночої статі, не мали прямої вказівки на фах, однак 

показували відношення до нього через сімейну спорідненість відносно певного 

фахівця (пор. вище найменування дружин та дочок, утворені у той чи інший 

спосіб від назви професії чоловіка / батька – укр. бондарівна, попадя, англ. 

princess, tailor`s wife, нім. Pastorin, Pastorentochter тощо). 

Другий тип становлять парні іменники-назви людей за родом занять. 

Приміром, в українській мові ґендерна ознака граматично проявляється у 

формально маркованому протиставленні іменнику чоловічого роду іменника 

жіночого, напр.: укр. лікар – лікарка, перекупник – перекупка, наймит – 

наймичка тощо.  

Слід зауважити, що у лексичній системі англійської мови, так само як і в 

фразеологічній, презентація гендерного фактору є досить специфічною у 

зв’язку з відсутністю у цій мові граматичної категорії роду. В англійській мові 

категорію роду деякі учені (О. І. Смирницький, М. Я. Блох, Л. А. Тимпко та ін.) 
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трактують як лексико-граматичну [176]. О. А. Ривлина стверджує, що в 

англійській мові біологічно мотивований поділ на чоловічий і жіночий рід 

відбувається тільки за допомогою лексичних засобів, а саме спеціальними 

словами або лексичними афіксами, порівняйте: man – woman, tiger – tigress, he-

goat – she-goat, male nurse і так далі [188]. Прикладом з відібраного нами 

фразеологічного матеріалу, який відноситься до другої групи парних 

найменувань, може слугувати наступний: servant – maid («a female servant, 

especially in a large house or hotel» [LDCI, c. 991]). У німецькій мові також 

виявлена лише одна пара таких найменувань: Diener – Mamsell, Mädchen. 

Відповідним чином у складі англійських фразеологізмів  назви осіб за родом 

занять часто є ґендерно нейтральними не лише семантично, а і формально, і 

через це відносяться до третьої виділеної нами групи на позначення осіб як 

чоловічого, так і жіночого роду, яку ми охарактеризуємо дещо згодом. 

Зараз же необхідно додати до сказаного вище, що на межі першої і другої 

груп знаходяться парні найменування, що можуть позначати  чоловіка та 

дружину, які мають спільний рід занять, напр.: укр. господар – господиня, пан – 

пані, князь – княгиня, цар – цариця; англ. master – mistress, king – queen, нім.  

Koenig – Koenigin, Prinz – Prinzessin тощо. 

До третьої групи ми відносимо найменування, «фахова» семантика яких 

пресупонує, що позначувані ними професія чи рід занять можуть бути (за 

характером чи суто історично) як чоловічими, так і жіночими, напр.: укр. 

вчитель, суддя, юрист, англ. teacher, doctor, apothecary, student, professor, 

painter, poet, нім. Advokat, Gelehrte тощо.  Це переважно іменники чоловічого 

роду (в українській та німецькій мовах). Окрім лексичного значення, 

закладеного в корені, і первинного граматичного чоловічий рід може також 

передавати смисли невизначеності і узагальненості. Вдале пояснення цьому 

явищу дав В. В. Виноградов: «Справа в тому, що слова чоловічого роду, які 

відносяться до категорії особи, перш за все виражають загальне поняття про 

людину – її соціальну, професійну або іншу кваліфікацію – незалежно від статі» 

[34, с. 66]. Таким чином, форма чоловічого роду може виступати в якості 
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немаркованої і не містить, на відміну від жіночої родової форми, прямої 

вказівки на приналежність референта до певної статі, тому може 

застосовуватися в однаковій мірі як до чоловіків, так і до жінок. Крім того, 

серед позначень видів діяльності, що раніше традиційно вважалися чоловічими, 

також є немало тих, виконавці яких не мають еквівалентів жіночого роду, напр.: 

укр. міністр, депутат тощо. Однак, вживаючи ці лексеми, ми можемо мати на 

увазі референта як чоловічої, так і жіночої статі. Такі слова нині несуть пряму 

вказівку на лише фах, рід занять безвідносно до того, хто ним займається – 

чоловік чи жінка. Ці професії є нині ґендерно нейтральними, можуть підходити 

будь-якій особі, яка має до них здібності чи інші можливості займатися ними. 

Крім того, в українській мові третю групу становлять також іменники 

спільного роду, одна і та ж форма яких має значення і чоловічого, і жіночого 

роду, напр.: слуга, листоноша тощо. Інші такі іменники, переважно емоційно 

забарвлені, називають особу і вказують на негативну фахову ознаку, 

притаманну цій особі, напр.: нероба, ледащо, волоцюга, бурлака (окрім 

відсутності роду занять, такі особи охарактеризовані негативно як ті, хто не 

бажає працювати, ліниві). Такі іменники набувають рід тієї особи, яку вони 

означають у мовному контексті.  

Отже, серед трьох виділених нами груп за типами співвідношень 

ґендерної ознаки до семантики фахової назви кількісно переважають перша, а 

точніше лише її частина – ті найменування, семантика яких пресупонує, що 

професія чи рід занять є (суто чи переважно) чоловічими, та третя, до якої 

відносяться найменування на позначення як чоловічих, так і жіночих занять. 

Парні іменники, приналежні до другої групи, у фразеології досліджуваних мов 

представлені відносно у незначній кількості, до того ж більшість їх входить до 

складу українських паремій. 
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2.3. Структурна типологія аналізованих фразеологізмів: структурно-

семантичні та функціонально-стилістичні різновиди 

фразеологічних одиниць з  компонентом-назвою людини за 

родом занять 

 

Нагадаємо, що в цьому підрозділі ми систематизуватимемо відібраний 

нами матеріал з точки зору його приналежності до таких структурно-

семантичних  типів: 1) ідіоматичні фраземи; 2) компаративні звороти; 

3) усталені мовні формули; 4) паремійні утворення, тобто прислів’я та приказки 

(хоча компаративи можуть наводитися у пареміографічних джерелах, ми 

виділяємо їх в окремий тип); 5) крилаті вирази. 

 Крім того, для нас важливою є диференціація українських, англійських 

та німецьких фразем за їх номінативною чи предикативною функцією, а також 

із погляду стильової і, відповідно, стилістичної маркованості, тобто з огляду їх 

приналежності до фахової чи образно-експресивної мови.  

Аналіз фразеологічних фондів української, англійської та німецької мов 

дозволив нам виявити 1875 фразеологічних одиниць з лексемами на позначення 

людини за родом занять (українських – 860, англійських – 689, німецьких – 

326). Систематизація з точки зору приналежності до структурно-семантичних 

типів дала такі кількісні показники:  

1) ідіоматичні фраземи: загальна кількість 477; із них українських – 75, 

напр.: господар (пан, хазяїн) становища «той, хто має можливість активно 

впливати на щось, керувати чим-небудь і т. ін. на власний розсуд, головний у 

чомусь» [СФУМ, с. 163]; не мати царя в голові «допускати невиправдані 

вчинки; діяти нерозумно, несерйозно і т. ін.» [СФУМ, с. 381]; дурний піп 

хрестив «хто-небудь нерозумний, нерозторопний» [СФУМ, с. 752]; 

англійських – 294, напр.: printer`s flower «кінцівка, віньєтка, графічна прикраса 

в кінці книги» [АУФС, с. 776]; to be no slave to time «не відзначатися 

пунктуальністю» [АУФС, с. 104]; to a queen`s taste «досконало» (часто 

іронічно) [АУФС, с. 955]; німецьких – 78, напр.: розм. unter die Räuber fallen 
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(або geraten) «бути використаним у корисливих цілях» [НРФС, с. 451]; sich zum 

Richter aufwerfen «брати на себе роль судді» (у переносному сенсі) [НРФС, 

с. 460];  Meister Zwirn «кравець» [НУФС: 2, с. 50] тощо. 

2) компаративні звороти – 113: українських – 53, напр.: вискочити як 

голий козак з маку «недоречно, невчасно сказати що-небудь або виступити з 

чимось» [СФУМ, с. 86]; як до царя на іменини (зі словами іти, бігти) «дуже 

поспішаючи» [СФУМ, с. 756]; розгубивсь, як швець з копиллям [УППН, с. 307]; 

англійських – 39, напр.: (as) grave as a judge «з серйозним виглядом» [АУФС, 

с. 438], «похмурий, понурий, насуплений» [EUDP]; заст. (as) fit as a pudding for 

a friar`s mouth «якраз те, що треба» [АУФС, с. 338]; like a thief in the night 

«нишком, потай; таємно, як злодій» [АУФС, с. 611]; німецьких – 21, напр.: 

розм. фам. laufen wie ein Schneider «бігти як очманілий» [НРФС, с. 494]; jemand 

ist dümmer, als (es) die Polizei erlaubt «хто-небудь несосвітенно дурний» [НРФС, 

с. 441]; arbeiten wie ein Galeerensklave «працювати як каторжник» (дослівно 

«…як раб на галерах» [НРФС, с. 197]) тощо.      

3) усталені мовні формули – 36: українських – 14, напр.: ваш (твій) 

покірний слуга «усталена форма переважно ввічливого закінчення листа» 

[СФУМ, с. 666]; не косарі ви! «гостям, що небірчі до їжі» [УППН, с. 527]; 

різницький (різницька) собака (лайка) [СФУМ, с. 673]; англійських – 8, напр.: 

розм. жарт. is your father a glazier? «твій батько скляр?, ти що зі скла 

зроблений?» (кажуть людині, що заступає вид, що заважає бачити щось) 

[АУФС, с. 550]; розм. your trumpeter`s dead! «оце розхвасталися!» [АУФС, 

с. 1036]; by the Great Living Tinker «клянусь богом!; їй-бо!; оце так!; ось тобі й 

маєш!» (вираз здивування, досади тощо) [АУФС, с. 184]; німецьких – 14, напр.: 

розм. жарт. herein, wenn`s kein Schneider ist! «заходьте, не соромтесь! (у 

відповідь на стукіт у двері)» [НРФС, с. 494]; розм. ich bin doch nicht dein 

Schuhputzer! «я тобі не слуга!» [НРФС, с. 499]; розм. mein lieber Freund und 

Kupferstecher «любий друже» [НРФС, с. 190] тощо.               

4) паремійні утворення, тобто прислів’я та приказки – 1227: українських – 

711, напр.: У дурного пастуха вся череда поздиха [ПТПП, с. 182]; Батько – 



67 
 

рибалка, то й діти в воду дивляться [ПТПП, с. 118]; Як п’ян, то капітан, а як 

проспався, то й свині злякався [УППН, с. 506]; англійських – 317, напр.: All are 

not hunters that blow the horn «букв. не кожний мисливець, хто в ріг трубить; 

пор. не все те золото, що блищить» [АУФС, с. 24]; As the baker, so the buns; as 

the father, so the sons «Який батько, такий син» [ААПП, с. 35]; A good lawyer, a 

bad neighbour [ААПП, с. 131]; німецьких – 199, напр.: Die Axt im Haus erspart 

den Zimmermann «Якщо в будинку є сокира, то тесля не потрібен» [НРФС, 

с. 60]; Wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, muß der Prophet zum Berge 

kommen «Якщо гора не йде до Магомета, то Магомет іде до гори» [НРФС, 

с. 74]; Nur die allerdümmsten Kälber wählen sich den Schlächter (або Metzger) 

selber «Лише найдурніші телята вибирають самі собі м’ясника» [НРПП, с. 29] 

тощо. 

5) крилаті вирази – 52: українських – 7, напр.: укр. голий король 

«незаслужений, несправжній, роздутий авторитет» (вислів із казки                   

Г.-Х. Андерсена «Нове вбрання короля») [65]; халіф (або каліф) на час (на 

годину) – іронічне позначення «людини, що захопила владу або наділена нею на 

короткий час» [СФУМ, с. 740] (із арабської казки «Сон наяву, чи Каліф на 

годину» зі збірника «Тисяча й одна ніч» [65]); англійських – 31, напр.: 

chronicler of small beer «людина, що займається дрібницями» [АУФС, с. 214] (to 

chronicle small beer – шекспірівський вираз – «Othello», д. ІІ, сц. 1 [тж.]); a King 

Charles `s head «ідея фікс, нав’язлива ідея» (за романом Ч. Діккенса «David 

Copperfield») [АУФС, с. 577]; німецьких – 14, напр.: Denn ich bin ein Mensch 

gewesen, und das heißt ein Kämpfer sein «Я був також людиною, а це означає 

бути борцем» [НРФС, с. 395] (J. W. Goethe «Westlicher Divan. Buch des 

Paradieses»); Prophete rechts, Prophete links, das Weltkind in der Mitten «Пророки 

тут, пророки там, а син землі між ними» [НРФС, с. 443] (J. W. Goethe «Dichtung 

und Wahrheit») тощо.    

Для нас важливим є також розрізнення аналізованих одиниць за їх 

семантико-синтаксичною функцією та водночас за стилістичним характером і 

стильовою приналежністю. Аналіз існуючих функціональних класифікацій 
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(Д. Х. Баранника [22]; С. Г. Гаврина [210], Л. Г. Скрипник [194], 

І. І. Чернишової [223] та ін.) дозволяє розділити відібраний нами матеріал на дві 

групи: 1) стилістично нейтральні фразеологізми, головно приналежні як 

терміни («офіціальні» і «неформальні») певному фаховому різновиду мови (у 

тому числі і професійним жаргонам); 2) стилістично марковані образно-

експресивні фраземи, які належать до експресивно-емоційної мови (як буде 

показано далі, є можливою і перехідна зона між цими двома типами, яка 

сполучає ознаки обох груп). Крім того, ми диференціюємо фраземи на 

номінативні та предикативні, функціонально еквівалентні відповідно лексемі як 

номінативній одиниці чи предикативно вжитій лексемі або предикативному 

словосполученню.  

Таким чином, до першої групи фразеологічних одиниць, які попри 

наявність більш чи менш образної внутрішньої форми не мають експресивного 

і, отже, стилістично відзначеного характеру, ми відносимо номінативні (як 

виявиться, їх тут більшість) та предикативні сполуки, котрі фігурують як 

терміни у фаховій лексиці, де вони можуть мати синоніми, а можуть і бути 

безеквівалентними.  Натомість стилістично марковані одиниці образно-

експресивного характеру з синтаксичного погляду є або предикативними 

сполуками, або предикативно пов’язаними, виступаючи як засіб стилістично 

відзначеної вторинної номінації, скажімо, у складі складеного іменного 

присудка або ж імпліцитно виконуючи предикативну функцію.  

Функціональні відмінності фразем у ряді випадків можна у певний спосіб 

співвіднести зі структурно-семантичними особливостями. Тому, повертаючись 

до вищеозначених структурно-семантичних типів, ми констатуємо, що 

компаративні звороти завжди мають образно-експресивний характер і є 

стилістично маркованими, через що їх також називають образними 

порівняннями. Так, наприклад, в українській мові вищезгаданий вираз 

розгубивсь, як швець з копиллям має негативні конотації і пояснюється 

стереотипним уявленням про схильність шевців до пияцтва [УППН, с. 307] 

(пор. також п’яний як швець [УППН, с. 516]). З цією шкідливою звичкою в 
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англійській фразеології пов’язаний образ мідника, скрипаля, дударя, лорда, 

гончаря (as drunk as a tinker «п’яний в зюзю» [TTEM] ), а в німецькій – ремесло 

щіткаря (trinken wie ein Bürstenbinder «пити запоєм» [НУФС: 2, с. 132]). 

Образно-експресивний характер часто мають усталені мовні формули, напр.: 

пор. вище Не косарі ви!; Is your father a glazier?; Why ask the Bishop when the 

Pope is around? [АУФС, с. 1009]. Серед цього типу фразеологічних одиниць 

зустрічаються лайки, прокльони, напр.: пор. вище різницький (різницька) 

собака; Мовчи відьма – Каянська ти дочка [УППН, с.  187]; груб. son of a sea-

cook «сучий син, мерзотник, нікчемна людина» [АУФС, с. 876]; А щоб ти під 

царський вінець не підійшла! [УППН, с. 191] (тут царський вінець – це вінець, 

який тримають над головою нареченого і нареченої під час обряду вінчання; 

тобто барвиста формула, що бажає дівчині не діждатися шлюбу, містить у собі 

номінативну фразему на позначення ритуального об’єкта); Щоб тебе піп не 

ховав! [УППН, с. 191]; Кат би справив тебе за твою натуру!; Щоб тебе кат 

сіконув перед великими вікнами! (перед великими вікнами казенних домів 

відбувалися страти) [УППН, с. 191], – які вже містять у своєму змістовому 

наповненні негативні помисли, побажання тощо. Лексеми на позначення 

людини за родом занять частіше використовуються у формулах, що виражають 

негативне ставлення до адресата, натомість у формулах із доброзичливим 

змістом їх значно менше. І, звісно ж, паремії із фігуративною внутрішньою 

формою є завжди образно-експресивними, напр.: укр. Хороший рибак по кльову 

мусить знати, як рибку звати [ПТПП, с. 50]; англ. The good seaman is known in 

bad weather «У спокійному морі легко бути мореплавцем» [ААПП, с. 55]; нім. 

In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister «В умінні обходитися малим 

видно майстра» [НРФС, с. 76]. Що ж до ідіоматичних фразем, то тут наші 

спостереження свідчать про відсутність однозначної співвіднесеності.  

До стилістично нейтральних фразеологічних одиниць, які, однак, мають 

певну описову образність у своїй внутрішній формі і не можуть бути прочитані 

буквально, ми відносимо номінативні термінологічні сполуки з компонентом-

назвою людини чи особи (про різницю між ними див. вище) за родом занять, 
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які є частиною усталеної номенклатури й узагалі лексики професійної мови 

(жаргону) різних сфер діяльності, напр.: 

 в українській мові – 3 : Божий (Господній, Христовий) слуга 

«представник духовенства» [СФУМ, с. 666]; Цар (князь) тьми «чорт» [СФУМ, 

c. 755] (одне з описових імен сатани); Цар (отець, владика) небесний «Бог»  

[СУМ: 5, с. 247]; 

 в англійській мові – 77: King`s (або Queen`s) Bench (також Court of 

King`s (або Queen`s) Bench) «суд королівської лави (який розглядає справи про 

зраду і розголошення державної таємниці)» [АУФС, с. 244]; apothecary`s 

(doctor`s) stuff «ліки» [АУФС, c. 33] (дослівно «товар лікаря / аптекаря»); 

skipper`s daughters (букв. «дочки шкіпера») «високі хвилі з білими гребнями» 

[АУФС, с. 868]; black friar «монах-домініканець» [АУФС, с. 140]; gray (або 

grey) friar «монах-францисканець» [АУФС, с. 438] (мотивація за кольором 

вбрання); cat burglar «нічний злодій-зломщик, що залазить знадвору у верхні 

поверхи будинку» [АУФС, с. 201]; the baron of beef «товстий філей» (гра слів: 

baron вживається за аналогією зі словом sirloin «філей», переосмисленим  

відносно sir «сер», насправді ж за походженням sirloin є видозміненим surloin) 

[АУФС, с. 64]; between maid (або servant) «служниця, що допомагає повару та 

покоївці» [АУФС, c. 125] – досл. «проміжна – між поваром та покоївкою – 

служниця», яка допомагає їм обом; амер. cub pilot «лоцман-початківець»; cub 

reporter «репортер-початківець» [АУФС, c. 250], пор. англ. cub «дитинча 

тварини; перен. жовторотий» (оцінний компонент останніх виразів швидше за 

все нейтральний, що можна аргументувати наступним: позначення приурочене 

до особи на початку її професійної кар’єри, коли перед нею відкривається 

безліч можливостей і перспектив, реалізація яких залежить тільки від самої 

людини [208, с. 157]; тобто лоцман чи пілот перебувають на початку нового 

періоду свого життя – своєї кар’єри) тощо; 

 в німецькій мові – 8 ФО: der Gute Hirte «добрий пастир (тобто 

Христос)» [НРФС, с. 291]; Arme Ritter «грінки (вимочені у молоці і піджарені 

скибки білого хліба)» [НРФС, с. 462] (досл. «бідний лицар»); ein falscher 
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Prophet «перен. лжепророк» [НРФС, с. 443] (вираз походить із Біблії, де він, 

однак, уживається у прямому значенні, пор. Апокаліпсис 19:20, 20:10); die drei 

gestrengen Herren «ранкові заморозки з 11 по 13 травня» [НРФС, с. 277] 

(народно-календарна номенклатура); der stumme Diener «столик для закусок у 

вітальні» [НРФС, с. 125]; eine kalte Mamsell «буфетниця» [НРФС, с. 386] тощо.  

Розглянемо етимологію фразеологізму eine kalte Mamsell як аргументацію 

його приналежності до групи фахових ідіом. Лексема Mamsell (первісно 

звертання до дівчини, незаміжньої жінки [DWDS]), запозичена з французької у 

18 ст., позначала у той час прислугу або економку. У великих сім’ях з’являлася 

спеціалізована прислуга, яка мала певне коло обов’язків, напр., глава кухонного 

персоналу, відповідальна за холодні закуски та ін. [WDe]. Внаслідок 

фразеологічної контамінації словосполучень Mamsell an Büfett (економка, 

відповідальна за закуски) та kaltes Büffet (холодні закуски) утворилась ідіома 

eine kalte Mamsell [103] зі втраченими  зв’язками з генетичними прототипами.  

Стилістично нейтральні фразеологічні одиниці з компонентом-

позначенням людини за родом занять, які мають предикативний характер і не 

можуть вживатися з образно-експресивним забарвленням, було виявлено нами 

лише в англійської мови (здебільшого у професійних жаргонах) у кількості 

3 ФО: to catch the Speaker`s eye «одержати слово в палаті громад» [АУФС, 

с. 205] (парламентський термін); to carry off a sentry «захопити, «зняти» 

вартового» [АУФС, с.195] (військовий вираз), to be (або become, go, stand) bail 

for «поручитися за (когось, щось); перен. ручитися» [АУФС, с. 80] (юридичний 

термін). 

У групі образно-експресивних, стилістично відзначених (образно або 

емотивно забарвлених) фразеологічних одиниць, яка нараховує в  українській 

мові 73 ФО, англ. – 219, нім. – 66, ми виявили наступні предикативні сполуки, 

які мають у своєму складі дієслово і ідіоматично позначають якусь рису, 

співвідносну з її неназваним носієм:  

 в українській мові: виспать коваля і бондаря «довго спати» [УППН, 

с. 499] (імпліцитне порівняння зі значенням «спати довше, аніж ніж коваль та 
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бондар» – кажуть, що у ковалів важкий сон, пор. Schmieden haben einen 

schweren Schlaff. – E. M. Remarque «Die drei Kameraden»); заливати гусара 

«дотепно розповідати, вдало поєднуючи реальне з вигаданим» [СФУМ, с. 246], 

де зміст неправдивого  мовлення  уподібнюється до вигаданих пригод вояка-

гусара; лізти в пани «намагатися будь-що розбагатіти, посісти видне місце в 

суспільстві» [СФУМ, с. 344] (з іронією) тощо;  

 в англійській: to be a prisoner to one`s room (або chair) «бути 

замкненим у кімнаті або прикутим до крісла через хворобу» [АУФС, с. 69] 

(досл. «бути в’язнем своєї кімнати (або стільця) – безвихідність, обмеженість 

дій співвідносна з ув’язненням; to be in mourning for one`s washerwoman «мати 

брудний одяг, бути одягненим у брудний одяг» (досл. жарт. «бути в жалобі за 

своєю пралею»)  [АУФС, с. 94]; to be one`s own trumpeter «вихвалятися, 

хвастатися, займатися саморекламою, співати дифірамби самому собі» (у 

середні віки трубними звуками вітали знатних осіб та рицарів, що брали участь 

у турнірах) [АУФС, с. 112] тощо; 

 в німецькій: sich zum Richter aufwerfen «брати на себе роль судді» 

[НРФС, с. 460], тобто неправомірно дозволяти собі робити оцінки, вирішувати 

хто правий, виступати непроханим посередником у суперечці двох сторін тощо; 

mit des Seilers Tochter Hochzeit halten «бути повішеним» [НРФС, с. 510] – 

розмовний евфемізм (досл. «зіграти весілля з дочкою канатного майстра»); 

застарілий вираз Boten gehen [НРФС, с. 101] «бути на побігеньках» тощо. 

Значну частину образно-експресивних фразеологічних одиниць 

складають предикативні вирази (здебільшого ад’єктивно-субстантивні та 

субстантивно-субстантивні сполучення), які, вживаючись у складі складного 

присудка, теж не називають осіб чи предмети, а приписують якусь образно-

виразну рису чи ознаку носієві. Сюди ми відносимо наступні ідіоматичні 

фраземи: 

 в українській мові: вільний козак «парубок, неодружений чоловік» 

[СФУМ, с. 303], «про людину, яка вважає себе ні від кого не залежною» 

[СУМ:1, с. 673] (в давній Україні козаки як верства населення, не підлегла 
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панам-землевласникам, відрізнялася своєю свободою від підневільних селян, 

понадто ж кріпаків, пор. вільний  іст. «який позбувся кріпосної залежності, 

відпущений на волю; розкріпачений» [СУМ: 1, с.673]); тобто сімейні узи 

асоціюються з оковами, які забирають свободу, закріпощають людину, а 

відповідно вільний козак – хлопець, вільний від цих оков, який може поїхати 

куди завгодно, відкритий для пригод; лицар без страху і догани «людина 

великої сили волі і високих моральних якостей» [CФУМ, с. 339] (крилатий 

вираз, який містить пафосне звернення; так названо хороброго і великодушного 

французького рицаря П’єра дю Террайля Баярда, проте дослідники вказують, 

що так само називали й видатного полководця Франції Луї Тремуйля [Сл]); 

хазяїн свого слова «той, хто завжди здійснює те, що обіцяє» [СФУМ, с. 740] – 

характеристика відповідальної особи;  

 в англійській: admiral of the red «п’яниця з червоним обличчям» 

[АУФС, с. 19] (морський вираз); to come captain Stiff over one «ставитися 

високомірно, холодно, з погордою до когось» [АУФС, с.225]; a blind leader of 

the blind «сліпий поводир веде сліпого» (про того, хто дає поради, сам не 

розбираючись у чомусь) [АУФС, с. 144] (пор. Matthew 15: 14); calamity prophet 

«людина, що приносить погані новини, біду; людина, що віщує біду, песиміст» 

[АУФС, с. 187] (досл. «провісник (пророк) біди»);  

 в німецькій: Soldat der Revolution «солдат революції, борець за справу 

революції» [НРФС, с. 519]; ein stummer Zeuge «німий свідок» (піднесено про 

історичні руїни і под. ) [НРФС, с. 640]; bis der Arzt kommt [RR] «вдосталь, поки 

не набридне»; ein zerstreuter Professor «неуважний професор» [НРФС, с. 443] – 

розмовний жартівливий вираз, який вживається на позначення неуважної 

людини тощо.   

Розглянемо для прикладу берлінський фразеологізм es regnet 

Schusterjungen «(дощ) ллє як з відра» [НУФС: 2, с. 131], який має образно-

експресивний характер, підкреслюючи інтенсивність опадів. Це приховане 

порівняння, у якому лексема Schusterjunge позначає берлінську випічку з 

житньої або пшеничної муки (також звану Salzkuchen), яку зазвичай 
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використовують для бутербродів з гарцьким сиром або смальцем. Спершу це 

слово вживалось на позначення найдешевшого сорту хліба, яким харчувались 

підмайстри чоботарів, чим і пояснюється сама назва (дослівно Schusterjunge 

«підмайстер чоботаря») [43]. Таким чином, назва професії чоботаря 

опосередковано слугувала для створення ідіоми через позначення булочних 

виробів, а ті, у свою чергу, отримали своє образне переосмислення, очевидно, 

як засіб зображення крапель дощу, що падають на тротуар і розлітаються 

величезними бризками, за своєю величиною прирівнюючись до булочок.  

Між фахово-номінативними та образно-експресивними фразеологічними 

одиницями не завжди є чітка межа, оскільки перші, особливо ті, що належать 

до певного професійного жаргону, можуть мати і образні конотації і через це 

бути стилістично маркованими. Крім того, той самий вираз може вживатися і 

так, і так, тобто подібно до того, як неідіоматична сполука може отримувати 

переносне ідіоматичне значення, ідіоматичний вираз може вживатися у різних 

за стилістико-семантичним характером, але водночас ідіоматичних значеннях. 

Так, неідіоматичний вираз англ. butcher`s bill «рахунок від м’ясника» може 

мати досить цинічне ідіоматичне значення «список убитих на війні, список тих, 

що загинули» [АУФС, с. 177] (очевидно, маються на увазі сповіщення із 

переліком убитих). Англійська жартівлива ідіома the clerk of the weather 

дослівно «чиновник у справах погоди» [АУФС, с. 218] у своєму первісному 

непереносному різновиді вживається на позначення героя дитячої літератури – 

уявної службової особи, що регулює погоду [WEn]; в американському варіанті 

англійської мови це також і військовий сленговий термін – назва посади 

«начальник метеорологічного відділу управління зв’язку» [тж]. Німецький 

вираз Meister Zwirn «кравець» [НУФС: 2, с. 50] крім термінологічного 

позначення майстра набув зневажливого відтінку значення.   

Українська фразема літературного походження лицар печального 

(сумного) образу «наївна людина, пустий мрійник, що нагадує відомого 

літературного персонажа» [СФУМ, c. 339] предикативно характеризує особу 

певного типу і  має яскраво виражений образно-експресивний характер, але 
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первісно так, слідом за Санчо Панса, перифрастично називають його хазяїна, 

тобто Дон Кіхота.  

По-різному можна інтерпретувати німецьку ідіоматичну фразему ein 

Feld-Wald-und-Wiesen-Arzt / -Übersetzer / Anwalt [RR] «який-небудь лікар / 

перекладач / адвокат, спеціаліст не з окремої галузі, а з загальної практики, 

всебічний». Це, з одного боку, термін на позначення широкої спеціалізації 

відповідного спеціаліста, водночас згадка про просторову широчінь (поля, лісу 

та лугу) є метафоричним засобом вираження саркастичного ставлення до таких 

працівників, які готові братися за що завгодно, отже, не є добрими фахівцями в 

жодній конкретній галузі.  

Отже, деякі ідіоматичні фраземи є багатозначними і відповідним чином 

подаються у лексикографічних джерелах з декількома дефініціями, що дає нам 

підстави зарахувати їх до складу одразу двох класифікаційних груп: напр., англ. 

at nurse «1) під доглядом няньки, на опікуванні няньки» [АУФС, с. 51]  

(стилістично нейтральне предикативне); «2) в руках довірених осіб, опікунів 

(про маєток)» [тж.] (експресивне, тут опікун прирівнюється до няні); пор. також 

фраземи, похідні від цієї: to put out (або put) to nurse «1) передати на піклування 

годувальниці; 2) передати до рук довіреної особи, опікуна» [АУФС, с. 796], to 

go to nurse «перейти до рук опікунів» [АУФС, с. 432]. Англійський історизм 

King`s (або Queen`s) beam «точні ваги, встановлені у приміщенні Лондонської 

компанії колоніальних товарів», крім суто номінативного, має інше, вже 

узагальнене переносне експресивне значення «критерій, мірило» [АУФС, с. 

236]. У першому випадку ця фразема називає предмет, а у другому – абстрактне 

і водночас образно виражене окреслення. Англ. barber`s block також має два 

значення «болванка (у перукарні – підставка під перуку); перен. бездушна 

людина» [АУФС, с. 63], у другому з яких холодна, байдужа вдача образно 

демонструється через імпліцитне порівняння з дерев’яною формою для 

розправлення капелюхів чи перук, тобто з предметом, який формою нагадує 

голову, але, у якого, ясна річ, відсутня душа і розум.  

Інколи ми спостерігаємо зміну статусу фразеологізму в мовній системі. 
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Так, наприклад, американський історизм carpetbagger Governments «уряди 

саквояжників»  [АУФС, с. 193] первісно як усталений розмовно-

термінологічний і водночас стилістично маркований вираз презирливо позначав 

уряди в південних штатах, які формувалися з жителів північних штатів після 

Громадянської війни 1861–1865 рр. (carpetbagger   «саквояжник» – північанин, 

який прибув у південні штати і намагався за безцінь скуповувати власність 

збіднілих південців). З часом вираз набув статусу історизму, позначаючи вже не 

існуючу, історичну реалію. Аналогічним чином історизмом є український вираз 

голити в москалі «забирати у солдати» [СФУМ, с. 155] (москаль – заст. 

«солдат» [Сл.]). Є підстави припускати, що ця предикативна сполука – 

уснорозмовний побутовий термін уживалася цивільними особами і через це 

мала негативно-оцінні конотації, відображаючи погляд на солдатчину як на 

щось погане і небажане. Ця остання риса теж дозволяє розмістити цей 

фразеологізм на межі між фаховою та стилістично маркованою ідіоматикою. 

 

2.4. Лексичні компоненти-позначення осіб за родом занять: 

ідеографічна класифікація і кількісна характеристика 

фразеотвірної уживаності 

 

У цьому підрозділі ми знову повертаємося до ключових лексичних 

компонентів аналізованих нами фразеологізмів. Після того, як ми дали загальну 

структурно-семантичну і функціонально-стилістичну характеристику тим 

фраземам, де виступають фахові імена, нашим завданням є, по-перше, дати тут 

останнім ідеографічну характеристику, а також, по-друге, показати, наскільки 

активними (в абсолютних величинах і відносно інших аналогічних 

компонентів) вони є у плані їхнього фразеотвірного використання. 

Ядром виділеної нами групи лексичних компонентів на позначення роду 

занять виступають насамперед професійні назви. Існують класифікації 

професій, побудовані з урахуванням подібності окремих характеристик 



77 
 

діяльності (предмет праці, ступінь її автоматизації, зміст функціональних 

обов’язків спеціалістів, умови праці, види виконуваних дій, ступінь 

самостійності людини в роботі тощо) та класифікації багатовимірні за кількома 

критеріальними ознаками (напр., багаторівнева психологічна класифікація). 

Виходячи з різноманітних класифікаційних схем професійної діяльності, 

з одного боку [18; 117, с. 124; 138; ЕЕ], і пристосовуючи їх до аналізованого 

мовного матеріалу, розроблено власну класифікацію назв осіб за родом занять, 

що виступають як компоненти у складі фразеологічних одиниць. Ми з’ясували, 

що ці компоненти охоплюють широкий спектр професій у різних сферах 

людської діяльності. Саме тому наша класифікація базується на розподілі 

професій за ознакою приналежності до відповідних сфер, що виявилося 

найдоцільнішим для наших дослідницьких завдань. Ці особові назви, що 

фігурують у складі фразем, стосуються таких сфер діяльності, як: 1) промислові 

професії і ремісництво; 2) сільськогосподарські професії; 3) лісове 

господарство, мисливство, рибальство; 4) заняття торгівлею; 5) сфера 

управління, чиновництво, канцелярські працівники; 6) медицина; 7) кулінарна 

діяльність; 8) освіта; 9) юриспруденція / правочинство; 10) мистецтво; 

11) мореплавання; 12) наука; 13) медіа; 14) сфера послуг, також прислуга;  

15) військо.   

Варто зазначити, що віднесення тих чи інших назв до тієї чи іншої групи 

є досить умовним, адже, наприклад, професії наукових працівників можуть 

бути представлені і в медицині, і в педагогіці, а роботу няні можна вважати і 

педагогічною, і сферою послуг, і т д. 

Фразеологічні одиниці досліджуваних мов, окрім професійних назв, 

містять також назви людей за родом занять, які, строго кажучи, не є 

«виробничими» професіями. Сюди ми відносимо: 1) релігійних діячів як 

служителів Господа; 2) людей, що навчаються; 3)  осіб, що перебувають поза 

структурою суспільних відносин (злочинні спеціалізації); 4) людей, які 

займаються відьмацтвом, чаклунством і знаходяться, можна сказати, на межі 

між реальним світом і світом потойбічним у його негативній іпостасі; 5) тих, 
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хто жебракують. Осіб, які взагалі не мають занять, тобто ухиляються від будь-

якої діяльності, спрямованої на підтримання життєдіяльності, ми відносимо до 

антонімічної підгрупи у складі загальної групи позначень за родом діяльності. 

Проаналізувавши фразеологічні фонди досліджуваних мов, ми виявили 

163 українські, 228 англійську та 124 німецьких лексем на позначення людини 

за родом занять. Розглянемо їх приналежність до вищеозначених ідеографічних 

груп.  

Серед назв, що стосуються промислових професій і ремісництва, 

виявлено такі лексеми: в українській мові – швець (31 ФО), коваль (18 ФО), 

майстер (13 ФО), кравець (6 ФО), бондар (5 ФО), мірошник / мельник (5 ФО), 

ткач (3 ФО), гончар (2 ФО), бердник «майстер, який робить берда – деталі 

ткацького верстата» [СУМ: 1, с. 158] (2 ФО), ситник (2 ФО), тесляр (1 ФО), 

шаповал «майстер, який виготовляє з вовни шапки та інші вироби способом 

валяння» [СУМ: 11, с. 409] (1 ФО), шильник (1 ФО), шорник «майстер, який 

виготовляє ремінну збрую»  [СУМ: 11, с. 510] (1 ФО), дігтяр (1 ФО) тощо; в 

англійській мові – tailor (16 ФО), tinker (16 ФО), workman / worker (11 ФО), 

cobbler / shoemaker (6 ФО), carpenter (5 ФО), miller (4 ФО), potter (3 ФО), 

weaver (3 ФО), candlestick maker (2 ФО), smith (1 ФО), hatter (1 ФО), locksmith 

(1 ФО), glazier (1 ФО) та ін.; в німецькій – Meister (17 ФО), Schneider (7 ФО), 

Schuster (5 ФО), Zimmermann (3 ФО), Seifensieder (2 ФО), Schmied (2 ФО), 

Faßbinder (1 ФО), Kupferstecher (1 ФО), Maurer (1 ФО), Bürstenbinder (1 ФО), 

Heftelmacher (1 ФО) тощо.  

У фразеології досліджуваних мов сільськогосподарські професії 

представлені такими назвами їх виконавців: в українській мові – пастух 

(14 ФО), жнець (6 ФО), плугар/орач (4 ФО), різник (3 ФО), хлібороб (3 ФО), 

молотник (3 ФО), косар (2 ФО), личман/вівчар (2 ФО), кушнір (1 ФО), копач 

(1 ФО), городник (1 ФО); в англійській – shepherd (4 ФО), farmer (3 ФО), 

plowman (2 ФО), gardener (1 ФО), shearer (1 ФО), flayer (1 ФО), cowboy (1 ФО); 

в німецькій – Bauer (6 ФО), Hirt (2 ФО), Schäfer (1 ФО), Scheunendrescher 

(1 ФО), Gärtner (1 ФО).  
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У групі назв осіб за сільськогосподарською діяльністю ми можемо 

виокремити окрему підгрупу зі значенням «господар, пан, хазяїн», що 

виділяється не лише за суто професійною, а водночас і за соціально-майновою 

ознакою: адже названим особам належала земля, господарчим використанням 

вони у той чи інший спосіб і керували. 

В українській фразеології найпоширенішим із цієї групи є слово пан. 

Оскільки воно багатозначне, нас цікавлять лише такі його лексико-семантичні 

варіанти: «1) поміщик у старій Польщі, Литві, дореволюційній Україні і 

Білорусії; 2) той, хто займав привілейоване становище в дореволюційному 

суспільстві, належав до забезпечених верств міського населення, інтелігенції; 

3) той, хто має владу над іншими; володар, хазяїн» [СУМ: 6, с. 41]. Віднести 

лексему пан до назв людини за родом занять дає підставу в основному її перше 

значення, пор. тлумачення слова поміщик «землевласник, звичайно дворянин, 

основним джерелом доходу якого є приватна власність на землю» [СУМ: 7, 

с. 130]. Однак релевантними тут можуть бути і дві інші семантеми. Такі 

значення ця лексема має в 180 фразеологічних одиницях. 

Лексема господар (26 ФО) в українській мові має декілька значень, для 

позначення осіб за родом занять підходять наступні: «той, хто займається 

господарством, веде господарство», «власник», «приватний наймач робочої 

сили» [СУМ: 2, с. 140]. Майже синонімічним є поняття хазяїн (34 ФО) зі 

семантемами: «власник господарства», «приватний наймач робочої сили», 

«підприємець, капіталіст», «селянин-власник, який має землю і необхідні 

знаряддя праці; селянин-хлібороб», «той, хто займається господарством, 

господар», «керівник підприємства, колективу» [СУМ: 11, с. 8]. В англійській 

мові близьким за значенням цим лексемам є слово master (23 ФО), але лише у 

тлумаченні «людина, яка керує підданими (слугами або працівниками)», 

«власник» [LDCE, c.1012], а також слова holder (1 ФО) «той, хто володіє 

чимось або контролює щось» [LDCE, c.776] та host (2 ФО) «власник, 

управляючий» [NT]. У складі фразеологізмів німецької мови з цієї підгрупи 

наявні лексеми Herr (18 ФО) зі значенням «1) правитель (невеликого 
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володіння); 2) у XIV-XV ст. дворянин, дрібний землевласник; пізніше 

3) поміщик; вотчинник» [PUL] та схоже за значенням Wirt (4 ФО).  

Наступна сфера діяльності – лісове господарство, мисливство,  

рибальство – має незначну кількість своїх представників: укр. рибак (7 ФО), 

ловець (1 ФО), лісничий (1 ФО), бортник (1 ФО); англ. hunter (5 ФО), fisher 

(1 ФО), gamekeeper (1 ФО); нім. Jäger (1 ФО), Fischer (1 ФО). 

Торгівля, комерція також наклали свій відбиток на формування 

фразеологічного фонду досліджуваних мов. Фразеотвірну активність мають 

наступні компоненти: в українській мові – чумак «на Україні в XV—XIX ст. це 

візник і торговець, який перевозив на волах хліб, сіль, рибу та інші товари для 

продажу» [CУМ: 11, с. 382] (13 ФО), купець (7 ФО), крамар (4 ФО), коробейник 

«у дореволюційній Росії – мандрівний крамар, що розносив по селах у коробі 

дрібний крам» [СУМ: 4, с. 294] (2 ФО), перекупник (2 ФО), продавець (2 ФО) 

менджун (те саме, що й перекупник – 1 ФО), заст. баришник «людина, яка 

скуповує товар та перепродує його; перекупник, перепродувач» [СУМ: 1, 

с. 106] (1 ФО), міняйло (1 ФО); в англійській – merchant (9 ФО), pedlar 

«мандрівний торговець» [WEn] (5 ФО), dealer (4 ФО), chapman «продавець в 

середньовічній Британії» [WEn] (3 ФО), salesman / seller (2 ФО), huckster 

(1 ФО), trader (1 ФО), shop-keeper (1 ФО), provider (1 ФО), tallyman (1 ФО), 

fishwife (1 ФО); в німецькій – Kaufmann (3 ФО),  Krämer (3 ФО), Makler  (1 ФО). 

До групи «сфера управління, чиновництво, канцелярські працівники» ми 

відносимо компоненти-назви державних діячів, правителів, тобто професії 

адміністративно-управлінські та політичні. За обсягом повноважень ми їх 

умовно розділяємо на дві підгрупи: можновладці та дрібні службовці. До 

першої відносимо: укр. цар (31 ФО), король (12 ФО), князь (9 ФО), шляхтич 

(5 ФО), халіф «титул феодального верховного правителя в ряді мусульманських 

країн, який поєднував духовну і світську владу, а також особа, що мала цей 

титул» [СУМ: 11, с. 14] (1 ФО), цісар «1) титул імператора давнього Риму, а 

також особа, що мала цей титул; 2) назва імператора Австро-Угорщини» 

[СУМ:11, с. 240] (1 ФО), хан у значенні «титул монарха, феодального 
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правителя в багатьох країнах Сходу в середні віки, особа, що мала цей титул» 

[СУМ: 11, с. 16] (1 ФО) тощо; англ. king / queen (64 ФО), lord (15 ФО), prince 

(13 ФО), duke / duchess (2 ФО) та ін.; нім. König (11 ФО), Kaiser (5 ФО), Fürst 

(3 ФО). Ця група може дещо пересікатися з групою назв власників, зокрема 

крупних землевласників, адже традиційно – це власне феодальна верхівка. До 

найменувань дрібних службовців чи позначень із узагальненим значенням 

належать: укр. писар (3 ФО); англ. politician (8 ФО), printer (4 ФО), clerk 

(3 ФО); нім. Beamter (1 ФО) тощо.  

Слід зауважити, що в українській мові серед цих лексичних компонентів 

немало історичних назв  (напр., війт, піддячий, повитчик, писар), в той час як 

сучасних мало (напр., міністр). В англійській мові, навпаки, назв сучасних 

посад і професій більше, ніж в українській та німецькій мовах (напр., president, 

secretary, deputy, speaker, congressman). 

Деякі назви правителів зустрічаються у фразеології разом з власними 

іменами. Деякі з цих осіб є реальними (укр. За короля Саса їж хліб та розв’язуй 

паса; За царя Саса наїлись люди хліба й м’яса; а як настав Понятовський, то 

все й пішло почортовський (йдеться про польських королів Августа 

Саксонського і Станіслава Понятовського; з приходом до влади останнього 

кріпацтво посилилося на Правобережжі) [УППН, с. 70]; англ. when Queen Anne 

was alive; Queen Anne (Elizabeth) is dead), а інші – вигаданими (укр. За короля 

Горошка, коли людей було трошки; за царя Гороха (Панька, Тимка, Хмеля).  

Як свідчать проаналізовані фразеологічні одиниці, клас лексичних 

компонентів  на позначення медичної сфери також є внутрішньо неоднорідним 

і через це підлягає подальшому структуруванню. Від давнини і дотепер поряд з 

офіційною, чи науковою, медициною існує традиційна, чи народна, 

представники якої для лікування використовують природні засоби, такі, як  

лікарські трави, настоянки, еліксири з плодів і коріння рослин тощо (пор. укр. У 

всякої лікарки свої припарки [УПІП]). У давнину існували різні цілителі недуг, 

які одночасно були й жерцями, котрі зверталися до сакральних істот, заклинали 

й приносили жертви [WUk]. Тож у межах класу лексем, які позначають 
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медичну сферу, ми можемо виокремити дві групи: назви представників 

наукової медицини та узвичаєні назви народних цілителів. До першої ми 

відносимо такі іменники: укр. лікар (26 ФО), аптекар (2 ФО); англ. doctor 

(31 ФО), physician (7 ФО), surgeon (останній у складі фразем зустрічається у 

двох значеннях: «хірург» (1 ФО) і «військовий лікар» (1 ФО)), apothecary 

(2 ФО); нім. Arzt (52 ФО), Doktor (7 ФО), Wundarzt (1 ФО), Apotheker (1 ФО). 

Друга включає: укр. лікарка у значенні «знахарка» (2 ФО), ворожка / 

ворожбит (5 ФО), шептуха (2 ФО) «знахарка, яка нашіптує заговори» [РСС, 

c. 242], баба / бабка (11 ФО) у значенні «лікар-самоук, який діє народними 

методами, часто у супроводі ритуальних жестів і замовлянь» [РСС, c. 242]; 

англ. healer «цілитель» (1 ФО).      

Порівнюючи кількісні показники фразеологічних одиниць, що містять ті 

чи інші найменування осіб на позначення лікарського фаху, ми можемо 

стверджувати, що найбільш вживаною є лексема зі значенням «лікар», яка 

позначає фахівця у будь-якій галузі медицини. І лише одне позначення вузького 

спеціаліста (хірурга) отримує згадку у фразеології англійської та німецької мов.  

Знайшла своє відображення у фразеології і кулінарна діяльність. В 

українській мові вона представлена трьома лексемами: кухар (3 ФО), 

коровайниця (1 ФО), заст. перепічайка «жінка, що випікає хліб, бублики і т. ін. 

на продаж» [СУМ: 6, с. 251] (1 ФО); в англійській також трьома – cook (9 ФО), 

baker (5 ФО), sea-cook (1 ФО); у німецькій двома – Koch (5 ФО), Bäcker (2 ФО), 

Küchenmeister (1 ФО).  

Лексеми, що належать сфері освіти, найчисельніше представлені у 

фразеології англійської мови – teacher (3 ФО), schoolmaster (2 ФО), master (у 

значеннях «1) заст. вчитель чоловічої статі (schoolmaster); 2) керівник коледжу 

у Великобританії» [LDCE, с. 1012] – 2 ФО), doctor (у значеннi «особа, якій 

присуджено вищий учений ступінь на підставі захисту дисертації – 3 ФО), 

professor (2 ФО), tutor (1 ФО). У складі фразеологізмів української мови наявна 

лише одна лексема вчитель (2 ФО), німецької    мови – три: Lehrer (2 ФО), 
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Schulmeister (1 ФО), Professor (1 ФО). Проте іменники doctor та professor 

одночасно можна відносити і до наукової сфери. 

Серед юридичних професій, які зустрічаються у фразеологізмах 

досліджуваних мов, варто зазначити: укр. суддя (4 ФО), судець (1 ФО), юрист 

(2 ФО); англ. lawyer (8 ФО), judge (4 ФО), advocate (2 ФО), proctor (1 ФО), 

attorney (1 ФО) та ін.; нім. Richter (5 ФО), Advokat (5 ФО), Kadi («каді – суддя у 

мусульман» [AL] – 3 ФО), Jurist (3 ФО), Anwalt (2 ФО). До юридичної сфери ми 

також відносимо такі лексеми як: укр. свідок; англ. jury, array, witness; нім. 

Zeuge тощо, які мають відношення до судової справи і вказують на рід занять.     

Історично склався відносно стійкий спектр видів мистецтва: архітектура, 

скульптура, живопис, графіка, декоративне мистецтво, театр, література, 

музика, хореографія (танець), фотомистецтво, кіномистецтво, естрадно-циркове 

мистецтво [147, с. 81–85]. Немає головних і другорядних мистецтв, але в той чи 

інший історичний період може надаватися перевага якомусь одному виду, який 

стає найбільш масовим і впливовим: наприклад, в епоху Відродження – 

живопис, в наш час – кіно.   

У фразеології досліджуваних мов найширше відображаються музичні 

професії: укр. музи́ка (7 ФО), співака / співець (4 ФО), кобзар (1 ФО), дудар 

(1 ФО), трубач (1 ФО); англ. piper (5 ФО), fiddler (3 ФО), trumpeter (2 ФО), 

artist (у значенні «музикант, співак» – 1 ФО), minstrel (1 ФО); нім. Sänger 

(1 ФО), Organist (1 ФО) (може бути і церковним фахом). Також серед 

компонентів фразеологічних одиниць наявні представники архітектури: англ. 

architect (2 ФО); живопису: укр. маляр (2 ФО), англ. painter (1 ФО), artist (у 

значенні «художник» – 1 ФО); декоративного мистецтва (а саме, декоративно-

прикладного): укр. ювелір (1 ФО); театру та кіномистецтва: англ. actor (3 ФО), 

player (у значенні «актор» – 2 ФО); літератури: англ. poet (3 ФО), bard (1 ФО), 

нім. Dichter (1 ФО); естрадно-циркового мистецтва: нім. Clown (1 ФО). У 

вищеозначених прикладах слід звернути увагу на найменування ювелір, яке 

можна розцінювати і як приналежне до промислових професій і ремісництва, 

адже його робота передбачає створення художніх виробів головним чином для 
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продажу, в відповідно – побуту. Лексема artist може мати й інше значення 

«артист» – «той, хто публічно виконує твори мистецтва (актор, музикант, співак 

та ін.)» [СУМ: 1, с. 63], тобто у своєму семантичному наповненні не мати 

приналежності до одного певного виду мистецтва, а відноситися одночасно до 

декількох (3 ФО).  

Для англійської мови характерна значна кількість ідіом, пов’язаних з 

морем. Енергійна і виразна мова моряків наповнена специфічними 

висловлюваннями, включаючи й ті, що містять назви власне морських 

професій, такі як: sailor (14 ФО), mariner (1 ФО), skipper (1 ФО), tar (1 ФО) 

тощо. У двох інших досліджуваних мовах їх значно менше, напр.: укр. моряк 

(2 ФО); нім. Seemann (1 ФО).   

При відмежуванні лексем назв осіб за родом діяльності, що стосуються 

сфери мореплавання, від тих, що належать іншим сферам, напр., військовій 

справі, слід брати до уваги багатозначні іменники, такі як: укр. капітан 

«офіцерське звання або чин в армії, що надається після звання старшого 

лейтенанта (у дореволюційній армії – після штабс-капітана), а також особа, яка 

має це звання; командир корабля; керівник спортивної команди» [СУМ: 4, 

с. 94], англ. captain (ті ж значення, що й в українській мові), pilot «лоцман; 

льотчик, пілот» [ORD, c. 449]. А тому необхідно враховувати саме ті значення, 

які вони мають у складі фразеологічних одиниць.  

Наука викликала до життя незначну кількість фразеологізмів. У складі 

фразеологічних одиниць трьох мов нараховуються лише 8 лексем на 

позначення наукових фахів: укр. вчений (3 ФО), астроном (1 ФО); англ. 

philosopher (2 ФО), chronicler (1 ФО),  scholar (1 ФО); нім. Gelehrte (3 ФО), 

Weise (3 ФО), Philosoph (1 ФО). 

Медіа (мас-медіа, новинні медіа, засоби масової інформації) спрямовані 

на велику кількість потенційних споживачів [WUk]. Сюди належать: 

телебачення, радіо, преса, інтернет, кінематограф, носії зовнішньої реклами 

тощо. Термін мас-медіа застосовується також до організацій, які контролюють 

ці технології, наприклад, телевізійних каналів та видавництв. Ця сфера 
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відносно нова, і лексем на позначення сучасних професій у фразеології лише 

дві – англ. reporter (1 ФО) та journalist (1 ФО). Зміни у медійному просторі, 

експансія мережі Інтернет не знайшли свого відображення у фразеології.  

Професії сфери послуг охоплюють широкий спектр послуг, які 

включають: 1) охорону (укр. сторож, англ. guard); 2) прибирання; 3) прання та 

прасування (укр. прачка, англ. washerwoman); 4) догляд (укр. няня, поводир, 

англ. nurse); 5) обслуговування у сфері харчування (укр. шинкар, англ. waiter); 

6) транспорт (укр. бендюжник, англ. driver, busman, bargee, нім. Fuhrmann); 

7) підтримання правопорядку (укр. справник, англ. constable, policeman, нім. 

Polizei); 8) перукарські послуги (англ. hairdresser, barber); 9) кредитування 

(англ. creditor); 10) комунікації (які ми розглянемо згодом) та інші. Також ми 

виокремлюємо підгрупу «прислуга», представники якої можуть виконувати 

різні доручення і яка у фразеології виражена наступними іменниками: укр. 

слуга, наймит, челядник, англ. maid, servant, minion, нім. Diener, Mädchen (у 

застарілому значенні «служниця»), Porter тощо. 

Засоби комунікації включають пошту, телефон, факс та інші. До 

професій, що забезпечують поштовий зв’язок, ми можемо віднести українські 

лексеми посланець, посол (у значенні «той, кого посилають з яким-небудь 

дорученням, завданням» [СУМ: 7, с. 351]) та німецьку лексему Bote (кур’єр, 

посланець). Таку приналежність ми пояснюємо історично. В глибокій давнині 

потреба людей в обміні інформацією задовольнялася за посередництвом гінців, 

які приносили повідомлення, як усні, так і письмові, втілені у символічну 

форму. У рабовласницьких державах поштове сполучення організовувалося за 

допомогою піших і кінних гінців. І лише згодом за феодалізму і 

капіталізму виникли регулярні загальнодержавні та міжнародні поштові служби 

з використанням кінної, а потім залізничної, повітряної та інших видів пошти.  

Варто додати, що розряди професій сфери послуг можуть співвідноситися 

і з іншими сферами, пор. моряк шинкар – з кулінарною сферою, поліція – з 

адміністрацією чи військом. 
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Відчутний вплив на формування фразеологізмів мала військова справа, 

військові традиції та правила, види зброї та способи її використання. 

Класифікувати військові спеціальності можна по-різному. 

Найважливішим у практичному плані є критерій класифікації за характером 

участі воїна у збройній боротьбі, сформульований Ю. Я. Кіршиним. Відповідно 

до цього критерію військові спеціальності поділяються на основні, допоміжні, 

забезпечуючі та обслуговуючі. Воїни основних спеціальностей безпосередньо 

володіють зброєю і завдають поразки супротивнику, напр.: стрілок, 

кулеметник, льотчик, член танкового екіпажу та інші. Функція допоміжних 

спеціалістів – надавати безпосередню допомогу воїнам основних 

спеціальностей у виконанні бойового завдання, напр. водій бойової машини. 

Забезпечуючі фахівці створюють сприятливі умови для бойових дій військ як 

при підготовці, так і в ході бою. Вони здійснюють розвідку, виконують 

військово-топографічні та військово-інженерні роботи, несуть комендантську 

службу. Обслуговуючі спеціалісти займаються інженерно-технічним і 

медичним забезпеченням військ, напр. фахівець медичної служби та інші [78]. 

У нашій класифікації до групи компонентів із загальним значенням 

«військо» ми відносимо в основному лише лексеми двох категорій із 

вищезгаданої класифікації, а саме, позначення основних спеціальностей та 

забезпечуючих фахівців. Більшість допоміжних та обслуговуючих 

спеціальностей є «наскрізними», тобто застосовуються  також у інших сферах 

(народного) господарства, а тому ми їх до тих відповідних сфер і відносимо.   

У досліджуваних мовах фразеологізми містять наступні назви 

військовослужбовців: укр. солдат (10 ФО), полковник «офіцерське звання або 

чин в армії на ранг нижчий від генерал-майора; особа, яка носить це звання; 

заст. командир полку» [СУМ: 2, с. 404] (2 ФО); англ. soldier (13 ФО), officer 

(4 ФО), general (3 ФО), admiral (2 ФО); нім. Soldat (3 ФО), Landsknecht (1 ФО), 

Kantonist (1 ФО).   

Серед військової лексики тут можуть бути й історизми: укр. яничар («у 

султанській Туреччині – солдат регулярної піхоти, створеної в XIV ст. з 
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військовополонених, а також християн, обернених у мусульманство» [СУМ: 11, 

с. 646]), козак, отаман, гетьман, гайдамака (окрім назви військового, це ще й 

соціальний статус, причому маргінально-неформальний), гусар, драгун; англ. 

chevalier, trooper; нім. Ritter, Haufe. 

Серед назв людей за родом занять, які не є «виробничими» професіями, 

найчисельнішу групу становлять позначення релігійних діячів: укр. піп 

(116 ФО), дяк (16 ФО), чернець (12 ФО), монах (4 ФО), ігумен (3 ФО), паламар 

(1 ФО), ксьондз (1 ФО); англ. pope (7 ФО), friar (5 ФО), parson (4 ФО), bishop 

(3 ФО), priest (3 ФО), monk (2 ФО), vicar (1 ФО), curate (1 ФО), abbot (1 ФО); 

нім. Pfarrer (4 ФО), Prediger (4 ФО), Pastor (3 ФО), Mönch (3 ФО), Pfaffe 

(2 ФО), Priester (1 ФО), Beichtvater (1 ФО), Kirchner (1 ФО) тощо. Особливістю 

представлення цієї групи є значно вища фразеотвірна активність українських 

лексем. 

До людей, що навчаються, ми відносимо осіб різної вікової категорії, а 

саме: школярів (укр. школяр (2 ФО), англ. pupil (3 ФО)), студентів (укр. 

студент (1 ФО), англ. student (2 ФО), нім. Student (2 ФО), Theologiestudent 

(1 ФО)), підмайстрів (Schusterjunge (1 ФО)). Ця група є нечисленною за 

кількістю приналежних до неї лексем, які, між тим, мають найнижчу 

фразеотвірну активність.  

Найменування злочинних спеціалізацій за змістом ціннісно-орієнтаційної 

спрямованості особистості поділяються на наступні групи: 1) злочинці з 

антисоціальною корисливою спрямованістю (корисливо-господарська підгрупа 

злочинців; злодії, шахраї); 2) злочинці з антисоціальною корисливо-

насильницькою спрямованістю (особи з корисливими посяганнями, 

поєднаними з насильством над особою); 3) злочинці з антигуманною, 

агресивною спрямованістю (особи з дуже зневажливим ставленням до життя, 

здоров’я та особистої гідності інших людей) [91, с. 203]. Застосовуючи цю 

класифікація до відібраного нами фразеологічного матеріалу, ми можемо 

констатувати, що цей матеріал містить здебільшого лексеми, що належать до 

першої групи: укр. злодій (31 ФО), арап у значенні «шахрай» [БТС] (2 ФО), 
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бестія (1 ФО), заст. тать «злодій, грабіжник» [СУМ: 10, с. 44] (1 ФО); англ. 

thief (28 ФО), rogue (3 ФО), robber (2 ФО), snatcher (1 ФО), knave (1 ФО), rascal 

(1 ФО); нім. Dieb (10 ФО), Stehler (1 ФО), Hehler (1 ФО), Schelm (1 ФО). Усі 

перераховані приклади позначають злодіїв та шахраїв, діяльність яких 

розповсюджена у різних галузях, характеризується універсальністю. Натомість, 

деякі позначення мають вузьку спеціалізацію, особи, позначувані ними, 

зосереджують свою діяльність на одній певній сфері, напр.: англ. burglar 

«грабіжник-зломщик» [БАРС], амер. crasher [тс.], pickpocket «кишеньковий 

злодій» [ORD, с. 447] (1 ФО).   

До другої групи злочинців з антисоціальною корисливо-насильницькою 

спрямованістю ми відносимо: укр. розбійник [2 ФО], бандит [1 ФО]; англ. 

footpad (1 ФО); нім. Räuber (1 ФО). Третя – злочинці з антигуманною, 

агресивною спрямованістю – містить: англ. thug (1 ФО), gunman (1 ФО); нім. 

Mörder (1 ФО).  

Деякі позначення не мають чіткої приналежності до певної групи, тобто 

ми можемо віднести їх до будь-якої з трьох в залежності від тяжкості злочину, 

вчиненого цією особою, напр.: англ. criminal (2 ФО), offender (1 ФО).   

Назви окультистів охоплюють наступні лексеми, виявлені у складі 

фразеологічних одиниць досліджуваних мов: укр. відьма (8 ФО), чарівниця 

(2 ФО), віщий (2 ФО), маг (1 ФО), чародій (1 ФО), пророк (1 ФО); англ. witch 

(4 ФО), prophet (3 ФО), fairy (3 ФО), conjurer (1 ФО); нім. Prophet (6 ФО), 

Wahrsager (1 ФО).  

Осіб, які жебракують, позначають такі іменники, як: укр. старець 

(24 ФО), жебрак (1 ФО), прохач (1 ФО); англ. beggar (20 ФО); нім. Bettler 

(2 ФО), Bettelmann (1 ФО) тощо. 

До антонімічної підгрупи – осіб, які взагалі не мають роду занять, 

спрямовано на підтримання життєдіяльності, ми відносимо численні українські 

лексеми, виявлені нами у складі досліджуваних фразеологізмів – ледащо 

(21 ФО), ледар (4 ФО), лежень (3 ФО), баглай (2 ФО), бурлака (2 ФО), дармоїд 

(1 ФО), нероба (1 ФО), лінивець (1 ФО), волоцюга (1 ФО); одну англійську – 
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lizard (1 ФО) та три німецькі – Faul (4 ФО), Tagedieb (1 ФО), Faulpelz (1 ФО). 

Крім того, наявне одне найменування самого роду занять, тобто бездіяльності – 

нім. Faulenzen (1 ФО).   

Отже, ми можемо стверджувати, що у фразеології усіх досліджуваних 

мов широко представлені промислові професії і ремісництво, торгівля, 

чиновництво, військо та професії сфери послуг. Ми також дослідили, що кожна 

група має різну кількість своїх представників у досліджуваних мовах. 

Сільськогосподарських професій значно більше у фразеології української   

мови – 15 лексем, тоді як в англійській 10 лексем, в німецькій – 5. Англійська 

фразеологія у порівнянні з двома іншими мовами більш багата торговими – 15 

лексем (в укр. – 7, нім. – 4) та морськими професіями – 6 лексем (в укр. – 2,  

нім. – 2).  Натомість назви професій деяких галузей господарства наявні лише у 

складі фразеологізмів однієї мови: сфера медіа має своїх представників лише в 

англійській. 

Найвищу фразеотвірну активність мають такі компоненти: в українській  

мові – пан (180 ФО), піп (116 ФО), козак (77 ФО), хазяїн (34 ФО), цар (31 ФО), 

швець (31 ФО), злодій (31 ФО), господар (26 ФО), лікар (26 ФО), ледащо 

(21 ФО); в англійській – king / queen (64 ФО), doctor (31 ФО), knight (29 ФО), 

thief (28 ФО), master (23 ФО), beggar (20 ФО), lord (15 ФО), tailor (16 ФО), 

tinker (16 ФО), sailor (14 ФО); в німецькій – Arzt (52 ФО), Herr (18 ФО), Meister 

(17 ФО), König (11 ФО), Dieb (10 ФО), Doktor (7 ФО), Schneider (7 ФО), Prophet 

(6 ФО), Bauer (6 ФО), Schuster (5 ФО). Найменшою фразеотвірною активністю 

(зустрічаються у складі лише однієї фраземи) характеризуються такі лексеми: 

укр. тесляр, кушнір, лісничий, хан, коровайниця, дудар, астроном, паламар, 

пророк; англ. smith, gardener, trader, healer, attorney, painter, skipper, scholar, 

reporter; нім. Maurer, Schäfer, Jäger, Makler, Beamter, Apotheker, Küchenmeister, 

Seemann, Schelm тощо.        
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Висновки до розділу 2 

 

Отже, ми можемо стверджувати, що структура групи лексем на 

позначення роду занять складна і багаторівнева, ядром якої виступають 

професійні назви.  

Здійснивши структурно-семантичний аналіз фразеологічних одиниць з 

компонентом-назвою людини за родом занять, ми можемо подати кількісну 

характеристику виокремлених типів у відсотковому відношенні (див. табл. 2.1): 

 

Таблиця 2.1 

Структурно-семантичні типи ФО 

 Ідіоматич-

ні фраземи 

Компаратив-

ні звороти 

Усталені мов- 

ні формули 

Паремійні 

утворення 

Крилаті 

вирази 

Укр. ФО 75  8% 53 6% 14 2% 711 83% 7 1% 

Англ. ФО 294 43% 39 6% 8 1% 317 46% 31 4% 

Нім. ФО 78 24% 21 7% 14 4% 199 61% 14 4% 

 

Таким чином можна констатувати, що в українській мові значно 

переважають паремійні утворення. Таке ж переважання ми можемо простежити 

в німецькій, але у меншому відсотковому відношенні. Натомість в англійській 

мові кількість прислів’їв та приказок дещо поступається ідіоматичним 

фраземам. Також слід зазначити, що у трьох досліджуваних мовах низькі 

відсотки складають компаративні звороти (приблизно однакові показники), 

крилаті вирази (еквівалентні в англійській та німецькій, але чисельніші 

порівняно з українською), усталені мовні формули (найнижчий відсоток в 

англійській).   

Проаналізувавши досліджувані фразеологічні одиниці за їх номінативною 

чи предикативною функцією та з погляду стилістичної маркованості і 

фукнційно-стильової віднесеності, ми дійшли висновку, що суто номінативних 

виразів значно менше ніж образно-експресивних. Стилістично нейтральні 
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ідіоматичні фраземи з компонентом-назвою людини за родом занять мають 

здебільшого номінативний характер, предикативних одиниць лише декілька в 

англійській мові. Назви людей за родом занять переважно зустрічаються у 

складі образно-експресивних фразеологічних одиниць, які містять у своєму 

значенні компонент оцінювання, виражають почуття, позитивне чи негативне 

сприймання дійсності, що буде детальніше висвітлено згодом у наступному 

розділі.  

Крім того, ми встановили, що завдяки смисловому розвиткові цілісного 

значення фразем і, отже, появі у них вторинних (похідних) семантем, зокрема 

образно-експресивних, можливим є також випадок, коли фраземи, виступаючи 

у різних своїх значеннях, належать до різних фразеологічних типів. 

Здійснений аналіз назв людини за родом занять як ключового лексичного 

компонента ідіоматичних фразеологізмів, розроблена класифікація їх виходячи 

з розподілу професій за ознакою галузі народного господарства засвідчують, 

що різні сфери діяльності представлені у досліджуваних мовах в різному обсязі 

за кількістю своїх представників. Відсутньою є тенденція тяжіння певних 

ідеографічних розрядів фахових імен до певних структурно-семантичних типів 

фразем. Єдиною виявленою закономірністю у цьому плані на матеріалі 

української мови є представлення майже половини виокремлених груп лише 

пареміями з компонентом-назвою людини за родом занять, а саме: сфер 

торгівлі, медицини, кулінарії, юриспруденції, мистецтва, науки, медіа, сфера 

послуг, лісового господарства, мисливства, рибальства.   

Як свідчить відібраний матеріал, фразеологізми та паремії містять більше 

назв старих (або ж застарілих) професій, ніж нових (які постійно з’являються як 

результат соціально-економічних перетворень, ускладнення індустріально 

виробництва), що є свідченням консервативності фразеологічного підрівня 

мови порівняно до лексики. Серед цих назв, як можна було побачити, є й деякі 

більш або менш архаїчні, пор. також укр. писар, щетинник, хорунжий та інші. 

Положення й висновки, представлені в цьому розділі, висвітлено в таких 

публікаціях автора [156; 160; 161; 162; 163; 164; 171; 172]. 
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РОЗДІЛ 3 

 

АНАЛІЗ ФРАЗЕМ ІЗ ЛЕКСИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ НА 

ПОЗНАЧЕННЯ ЛЮДЕЙ ЗА РОДОМ ЗАНЯТЬ НА РІВНІ ЇХНЬОЇ 

ЦІЛІСНОЇ СЕМАНТИКИ 

 

У цьому розділі ми спробуємо розподілити досліджувані фразеологічні 

одиниці за тематичними групами на основі їх цілісного значення, базуючись на 

ідеографічному аспекті. Нас цікавитиме також, що власне виражають окремі 

структурні типи, загальні риси їхнього значення (етична оцінка, приміром, 

тощо). 

Установивши всю сукупність значень, властивих корпусові 

досліджуваних одиниць, ми спробуємо виявити наявні в ньому типи системних 

відношень, зокрема такі, як полісемія, омонімія, синонімія та антонімія. На базі 

фактичного матеріалу ми намагатимемося визначити фактори, що впливають на 

розвиток полісемії. Здійснюючи зіставний аналіз фразеологічної варіантності і 

фразеологічної синонімії, ми, з одного боку, наведено синонімічні ряди, подамо 

їх структурну та семантичну характеристику, а з іншого, розглянемо різні типи 

видозмін внутрішньої форми (охоплені явищем варіативності). 

  

3.1. Фразеологічні одиниці з компонентом на позначення назв 

людини за родом занять з точки зору ідеографічної класифікації 

 

Ідеографічна класифікація може застосовуватись як на лексичному рівні 

мови (що і було здійснено у попередньому розділі), так і на фразеологічному. У 

цій розвідці ми робимо спробу розкласифікувати фразеологічні одиниці із 

лексемами на позначення назв людини за родом занять за тими чи іншими 

поняттєво-смисловими категоріями на основі їх цілісного значення, базуючись 

на ідеографічному аспекті, а також порівняти виділені групи за їх обсягом та 

приналежністю тій чи іншій мові.  
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Нами було встановлено, що фразеологічні одиниці з лексемами на 

позначення назв людини за родом занять мають широкий семантичний діапазон 

цілісних значень; вони позначають предмети, явища, стани. Значна кількість 

цих фразеологізмів передають поняття, у той чи інший спосіб пов’язані з 

людиною, – це обумовлено впливом семантики їх ключового компонента – 

назвою людини за її фахом. Серед аналізованих фразем ми можемо виокремити 

семантичні групи, співвідносні з такими загальними категоріями: 

1. Людина як така (укр. цар земний «людина» [СФУМ, с. 754]). Більш 

конкретний характер мають одиниці, приналежні до категорії: 

 1. 1. Характеристика людської натури (її внутрішні риси). Ця підгрупа 

представлена фразеологічними одиницями, які служать для позначення 

окремих властивостей людської вдачі чи психічних станів людини, таких як: 

завзятість – укр. завзяте, як панське щеня [УППН, с. 178]; лінощі – укр. Кіт 

нелівний, хлоп немівний – обоє ледащо [УППН, c. 151]; грубість, 

безсердечність – англ. barber`s block – в одному із значень «бездушна людина» 

[АУФС, с. 63]; нім. ein Gemüt wie ein Fleischerhund haben «бути нечуйним, 

безпристрасним; бути грубим, безсердечним» [НРФС, с. 211]; підступність – 

укр. конотопська відьма «зла, примхлива, підступна жінка» [СФУМ, с. 108]; 

зазнайство, гордовитість – укр. тримати себе королем «поводитися гордовито, 

поважно» [СФУМ, с. 723]; англ. to be unwilling to call the king one`s cousin 

«зазнатися, загордитися; тішитися своїм становищем» [АУФС, с. 127]; to be 

one`s own trumpeter «вихвалятися, займатися саморекламою, співати дифірамби 

самому собі» [АУФС, с. 107]; піддатливість, покірність – англ. as clay in the 

hands of the potter «той, хто легко потрапляє під чийсь вплив» [ECD]; 

самоконтроль – англ. to be master of one`s self [АУФС, с. 102] та нім. über sich 

Herr sein [НРФС, с. 276] «тримати себе в руках»; дволикість – нім. zwei Herren 

dienen «служити двом панам» [НРФС, с. 277]; безтурботність – нім. denken wie 

ein Seifensieder «бути безтурботним, безпечним» [НРФС, с. 510]; дурість – укр. 

не мати царя в голові «допускати невиправдані вчинки; діяти нерозумно, 

несерйозно» [СФУМ, с. 381]; ненадійність – укр. продувна бестія «дуже 
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ненадійна, спритна й нечесна людина; шахрай» [СФУМ, с. 27]; амер. англ. bad 

actor «ненадійна людина» [АУФС, с. 59]; непорядність – укр. мати драгунську 

совість «бути непорядним» [УППН, с. 730]; хвастощі – англ. Every cook praises 

his own broth «Кожен кухар свою юшку хвалить» [АУФС, с. 308]; 

флегматичність – нім. розм. ein ruhiger Beamter – в одному із значень 

«флегматична особа» [НРФС, с. 67]; жадібність – нім.Besser den Magen verrenkt, 

als dem Wirt was geschenkt «Краще хай живіт зведе, ніж господареві 

зостанеться» [НРФС, с. 384]; відсутність здорового чи будь-якого глузду – англ. 

as mad as a hatter «зовсім божевільний, не при своєму розумі» [АУФС, с. 634]; 

лайливість – англ. to swear like a bargee (або fishwife, sailor, trooper) «дуже 

лаятися або лаяти когось» [АУФС, с. 905]; нім. fluchen wie ein Bierkutscher 

«лаятися як візник»   [НУФС: 1, с. 102]; брехливість – англ. A friar, a liar «Як 

монах, то й брехло» [АУФС, с. 359]; байдужість до релігійних і моральних 

засад – укр. Піп своє, а чорт своє [УППН, c. 151] тощо.  

1. 2. Опис станів та фізіологічних відчуттів людини. Деякі стани можна 

розглядати як явища психофізіологічного походження. До цієї семантичної 

групи ми відносимо компаративну фразему зі значенням відчуття голоду: англ. 

hungry as a hunter «голодний як вовк» [EM]; предикативний фразеологізм: укр. 

виспать коваля і бондаря  «довго спати» [УППН, с. 499]; ковалики в паністарі 

кують «страшно» [УППН, с. 593]; нім. frieren wie ein Schneider «дуже 

мерзнути, дрижаків хапати» [НУФС: 2, с. 171] тощо.  

1. 3. Опис людської зовнішності: укр. гарна, як бондарівна; мов 

гетьманського роду [УППН, с. 378]; худенький, як різницький стовпчик 

[УППН, с. 383]; сивись (сивий єсть), як циганський король «сивий» [УППН,       

с. 385]; убраний, як пан [УППН, с. 493]; нім. leicht wie ein Schneider sein «бути 

худим як тріска, легким як пір’їна» [НУФС: 2, с. 171]; hatte sich ein Ränzlein 

angemäst`t als wie der Doktor Luther «як Лютер, з салом на черевці (про 

товстуна)» [НРФС, с. 449]; англ. to be in mourning for one`s washerwoman «мати 

брудний одяг, бути одягненим у брудний одяг» [АУФC, с. 94] тощо. 

1. 4. Характеристика міжособистісних стосунків: англ. back-seat driver 
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«пасажир, який відволікає водія своїми порадами; людина, яка втручається у 

справи інших не маючи досвіду чи повноважень на це» [AHDI, с. 64]; agree like 

pickpockets in a fair «жити, як кішка з собакою, зовсім не мирити» [АУФС, 

с. 22]; нім. um des Kaisers Bart streiten «сперечатися через дрібниці» [НРФС, 

с. 65]; англ. the devil among the tailors «метушня, галас, сварка, бійка» [АУФС, 

с. 269]; barber`s (або fiddler`s) news (також шотл. piper`s news) «спізніла новина; 

стара подія, яку видають за нову» [АУФС, с. 63]. В інших фраземах 

відображається ідея про марність колективних зусиль у роботі: укр. Де багато 

няньок, там дитя каліка [УППН, с. 309]; англ. Too many cooks spoil the broth 

[АУФС, с. 455]; наголошується потреба невтручання в чужі справи: укр. Швець 

знай своє шевство, а в кравецтво не мішайся; Коли сь швець, пильнуй свого 

копита [УППН, с. 426]; англ. The cobbler must (should) stick to his last [АУФС, 

с. 221]; нім. Schuster, bleib bei deinen Leisten! [НРФС, с. 369]; подається 

морально-етична характеристика ставлення людини до кого- або чого-небудь: 

англ. to come captain Stiff over one «ставитися високомірно, холодно, з погордою 

до когось» [АУФС, с.225]; not to care a tinker`s curse (або tinker`s damn) 

«ставитися цілком байдуже, зовсім не цінувати» [АУФС, с.703] та ін. 

Деякі фраземи перебувають на периферії двох підгруп, адже подають 

характеристику як внутрішнього світу людини (характеристика людської 

натури), так і людини у взаємодії з іншими особами (характеристика 

міжособистісних стосунків). Наприклад, українське стале порівняння яко (як) 

тать [в нощі (в ночі)], зі словами з’явитися, прийти «несподівано, раптово, по-

злодійськи підступно» [СФУМ, с. 707] виступає у якості морально-етичної 

оцінки підступної особи, однак ця характеристика може реалізовуватися у 

міжособистісних стосунках і стосуватися певних вчинків по відношенню до 

інших людей. 

1. 5. Оцінка соціальних явищ: уявлення про риси життя багатіїв і бідаків – 

укр. Якби я був царем, то все б їв мед та сало [УППН, с. 542]; англ. Beggars 

can`t be choosers «Злидарям не доводиться перебирати» [ААПП, с. 22]; нім. bei 

jemandem ist Schmalhans Küchenmeister «хто-небудь живе надголодь» [НРФС, 
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с. 491]; населення – укр. Що вільно панові, то не вільно Іванові [УППН, с. 86]; 

нім. das ist Radfahrerpolitik: nach unten treten «це політика пригноблення 

слабких (або нижчих за ієрархією) і плазування перед сильними (або вищими за 

ієрархією)» [НРФС, с. 447]; риси людей, наділених владою чи повністю 

залежних від неї, – укр. Доти чоловік добрий, доки його десятником не 

нарядили [УППН, с. 84]; нім. Lieber tot als Sklave! «Краще смерть, ніж рабство» 

[НРФС, с. 572]; характеристика злочинності – укр. Злодій на злодію іде і 

злодієм поганяє  [УППН, с. 740]; Не той злодій, що вкрав, а той, що сховав 

[УППН, с. 331]; нім. Der Hehler ist schlimmer als der Stehler [НУФС: 1, с. 265] 

(букв. «переховувач гірше злодія», тобто співучасть осуджується суспільством і 

карається законом) тощо.  

1. 6. Трудова діяльність людини: англ. black-coated (або white-collared) 

workers «трудова інтелігенція (в капіталістичних країнах)» [AУФC, с. 140] 

(також амер. white-collar worker «білий комірець», службовець» [БАРФС, 

c. 727]); нім. die Kapitäne der Landstraße «водії вантажівок» [НРФС, с. 313]. Тут 

виступають і позначення за конкретним родом занять: англ. dry nurse «няня, 

нянька; розм. жарт. людина, якій доручено доглядати за кимсь» [AУФC, с. 294]; 

wet nurse «годувальниця» [AУФC, с. 999]; merchant tailor (також merchant-

tailor) «кравець, що виконує замовлення з свого матеріалу» [AУФC, с. 671]; 

часом шляхом позначень одних професій виражаються інші: так, наприклад, 

англ. cook «повар» у фразеологізмі cold cook набуває значення «трунар» 

[AУФC,  с. 222], а нім. Mamsell «економка, прислуга» у фраземі eine kalte 

Mamsell означає «буфетниця» [НРФС, с. 386]. Як різновид трудової діяльності 

ми розглядаємо комерцію, куди відносимо англійську ідіому Brewster Sessions 

«судова інстанція, що видає патенти на торгівлю спиртними напоями» [АУФС, 

с. 160]. 

У фраземах також підкреслюється наявність професійного досвіду (укр. 

майстер своєї справи (свого діла) «людина, що досягла високої майстерності, 

досконалості в чому-небудь; кваліфікований фахівець, виконавець, 

професіонал» [СФУМ, с. 364]) або його відсутність (англ. fair-weather sailor 
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«моряк, який ще не бачив бурі, тобто недосвідчений моряк; перен. людина, що 

ще мало прожила або мало бачила» [AУФC, с. 315]). А український 

фразеологізм майстер на всі руки може мати те чи інше значення в залежності 

від контексту, в якому вживається: 1) людина, яка все вміє робити, вправна, 

тямуща у будь-якій справі; 2) ірон. людина, яка за все береться, але робить 

невправно, неякісно [СФУМ, с. 364]. Необхідність зосереджуватись на певному 

виді діяльності та поступово набувати досвіду в цій галузі виробництва 

підкреслює німецьке прислів’я Der Dilettant will mehr als zehn Künstler können 

«Любитель хоче більше вміти, ніж десятеро майстрів; пор. хто хоче робити все, 

нічого не зробить до пуття» [ПНМ, с. 52].  

Низка виразів характеризує інтенсивність процесу роботи (англ. to be a 

slave to one`s work «працювати, як чорний віл, до синього поту» [АУФС, с. 73]; 

busman`s holiday «проведення святкового дня за своїм звичайним трудовим 

заняттям» [АУФC, с. 177]), засвідчує, що результат праці залежить від 

майстерності виконавця (англ. As is the gardener, so is the garden «Який 

садівник, такий і сад» [AУФC, с. 40]; Like carpenter, like chips «По роботі 

пізнати майстра; який Сава, така й слава» [АУФС, с. 612]) і оцінювати цей 

результат можна лише по завершенню роботи (англ. At the end of the work you 

may judge the workman [АУФС, с. 53]). 

Варто зауважити, що у складі цієї групи виступають вирази, що не лише 

включають позначення людей за їхнім фахом, а й самі є ними. Це ж стосується і 

наступної групи: 

1. 7. Фраземи, пов’язані з  навчанням: англ. external student «студент-

заочник» [АУФС, с. 312]; intra-mural student «студент стаціонарного 

навчального закладу» [АУФС, с. 547]; articled clerk (або pupil) «підліток, якого 

віддали по контракту у навчання до когось» [AУФC, с. 37]; укр. вічний 

студент [СУМ:1, с. 691] і нім. ein ewiger Student [НРФС, с. 161]; нім. Dem 

Gelehrten ist gut predigen «Мудрій голові досить двох слів» [ПНМ, с. 46] 

(наявність знань поціновувалась).  
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1. 8. Вирази, пов’язані з військом: укр. голити в москалі «забирати у 

солдати» [СФУМ, с. 155]; англ. to wear the King`s (або Queen`s) coat (або 

uniform) «служити в англійській армії» [АУФС, с. 996]; нім. den Soldatenrock 

anziehen «вступати на військову службу, стати військовим» [НРФС, с. 520]; 

військ. розм. wieder beim Haufen sein «повернутися у шеренгу (часто після 

поранення)» [НРФС, с. 44]; англ. general`s battle «бій, результат якого вирішує 

уміле командування» [АУФС, с. 371]; butcher`s bill «список убитих на війні; 

список тих, що загинули» [АУФC, с. 177] тощо.  

1. 9. Фраземи, які в широкому сенсі є співвідносними з людиною, її 

діяльністю (окрім трудової). Здебільшого це зовнішня характеристика різних 

дій та вмінь: нім. auf Schusters Rappen «на своїх двох, пішки» [НРФС, с. 450] 

(спосіб пересування людини); англ. to ride like a tailor «дуже погано їздити 

верхи» [АУФC, с. 819] (також спосіб пересування, але з оцінкою якості вміння); 

нім. essen wie ein Scheunendrescher «уминати за обидві щоки» [НУФС: 2, 

с. 160] (опис процесу споживання їжі); англ. to swim like a tailor`s goose 

«потонути, піти на дно, зовсім не плавати» [АУФC, с. 907] (констатація 

відсутності вміння плавати); укр. like a lamplighter «дуже швидко, прожогом, 

миттю, відразу» [AУФC, с. 611] (оцінка швидкості виконання дії) тощо.  

Співвідносними з людськими діями є також наступні фразеологічні 

одиниці: укр. водить очима наче злодій по ярмарку [УППН, с. 590]; зібрався, як 

швець на торг [УППН, с. 484]; англ. to be a prisoner to one`s room (або chair) 

«бути замкненим у кімнаті або прикутим до крісла через хворобу» [AУФC, 

с. 69]; to outrun (або overrun) the constable «наробити боргів, збанкрутувати; 

жити невідповідно до своїх достатків» [AУФC, с. 742]; нім. aufpassen wie ein 

Heftelmacher «стежити, не відводячи очей» [НРФС, с. 271]; einen Metzgersgang 

(або Metzgerweg) machen «ходити кудись даремно» [НРФС, с. 397] тощо.  

1. 10. Позначення різних груп чи об’єднань людей, виокремлених за 

різними ознаками: англ. sheep that have no (або sheep without a) shepherd 

«безпорадний, безпомічний натовп» [АУФС, с. 856]; the three tailors of Tooley 

Street «невеличка купка людей, які вважають себе представниками всього 
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народу» [АУФС, с. 944]; the butcher, the baker, and the candlestick maker (або the 

candle-stick maker, the candle-stick maker) «люди різних професій» [АУФС, 

с. 177]; нім. през. Gevatter Schneider und Handschuhmacher «міщани, 

обивателі» [НУФС: 1, с. 265]. 

1. 11. Назви історичних постатей: англ. the Bard of Avon (також the bard of 

Avon) «бард Ейвона» (так називають Шекспіра, який народився і похований у 

Стратфорді-на-Ейвоні) [АУФС, с. 63]; the Black Prince «чорний принц» (син 

короля Едуарда ІІІ (1330-1376 рр.), якого так прозвали тому, що він носив чорні 

лати) [АУФС, с. 141]; the Great Cham of Literature «великий хан літератури» 

(так називали англ. письменника, критика і лексикографа С. Джонсона) [АУФС,  

с. 439]; Virgin Queen «королева-діва» (прізвисько королеви Єлизавети І) 

[АУФС, с. 987]. 

Деякі фразеологізми, що первісно позначали історичних осіб, згодом 

набули переосмисленого значення, характеризуючи людей певного типу, 

наприклад: нім. graue Eminens «сірий кардинал» (прізвище радника Решелье 

Жозефа дю Трембле; Бісмарк жартома називав так свого «радника-доповідача» 

барона Гальштейна) має ще одне значення «таємничий і впливовий радник, 

закулісна політична фігура» [НРФС, с. 151], а вираз der ehrliche Makler «чесний 

маклер» (про Бісмарка) при зміні означеного артикля (der) на неозначений (ein) 

також інтерпретується як «безпристрасний посередник» [НРФС, с. 385]. Із 

фразеологічного фонду англійської мови можна навести, як приклад до цього 

випадку, ідіому the vicar of Bray «безпринципна людина, ренегат, 

пристосуванець» (за ім’ям напівлегендарного вікарія XVI ст., який чотири рази 

змінював свою релігію: двічі був протестантом і двічі католиком) [АУФС, 

с. 986]. Таким чином, ці позначення перебувають на межі двох вищеозначених 

підгруп.  

2. «Назви хвороб» ми виокремлюємо як окрему групу. Хоча їх також 

можна інтерпретувати як патогенні стани людини, тобто знову ж таки пов’язані 

з людиною. Наприклад: англ. barber`s itch «паразитарний сикоз» [АУФС, с. 63]; 

King`s evil «золотуха» [АУФС, с. 577]. 
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Крім фразем із загальним значенням «людина», тут знаходимо і 

позначення із загальним семантичним маркером 3. «Предмети і явища 

дійсності», серед яких можуть бути як антропогенні  артефакти, так і фізіогенні 

об’єкти і явища. 

3. 1.  Одяг, головні убори, взуття (та матеріали для їх виготовлення): англ. 

princess dress «жіноча сукня, плаття (звичайно довге, вузьке, трохи розширене 

донизу)» [АУФC, с. 776]; амер. англ. Prince Albert (також Prince Albert coat) 

«сюртук з довгими полами» [АУФC, с. 775]; англ. the shoemaker`s stocks «тісне 

взуття» [АУФC, с. 857]; sailor hat «плоский солом’яний капелюх, бриль» 

[АУФC, с. 834]; shepherd`s plaid «тканина в дрібну чорну та білу клітинку, 

картата тканина» [АУФC, с. 856]; bishop (або bishop`s) sleeve «широкий рукав з 

вузьким обшлагом» [АУФC, с. 136]; butcher`s sleeves «нарукавники» [АУФC, 

с. 177].  

3. 2. Їжа, посуд: англ. butcher`s meat «м’ясо (за винятком домашньої 

птиці)» [АУФC, с. 177]; shepherd`s piе «картопляна запіканка з м’ясом, пиріг з 

картоплею і м’ясом» [АУФC, с. 856]; the baron of beef «товстий філей» [АУФC, 

с. 64]; Pope`s eye «жирна частина баранячої ноги» [АУФC, с. 770]; captain`s 

biscuit «сухар; сухе просте печиво» [АУФC, с. 192]; thin captain «сорт простого 

печива» [АУФC, с. 941]; dead marines «порожні пляшки» [АУФC, с. 263]; нім. 

der letzte Rest vom Schützenfest «залишки» [НРФС, с. 459] тощо.    

3. 3. Приміщення та меблі: англ. captain`s country «командирське 

приміщення» [АУФС, с. 192]; нім. wo auch (або selbst) der Kaiser zu Fuß hingeht 

«куди цар пішки ходить (в убиральню)» [НРФС, с. 310]; англ. dumb waiter 

«1) столик для закусок, що обертається; пристосування для механічної подачі 

страв; 2) амер. вантажний ліфт» [АУФС, с. 295].   

3. 4. Одиниці (та предмети) вимірювання: англ. baker`s (або printer`s) 

dozen «тринадцять, так зване чортове число» [АУФС, с. 61]; укр. миля козацька 

«велика відстань» [УППН, с. 349]; англ. King`s (або Queen`s) beam «точні ваги, 

встановлені у приміщенні Лондонської компанії колоніальних товарів; перен. 

критерій, мірило» [АУФС, с. 236].  
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3. 5. Явища природи, погода: укр. козацький мороз «великий, лютий 

мороз» [УППН, с. 68]; У грудні тепло, як за лихим паном [ПТПП, c. 34]; нім. Es 

regnet Schusterjungen «Дощ ллє як з відра» [НУФС: 2, с. 131]; англ. king`s (або 

queen`s) weather «сонячна, чудова погода (в урочистих випадках)» [АУФC, 

с. 578]; the merry dancers «північне сяйво» [АУФC, с. 672]. Погоду у березні 

відображають суперечливі прислів’я: укр. Як настане марець, так замерзне під 

тином старець [УППН, с. 57]; В марець не замерзає старець [ПТПП, c. 30] 

тощо.   

Слід зауважити, що німецький сталий вираз die drei gestrengen Herren 

можна одночасно відносити і до цієї групи, і до назв історичних постатей. Адже 

маються на увазі святі (єпископи і мученики) Мартемус, Панкрацій і Сервацій, 

що поминаються з 11 по 13 травня. Їхні імена пов’язують з погодою – з 

короткочасним похолоданням в північній півкулі, яке припадає на зазначені 

дати [WDe]. Відповідно вираз тлумачать як явище природи – «ранкові 

заморозки з 11 по 13 травня». Ця фразеологічна одиниця входить до складу 

прислів’я Gestrenge Herren regieren nicht lange «Травневі заморозки не надовго 

(з 11 по 13 травня)» (букв. «Суворі владики недовго правлять») яке походить 

від лат. Iniqua nunquam regna perpetuo manent «Владики неправі правлять не 

вічно» (Сенека) [НРФС, с. 277]. 

4. Географічні об’єкти: англ. заст. the Queen of the seas «володарка морів» 

(Великобританія) [АУФC, с. 803]; амер. англ. Queen City of the Pacific «перлина 

Тихого океану» (місто Сан-Франциско) [АУФC, с. 803]; the Mother of Presidents 

(або States) «батьківщина президентів (або батьківщина, мати усіх штатів)» 

(штат Віргінія) [АУФC, с. 680]; англ. mistress of the Adriatic «володарка 

Адріатики» (місто Венеція) [АУФC, с. 676] тощо.       

5. Астрономічні об’єкти: англ. the king of day «сонце» [АУФC, с. 577]; 

укр. козацьке (циганське) сонце «місяць» [СФУМ, с. 63]. 

6. Звірі та птахи: англ. the king of beasts [АУФC, с. 577] і нім. der König 

der Tiere [НРФС, с. 337] «цар звірів (лев)»; англ. the king of birds [АУФC, с. 577] 
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і нім. der König der Lüfte [НРФС, с. 337] «цар птахів (орел)»; англ. Nature`s 

carpenter «тесляр природи (дятел)» [АУФC, с. 687]. 

7. Рослини: англ. beggar`s buttons «реп’яхи» [АУФC, с. 88]. 

8. Міфічні створіння, нечиста сила: англ. the Queen of love «богиня 

кохання; Афродіта; Венера» [АУФС, с. 803]; the great fisher of souls «біс, 

диявол, сатана» [АУФС, с. 439]; укр. цар (князь) тьми «чорт» [СФУМ, с. 755].  

Крім конкретних предметів і явищ, фраземи з компонентами на 

позначення людей за родом занять можуть передавати і 9. «Узагальнені, 

абстрактні смисли», які належать до різних смислових сфер: значення часу – 

укр. за царя Гороха (Панька, Тимка, Хмеля) «дуже давно, у дуже давні часи» 

[СФУМ, с. 756]; своєчасність – англ. after death the doctor «все добре у свій час; 

як мертвому припарка» [АУФC, с. 21]; укр. Господар стайню тоді замкнув, як 

злодій коні вкрав [ПТПП, c. 72]; недоречність – укр. вискочити як голий козак з 

маку «недоречно, невчасно сказати що-небудь або виступити з чимось» 

[СФУМ, с. 86]; доля – укр. Лежень лежить, а Бог для нього долю держить 

[УППН, с. 113]; удача, талан, фарт – укр. Як на щастя йде, так і п’яниця 

справиться, а як на нещастя, то й піп скрутиться [УППН, с. 626]; розкіш – 

укр. паном діло «дуже добре, розкішно, безтурботно» [СФУМ, с. 18]; 

непевність – нім. Darüber sind sich die Gelehrten noch nicht einig «Це ще не 

вирішено; про це ще можна посперечатися» [НУФС: 1, с. 253]; категорична 

відмова – нім. Wo nichts ist, hat (selbst) der Kaiser sein Recht verloren «На нема й 

суду нема» [НУФС: 2, с. 78]; приватність – нім. unter uns Pfarrertöchtern «між 

нами (кажучи)» [НРФС, с. 435]; поради – англ. Eat leeks in March, garlic in May, 

all the rest of the year the doctors may play [SDFP] (настанова споживати цибулю 

та часник аби не хворіти); нім. Den Kopf halt kühl, die Füße warm, das macht den 

besten Doktor arm [ПНМ, с. 265] (порада загартовуватися, але не 

переохолоджуватися) тощо.   

Проведене нами дослідження засвідчило, що більшість фразеологічних 

одиниць із лексемами – назвами людини за родом занять позначають людину, 

характеризують її внутрішній світ та взаємовідносини з іншими. І лише 
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поодинокі фразеологізми називають предмети одягу, явища природи, 

географічні чи астрономічні об’єкти тощо.  

Міжмовне зіставлення показало, що попри наявність в українській мові 

більшої кількості фразеологічних одиниць з компонентом – назвою людини за 

родом занять, ніж в англійська чи німецька, вона є менш різнобічною у плані 

фразем на позначення фізіогенних та антропогенних об’єктів та явищ. Домінує 

у цьому аспекті англійська мова, лише в якій наявні фразеологічні одиниці, що 

позначають предмети одягу, взуття, посуд, назви хвороб, рослин. Це можна 

пояснити тим, що англійська мова в цілому значно переважає по кількості 

номінативних фразеологічних одиниць з компонентом – назвою людини за 

родом занять.  

 

3.2. Співвіднесеність поняттєво-смислових категорій із типами 

фразем, що містять компонент-назву людини за родом занять   

 

Здійснивши ідеографічний аналіз фразеологічних одиниць за їх цілісним 

значенням та вивчивши структурну типологію цих фразем, наступним кроком у 

нашому дослідженні буде співвіднести отримані результати. Нашим завданням 

є показати, які ідеографічні групи тяжіють до яких структурно-семантичних 

типів, а також проаналізувати, що власне виражають окремі функціонально-

стилістичні різновиди. При цьому ми намагатимемося з’ясувати конотативні 

ознаки фразеологізмів (оцінку, емотивність), приналежних до різних 

тематичних груп.      

Більшість встановлених нами поняттєво-смислових категорій, особливо 

всі ті, що належать групі «Людина», реалізуються в усіх структурно-

семантичних типах фразеологізмів досліджуваних мов. Для прикладу 

розглянемо підгрупу «Характеристика людської натури». Ця категорія 

виражена наступними ідіоматичними фраземами: укр. баглаї напали «хто-

небудь не хоче працювати, став лінивим, млявим» [СФУМ, с. 22]; англ. barber`s 
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cat «балакун, базіка» [АУФС, с. 63]; tailor`s dummy «вилощений молодий 

чоловік, франт, піжон» [АУФС, с. 908]; fortune-hunter «мисливець за багатими 

нареченими (або за посагом)» [ORD, с. 235]; нім. розм. ein komischer Clown 

«дивак, дурень» [НУФС: 1, с. 134] та ін. Низку людських якостей та стилів 

поведінки репрезентують сталі порівняння, серед яких слід зазначити: укр. як 

[шевська] смола [до чобота (до кожуха)], зі словами причепитися, 

приставати, чіплятися «настирливо вимагати чого-небудь від когось» [СФУМ, 

с. 566]; англ. as a sheep among the shearers «як вівця, яка віддає себе на 

заклання; дуже покірно» [АУФС, c. 38]; нім. trinken wie ein Bürstenbinder «пити 

запоєм» [НУФС: 1, с. 132]. Крім того, назви людини за родом занять входять до 

складу багатьох прислів’їв та приказок, які також характеризують особу за її 

рисами характеру (часом у співвіднесенні з її родом занять), напр.: пор. вище 

англ. A friar, a liar; A good marksman may miss «букв. Навіть хороший стрілець 

може не влучити» [АУФС, с. 423] – стверджується, що людині властиво  

помилятися; укр. В болоті не без чорта, в сім’ї не без п’яниці [УППН, с. 141] – 

пристрасть до алкогольних напоїв; нім. Gelegenheit macht Diebe [НРФС, с. 125] 

«Нагода робить злодіїв» – зазначається, як легко піддатися спокусі. У 

поодиноких випадках в межах цієї підгрупи зустрічаються й усталені мовні 

формули: укр. Еге, наш соцький Мархвела не дурень! (не дав себе окпить!) 

[УППН, с. 271] – характеристика незначної, але дуже розумної та кмітливої 

людини; англ. son of a sea-cook – грубе звернення до нікчемної людини.    

Домінування фразеологічних одиниць певного структурно-семантичного 

типу спостерігається на рівні вербалізації понять окремих груп. Опис станів, 

фізіологічних відчуттів людини здійснюється здебільшого за допомогою 

компаративних фразем: пор. вище англ. hungry as a hunter, нім. frieren wie ein 

Schneider. Ця ж тенденція проявляється при вербалізації характеристик, що 

стосуються людської зовнішності, особливо в українській мові: виріс, як 

поліський злодій [УППН, с. 384]; така гарна, як пані намальована [УППН, 

с. 378] та інші вищезгадані приклади. Предмети і явища дійсності, такі як одяг, 

взуття, їжу, посуд, одиниці (предмети) вимірювання, географічні, астрономічні 
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об’єкти, звірів, птахів, рослини позначають лише ідіоматичні фраземи. 

Натомість явища природи і погоду описують також образні порівняння і 

паремії.  

Як було продемонстровано у попередньому параграфі, прислів’я і 

приказки широко вживаються на позначення та при оцінці соціальних явищ, 

міжособистісних стосунків, внутрішніх рис людини. Тематично вони 

охоплюють практично всі сторони життя людини, різнобічні взаємозв’язки між 

явищами дійсності, відображають різноманітні соціальні й побутові реалії, 

напр.: укр. Хазяїн бережеться, а злодій давно його береже [УППН, с. 488], 

нім. Kein Mädchen ohne Liebe, kein Jahrmarkt ohne Diebe «Не буває дівчини без 

кохання, а ярмарку без злодіїв» [НРПП, c. 21] – поширеність злочинності; англ. 

There is no pride like that of a beggar grown rich «Немає більшої пихатості, ніж 

пихатість злидаря, який став заможним» [ААПП, с. 66], нім. Demütiger Mönch, 

hoffärtiger Abt «Смиренний монах, чванькуватий абат; пор., заліз в багатство – 

забув і братство» [ПНМ, с. 48] – соціальна нерівність, протиставлення багатих і 

бідних, підлеглих і керівників, тобто перехід від нижчого прошарку суспільства 

до вищого, який наділений грошима та владою, має наслідком зміну характеру 

людини, що робить ці фразеологічні одиниці одночасно приналежними і до 

групи, що характеризує людську натуру (внутрішні риси людини); нім. Gehe nie 

zu deinem Fürst, wenn du nicht gerufen wirst «Не йди до керівника, доки він сам 

тебе не покличе» [НРФС, 811] – характеризує робочий процес та стосунки між 

його учасниками тощо. Продовжуючи простежувати експресивну природу 

прислів’їв і приказок, що зумовлена їхньою внутрішньою формою, а саме тих, 

які містять назви людини за родом занять, ми можемо констатувати, що в 

пареміях дається оцінка соціального стану шляхом порівняння представників 

різних прошарків суспільства, напр.: укр. Багатому чорт діти колише, а убогий 

і няньки не найде [УППН, с.103]; нім. Besser ein reicher Bauer als ein armer 

Edelmann «Краще багатий селянин, ніж бідний дворянин» [ПНМ, с. 29] тощо.  

Крім того, паремії виражають наївно-філософські, релігійні, морально-

етичні, естетичні народні погляди, наприклад, осуд недбалих людей (укр. 
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Недбайлиця гірше п’яниці [УППН, с. 477]), порочних (англ. An innocent 

plowman is of more worth than a vicious prince [ААПП, с. 249]), п’яниць (англ. A 

young drunkard, an old pauper «молодий пияк, старий жебрак» [ААПП, с. 239]), 

ледарів та їх бездіяльності (нім. Dem Faulen gefällt kein Block, den er 

zerschneiden soll «Ледачому ніяка робота не до вподоби» [ПНМ, с. 45]; Dem 

Faulpelz geht die Arbeit von der Hand wie das Pech von der Wand «Отак лінивий 

діло в руки бере, як свекор пелюшки пере» [ПНМ, с. 46]) тощо. 

Усталені мовні формули здебільшого виражають абстрактні смисли, до 

яких ми, серед іншого, відносимо вирази здивування, досади (англ. By the Great 

Living Tinker «Ось тобі й маєш!», нім. Wie kommt Saul unter die Propheten? 

«Звідки він взявся?; Як він сюди потрапив?; Як він потрапив у цю компанію?» 

[НРФС, с. 476]), захвату (нім. Das haut den stärksten Seemann um (букв. «Це 

звалить з ніг міцного моряка») – «Це дивовижно!, Це сенсаційно!» [НРФС, 

с. 509]), відмови (англ. then want must be your master «мало чого вам хочеться» – 

відмовлення задовольнити чиюсь вимогу, виражену словами I want…[АУФС, 

с. 937], нім. Ich bin doch nicht dein Schuhputzer!), несхвалення (укр. Не тикай 

(не кажи «ти»), бо мене цар ґудзиками обтикав [УППН, с.84], амер. Why ask the 

Bishop when the Pope is around? «Нащо питати єпископа в присутності Папи 

Римського?, Нащо звертатися до підлеглого, коли старший тут?» [АУФС, 

с. 1009]), невіри (англ. Tell it (або that, this) to the marines «пусте, розкажіть це 

комусь іншому, не вірю» [АУФС, с. 933]), прохання, накази (укр. Геть (або 

оступися), грибе, нехай кобзар сяде! [УППН, с. 545], нім. husch, husch, die 

Waldfee – в одному із значень «швидко лягайте у ліжко» – наказ дітям [НРФС, 

с. 605]), насміхання (укр. Цитте, жаби, я ваш пан «насмішка над кимсь, що 

чимось хвалиться» [УППН, с. 580]). Деякі поняттєво-смислові категорії є 

співвідносними з людиною, напр.: звертання (нім. mein lieber Freund und 

Kupferstecher), усталені форми ввічливого закінчення листа, що позначають 

особу відправника (англ. your obedient (тж. заст. humble) servant «ваш покірний 

слуга» [АУФС, с. 1035]) тощо. 

А тепер перейдемо до функціонально-стилістичних різновидів 
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досліджуваних нами фразеологічних одиниць. Стилістично нейтральні 

ідіоматичні фраземи здебільшого позначають категорії, приналежні групам 

«Трудова діяльність людини» та «Предмети і явища дійсності». Ці поняття ми 

можемо також співвіднести зі сферами діяльності людини, такими як:  

1) судова сфера (юриспруденція): англ. King`s (або Queen`s) Bench; 

common (або petty trial) jury «дванадцять присяжних, які виносять вердикт у 

цивільних та кримінальних справах» [АУФС, с. 236];  

2) релігійна: укр. Божий (або Господній, Христовий) слуга; англ. black 

friar; нім. König der Könige «Бог» [НРФС, с. 337] (досл. «цар царів»);  

3) медична, до якої, серед іншого, відносяться назви хвороб: англ. розм. 

apothecary`s (або doctor`s) stuff; barber`s itch;   

4) кулінарна, яка включає позначення одягу, їжі: англ. butcher`s sleeves; 

butcher`s meat; captain`s (або ship`s) biscuit; нім. Arme Ritter;  

5) сфера домашніх послуг: англ. between maid (або servant); 

6) авіаційна: амер. cub pilot;  

7) журналістика: амер. cub reporter; 

6) інші сфери людської діяльності: англ. cold cook (злодійський жаргон); 

black-coated (або white-collared) workers (публіцистична термінологія); bishop 

(або bishop`s) sleeve (кравецький термін) тощо.  

Деякі стилістично нейтральні номінативні фразеологічні одиниці 

англійської мови вербалізують реалії дозвілля, наприклад: заст. the abbot (або 

lord, master) of misrule (також шотл. the abbot (або master) of unreason) 

«керівник різдвяних розваг, особа, що керує різдвяними розвагами (на так 

званих feasts of fools)» [АУФС, с. 13] (досл. «абат (або лорд, хазяїн) безладу») – 

усталена назва організатора народної розваги; beggar my neighbour (також 

beggar-my-neighbour) «один із видів гри в карти (гра, в якій переможець 

повинен виграти всі карти супротивника)» [АУФС, c. 88] тощо. 

До стилістично нейтральних фразеологізмів також належать позначення 

осіб – історичних постатей, наприклад: англ. the Bard of Avon; the Black Pope 

«чорний папа (прізвисько голови єзуїтського ордену)» [АУФС, с. 141]; нім. der 
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ehrliche Makler (у значенні, що називає Бісмарка) та ін.  

Англійські ідіоматичні фраземи brain worker (також brain-worker) 

«людина розумової праці» [АУФС, c. 154] та workers by hand and brain 

«працівники фізичної і розумової праці» [АУФС, c. 1025] можна розглядати як 

такі, що характеризують людину, але разом з тим ця характеристика базується 

на схильності особи до певного типу трудової діяльності – розумової чи 

фізичної. 

На основі наведених вище прикладів стилістично маркованих фразем 

можна зробити висновок, що вони мають здебільшого негативну конотацію. 

Позитивну оцінку явищ навколишнього світу виражає порівняно менша 

частина досліджуваного фразеологічного матеріалу. Особливо багатогранну 

гаму відтінків експресивних значень мають паремії, адже головне їх 

призначення – давати стислу й водночас образно виражену оцінку об’єктивних 

явищ дійсності, природи і суспільства, що притаманна народному світогляду. 

  

3.3. Типи системних відношень фразеологічних одиниць з 

компонентом на позначення людини за родом занять 

 

Фразеологічні одиниці – елементи системи мови. Між ними, як і між 

словами, спостерігаються системні зв’язки, тобто фразеологізм може вживатися 

в кількох значеннях, вступати в омонімічні, синонімічні, антонімічні 

відношення. У цій розвідці ми звернемося до дослідження того, що деякі 

дослідники називають лексико-фразеологічними універсаліями [17; 56], тобто 

таких відношень, які є загальномовними, а не лише фразеологічними 

феноменами, є спільними для лексики і фразеології, і  до яких відносяться 

категорії полісемії, омонімії, синонімії та антонімії. Ми спробуємо 

проаналізувати особливості прояву цих системних відношень на 

фразеологічному матеріалі різних структурно-семантичних типів – 
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ідіоматичних фразем, компаративних зворотів, усталених мовних формул, 

прислів’їв та приказок, що містять назву людини за родом занять. 

У деяких випадках полісемія фразеологічних одиниць виявляє вторинний 

зсув цілісного значення. Приміром, українська фразема майстер на всі руки 

«людина, яка все вміє робити, вправна, тямуща у будь-якій справі» може 

набувати протилежного іронічного значення «людина, яка за все береться, але 

робить невправно, неякісно і т. ін.» [СФУМ, с. 364]. Фразеологізм майстер на 

всякі (всі) штуки також має два значення, останнє з яких має зневажливий 

відтінок і є похідним від першого: «1) дотепна, вигадлива людина; 2) той, хто 

здатний на погані, підступні, нечесні учинки» [СФУМ, с. 364]. Англійська 

ідіома old soldier «людина з досвідом, бувала людина» у сленговому вживанні 

може також означати «порожня пляшка; недопалок» [АУФС, с. 719]. Вираз the 

devil among the tailors (досл. «диявол серед кравців») «(загальна) метушня, 

галас, сварка, бійка» [АУФС, с. 269] також є назвою старовинної англійської 

гри, у якій м’яч («диявол») обертається серед дев’яти дерев’яних кеглів 

(«кравців»), розставлених у три ряди.  За правилами гри гравцю необхідно 

збити якомога більше кеглів. Фразема виникла на початку ХІХ ст. під час 

скандалу, що відбувся при показі п’єси «The Tailors: a Tragedy for Warm 

Weather». Лондонські кравці, що були присутні на виставі,  сприйняли сатиру 

як образу в адресу їхнього ремесла, і усередині,і біля театру почалося безладдя. 

Був викликаний загін лейб-гвардії, який затримав 16 осіб, інші розбіглися. 

Лейб-гвардійці зробили свою роботу настільки ефективно, що їх загін 

порівняли з м’ячем, який збивав кеглі [BDPF, с. 281]. Таким чином, 

двозначність виразу виникає як наслідок вторинного використання  

ідіоматичного виразу-назви гри для позначення скандалу, спершу 

спричиненого людьми саме кравецького ремесла, потім і будь-якого іншого. 

Розглянемо англійську ідіому pull devil, pull baker! У першому значенні 

«валяй, шквар, давай, а ну ще!» вираз є вигуком заохочення осіб, що 

змагаються, у другому – це описова назва змагання з наданням йому 

негативного експресивного забарвлення: «запекле змагання, жорстока 
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боротьба, хто-кого» [АУФС, с. 779]. Вираз широко використовувався у ХІХ – 

на початку ХХ ст., нині майже зник з ужитку. Зазвичай стосується ретельно 

спланованого змагання між двома особами або групами людей, яке нагадує 

перетягування канату. Джерелом походження ідіоми є стара байка, яку з 

середини XVIII ст. переказували у вигляді лялькових вистав, що містили сцену 

бійки пекаря з дияволом: The first scene is the baker’s oven; the second, the baker 

detected in making short weight; in the third the devil comes and carries off the 

baker’s bread and bag of ill-gotten wealth; then comes the fourth, in which the baker, 

in pursuit of his treasure, overtakes the devil, and grasping him tightly by the tail, it 

is “pull Devil, pull Baker,” backwards and forwards, till the baker is pulled off the 

scene, and, in the next, appears packed in his own basket and strapped on the devil’s 

back, carried rapidly forwards to the fearful end of his career [262]. Мораль байки 

застерігає від жадібності, яка була властива пекарю, і за яку він дорого 

поплатився. Тож поява ідіоматичного значення пояснюється повторним 

використанням вихідного мотивування (поперемінного руху туди і назад 

учасників змагання). З часом відбувається розширення та зсув цілісного змісту 

виразу, у результаті чого він отримує й інші тлумачення: «відкинути брехню, 

обман і суперечки, адже вони однаково негативні явища» [BDPF с. 281], 

«боротися з мінливою долею» [SAPP], «підбурювання двох осіб або сторін 

докладати більших зусиль у боротьбі за володіння чимось» [OED].  

Явище полісемії властиве і німецькій фразеології. Приміром, розмовна 

ідіома ein ruhiger Beamter має 3 значення: «1) чиновник, чинуша; 

2) флегматична людина; 3) непримітна особа» [НРФС, с. 67]. У цьому випадку 

явище полісемії спричинене розширенням цілісного змісту, його 

генералізацією. 

Розмовний німецький вираз der stumme Diener [НРФС, с. 125] (букв. 

«німий слуга») та його еквівалент в англійській мові dumb waiter (або dumb-

waiter) [АУФС, с. 295] мають однакове первинне значення «столик для закусок 

у вітальні». У лексикографічних джерелах ми знаходимо уточнення до дефініції 

англомовного виразу – «столик для закусок, що обертається; пристосування для 
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механічної подачі страв» [тж.]. У стародавні часи предмет позначення 

функціонував як таця або свічник. Бронзова скульптура давньоримського 

хлопчика, знайдена в кінці першого століття до нашої ери біля міста Ксантен, є 

одним з найбільш відомих прикладів використання «німого слуги» як таці, на 

якій пропонувалися гостям продукти харчування та напої [WDe]. У результаті 

метафоричного зсуву цілісного значення der stumme Diener нині позначає ще 

один предмет, приналежний до категорії меблів – «підлогова вішалка; вид 

меблів, призначений для розміщення одягу, зазвичай чоловічого; в основному 

використовується для нічного зберігання одягу, який знадобиться зранку» [тж.]. 

Англомовний еквівалент цього виразу набуває значення «вантажний ліфт» в 

американському варіанті англійської мови [АУФС, с. 295]. 

Отже, у випадку наявності у фразеологічної одиниці декількох 

ідіоматичних значень одне з них може породжується іншим (напр., при 

повторному метафоричному або метонімічному зсуві цілісного значення) або ж 

вони є «паралельними» щодо вихідного дослівного смислу (напр., при 

повторному використанні вихідного мотивування).  

Поява  нових  значень  може призвести  до  руйнування  семантичної  

тотожності  одиниці  самій  собі  і  виникнення  відношень омонімії.  Це явище 

у фразеології менш поширене, ніж полісемія. Омонімічних фразеологізмів з 

компонентом-назвою людини за родом занять у проаналізованих 

лексикографічних джерелах нами не виявлено. 

Розглядаючи явище синонімії, ми стикаємося з проблемою розмежування 

синонімічних виразів і варіантів однієї і тієї ж фразеологічної одиниці (див. 

розділ 1, параграф 1.3). Через це найважливішою ознакою, яка дозволяє 

відмежувати фразеологічні варіанти від фразеологічних синонімів, є єдність 

образу та внутрішньої форми фразем. Якщо при заміні одного компонента 

іншим істотним чином змінюється внутрішня форма (наприклад: укр. баглаї 

напали [СФУМ, с. 22] і баглаї бити [СФУМ, с.27] («нічого не робити, 

ледарювати»), англ. tailor`s dummy [АУФС, с. 908] і hairdressers` dummy 

(«вилощений молодий чоловік») [АУФС, с. 446], hot-air artist і hot-air merchant 
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(«базіка, балакун») [АУФС, с. 506], нім. Meister Fips і Meister Zwirn («кравець») 

[НУФС: 2, с. 50], der Fürst dieser Welt і der Fürst der Finsternis («диявол, чорт») 

[НРФС, с. 194]), то перед нами синоніми, і, навпаки, якщо заміна компонентів 

не порушує цілісної семантики фразеологізму, ані призводить до зміни образної 

уяви (внутрішньої форми), то в таких випадках спостерігаємо варіантність 

фразеологізму (із можливістю перехідних випадків), наприклад: укр. лицар 

печального образу і лицар сумного образу [СФУМ, с. 339], майстер своєї справи 

і майстер свого діла [СФУМ, с. 364], співати лазаря і заводити лазаря 

(«скаржитися, прикидатися нещасним, обійденим долею») [СУМ:4, с. 436], 

англ. bad sailor і poor sailor («людина, що погано переносить морську качку») 

[АУФС, с. 60], the bishop has put the foot in it і the bishop has set the foot in it 

(«страва підгоріла») [АУФС, с. 136], to outrun the constable і overrun the 

constable («збанкрутувати; жити невідповідно до своїх достатків») [АУФС, 

с. 742], нім. unter uns Pastorentöchtern [НРФС, с. 431] і unter uns Pfarrertöchtern 

(«між нами (кажучи)») [НРФС, с. 435], jemanden vor den Richter schleppen і 

jemanden vor den Richter schleifen («подавати до суду на когось») [НРФС, 

с. 460], toben wie ein Berserker і rasen wie ein Berserker («лютувати, сатаніти») 

[НРФС, с. 75]. Явище варіантності властиве переважно таким фразеологізмам, 

до складу яких входять компоненти, що перебувають між собою у відношенні 

синонімії, пор. укр. печальний – сумний, справа – діло, співати – заводити (тут 

заводити у значенні «починати пісню» [СУМГ]; мається на увазі пісня про 

Лазаря, яку співали жебраки, намагаючись розчулити слухачів [Сл.]; у 

Євангелії є оповідання про жебрака Лазаря, який, покритий ступами, лежав 

коло воріт багача і радий був крихтам, що падали з чужого столу [Лука, 16, 20–

21]), англ. bad – poor, to put – to set, to outrun – overrun, нім. Pastorentochter – 

Pfarrertochter, schleppen і schleifen, toben і rasen є  семантично  подібними,  

належать  до  однієї  і  тієї  ж  частини  мови  і  є  лексичними синонімами. Як 

приклад перехідного випадку між фразеологічною варіативністю і синонімією 

можна навести українську компаративну фразему прибрався як піп на службу 
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та її варіант-синонім нарядився як піп в рясу [УППН, с. 495], адже піп у рясі 

весь час ходить, натомість на службу одягає ризу. 

Проаналізований нами матеріал дозволяє встановити випадки як 

внутрішньомовної, так і міжмовної синонімії. В українській мові наявні 

синонімічні ряди зі значеннями: 

- «далекий (або зовсім не) родич», куди відносяться фразеологічні 

каламбури на означення рідні, свояцтва, які вказують на дуже віддалену або 

сумнівну спорідненість: через вулицю бондар [СФУМ, с. 36] (пор. Вона йому 

тітка, і він їй через вулицю бондар [тж.]; Вона йому Василевому тітка, а він їй 

через вулицю бондар, по Тупишиці гончар, а попросту – як там хочете [УППН, 

с. 606]); куминої свахи наймичка [УПІП] (пор. також Родина – кумового 

наймита дитина [УППН, с. 415]); коваль бабі рідний швець [УПІП]; дідового 

сусіда молотники [УППН, с. 415]; кумовому молотникові зять [УППН, с. 606] 

(пор. також чорт козі дядько [СФС, с. 31]);  

- «дуже могутній»: пан над (між) панами [СФУМ, с. 484]; цар і бог 

[СФУМ, с. 754]; 

- «страшно»: ковалики в паністарі кують [УППН, с. 593]; почув короля 

в жилі [УППН, с. 217]; 

- «причепитися»: причепитися (або приставати, чіплятися) як шевська 

смола до чобота (або кожуха) [СФУМ, с. 671], вчепитися як злидні бондара 

[УППН, с. 155]; 

- «дуже поспішати»: компаративні звороти біжить як швець з чобітьми 

на місто (або торг) [УППН, с. 448], іти (або бігти) як до царя на іменини 

[СФУМ, с. 756]; 

- «байдикувати»: пор. вище баглаї напали; баглаї бити; ледаря 

празнувати [СФУМ, с. 556]; 

- «ризикувати»: (або, чи, хоч) пан або (чи, хоч) пропав [СФУМ, с. 484; 

Сл]; або полковник або покойник [УППН, с. 213] тощо.   

В англійській мові ми можемо виокремити синонімічні ряди, що 

виражають наступні значення:  
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- «балакуча людина»: hot-air artist [АУФС, с. 506]; hot-air merchant [тж.]; 

barber`s cat [АУФС, с. 63];  

- «диявол, чорт»: the prince of darkness (of evil, of fiends, of the air, of the 

world) [АУФС, c. 775]; the great fisher of souls [АУФС, c. 439]; the author of all 

evil [АУФС, c. 56]; the Lord Henry [АУФС, c. 626];  

- «обманути, обдурити»: to put the doctor on [АУФС, с. 798]; to play the 

merchant with one [АУФС, с. 766]; to play the jack with one [АУФС, с. 765]; to 

come the old soldier over one [АУФС, с. 230]; to play the traveller [АУФС, с. 766];  

- «командувати кимось»: to come the quarterdeck over one [АУФС, 

с. 230]; to come the old soldier over one [тж.];  

- «ставитися зарозуміло, з погордою до когось»: to come captain Stiff over 

one [АУФС, с.225]; to come the quarterdeck over one; 

- «вигадане, брехливе оповідання»: a sailor`s yarn [АУФС, с. 834]; a 

piper`s tale [АУФС, с. 758];    

- «застарілі (спізнілі) новини»: pedlar`s / tinker`s [TTEM, с. 48] / barber`s / 

fiddler`s / piper`s news [АУФС, с. 63];  

- «якраз те, що треба»: (as) fit as a pudding for a friar`s mouth [АУФС, 

с. 338]; just what the doctor ordered [AHDI, с. 573] та ін.  

Якщо фразеологічна одиниця має більше одного значення, вона може 

входити до декількох синонімічних рядів. Так, приміром, пор. вище to come the 

quarterdeck over one як первісно морський вираз, що позначав «командувати 

кимось», вступає у синонімічні відношення з фраземою to come the old soldier 

over one (коли остання виступає у цьому ж смислі, адже вона є також 

двозначною), а позначаючи зарозуміле ставлення – з виразом to come captain 

Stiff over one. А ідіома to come the old soldier over one, у свою чергу, також може 

бути ланкою ще одного синонімічного ряду зі значенням «обманути» поряд з 

сполуками to put the doctor on, to play the traveller та ін. Тож ми спостерігаємо 

взаємозв’язок явищ полісемії та синонімії: поява у фраземи нових значень 

призводить до продовження синонімічних рядів.      

У німецькій мові наявні фразеологічні синонімічні ряди зі значеннями: 
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- «кравець»: пор. вище Meister Fips; Meister Zwirn;  

- «диявол, чорт»: пор. вище der Fürst dieser Welt; der Fürst der Finsternis; 

Meister Urian [НУФС: 2, с. 275];   

- «звертатися до суду»: пор. вище jemanden vor den Richter schleppen (або 

schleifen); jemanden zum Kadi schleppen; jemanden vor der Kadi zitieren; zum Kadi 

laufen [НРФС, с. 310]; 

- «володіти собою»: seiner selbst Meister sein [НУФС: 2, с. 50]; über sich 

Herr sein «тримати себе в руках» [НРФС, с. 276]; 

- «байдуже / роби, як знаєш»: das steht dem Wirt zu [НРФС, с. 626]; das 

kannst du halten (або machen) wie (der) Pfarrer Aßmann [НРФС, с. 43] тощо. 

Наведемо декілька прикладів міжмовної синонімії. Синонімічний ряд 

ідіоматичних фразем української мови зі значенням «вправна, тямуща людина»: 

майстер на всі руки (у першому значенні «людина, яка все вміє робити, 

вправна, тямуща у будь-якій справі» [СФУМ, с. 364]; маг і чародій [СФУМ, 

с. 362]; і швець, і жнець, і на (в) дуду грець [СФУМ, с. 775]; і коваль, і швець, і 

кравець, і на дуду грець [ААПП, с. 97] продовжують англійські вирази: a chief 

(або head) cook and bottle-washer [АУФС, с. 212]; Jack of all trades [АУФС, 

с. 55]. А до німецькомовних фразем, які означають  «байдуже / роби, як знаєш» 

(пор. вище das steht dem Wirt zu; das kannst du halten (або machen) wie (der) 

Pfarrer Aßmann) можна підібрати український синонім діло хазяйське [СФУМ, 

с. 205].  

Уявлення про підлу, підступну, ненадійну людину, шахрая, авантюриста 

вербалізують фраземи-синоніми: укр. продувна бестія [СФУМ, с. 27]; майстер 

на всякі штуки [СФУМ, с. 364]; англ. chevalier of fortune (або industry) [АУФС, 

с. 212] (пор. також фразеологічний варіант knight of fortune (або industry) 

[АУФС, с. 579]); a soldier of fortune [АУФС, с. 874]; knight of the whipping-post 

[АУФС, с. 579]; knight of the elbow [АУФС, с. 579]; bad actor [АУФС, с. 59]; a 

Philadelphia lawyer [АУФС, с. 755], нім. ein unsicherer Kantonist [НРФС, с. 313]. 

Дворушника, людину, яка намагається служити і нашим, і вашим позначає 

англійська ідіоматична фразема Jack of (або on) both sides [АУФС, с. 559] та 
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німецький крилатий вираз der Diener zweier Herren [WDe]. Домінантне 

значення «нерозумний» мають фразеологізми у синонімічному ряді: укр. без 

царя (без царка) в голові [СФУМ, с. 755]; дурний піп хрестив [СФУМ, с. 752]; 

нім. jemand ist dümmer, als (es) die Polizei erlaubt [НРФС, с. 441]. В один 

синонімічний ряд поєднуються вирази ідеографічної підгрупи на позначення 

стилю поведінки – «поводитися гордовито, зазнатися»: укр. тримати себе 

королем [СФУМ, с. 723]; помазатися в пани (паном) [СФУМ, с. 539]; нім. den 

Meister spielen [НУФС: 2, с. 50], den großen (або vornehmen) Herrn spielen 

[НРФС, с. 277]; англ. to be one`s own trumpeter [АУФС, с. 112]; to be unwilling to 

call the king one`s cousin [АУФС, с. 127], останній з яких має найбільш 

негативне емоційне забарвлення. Значення часу «дуже давно» мають українська 

фразема за царя Гороха (Панька, Тимка, Хмеля) [СФУМ, с. 756] та англійська 

when Queen Anne was alive [АУФС, с. 1004]. Спільне значення «дуже худий» 

виражають компаративні звороти укр. худенький як різницький стовпчик 

[УППН, с. 383] та нім. leicht wie ein Schneider sein [НУФС:1, с. 171].         

Серед компаративних фразем чимало синонімів, у яких змінюється лише 

суб’єкт порівняння: укр. тиняється як злодій по ярмарку [УППН, с. 484] / як 

старець під тинню [УППН, с. 131]; величається мов попадя на весіллі / як 

чумацька воша [УППН, с. 143]; гарна як бондарівна / як пані намальована 

[УППН, с. 378]; англ. (as) thick as thieves (at a fair) [АУФС, с. 941] / as inkle-

makers / as inkle-weavers [TTEM, c. 57]; (as) drunk as a fiddler / as a piper / as a 

lord [АУФС, с. 294] / as a potter / as a tinker [TTEM, c. 46]; to swear like a 

bargee / fishwife / lord / sailor / trooper [АУФС, с. 905] / tinker [TTEM, c. 48] (пор. 

нім. fluchen wie ein Bierkutscher / Bürstenbinder / Landsknecht [НРФС, с. 84, 

с. 113, 358]); нім. essen wie ein Scheunendrescher / Schneider [НРФС, с. 483, 

с. 171]; laufen wie ein Faßbinder / Bürstenbinder / Schneider [НУФС: 1, с. 197, 

c. 132, c. 494] (пор. вище укр. біжить як швець з чобітьми на місто). Наведені 

приклади засвідчують, що одна ознака може приписуватися представникам 

декількох професій чи занять. Таким чином лексеми на позначення візника, 

торговки рибою, лорда, моряка, кавалериста, мідника, щіткаря, ландскнехта 
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вступають у своєрідні синонімічні відношення при позначені сварливої 

особистості, а лексеми, що називають бондаря, щіткаря, кравця, шевця – 

метушливої. Крім того, наявним тут знову є явище полісемії, чим пояснюється 

віднесення позначення щіткаря одночасно до обох вищеперерахованих 

синонімічних рядів. Німецьке словосполучення wie ein Bürstenbinder (досл. «як 

щіткар») у лексикографічних джерелах подається і як компонент 

компаративних зворотів (пор. вище fluchen wie ein Bürstenbinder, laufen (або 

rennen) wie ein Bürstenbinder,  trinken wie ein Bürstenbinder), і як окрема 

фразеологічна одиниця зі значеннями «1) як швець (пити); 2) як візник 

(лаятися); 3) як очманілий (бігти)» [НРФС, с. 113]. 

Серед досліджуваних фразеологічних одиниць зустрічаються також 

синоніми, які належать різним варіантам англійської мови, напр.: afternoon 

farmer [АУФС, с. 21] і американізм drugstore (або drug-store) cowboy [АУФС, 

с. 293] зі спільним значенням «нероба»; пор. вище Jack of all trades і 

американський іронічний варіант a chief (або head) cook and bottle-washer; 

fiddler`s news і шотландський вираз piper`s news. 

Синонімічні ряди об’єднують вирази з максимально близькою 

семантикою, однаковим категоріальним (лексико-граматичним) значенням. 

Периферію того чи іншого синонімічного ряду утворюють семантично лише 

співвідносні, приблизно синонімічні фразеологізми, які у свою чергу можуть 

утворювати самостійне синонімічне гніздо. Приміром, до синонімічного ряду 

pedlar`s / tinker`s / barber`s / fiddler`s / piper`s news співвідносним по змісту є 

наступний: every barber knows that [АУФС, с. 307], Queen Anne is dead! Queen 

Elizabeth is dead! [АУФС, с. 803]. І в тому, і в іншому випадку фразеологізми 

виступають з оцінним значенням. Ці вирази представляють новину як спізнілу, 

стару інформацію, в якій немає нічого нового. Однак одиниці першого 

синонімічного ряду мають лексико-граматичне значення предметності, є 

номінативними фраземами і співвідносяться з іменниками, а другого – мають 

структуру речення, є усталеними мовними формулами, часто вживаються як 

відповідь на повідомлення застарілої новини. Семантично співвідносними 
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також є синонімічні ряди на позначення «щасливої людини»: 1) пор. вище lucky 

(happy) bargee / beggar / rascal [АУФС, с. 633]; 2) merry as tinkers [TTEM, c. 48], 

(as) happy as a king [АУФС, с. 211]. Одиниці першого ланцюжку – 

номінативними фраземами, співвідносні з іменниками, другого – компаративні 

звороти, що прирівнюються до прикметників.  

Міжмовна синонімія, як і внутрішньомовна, охоплює різні структурно-

семантичні типи фразеологічних одиниць. Проаналізувавши ідіоматичні 

фраземи, компаративні звороти та усталені мовні формули, зупинимося на 

паремійних утвореннях. В ідеографічному плані у межах фразео-семантичної 

категорії «Характеристика людської натури, її внутрішніх рис» синонімічний 

(як у внутрішньо-, так і у міжмовному аспектах) ряд паремій зі спільним 

значенням «люди не міняються» (укр. Горбатого могила справить) утворюють: 

укр. Покаявся злодій у ягодах [УППН, с. 134]; Пан завжди паном, а хам хамом 

(про вискочок) [УППН, с. 260]; англ. Once a priest, always a priest [FD]; Once a 

whore, always a whore [FD]; Once a thief, always a thief [ААПП, с. 249]; The thief 

is sorry that he is to be hanged, but not that he is a thief [АУФС, с. 941]; Save a thief 

from the gallows, and he will be the first to cut your throat [ААПП, с. 271]; нім. 

Bettler und Krämer sind nie vom Wege ab [WDS]; Der Säufer lässt das Trinken 

nicht [WDS]; Der Dieb stiehlt so lange, bis er an der Galgen kommt [ПНМ, с. 52]. 

Інваріантне значення перерахованих виразів полягає у тому, що людині, яка 

займалася певною діяльністю, завжди властивими будуть риси характеру, 

сформовані у процесі роботи. Водночас майже всі наведені паремії можуть 

набувати узагальненого витлумачення «людина завжди повертається до старих 

пороків». До родів занять, від яких людина не здатна відмовитися, прислів’я 

зараховують поряд зі церковно-релігійною та торгівельною сферами, також 

проституцію, жебрацтво,  пияцтво, злодійство. Відповідно назви осіб за цими 

родами занять можуть у внутрішньофразеологічному контексті  виступати як 

функціонально співвідносні у плані мотивації ними синонімічних цілісних 

значень. 
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Варто також зазначити, що наведені утворення не є абсолютними 

синонімами. Так, для укр. Покаявся злодій у ягодах, цілісну семантику якого 

можна окреслити як «злочинець кається лише у безвихідній для нього 

ситуації», значення «люди не змінюються» є радше імпліцитним 

пресупозитивним підґрунтям зазначеної семантики (мовляв, злодій з мусу 

покається, але надалі лишиться злодієм). Натомість в англійських пареміях про 

злодія підкреслюється прямо відмінна риса, а саме, злочинець не розкаюється і 

перед лицем смерті, і це в інший, у порівнянні з українським прислів’ям, спосіб 

також свідчить про незмінність у людини її злочинних нахилів.  

Поряд з пареміями, що говорять про незмінність (поганої) вдачі людини, 

можна виокремити надзвичайно близький за значенням різновид «зміна 

зовнішнього обліку не призведе до зміни внутрішнього єства». Сюди ми 

відносимо: англ. A monkey remains a monkey though dressed in a judge`s gown 

[ААПП, с. 66]; An ape`s an ape, a varlet`s a varlet, though they be clad in silk or 

scarlet «Коронувати блазня – не значить зробити його королем» [тж.]; Ape is 

never so like an ape as when he wears a doctor`s cape [АУФС, с. 33]; Der Mönch 

legt wohl die Kutte ab, aber nicht den Sinn «Хоч і одягне вовк овечу шкуру, а все 

вовком буде» [ПНМ, с. 60]. Близькість цих синонімічних рядів полягає у тому, 

що і там, і там ідеться саме про лиху вдачу. 

Постулат про те, що нічого не можна приховати, який відноситься знову 

ж таки до переважно негативних якостей людини, в українській мові 

вербалізують приказки На злодієві шапка горить [УППН, с. 490]; Бог шельму 

мітить [WUk]. Людина влаштована так, що якщо вона у чомусь винна, то 

своєю поведінкою (у чомусь неприродною, зокрема своєю нервовістю) або 

рисами зовнішності часто видає себе, свої гріхи – саме через наявне у неї 

почуття провини. Про це говорить вираз «на злодієві шапка горить» (хоча 

походження його інше, воно пов’язується зі старовинною оповіддю про те, як 

спіймали злодія, вигукнувши це речення серед базарного натовпу, після чого 

злодій мимоволі схопився за шапку, див. [СРФ, с. 98]). Вираз Бог шельму 

мітить має різні значення: «нехороша людина, яка позначена якою-небудь 
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зовнішньою відмінністю від інших, напр., родимою плямою» (мітка – фізична 

вада; вважалося, що фізична вада людини є зовнішнім відображенням її 

душевних недоліків, через що у давнину косооких, кульгавих, горбатих тощо на 

відповідальні пости не ставили, вважаючи їх неповноцінними духовно), 

«отримане заслужене покарання», «особливо безглуздий вираз обличчя або 

інша відмінність» [DSLOV]. Із цим синонімічним рядом приказку співвідносять 

перше і третє з цих значень; так, під міткою для злочинця можна розуміти те, 

що стан його душі впливає на поведінку, а подекуди і на зовнішність. 

Синонімічний ряд приказок про негативні якості людини, які отримують те чи 

інше зовнішнє вираження, яке неможливо приховати, продовжують нім. Dem 

Diebe brennt die Mütze auf dem Kopf [ПНМ, с. 45]; Den Säufer erkennt man an der 

Nase «Ніс п’яницю видає» [ПНМ, с. 49] (останнє як у конкретному, так і в 

узагальненому значенні). Крім того, англійські історичні ідіоми to be marked 

with a T «мати на руці тавро у вигляді букви Т (за першою буквою слова thief)» 

[АУФС, с. 102] та to mark (one) with a T «випікати на руці злодія тавро у вигляді 

букви Т» [АУФС, с. 665] мають ту ж семантику.  

Інший семантичний ряд паремій із назвами осіб за родом діяльності 

зосереджується довкола ролі особистості як лідера, суб’єкта господарської 

діяльності тощо. Думку про те, що у кожній справі має бути голова, керівник, 

виражають українські прислів’я Всякий двір хазяйським оком держиться 

[УПІП]; Без хазяїна і хата сиротина [ПТПП, с. 72]; Без гетьмана військо гине 

[УППН, с. 74]; Як череді без личмана, так козакам без гетьмана [УППН, 

с. 74]; Отаманом артіль кріпка [УППН, с. 476]; німецьке Wo du nicht bist, Herr 

Organist, da schweigen alle Flöten [НРФС, с. 428].  

Семантично співвідносним зі щойно наведеним є один з найбільших 

синонімічних рядів, котрий утворюють паремії, що відображають ідею про 

марність зусиль у роботі, якою керують кілька керівників: укр. Де багато 

няньок, там дитя каліка [УППН, с. 309] (… дитя без голови [тж.]); Багато 

няньок – дитя без носа [ПТПП, с. 117]; Де багато господинь, там хата не 

метена  [ПТПП, с. 73]; Де багацько господинь, то ту хату хоч покинь [ПТПП, 
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с. 119]; Дві господині в хаті не дадуть ради кошеняті [ПТПП, с. 172]; Два 

кухарі – лихий борщ [ПГДЛ]; Де багато кухарів, там собаки не голодні (тобто 

тут багато страв ідуть у помиї, які потім і поїдають пси); Де багато кухарок, 

там борщ пересолений (… там їсти нема що); Де кухарок шість, там нема де 

сісти і що їсти [тж.]; англ. Too many cooks spoil the broth [АУФС, с. 957]; Many 

commanders sink the ship [ААПП, с. 257]; Many physicians have killed the king 

[SDFP]; There is no good accord where every man would be a lord [DP, с. 414]; нім. 

viele Köche verderben den Brei [НРФС, с. 102]; viele Ärzte heilen übel [НУФС: 1, 

с. 48]; Kein Arzt ist besser denn drei [WDS], Drei Ärzte bei einen Kranken, da kann 

sich der Friedhof bedanken [DSL, c. 152]. Цілісне ідіоматичне значення 

прислів’їв: «загальна справа – нічия справа». Якщо доручення покладають на 

декількох осіб, то в результаті воно залишається невиконаним, адже кожен 

надіється на іншого. У кожній справі, будь то приготування їжі, догляд за 

дітьми, ведення домашнього господарства, керування судном, чи лікування 

пацієнта, повинна бути відповідальна особа. Або ж якщо хочеш аби справа була 

добросовісно зроблена – роби сам. Слід також зазначити, що деякі із наведених 

різномовних прикладів є семантично близькими не лише за своїм  глобальним 

значенням, а і за своєю внутрішньою формою, яка містить образну мотивацію 

цілісної семантики (пор. вище укр. Де багато кухарок, там борщ пересолений 

та англ. Too many cooks spoil the broth).  

Ще одним семантичним розрядом, довкола якого групують синонімічні 

паремії, є характеристика індивіда з боку його професійної кваліфікованості. 

Тут теж, але вже здебільшого в позитивному сенсі, ідеться про те, що певні 

внутрішні риси особистості отримують зовнішній вияв – у цьому разі у 

наслідках виробничої діяльності. Спільним твердженням, що результат праці 

залежить від майстерності виконання, тобто про робітника можна судити по 

його роботі, об’єднані у синонімічний ряд такі паремії: укр. По роботі пізнати 

майстра [УППН, с. 335] (пор. нім. Am Werke erkennt man den Meister [НРФС, 

с. 395]); Господаря видно по господарству [ПТПП, с. 72]; Господаря пізнають 

по воротах [тж.]; Знайте мене перепічайку, що на воротях тісто [УППН, 
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с. 478]; Видно, що Манька діжку місила, бо й ворота у тісті [власне 

спостереження]; англ. The work shows the workman [АУФС, с. 1026]. Сюди ж ми 

відносимо прислів’я зі структурою «який…, такий і…»: укр. Який господар, 

такий і дім [ПТПП, с. 73]; Який муляр – такий фундамент, який гончар – 

такий горщик [УПІП]; Який жнець, такий скопець [ПТПП, с. 56]; Який кухар, 

такий борщ [КУПП]; англ. As is the gardener, so is the garden [AУФC, с. 40]; 

Like carpenter, like chips [АУФС, с. 612]; Like author, like book [АУФС, с. 612]; 

Like master, like land [АУФС, с. 612]; нім. Wie der Herre, so`s Gescherre [НРПП, 

с. 40]; Wie der Meister, so das Werk [НУФС: 2, с. 50]. 

Ще однією сферою, у якій знаходять прояв внутрішні риси індивіда, є 

відображення цих рис у відповідному соціальному середовищі, зокрема у сім’ї 

(у цьому випадку ідеться не лише про внутрішні чи діяльнісні характеристики, 

а і про зовнішність). Отже, близьким структурно, однак дещо відмінним 

семантично, стосовно попереднього є синонімічний ряд зі значенням «діти – 

дзеркало батьків; колектив – дзеркало керівника»: укр. Який пастух, така й 

череда [УППН, с. 326]; Який піп, така його й парафія [УППН, с. 326] (пор. 

англ. Like priest, like people [АУФС, с. 613]); Який мельник – такий млин, який 

батько – такий син [УППН, с. 327]; англ. Like master, like man [АУФС, с. 612]; 

Like teacher, like pupil [АУФС, с. 613]; As the baker, so the buns; as the father, so 

the sons [ААПП, с. 35]. Таке ж значення має українське прислів’я Батько – 

рибалка, то й діти в воду дивляться [ПТПП, с. 118]. Однак структурно ця 

одиниця дещо відмінна від попередніх. 

Повертаючись до відображення у пареміях позначень та характеристик 

трудової діяльності, в один ряд ми можемо поставити паремії, які на тій 

підставі, що спільність рис, особливостей, умінь, властивих представникам 

певних професій, служить розпізнавальною ознакою для інших осіб цього ж 

ремесла, наголошують, що спільність професійних занять, часом і негативно 

конотованих, дозволяє людям легше встановлювати зв’язки: укр. Злодій злодія 

зараз пізнає [УППН, с. 358]; Рибак рибака пізнає здалека (також Рибак рибака 

бачить здалека: хоч воно й не риба, а хвіст видно); Грач грача здалека бачить; 
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Чумак чумака бачить здалека [тж.]; Кравець кравця по наперстку знає і пізнає 

[КУПП]; англ. to set a thief to catch a thief «злодій злодія швидше зловить» 

[АУФС, с. 849]. 

Однак певні зовнішні ознаки приналежності особи до певного роду занять 

не завжди гарантують відповідність цієї особи вимогам фаху чи не завжди 

свідчать про її відповідний професійний статус; у розширеному тлумаченні ці 

паремії свідчать, що зовнішнє у людині не завжди відповідає внутрішньому, 

пор. укр. Не все ж то козак, що списа має [УППН, с. 253]; англ. All are not 

soldiers that go to wars [АУФС, с. 24]; All are not hunters that blow the horn; All 

are not thieves that dogs bark at [тж.]; The cowl (або hood) does not make the monk 

[АУФС, с. 244]. Таким чином, у народній словесній творчості віддзеркалюється 

думка про те, що упередження і стереотипні уявлення не завжди 

підтверджуються, а зовнішність оманлива (пор. не все те золото, що блищить). 

На необхідності навчання і знань для  успішної професійної діяльності, 

наголошують паремії-синоніми: укр. За одного вченого дають десять невчених 

[ПТПП, с. 47]; Вченому світ, а невченому тьма [WUk]; Хороший рибак по 

кльову мусить знати, як рибку звати [ПТПП, с. 50]; англ. The eye of a master 

does more work than both his hands «Око майстра робить більше праці, ніж 

обидві його руки» [ААПП, с. 98]. І якщо необхідні знання і досвід відсутні, то 

жодні допоміжні засоби праці, інструменти не стануть у пригоді: укр. Злому 

женцеві кожний серп злий [ПТПП, с. 55]; англ. A bad shearer never had a good 

sickle [ААПП, с. 255]; A bad (або ill) workman quarrels with his tools [АУФС, 

с. 61]; нім. Dem schlechten Arbeiter ist jedes Beil zu stumpf [WDS]. 

Спільним значенням об’єднані паремії укр. Солдат спить, а служба йде 

[КУПП] (час сну зараховується в строк служби солдата і наближує її 

закінчення) та нім. Auch wenn die Fischer schlafen, gehen die Fische ins Netz 

«Риба в сіть і тоді йде, як рибалки сплять» [ПНМ, с. 19]; це значення можна 

окреслити як «професійна діяльність має включати і моменти перепочинку; не 

варто працювати, забуваючи про відпочинок». 
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Уявлення про характер професійних якостей, необхідних для успішної 

діяльності, відображають паремії, у яких запорукою такого успіху виступає 

фахова спеціалізація (відповідним чином професіонал з досвідом не потребує 

порад, особливо тих людей, які не є компетентними у відповідній справі, або є 

значно молодшими за віком): укр. Знає майстер, що робить [УППН, с. 426]; 

Знає то купець та продавець [УППН, с. 426]; Про те зна швець та кравець, 

що він буде кроїть [УППН, с. 426]; Біда, як пироги та швець почне пекти 

[ПННМ, с. 5]; англ. Cooks are not to be taught in their own kitchen [АУФС, 

с. 240]; Old foxes want no tutors [ААПП, с. 209]; Better master of one than Jack of 

all trades [ААПП, с. 98].   

Потреба у такій фаховій спеціалізації може отримувати й узагальнене 

витлумачення – як порада не втручатися у чужі справи : укр. Швець знай своє 

шевство, а в кравецтво не мішайся [УППН, с. 426]; Коли сь швець, пильнуй 

свого копита [тж.]; Коли не піп, то не микайся в ризи [УППН, с. 425]; Коли не 

піп, так і в шати не одягайся [тж.]; Не піп – не сунься в ризи: не сунь голови, 

куди не лізе [тж.]; Коли не коваль, то й рук не погань [УППН, с. 426]; Як не 

коваль, так і кліщів не погань [тж.]; Не нам попа судить – нехай його Бог 

судить [УППН, с. 427]; Не наше діло – попове, не нашого попа – чужого 

[УППН, с. 427]; англ. The cobbler must (should) stick to his last [АУФС, с. 221]; 

Let every tailor stick to his goose [ААПП, с. 256]; Let each tailor mend his own coat 

[АУФС, с. 602]; нім. Schuster, bleib bei deinen Leisten! [НРФС, с. 369]. 

Аналогічне, хоч і не зовсім ідентичне значення «кожному своє», яке 

стосується і фаху як джерела прибутку, і особистих побажань, пов’язаних із 

способом життя, окреслюють прислів’я-синоніми: укр. Піп своє, а чорт своє 

[УППН, с. 151]; Піп з крестом, а чорт з хвостом [тж.]; Піп каже: «ідімо до 

божниці», а п’яниця каже: «ідімо до коршмиці» [УППН, с. 515]; Піп жиє з 

олтаря, а писар з каламаря [УППН, с. 47]; Гончара глина годує [СНМ, с. 132]; І 

кравець з голки живе [КУПП]; Сопілка вівчареві втіха [УППН, с. 465]; 

П’яниці і капля дорога [УППН, с. 513]; Піп бере горлом, купець – торгом, а 

мужик – горбом [КУПП]; Що кому годиться: шляхтичеві шабля, мужикові 
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свиня [УППН, с. 623] (прототипом створення виразу послужила розмова між 

шляхтичем і хліборобом, у якій шляхтич, везучи свиню на торг продавати, 

просив хлібороба обміняти її на шаблю, яку той знайшов [тж.]; тож під 

лексемою мужик мається на увазі хлібороб, селянин). І це «своє» є 

наймилішим, найкращим для людини, котра його і вихваляє: укр. Кожний 

майстер своє ремесло хвалить [СНМ, с. 132]; англ. Every cook praises his own 

broth [АУФС, с. 308]; Each priest praises his own relics [SDFP]; every pedlar 

praises his own pack [TTEM, с. 47]; амер. A dealer in rubbish sounds the praise of 

rubbish [SDFP]; Jeder Krämer (або Kaufmann) lobt seine Ware [НРФС, с. 347]; 

Jeder Arzt hält seine Pillen für die besten [DSL, с. 153]. Із наведеного 

синонімічного ряду можна вивести ще один постулат: самореклама не є 

хорошою рекомендацією поширюваного товару, створеного виробу чи іншого 

результату праці.   

Соціальну нерівність через зіставлення різних прошарків населення 

демонструють українські прислів’я-синоніми Ігумену діло, а братії зась 

[УППН, с. 86]; Що попові можна, то дякові зась [УППН, с. 86]; Що вільно 

панові, то не вільно Іванові [УППН, с. 86]; То пани, а ми люди [УППН, с. 91]. З 

іншого боку, прагнення людей нижчих прошарків суспільства наблизитися до 

вищих сфер показують такі паремії:  укр. Побраталася свиня з пастухом 

[УППН, с. 145]; Коваль коня кує, а жаба й собі ногу дає [УППН, с. 145]; англ. 

Every ass thinks himself worthy to stand with the king`s horses «Кожний осел 

вважає себе гідним стояти поруч з королівськими кіньми» [ААПП, с. 107]. 

Наявність освіти, професіоналізму все ж не гарантують евентуальних 

помилок чи невдач; кажучи взагалі, ідеальних, бездоганних людей немає, 

людині властиво помилятися (часом під впливом несприятливих обставин), що 

й засвідчують паремії-синоніми: англ. A good marksman may miss [АУФС, 

с. 423]; A good sailor may mistake in a dark night [АУФС, с. 424]; нім. Auch ein 

geschickter Arzt heilt nicht alle Wunden [DSL, c. 152]; Auch dem geschickten Weber 

reisst einmal der Faden [WDS]; Auch der geschickteste Fuhrmann fährt zuweilen 

aus dem Gleis [РНСПП, с. 99]. 
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Що ж до злочинної діяльності, то тут знаходимо спільне твердження про 

неминучість покарання за злочин, яке поєднує в один синонімічний ряд 

англійське прислів’я Every fox must pay with his skin to the flayer «Минулась 

котові Масниця» [АУФС, с. 308] та німецьке Dem größte Dieb der größte Strick 

«Найбільшому злодію – найтовща мотузка» [ПНМ, с. 46]. При цьому 

зауважується, що це покарання не завжди є справедливим: укр. Коваль 

зогрішив, а шевця повісили [УППН, с. 205]; Воля Божа, а суд царів (або панів) 

[УППН, с. 207]; англ. Little thieves are hanged, but great ones escape [АУФС, 

с. 616]; We hang little thieves and take off our hats to great ones [ААПП, с. 132]; 

нім. Der Herren Sünde, der Bauern Buße [ПНМ, с. 57] (пор. укр. пани б’ються, а 

у мужиків чуби тріщать); Kleine Diebe hängt man, große läßt man laufen [НРФС, 

с. 125]. Цей ряд синонімів демонструє, що покарання часом несуть невинні 

люди, а деяким злочинцям, якщо вони наділені владою чи грошима, все сходить 

з рук. Таким чином останні два ряди синонімів можуть вступають в антонімічні 

відношення за протилежністю позначуваних ідей: «неминучість покарання» – 

«безкарність».  

Згідно з даними пареміологічних фондів досліджуваних мов, пихатість 

стає властивою людині одразу по досягненню нею вищого соціального стану чи 

наділенні її владою; інакше кажучи, вищий суспільний статус чи більші статки 

псують людину, про що говорить синонімічний ряд: укр. Добре дякові, то й 

Бога забув [УПІП]; Доти чоловік добрий, доки його десятником не нарядили 

[УППН, с. 84]; англ. There is no pride like that of a beggar grown rich [ААПП, 

с. 29]; Set a beggar on horseback and he`ll ride to the devil [АУФС, с. 88]; Set a 

beggar on horseback and he will ride to the death (або ruin) [ААПП, с. 21]; A 

beggar ennobled does not know his kinsmen [тж.]; нім. Demütiger Mönch, 

hoffärtiger Abt [ПНМ, с. 48]; Ein reicher Bauer kennt seine Verwandten nicht [DS]. 

Ряд паремійних синонімів виражають засудження безмежної жадібності, 

ненаситі, а також і необмежених бажань: укр. Попа одним обідом не нагодуєш 

[УППН, с. 47]; Старця нагодуєш, а торби його ні [УППН, с. 230] (пор. також 

англ. A beggar`s purse is bottomless «Гаманця злидаря не наповниш» [ААПП, 
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с. 22] та нім. Bettelsack ist bodenlos «Жебрацька сумка не має дна» [ПНМ, 

с. 32]); Der Geizige ist ein reicher Bettler «Скнара – то багатий жебрак» [ПНМ, 

с. 56]; Besser den Magen verrenkt, als dem Wirt was geschenkt «Нехай краще живіт 

зведе, ніж господареві залишиться» [НРФС, с. 384]. 

Твердження про те, що все минає, а доля людська є змінною, виражає 

синонімічний ряд: укр. Був колись лісничим, а тепер нічим [УППН, с. 120], Був 

колись хазяїн, а тепер бовкуном їздить (тобто збіднів, «їздить одним волом») 

[УППН, с. 729]; Сьогодні пан, а завтра пропав [УППН, с. 92]; Heute Kaufmann, 

morgen Bettelmann [НРПП, с. 17]. Думка про те, що багатство не вічне, фортуна 

може відвернутися і людина втратить свої позиції у соціальній ієрархії 

трансформується у загально-філософський смисл «ніщо не вічне».  

Антонімічні фразеологічні одиниці з компонентом-назвою людини за 

родом занять ми розділяємо на ті, які частково збігаються за складом, але 

мають компоненти, протилежні за значенням, і ті, що повністю різняться за 

своїм складом і, відповідно, внутрішньою формою з властивим їй образом. До 

першої групи відносяться: укр. з царем в голові – без царя в голові 

(протиставлення «розумний – дурний»); і швець, і жнець, і на (в) дуду грець – ні 

швець, ні мнець, ні чортзна-що [УППН, с. 164]; ні швець, ні кравець, ні в дуду 

грець [ПТПП, с. 175] («вправна, тямуща – бездарна людина»); великий пан – 

невеликий пан; велика пані – невелика пані [СФУМ, с. 484] («значна – 

незначна особистість»); англ. good sailor [АУФС, с. 424] – bad sailor [АУФС, 

с. 60] («людина, що добре – погано переносить морську качку»); (as) sober as a 

judge (або a parson) (у значенні «розсудливий, здравомислячий») [АУФС, 

с. 873] – (as) mad as a hatter / as a weaver [АУФС, c. 634] («здравомислячий – 

божевільний»); to care (або give) a tinker`s curse (або damn) for [АУФС, с. 390] – 

not to care (або mind) a tinker`s curse (або damn) [АУФС, с. 703] («хоч трохи 

цікавитись, рахуватись з, цінувати – зовсім не цікавитися, не цінувати, 

ставитися байдуже»); нім. über sich Herr sein [НРФС, с. 276] – nicht (mehr) Herr 

über sich selbst (або seiner selbst, seiner Sinne) sein [НРФС, с. 276] («тримати 

себе в руках – не мати влади над собою») тощо. Компоненти, які надають таким 
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одиницям протилежне значення, у багатьох випадках є лексичними антонімами, 

наприклад, українські сполучники з – без, англійські прикметники good – bad, 

sober – mad. Крім того, заперечні частки укр. ні, англ. not, нім. nicht та 

заперечний префікс укр. не також можуть вносити протилежне значення у зміст 

фразем.  

У деяких випадках лексеми можуть отримувати протилежний смисл саме 

у складі фразем, і це стосується, перш за все, назв людини за родом занять, 

наприклад, в англомовній картині світу суддя, пастор – капелюшник, ткач 

(пор. вище (as) sober as a judge (або a parson) – (as) mad as a hatter / as a weaver) 

як втілення здравомислячих і божевільних людей відповідно. 

До другої групи антонімічних пар, які практично не збігаються за 

компонентним складом і, відповідно, образною внутрішньою формою, 

належать: укр. молотники із миски [СФУМ, с. 404] – не косарі ви [УППН, 

с. 527] («завзятий – нікудишній їдець»); яко (як) тать [в нощі (вночі)], зі сл. 

з’явитися, прийти [СФУМ, с. 707] – як відьми вкрали [СФУМ, с. 108] («раптово 

з’явитися – безвісти зникнути»); англ. a square shooter [АУФС, с. 883] – knight 

of fortune («чесна, порядна людина – авантюрист»); (as) fit as a pudding for a 

friar`s mouth – as much use for it as the Queen has for a yeld-hook [TTEM, c. 58] 

(«те, що треба – щось непотрібне»); curb (або kerb) merchant [АУФС, с. 250] – 

merchant prince [АУФС, с. 671] («дрібний – великий торговець»); нім. leicht wie 

ein Schneider sein – hatte sich ein Ränzlein angemäst`t als wie der Doktor Luther 

[НРФС, с. 449] («худий – повненький») тощо. 

Міжмовна антонімія засвідчена наступними прикладами: укр. майстер 

своєї справи (свого діла) [СФУМ, с. 364] – англ. fair-weather sailor [АУФС, 

с. 315] («фахівець з досвідом – новак»); нім. aus seinem Herzen keine 

Mördergrube machen [НРФС, с. 400] – англ. to put the doctor on («бути 

відвертим – обманювати»); пор. вище укр. продувна бестія – англ. a square 

shooter та ін. 

Як і у випадку з синонімією, антонімія також тісно пов’язана з явищем 

полісемії. У разі наявності кількох значень в однієї фраземи, вона може 
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належати до різних антонімічних пар. Приміром, англійський компаративний 

зворот (as) sober as a judge (або a parson) у значенні «розсудливий, 

здравомислячий» протиставляється, як уже зазначалося, виразу (as) mad as a 

hatter / as a weaver, а зі смислом «зовсім тверезий» – фраземі (as) drunk as a 

fiddler / as a piper / as a lord / as a potter. 

Синонімо-антонімічні ряди фразеологізмів можуть бути різної 

протяжності. Приміром, опозицію «людина з досвідом – новак» за рахунок 

синонімів можна продовжити наступним чином: укр. майстер своєї справи 

(свого діла), англ. old soldier, old tar [АУФС, с. 719], old guard, past master 

[АУФС, с. 750] – англ. fair-weather sailor [АУФС, с. 315], fresh-water sailor 

[АУФС, с. 359], Jack Raw [АУФС, c. 559], raw recruit [АУФС, с. 810], raw 

soldier [тж.]. 

Проаналізований нами паремійний матеріал виявив в основному 

семантичні співвідношення синонімічного характеру, натомість антоніми є 

радше винятком (укр. Як настане марець, так замерзне під тином старець 

[УППН, с. 57] – в марець не замерзає старець [ПТПП, с. 30]). Водночас ми 

можемо навести приклади синонімічних паремій, які позначають певні 

характеристики особистості у їх прямо протилежних, тобто як позитивних, так і 

негативних, виявах, пор. паремії на означення добрих і лихих господарів:  

1) укр. Добрий хазяїн рук не покладає  [УППН, с. 449]; У доброго хазяїна 

і кішка господиня [тж.]; За добрим господарем і худоба сумує [ПТПП, с. 72]; 

Господар перший встає, останній лягає [тж.] – Господар – що свині попродав 

[УППН, с. 450]; Хоче бути хазяїном, а не вміє коневі хвоста зав’язати [ПТПП, 

с. 73]; Господар з тебе кепський, як з собачого хвоста сито [ПТПП, с. 72]; 

Поганий господар і в своїй хаті змокне [ПТПП, с. 73]; Що то за господар, що 

свого добра не глядить [ПТПП, с. 73]; 

2) У доброї господині і півень несеться [ПТПП, с. 73]; У хорошої хазяйки 

хата – то повна чаша [тж.] – Господиня: три городи, одна диня (або .. на весь 

город одна диня) [УППН, с. 478] (про ліниву господиню, що не засадила город); 
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Господиня Маґда по припечку гайда [тж.]; Се Химка хазяйка [УППН, с. 477]; 

Химка й хазяйка, та лопати нема [тж.]. 

Протиставлення «хороший – поганий» щодо конкретніших родів занять 

виражають паремії: укр. Хорошії коровайниці хороший коровай бгають 

[УППН, с. 328] – Ледаякого бортника і мед ледачим пахне [тж.]; Добрий 

жнець не питає, чи широкий загінець [УППН, с. 335] – Злому женцеві кожний 

серп злий [ПТПП, с. 55].  

Серед англійських паремій нами виявлена пара, що протиставляє 

необхідність чи, навпаки, непотрібність порад і напучувань для фахівців із 

різним досвідом: «професіонал з досвідом не потребує порад» (пор. вище Cooks 

are not to be taught in their own kitchen; Old foxes want no tutors) – і, навпаки, 

«початківцю, недосвідченій людині треба мати доброго порадника» (A young 

trooper should have an old horse [АУФС, с. 1035]).  

Натомість значно поширенішим явищем є вживання одиниць із 

протилежним значенням у  структурі паремій, що виступає одним із джерел 

синонімічності. Приміром, ідею необхідності старанно працювати задля 

досягнення результату виражають українські прислів’я Де господар добре 

робить, там і поле добре родить [ПТПП, с. 72] та Де господар не ходить, там 

нивка не родить [УППН, с. 328] (робить – не ходить; родить – не родить). 

Спільне значення «своє має перевагу над чужим» мають українські паремії 

Чужа хата гірше ката [УППН, с. 428] та В своїм добрі всяк хазяїн [УППН, 

с. 429] (чужий – свій). 

Отже, фразеологічні одиниці з компонентом-назвою людини за родом 

занять найчастіше вступають в синонімічні, рідше в антонімічні відношення. 

Виявлено ряди синонімів з кількістю членів від 2 до 8 в межах однієї мови 

(найдовші ряди представлені в англійській фразеології), і до 17 одиниць – в 

рамках трьох досліджуваних мов, найчисельніші з яких утворюють прислів’я 

та приказки. Багатозначні фразеологізми в усіх трьох мовах представлені 

різною мірою (полісемія найбільше властива англійській мові), а явище 
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омонімії взагалі не спостерігається. Для паремій антонімія на рівні цілісного 

значення в цілому не є характерною.    

 

3.4. Аспекти варіативності внутрішньої форми фразем, що містять 

фахові назви 

 

Однією з особливостей фразеологічної системи є наявність у її одиниць 

численних і різноманітних за своїм характером фразеологічних варіантів. Тож, 

аналізуючи структурно-семантичну специфіку фразеологічних одиниць, що 

містять назви людини за родом занять, видається доцільним особливу увагу 

звернути на їхню варіативність, яка може проявлятись у лексико-семантичній, 

лексичній, синтаксичній, морфологічній, фонетичній і стилістичній площинах 

[ЛЭС]. 

Розглянувши варіативність в узагальненому плані – стосовно різновидів 

вираження ідеографічних категорій, понять та явищ об’єктивної дійсності у 

формі синонімів та на рівні наявності декількох значень в однієї і тієї ж 

фраземи, ми зупинимося на варіативності внутрішній. Перш за все необхідно 

зазначити, що варіативність може існувати в межах певного конкретного 

розряду фразеологічних одиниць, приміром, серед ідіоматичних фразем (напр., 

англ. the master of one`s destiny – the master of one`s fate «хазяїн своєї долі» 

[АУФС, с. 666]) чи компаративних зворотів (нім. laufen wie ein Faßbinder – 

rennen wie ein Faßbinder [НУФС: 1, с. 197] «бігти як очманілий»). Варіантами 

також можуть бути ідіома з експліцитним предикативним компонентом і її 

відповідник, що є формально номінативним, але водночас характеризується 

імпліцитною предикативністю, напр. укр. хазяйське око «господарський, 

дбайливий нагляд, догляд» [СФУМ, с. 466] – хазяйським оком оглянути 

«уважно, по-господарському оглянути що-небудь» [СУМ:11, с. 10]; англ. old 

soldier [АУФС, с. 719] – to come the old soldier over one [АУФС, с. 230]; нім. ein 

Streit um des Kaisers Bart [НРФС, с. 65] – um des Kaisers Bart streiten [тж.] тощо.   

Варіативність може мати й міжкатегоріальний вияв. Міжкатегоріально 
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паралельними щодо своєї внутрішньої форми можуть бути також ідіоми і 

співвідносні з ними прислів’я та приказки: укр. дурний піп хрестив [СФУМ, 

с. 752] – Дурний тебе піп христив, що в воду не впустив [УППН, с. 294]; за царя 

Гороха [СФУМ, с. 756] – За царя Горошка, коли було людей трошки; як сніг 

горів, а соломою тушили, як свині з походу йшли [УППН, с. 316]; англ. to pay the 

piper (також to pay the piper and call the tune) «1) нести витрати (і мати 

можливість контролювати їх); розплачуватися; 2) бути основною фігурою, бути 

господарем становища» [АУФС, с. 752] – He who pays the piper, calls the tune 

«хто платить гроші, той і командує» [АУФС, с. 491]; a beggar on horseback 

«вискочка; ворона в павиному пір’ї» [АУФС, с. 88] – Set a beggar on horseback 

and he`ll ride to the devil [тж.]; нім. das Auge des Herrn «хазяйське око» [НРФС, 

с. 47] – Das Auge des Herrn macht das Vieh fett «хазяйське око худобу живить» 

[тж.]; die drei gestrengen Herren [НРФС, с. 277] – Gestrenge Herren regieren nicht 

lange [тж.] тощо. 

Дослідження корпусу фразеологічних одиниць з компонентом-назвою 

людини за родом занять в аспекті варіювання їхньої внутрішньої форми 

дозволяє нам виокремити: лексичні, граматичні (морфологічні і синтаксичні), 

лексико-граматичні, фонетичні та орфографічні зміни у структурі таких 

висловів. 

1. Варіативність лексичного складу може стосуватись власне фахового 

позначення або ж інших компонентів виразу. Заміни, здебільшого синонімічні, 

можуть торкатися різних частин мови: 

- іменників: укр. Баба з лікарством, а Бог з поміччю [УППН, с. 377] 

(йдеться про знахарку) – Лікар з лікарством, а Бог з поміччю [тж.]; На ловця і 

звір біжить [УППН, с. 442] – На стрільця і звір біжить [тж.]; Без хазяїна і 

двір плаче – Без хазяїна і товар плаче [УППН, с. 450]; біжить, як швець з 

чобітьми на місто [УППН, с. 448] – біжить, як швець з чобітьми на торг 

[тж.]; Козак не боїться ні тучі, ні грому [УППН, с. 74] – Козак не боїться ні 

хмари, ні чвари [тж.]; англ. between maid [АУФС, c. 125] – between servant 

[тж.]; cradle robber [АУФС, с. 245] – cradle snatcher «людина, що фліртує з 
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кимсь, значно молодшим за себе; людина, що побралась з кимсь, значно 

молодшим за себе» [тж.]; parson`s nose [АУФС, с. 747] – pope`s nose «гузка 

(смаженої птиці)» [тж.]; a squire of dames – a squire of ladies [АУФС, с. 884]; 

yeoman of the cord [АУФС, с. 1032] – yeoman of the halter «кат або помічник 

ката» [тж.]; The best physicians are Dr. Diet, Dr. Quiet and Dr. Merryman  [АУФС, 

с. 121] – The best doctors are Dr. Diet, Dr. Quiet and Dr. Merryman  [тж.]; Every 

fox must pay with his skin to the flayer [АУФС, с. 308] – Every fox must pay with his 

skin to the furrier [TTEM, с. 66]; Every pedlar praises his own pack [TTEM, 

с. 47] – Every pedlar praises his own needles [SDFP]; нім. Nur die allerdümmsten 

Kälber wählen sich den Schlächter selber [НРПП, с. 29] – Nur die allerdümmsten 

Kälber wählen sich den Metzger selber [тж.]; Wie der Hirt, so die Herde [НРФС, 

с. 291] – Wie der Hirt, so das Vieh [тж.]; Wenn die Ärzte am besten raten, ist der 

Kranke gestorben [DSL, c. 154] – Wenn die Ärzte am besten raten, ist der Patient 

gestorben [DSL, c. 154]; Ein Apfel am Tach hält den Doktor in Schach [WDS] – Ein 

Apfel am Tag hält den Doktor in Schach [тж.] та ін.;  

- дієслів: укр. хазяйським оком оглянути [СУМ:11, с. 10] – хазяйським 

оком окинути [тж.]; Доти чоловік добрий, доки його десятником не 

наставлять [УППН, с. 84] – Доти чоловік добрий, доки його десятником не 

нарядили [тж.]; англ. doctors differ [АУФС, с. 277] – doctors disagree «думки, 

погляди авторитетів розходяться» [тж.]; A cat can look at a king [АУФС, 

с. 201] – A cat may look at a king «дивитися ні на кого не заборонено; і прості 

люди мають свої права у присутності високопоставлених осіб» [АУФС, с. 206]; 

нім. unter die Räuber fallen [НРФС, с. 451] – unter die Räuber geraten [тж.]; das 

kannst du halten wie Pfarrer Aßmann [НРФС, с. 43] – das kannst du machen wie 

Pfarrer Aßmann [тж.]; 

- прикметників: укр. Божий слуга [СФУМ, с. 666] – Господній слуга 

[тж.] – Христовий слуга [тж.]; Наше не пропаде, як попівське [УППН, с. 432] – 

Наше не пропаде, так як попове [тж.]; англ. a chief cook and bottle-washer 

[АУФС, с. 212] – a head cook and bottle-washer [тж.]; lucky bargee [АУФС, 

с. 633] – happy bargee [тж.]; your obedient servant [АУФС, с.  1035] – your 
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humble servant [тж.]; as pat as thieving to a tinker [TTEM, c. 48] – as fit as thieving 

to a tinker [тж.] – as proper (також appropriate / relevant / natural / spontaneous) 

as thieving to a tinker [тж.]; A bad workman quarrels with his tools [АУФС, с. 61] – 

An ill workman quarrels with his tools [тж.]; нім. den großen Herrn spielen [НРФС, 

с. 277] – den vornehmen Herrn spielen «удавати із себе поважну особу» [НРФС, 

с. 277]; Junger Arzt, höckeriger Kirchhof [DSL, c. 153] – Junger Arzt, buckliger 

Kirchhof [тж.]; 

- прислівників: укр. Шануй учителя паче родителя [УППН, с. 287] – 

Шануй учителя, як родителя [ПТПП, с. 48];  

- прийменників: укр. пан над панами [СФУМ, с. 484] – пан між панами 

[тж.]; і швець, і жнець, і на дуду грець [СФУМ, с. 775] – і швець, і жнець, і в 

дуду грець [тж.]; англ. Jack of both sides [АУФС, с. 559] – Jack on both sides 

«дворушник, людина, що намагається служити багатьом; і нашим, і вашим» 

[тж.]; 

- сполучників: укр. пан або пропав [Сл] – або пан або пропав [СФУМ, 

с. 484] – чи пан чи пропав [тж.] – хоч пан хоч пропав [тж.] (варіювання 

сурядних сполучників); як ковальський міх [СФУМ, с. 398] – мов ковальський 

міх [тж.] – наче ковальський міх [тж.]; 

- часток: укр. Посланця не б’ють, не рубають [УППН, с. 83] – Посланця 

ні б’ють, ні рубають [тж.] тощо.    

Інколи серед фразем з компонентом-назвою людини за родом занять 

спостерігається варіювання більше ніж одного компонента, напр.: укр. халіф на 

час (або годину) [СФУМ, с. 740] – каліф на час (або годину) [тж.]; яко тать [в 

нощі (вночі)], зі сл. з’явитися, прийти [СФУМ, с. 707] – як тать [в нощі 

(вночі)], зі сл. з’явитися, прийти [тж.]; З паном не братайся [УППН, с. 94] – З 

паном не братайся, жінці правди не кажи, чужої дитини не май за свою [тж.] – 

З паном не дружи, жінці не звіряйся, а чужих дітей не приймай [тж.]; англ. the 

abbot (або lord, master) of misrule – шотландський вираз the abbot (або master) of 

unreason [АУФС, с. 13]; not to care (або mind) a tinker`s curse [АУФС, с. 703] – 

not to care (або mind) a tinker`s damn [АУФС, с. 703]; tell it (або that, this) to the 
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marines [АУФС, с. 933] – tell it (або that, this) to the horse-marines [тж.] (другий 

вираз є жартівливим варіантом першого, адже horse-marines «морська 

кіннота» – неіснуючий рід війська); Adversity is a good teacher [АУФС, с. 20] – 

adversity is a great schoolmaster [тж.] – Adversity is a strict master [тж.]; нім. sich 

zum Advokaten einer Sache machen [НРФС, с. 24] – sich zum Anwalt einer (guten) 

Sache machen [НРФС, с. 38] – als Anwalt einer guten Sache auftreten «виступати в 

захист чогось» (останні два вирази можуть мати відтінок позитивного значення 

«вступати на захист якоїсь хорошої справи» [тж.]);   

Слід зазначити, що існування декількох варіантів наведених 

фразеологічних одиниць зі збереженням семантичної цілісності вмотивоване й 

наявністю чи відсутністю факультативних членів і пов’язане з редукцією або 

нарощенням образу, що лежить в основі стійких словосполучень. Так, в 

українському компаративному звороті причепитися (або приставати, 

чіплятися) як шевська смола до чобота (або кожуха) [СФУМ, с. 671] саме 

прикметник шевський, похідний від відповідного роду занять, може виступати 

таким факультативним членом, при упущенні якого утворюється варіант 

причепитися (або приставати, чіплятися) як смола до чобота (або кожуха) 

[тж.]. Іншими прикладами змін у кількості лексичних змін виступають такі 

паремії: укр. Пані на всі сані [УППН, с. 92] – Пані на всі сані, тільки хвіст 

волочиться [тж.] – Оце пані на всі сані, ще й ноги волочаться [тж.] (хвіст, 

ноги – факультативні члени); Панська ласка до порога [УППН, с. 94] – Панська 

ласка до порога, а поріг переступив, то вже ласку утратив [тж.]; англ. (as) 

thick as thieves [АУФС, с. 941] – (as) thick as thieves at a fair [тж.]; Experience is 

the best teacher [ААПП, с. 97] – Experience is the best teacher but it charges high 

tuition fees [тж.]; Children and drunkards speak the truth [ААПП, с. 107] – 

Children, fools and drunkards speak the truth [тж.]; нім. Dem Arzt folgt der 

Pfarrherr [DSL, c. 152] – Dem Arzt folgt der Pfarrherr, dem Pfarrherrn der 

Kirchner und läutet zu Grabe [тж.]. 

Нові варіанти фразеологічних одиниць також можуть виникати у 

результаті метонімічної взаємозаміни лексем у їх складі, напр.: укр. Як прийде 
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марець, то обмерзне старцю палець [УППН, с. 57] – Як настане марець, так 

замерзне під тином старець [тж.] (серед інших змін наявна і метонімічна 

«частина тіла – особа»); англ. The cowl does not make the monk [АУФС, с. 244] – 

The hood does not make the monk [тж.] (hood «капюшон» – частина одягу cowl 

«сутана з капюшоном»).  

2. Варіативність граматичної структури охоплює: 

а) морфологічні зміни, які стосуються різних частин мови та різних 

граматичних категорій, таких як: 

- категорія відмінка іменників: укр. На злодію шапка горить [УППН, 

с. 490] – На злодієві шапка горить [тж.]; Терпи, козак, отаман будеш [УППН, 

с. 140] – Терпи, козаче, отаманом будеш [тж.]; нім. Herr im Haus sein [НРФС, 

с. 276] – Herr im Hause sein «бути хазяїном» [тж.];  

- категорія числа та відмінка іменників: укр. помазатися в пани [СФУМ, 

с. 539] – помазатися паном [тж.]; у цьому та попередніх наведених прикладах 

варіативна складова фразеологізмів з’являється унаслідок вживання як різних 

відмінків (пани, паном), так і різних форм того ж відмінка (злодію, злодієві – 

форми місцевого відмінка); 

- категорія роду прикметників, а також і іменників: укр. різницький 

собака [СФУМ, с. 673] – різницька собака [тж.]; 

- категорія роду займенників: англ. Her Majesty`s servants [АУФС, 

с. 488] – His Majesty`s servants «1) заст. жарт. актори, артисти; 2) заст. кати, 

вішальники» [тж.]; 

- категорія особи займенників: укр. Ваш покірний слуга [СФУМ, с. 666] – 

твій покірний слуга [тж.]; 

- категорія означеності / неозначеності (виражається за допомогою 

артикля): англ. to a queen`s taste – to the queen`s taste [АУФС, с. 955]; master of 

ceremonies – master of the ceremonies [АУФС, с. 666]; нім. Das kannst du halten 

wie Pfarrer Aßmann [НРФС, с. 43] – Das kannst du halten wie der Pfarrer Aßmann 

[тж.]; 

- категорія часу дієслів: нім. Er ist in Rom gewesen und hat den Papst nicht 
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gesehen [НРФС, с. 430] – Er war in Rom und hat den Papst nicht gesehen «був у 

Римі, а папи римського не бачив» [НРФС, с. 464] (різні часові форми дієслова 

sein «бути»); Es ist kein Meister vom Himmel gefallen [НУФС: 2, с. 50] – Es fällt 

kein Meister vom Himmel [НРФС, с. 286] (форми теперішнього і минулого часу 

дієслова fallen);  

- категорія виду дієслів: укр. пускати в старці [СФУМ, с. 585] – 

пустити в старці «доводити до зубожіння, злиднів» [тж.] (паралельне 

використання недоконаного і доконаного виду дієслова);  

- категорія виду, особи та роду дієслів: укр. величається, як чумацька 

воша [УППН, с. 143] – звеличивсь, як чумацька воша [тж.] (дієслово третьої 

особи недоконаного виду змінюється на дієслово третьої особи чоловічого роду 

доконаного виду);   

- категорія суб’єктивної оцінки, яка представлена зменшувальною 

формою іменника і виражає зневажливе ставлення: укр. без царя в голові 

[СФУМ, с. 755] – без царка в голові [тж.] тощо.  

б) синтаксичні варіації, які здебільшого передбачають зміни порядку 

розташування компонентів у стійкому висловлюванні: укр. Я то не я, попова 

свиня [УППН, с. 144] – Не я то я, попова свиня [тж.]; Цар далеко, а Бог високо 

[УППН, с. 362] – Бог високо, а цар далеко [тж.]; Без попа й не почнеш [УППН, 

с. 481] – Що ж, треба попа, щоб почав [тж.]; Недбайлиця гірше п’яниці [УППН, 

с. 477] – Краще п’яниця, як недбайлиця [тж.]; англ. Let the cobbler stick to his last 

[АУФС, с. 221] – The cobbler must (або should) stick to his last [тж.]; a Jack of all 

trades and master of none [АУФС, с. 558] – a Jack of all trades is master of none 

[тж.]; Who shall decide when doctors differ? [АУФС, с. 277] – When doctors differ 

who shall decide? [АУФС, с. 1003] – When doctors differ who`s to decide? [тж.]; 

The work shows the workman [АУФС, с. 1026] – A workman is known by his work 

[тж.]; The hood does not make the monk [АУФС, с. 244] – It is not the hood that 

makes the monk [тж.]; нім. Meister über etwas werden [НУФС: 2, с. 50] – einer 

Sache Meister werden «оволодіти чим-небудь; узяти що-небудь у свої руки; 

упоратися з чимось» [тж.].    
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3. Лексико-граматична варіативність (змішаного типу): укр. возити попа 

в решеті – повозити попа в решеті «говорити неправду, брехати під час 

сповіді» [СФУМ, с. 122]; зависливі очі, як у попа [УППН, с. 236] – попівські очі 

[тж.]; оце виріс з Поліського злодія [УППН, с. 384] – виріс, як Поліський злодій 

[тж.]; Коли маєш сто кіп, то будеш піп [УППН, с. 46] – Як сто кіп, так і піп 

[тж.]; Два когути, два дими, дві господині ніколи не погодяться [УППН, 

с. 209] – Два півні і дві господині не згодяться ні завтра, ні нині [ПТПП, с. 73]; 

Він знає, що король обідає [УППН, с. 303] – Ніхто того не відає, що король 

обідає [тж.] (обидва вирази означають, що ніхто не знає, хто що робить на 

самоті або ж чужого прибутку і витрат); Пан що хоче, те й робить [УППН, 

с. 92] – Пани, як дурні: що хотять, те роблять [тж.]; З паном дружи, а за 

пазухою камінь держи [УППН, с. 94] – З панами живи, а за пазухою камінь 

держи [тж.]; Добрий жнець не питає, чи широкий загінець [УППН, с. 335] – Не 

питає добрий жнець, чи широкий загонець [ПТПП, с. 41]; англ. bishop sleeve 

[АУФC, с. 136] – bishop`s sleeve [тж.]; death merchant [АУФС, с. 266] – merchant 

of death [тж.] (на рівні лексики – поява прийменникового компонента, 

граматики – зміна порядку слів і характеру синтаксичного співвідношення); 

Like carpenter, like chips [АУФС, с. 612] – Such carpenters, such chips [тж.]; Let 

every pedlar carry his own burden [DP, c. 450] – Every pedlar must carry his own 

pack [TTEM, c. 47]; It is better poor and free than rich and a slave – Better starve 

free and be a slave [ААПП, с. 285]; Preacher, be advised by your own sermons 

[ААПП, с. 45] – He is a good preacher who follows his own preaching [тж.]; When 

the devil was sick, the devil a monk would be [ААПП, с. 250] – When the devil was 

sick, a monk was he [тж.] – When the devil was well, the devil of a monk was he 

«коли старість прийде, то й чорт у монастир піде» [тж.]; нім. der hinkende Bote 

kommt nach [НРФС, с. 101] – der hinkende Bote kommt hinterher «погані новини 

поширюються швидко» [тж.]; nicht (mehr) Herr über sich selbst sein [НРФС, 

с. 276] – nicht (mehr) Herr über seiner selbst sein [тж.] – nicht (mehr) Herr über 

seiner Sinne sein [НРФС, с. 276]; wo auch der Kaiser zu Fuß hingeht [НРФС, 

с. 310] – wo selbst der Kaiser zu Fuß hingeht [тж.] – wo selbst der Kaiser ohne 
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Begleitung hingeht [тж.]; Das Werk lobt den Meister [НРФС, с. 395] – Am Werke 

erkennt man den Meister [тж.]; Das verschweigt des Sängers Höflichkeit [НРФС, 

с. 293] – Darüber schweigt des Sängers Höflichkeit «це вмовчується; про це заради 

пристойності не варто говорити» [тж.]; Der Schuster hat die schlechtesten Schuhe 

[НРФС, с. 502] – Der Schuster trägt immer die schlechtesten Stiefel [тж.] тощо.  

Варіативність змішаного типу також демонструють українські прислів’я 

За добрим господарем і свиня господиня [ПТПП, с. 72] – У доброго хазяїна і 

кішка господиня [УППН, с. 449], де комбінуються лексичні (іменники 

господар – хазяїн, кішка – свиня та прийменники у – за) та морфологічні 

(відмінкові форми прикметників та іменників) варіації. Оптимальне збереження 

семантики забезпечує взаємозаміна лексем господар – хазяїн, остання з яких у 

лексикографічних джерелах тлумачиться, серед іншого, як «господар дому» 

[СУМ: 11, с. 8], таким чином виступаючи синонімом до попередньої і не 

змінюючи представлення позначуваного образу. Однак взаємозаміна іменників 

кішка і свиня дещо змінює характер образного представлення, що знову ж 

свідчить про певну розмитість меж варіативності та синонімічності 

фразеологізмів. Хоча у цьому випадку, відносячи вищеозначені паремії саме до 

варіантів, ми можемо узагальнити предмет окреслення, позначуваний 

лексемами кішка і свиня як «різновид свійської тварини», яка є доглянутою і 

засвідчує вміле виконання господарем своїх домашньо-побутових обов’язків. У 

результаті переосмислення прислів’їв ми й маємо значення «У хорошого 

господаря все до ладу». Змішаний тип варіативності демонструють також 

німецькі прислів’я Der Kirchhof deckt die Sünden der Ärzte zu [ПНМ, с. 58] – Die 

Irrtümer des Arztes deckt die Erde [BZ, с. 38], де поряд з лексичними 

відмінностями наявні морфологічні (форми однини і множини іменника Arzt) та 

синтаксичні (зворотний порядок слів).    

У деяких виразів наявні декілька варіантів, які можуть протиставлятися 

один одному за різними типами змін у їх структурі. Лексична варіативність 

ключової назви роду занять спостерігається в англійських пареміях The 

cobbler`s wife is the worst shod [АУФС, с. 221] та The shoemaker`s wife is the 
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worst shod [тж.] (обидва іменники позначають шевця – майстра, що виготовляє 

та ремонтує взуття). За рахунок нарощення образу і збільшення лексичного 

складу з’являється варіант The smith`s mare and the cobbler`s wife are always the 

worst shod [тж.], якому можна протиставити вираз зі синтаксично зміненою 

граматичною структурою і зміною тих же лексем cobbler і shoemaker: Who goes 

more bare than the shoemaker`s wife and the smith`s mare? [тж.]. Морфологічні 

варіації іменникових форм (зміна категорій відмінку та числа) спостерігаються 

в українських виразах: піти в старці [СУМ: 9, с. 653] – піти старцями [тж.] – 

піти старцем «стати жебраком, почати жебракувати» [тж.]. За рахунок 

розширення лексичного складу утворюються такі варіанти: піти в старці 

(старцями, старцем) по світу – піти в старці (старцями, старцем) в світи 

[СУМ: 9, с. 653], які знову ж таки можна протиставити за морфологічними 

відмінностями доданих елементів. Таким чином вибудовується ланцюжок 

видозмін різного типу: англ. Beggars can`t be choosers [АУФС, с. 88] – Beggars 

mustn`t be choosers [тж.] (відмінність у лексичному складі і, відповідно, у 

значенні, пор. «жебраки не можуть перебирати» – «жебраки не повинні 

перебирати») – Beggars must be no-choosers [тж.] (змішаного типу) – Beggars 

should be no-choosers [тж.] (змішаного типу по відношенню до всіх попередніх 

варіантів, але лише лексичного стосовного останнього). 

4. Фонетичні зміни демонструють: укр. на всю гу́бу пан – на всю губу́ пан 

(другий варіант наголошення є більш рідкісним) [СФУМ, с. 173]; англ. among 

the blind the one-eyed man is king [АУФС, с. 30] – amongst the blind the one-eyed 

man is king «на безриб’ї і рак риба» [тж.] (варіантна форма amongst утворилася в 

середньоанглійський період (1150–1500 р.р.) від прийменника among за 

допомогою додавання закінчення – st, зберігаючи те ж значення і будучи 

приналежною до тієї ж частини мови [OED]); нім. жарт. da guckt der Fleischer 

raus [НРФС, с. 183] – da guckt der Fleischer heraus «великий палець назовні (з 

дірки на панчосі)» [тж.] (звукові видозміни відокремленого префікса дієслова: 

одна форма – повна, інша – усічена спереду);  

5. Орфографічна варіативність: англ. curb merchant [АУФС, с. 250] – kerb 
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merchant [тж.]; gray friar [АУФС, с. 438] – grey friar [тж.] (варіативність 

останніх двох випадків обумовлена наявністю двох варіантів написання лексем, 

перший з яких – американський, інший – британський); Shurat weaver [TTEM, 

c. 57] – Surat weaver «нікудишня особа або кепський робітник» [тж.]; Doctor 

Jekyll and Mr. Hide [АУФС, с. 277] – Dr. Jekyll and Mr. Hide «людина, що втілює 

в собі два начала (добре і зле)» [АУФС, c. 277] (вживанням повної і редукованої 

форм лексеми doctor); game warden [АУФС, с. 369] – Game Warden «лісник, що 

охороняє дичину; мисливський інспектор» [тж.]; minister of the light [АУФС, 

с. 675] – minister of the Light «ангел, святий дух» [тж.]; printer`s devil [АУФС, 

с. 776] – Printer`s Devil «розсильний у друкарні або видавництві; учень у 

друкарні» [тж.]; brain worker [АУФС, c. 154] – brain-worker [тж.]; bull shooter 

[АУФС, с. 173] – bull-shooter «хвалько, балакун» [тж.]; a nation of shop-keepers 

[АУФС, с. 687] – a nation of shopkeepers «нація крамарів (прізвисько англійців)» 

[тж.] тощо. 

У разі залучення до аналізу відомостей більш ніж однієї мови ми можемо 

зафіксувати прояви міжмовної фразеологічної варіативності. Фразеологізми, 

побудовані за спільною моделлю внутрішньої форми, а також еквівалентні за 

своїм цілісним значенням, можуть розглядатись як реалізації певного 

абстрактного інваріанта. Тож поняття варіативності охоплює також явище  

функціональної рівноцінності, тобто наявності фразеологічних паралелей між 

трьома мовами. 

Проаналізований фразеологічний матеріал дозволяє нам констатувати 

наявність фразем з назвами людини за родом занять, які мають еквіваленти в 

одній чи навіть двох інших досліджуваних мовах. Відповідно ми виділяємо такі 

типи цих одиниць: 

1) паралелізми, що існують в усіх трьох мовах: цар (або князь) тьми 

[СФУМ, с. 755] – the prince of darkness [АУФС, с. 775] – der Fürst der Finsternis 

[НРФС, с. 194] (спільне біблійне походження); лицар печального (або сумного) 

образу [СФУМ, c. 339] – the Knight of the Rueful Countenance [АУФС, с. 579] – 

der Ritter von der traurigen Gestalt [НРФС, с. 462] (вираз походить з іспанської 
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мови el caballero de la triste figura); господар (або пан, хазяїн) становища 

[СФУМ, с. 163] – master of the situation [АУФС, с. 102] – Herr der Lage [НРФС, 

с. 276]; По роботі пізнати майстра [УППН, с. 335] – A workman is known by his 

work [АУФС, с. 1026] – Am Werke erkennt man den Meister [НРФС, с. 395]; Коли 

сь швець, пильнуй свого копита [УППН, с. 426] – Let the cobbler stick to his last 

[АУФС, с. 221] – Schuster, bleib bei deinen Leisten! [НРФС, с. 369] (спільна 

цілісна семантика й приблизно однакова внутрішня семантична структура пор. 

дослівний переклад англійського прислів’я «Нехай швець тримається свого 

копила» та німецького «Шевцю, тримайся своєї мірки»; походить з латині ne 

sutor supra (або ultra) crepidam (слово judicet пропускається)); Лікарю, зцілися 

сам! [Сл] – Physician, heal thyself! [АУФС, с. 755] – Arzt, hilf dir selber! [НУФС: 

1, с. 48] (біблеїзми); Ваш (твій) покірний слуга [СФУМ, с. 666] – your obedient 

servant [АУФС, с. 1035] – Ihr ergebenster Diener [DWDS]; Нема пророка в своїй 

країні [Сл] – A prophet never received honour in his own land [АУФС, с. 777] – 

Der Prophet gilt nichts in seiner Vaterlande [НРФС, с. 443] (із Євангелія); 

Горбатий цвинтар у молодого лікаря [УППН, с. 604] – A young doctor makes a 

humpy churchyard [SDFP] – Junger Arzt, höckeriger Kirchhof [DSL, c. 153]; 

Старенької сумки нігди не наповниш [УППН, с. 230] – A beggar`s purse is 

bottomless [ААПП, с. 22] – Bettelsack ist bodenlos [ПНМ, с. 32];   

2) паралелізми, що існують у двох досліджуваних мовах: 

а) в українській та англійській: Вогонь добрий слуга, але поганий хазяїн 

[ПТПП, с. 12] – Fire is a good servant but a cruel master [ААПП, с. 264]; Який 

піп, така його й парафія [УППН, с. 326] – Like priest, like people [АУФС, 

с. 613]; Ковалева кобила і шевцева жінка ходять звичайно босі [СНМ, с. 134] – 

The smith`s mare and the cobbler`s wife are always the worst shod [АУФС, с. 221]; 

Злому женцеві кожний серп злий [ПТПП, с. 55] – A bad shearer never had a good 

sickle [ААПП, с. 255]; 

б) в українській та німецькій: яко (як) тать [в нощі (вночі)], зі словами 

з’явитися, прийти [СФУМ, с. 707] – wie ein Dieb in der Nacht [НРФС, с. 125] 

(спільне біблійне походження); лицар без страху і догани [CФУМ, с. 339] – ein 
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Ritter ohne Furcht und Tadel [НРФС, с. 462] (обидва вирази походять з 

французької мови – chevalier sans peur et sans reproche, значення див. розділ 2, 

параграф 2.3); хазяйське око [СУМ: 11, с. 10] – das Auge des Herrn [НРФС, 

с. 47]; Хазяйське око товар живить [УППН, с. 443] – Das Auge des Herrn macht 

das Vieh fett [НРФС, с. 47]; На злодієві шапка горить [УППН, с. 490] – Dem 

Diebe brennt die Mütze auf dem Kopf [ПНМ, с. 45]; Що новий лікар, то новий 

цвинтар [УПІП] – Neuer Arzt, neuer Kirchhof [DSL, с. 153]; Хто любить попа, а 

хто попадю [УППН, с. 242] – Dem einen gefällt der Pastor, dem andern die 

Pastorin [ПНМ, с. 45]; Всякий свого щастя коваль [ПТПП, с. 128] – Jeder ist 

seines Glückes Schmied [НРФС, с. 308]; Який пастух, така й череда [УППН, 

с. 326] – Wie der Hirt, so die Herde [НРФС, с. 291]; 

в) в англійській та німецькій: the prince of the world [АУФС, c. 775] – der 

Fürst dieser Welt [НРФС, с. 194] (біблійний вираз); the king of beasts [АУФC, 

с. 577] – der König der Tiere [НРФС, с. 337] (український відповідник цар звірів 

«лев» лексикографічними джерелами фіксується, але не як фразеологізм, а як 

вільне словосполучення, де слово цар має переносне значення «який 

підпорядковує навколишніх своєму впливу або переважає всіх (все) чим-

небудь» [СУМ: 11; с. 180]); dumb waiter [АУФС, с. 295] – der stumme Diener 

[НРФС, с. 125]; to be master of one`s self [АУФС, с. 102] – über sich Herr sein 

[НРФС, с. 276]; As is the workman so is the work [АУФС, с. 40] – Wie der Meister, 

so das Werk [НУФС: 2, с. 50]; No man can serve two masters [АУФС, с. 695] – 

Niemand kann zwei Herren dienen [PUL]; God heals, and the doctor takes the fee 

[ААПП, с. 42] – Gott macht gesund – und der Doktor kriegt`s Geld [DQ]; A young 

physician should have three graveyards [ААПП, с. 141] – Ein junger Arzt muss drei 

Friedhöfe haben [WDS]; While the doctors consult, the patient dies [SDFP] – Wenn 

die Ärzte am besten raten, ist der Patient gestorben [DSL, c. 154]; Every doctor 

thinks his pills the best [SDFP] – Jeder Arzt hält seine Pillen für die besten [DSL, 

с. 153]; Too many cooks spoil the broth [АУФС, с. 957] – Viele Köche verderben 

den Brei [НРФС, с. 102]; Opportunity makes a thief [АУФС, с. 735] – Gelegenheit 

macht Diebe [НРФС, с. 125]; Little thieves are hanged, but great ones escape 
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[АУФС, с. 616] – Kleine Diebe hängt man, große läßt man laufen [НРФС, с. 125]; 

Experience is the best teacher [ААПП, с. 97] – Erfahrung ist die beste Lehrmeisterin 

[НРФС, с. 156] (вираз походить з лат. Experimentia est optima rerum magistra 

[WQE]); Among the blind the one-eyed man is king [АУФС, с. 30] – Unter den 

Blinden ist der Einäugige König [НРФС, с. 92]; Every cock is master of his own 

dunghill [АУФС, с. 221] – Jeder Hahn ist König auf seinem Mist [RR] 

(етимологічно з франц. un coq est bien fort sur son fumier; в українському 

відповіднику, як і у французькому, цілісне значення зберігається, але назва за 

родом занять втрачається, пор. І півень на своєму смітті гордий [УНПП, 

c. 124]).  

Як засвідчує наведений матеріал, паралелізмами часто виступають вирази 

спільного біблійного походження. Так, приміром, крилатий вислів укр. Лікарю, 

зцілися сам! (пор. вище його відповідники англ. Physician, heal thyself! та нім. 

Arzt, hilf dir selber!) первісно вжито як цитату прислів’я у проповіді Ісуса 

Христа, зверненій до тих, хто моляться і очікують від нього дива, яке б 

підтвердило його призначення як месії [РСС, с. 238]: «And he said unto them, Ye 

will surely say unto me this proverb, Physician, heal thyself: whatsoever we have 

heard done in Capernaum, do also here in thy country» [251, Luke 4: 23]. Цей 

євангельський вислів нині виражає докір людині, яка не помічаючи власних 

вад, осуджує їх в інших. Лікаря тут представлено негативно – у тому плані, що 

він не може чи не хоче вилікувати власну хворобу.  

Біблійне походження також має спільний для трьох мов вищезазначений 

вираз A prophet never received honour in his own land. Ця фраза існує в 4 

варіантах у різних місцях Євангелія, три з яких зафіксовані сучасними 

лексикографічними джерелами як фразеологічні варіанти: «And they were 

offended in him. But Jesus said unto them, A prophet is not without honour, save in 

his own country, and in his own house» [251, Matthew 13: 57] (виділена фраза є 

ідіомою [АУФС, с. 777]); But Jesus said unto them, A prophet is not without 

honour, but in his own country, and among his own kin, and in his own house [251, 

Mark 6: 4]; And he said, Verily I say unto you, No prophet is accepted in his own 
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country [251, Luke 4: 24] (звідси варіант A prophet is not accepted in his own land 

[WQE]); For Jesus himself testified, that a prophet hath no honour in his own 

country [251, John 4: 44 (звідси A prophet never received honour in his own country 

[АУФС, с. 777]). Ісуса як пророка шанували і визнавали в багатьох містах, але 

«вітчизна» виявилася для нього негостинною. Жителі Назарету бачили в Христі 

простого жителя, як і вони самі, і не допускали того, що саме Він посланий 

Богом. Переосмислене значення виразу полягає в тому, що люди не вірять у 

талант, геніальність або істинність слів особи, яка перебуває поруч з ними. 

Передбачається, що все істинно мудре, правильне і т. д. може з’явитися не тут, 

на рідній землі, а десь на чужині [ЭСКС].  

Продовжує ряд біблійних висловів німецька ідіома der Diener zweier 

Herren та її україномовний еквівалент слуга двох панів. В Євангелії від Матвія 

Ісус каже: «Niemand kann zwei Herren dienen: entweder er wird den einen hassen 

und den andern lieben, oder er wird dem einen anhangen und den andern verachten. 

Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon» [241, Matthäus 6: 24]. Те ж 

говориться в Євангелії від Луки: «Kein Knecht kann zwei Herren dienen…» [241, 

Lukas 16: 13]. Цей вираз й інші його варіанти (нім. zwei Herren dienen [НРФС, 

с. 277], Niemand kann zwei Herren dienen [PUL]; No man can serve two masters 

[АУФС, с. 695]; Man cannot serve two masters [АУФС, с. 660]; укр. Двом панам 

тяжко служити [УППН, с. 94]) зазвичай вживаються для характеристики 

дворушництва, а також цитуються у випадках, коли хочуть дати комусь 

зрозуміти, що необхідно прийняти чітку позицію стосовно того, чиїх інтересів 

ця людина хоче притримуватися. Італійський драматург Карло Гольдоні 

використовував біблійну цитату der Diener zweier Herren як назву своєї комедії 

(1749), у якій герой Труффальдіно, бажаючи побільше заробити, служить 

одночасно двом панам, приховуючи це від обох своїх господарів [ЭСКС]. У     

8-му розділі своєї історії в картинках «Художник Клексель» німецький поет-

гуморист і художник Вільгельм Буш робив алюзію до біблійного афоризму в 

наступних словах: «З двома джентльменами погано боротися». І він додає 

настільки ж глибоке розуміння: «Ще гірше, боюся, з двома дамами» [PUL]. 

http://universal_lexikon.deacademic.com/271000/Matth%C3%A4us
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Отже, можна стверджувати, що ідіоматична фразема der Diener zweier Herren є 

крилатим висловом, який набув значного поширення і втілився у декількох 

варіантах. 

Еквіваленти, охоплені явищем паралелізму, можуть бути повними 

(більшість наведених вище прикладів) і частковими, як семантично, так і 

граматично. Наведемо приклад часткової еквівалентності. Український 

фразеологізм філософський камінь [СУМ: 10, с. 595], англійський the 

philosopher`s stone [АУФС, с. 755] та німецький der Stein des Weisen [НРФС, 

с. 536] мають однакове значення «чудодійна речовина, здатна перетворювати 

метали в золото, виліковувати всі хвороби, повертати молодість, продовжувати 

життя тощо». Первісно це був алхімічний термін, історія походження якого 

пояснюється тим, що середньовічні алхіміки ставили собі за мету добути таку 

речовину. З часом ідіоматична фразема стала предикативною одиницею, яка, 

зокрема, у німецькій мові має додаткові значення «1) початок усіх речей; 

2) вирішення проблеми», що засвідчує розширення семантики виразу. Вказівка 

на фах в українській фраземі передається прикметником «філософський», в 

англійському виразі the philosopher`s stone іменником у присвійному відмінку, а 

в німецькій сполуці der Stein des Weisen (букв. «камінь мислителя») дещо іншим 

іменником-позначенням людини, здатної до глибокого філософського 

мислення. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Здійснений аналіз фразем із лексичним компонентом на позначення 

людей за родом занять на рівні їхньої цілісної семантики підтвердив загальну 

закономірність, згідно з якою сучасна фразеологія з точки зору ідеографічної 

класифікації має суттєво виражений та домінуючий антропоцентричний 

характер: більшість стійких словосполучень пов’язані з фразеологічною 

макросистемою «Людина». Особливо чисельною виявилася група, яка позначає 

трудову діяльність людини, адже її категоріальна семантика є безпосереднім 
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відображенням семантики відповідного фразеологічного компонента – назви 

людини за родом занять. 

Крім того, ми можемо стверджувати, що у фразеологізмах, які містять 

назви людини за родом занять, переважає  негативна  конотація. Доказом цього 

є семантичні підгрупи, де подається характеристика людської натури, 

міжособистісних стосунків, соціальних явищ.  

Проаналізувавши особливості прояву системних відношень у фразеології 

досліджуваних мов на матеріалі фразем, які містять назву людини за родом 

занять, можна зробити висновок, що поширеними є явища синонімії та 

полісемії. На розвиток полісемії впливають такі фактори, як метафоричний або 

метонімічний зсув цілісного значення фразеологічної одиниці, повторне 

використання вихідного мотивування, звуження або розширення цілісного 

змісту. 

Синонімічні ряди групуються довкола певних семантичних рубрик. 

Найчастіше такі ряди виражають характеристику особистості, морально-етичні 

і соціальні цінності, характерні для національного характеру українців, 

англійців та німців.  Слід також підкреслити, що у поле зору паремійних 

синонімів потрапляють і відношення між зовнішніми та внутрішніми рисами і 

характеристиками людей.     

Явища полісемії, синонімії та антонімії тісно взаємопов’язані. У разі 

наявності кількох значень в однієї фраземи, вона може одночасно належати до 

різних синонімічних рядів та антонімічних пар. 

Явище фразеологічної варіативності зумовлюють: 1) редукція або 

нарощення образу, що є основою стійких словосполучень; 2) поява у складі 

фразем нових лексичних одиниць і одночасне функціонування архаїзмів (пор. 

укр. каліф – халіф, яко – як); 3) метонімічні взаємозаміни лексем у їх складі; 

4) вживання редукованих форм поряд з повними; 5) одночасне функціонування 

різних граматичних форм приналежних категоріям відмінка, роду, числа, 

означеності / неозначеності, часу, виду, особи, суб’єктивної оцінки; 6) зміна 

порядку розташування компонентів у стійкому висловлюванні. 
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У міжмовному плані фразеологічна варіативність постає у вигляді 

наявності міжмовних паралелей, котрі можуть розглядатись як варіанти 

втілення певного абстрактного інваріанта. Наявність паралелізму може бути 

поясненою спільним походженням, наприклад, як засвідчив матеріал, 

біблійним. До виникнення паралелей також призводять запозичення з однієї 

мови в іншу. Так, деякі вирази, які мають еквіваленти в інших досліджуваних 

мовах, походять з латинської, французької та іспанської. І, звісно ж, може мати 

місце й незалежна фразеологічна конвергенція. 

Положення й висновки, представлені в цьому розділі, висвітлено в таких 

публікаціях автора [157; 168; 169; 170; 175]. 
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РОЗДІЛ 4 

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОЇ 

ФОРМИ ФРАЗЕМ ІЗ ЛЕКСИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ-НАЗВОЮ 

ЛЮДИНИ ЗА РОДОМ ЗАНЯТЬ  

 

 

На сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки існують різні підходи до 

визначення поняття внутрішньої форми. Т. Р. Кияк визначає його як 

«розумовий інтеріоризований образ, що потенційно абстрагує та відображає у 

вигляді аперцептивного уявлення одну чи декілька ознак денотата, фіксується в 

пам’яті носія мови морфемною структурою слова чи виразу» [82, с. 67]. 

Внутрішня форма фразеологічної одиниці трактується як «її початкове 

денотативне значення, яке випливає з сукупності реальних значень слів-

компонентів» [ТПЛ, с. 16]. За визначенням Г. О. Винокура, це «відношення 

трьох одночасно актуальних семіотичних систем: денотативної (пряме 

значення), конотативної (поетичне значення) і метамовної (рефлективне 

значення)» [35, с. 327]. Опираючись на вищеозначені визначення, ми можемо 

констатувати, що внутрішня форма фразеологізму розуміється як зв’язок 

цілісного значення цієї одиниці з окремими значеннями її компонентів. У 

цьому контексті ми намагатимемося простежити відтворення лексичної 

семантики на лексико-фразеологічному рівні. 

Цей розділ присвячений тому, як значення лексичних компонентів-

фахових імен відображається у цілісному значенні відповідних фразем. 

Аналізуючи внутрішню форму останніх, ми, зокрема, спробуємо визначити, 

яким є той семантичний «внесок», що його робить найменування людини за 

родом занять, як теж і інші компоненти фраземи, у формування глобального 

змісту виразу. Інакше кажучи, нас цікавитиме семантична роль відповідних 

лексем у внутрішньофразеологічному контексті, зокрема вираження ними 

фразеопохідних різновидів значень.  

Нашим завданням є також встановлення особливостей того, що можна 

назвати фразеологічним образом осіб певного роду занять. Інакше кажучи, 
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йдеться про те, як саме репрезентуються денотати фахових найменувань у 

внутрішній формі аналізованих нами утворень. У цьому руслі лежить і 

розкриття ролі оцінних асоціацій, закріплених за найменуваннями людей за 

родом занять, що виступають у складі фразеологічних одиниць досліджуваних 

мов. Асоціативне поле таких назв у їхньому прямому значенні не відбите у 

словниках, натомість воно виявляється у їхньому переносному, іронічному та 

зневажливому вживанні, пор. у випадку укр. пан «людина, яка виділяється 

розбещеною поведінкою, нетрудовими звичками, надто витонченими манерами 

і т. ін.» [СУМ: 6, с. 41] та хам «зухвала груба нахабна людина» [СУМ: 11, с. 15] 

(застаріле значення останньої «зневажлива назва людини з нижчих соціальних 

верств, станів (у мові панівних класів); грубе звернення до кріпака, слуги, 

наймита» [тж.] дозволяє нам відносити цей іменник до назв людини за родом 

занять). Аналогічним чином деякі назви людей за спорідненістю можуть мати в 

їх первинному значенні асоціативну оцінну семантику, яка стає експліцитною у 

їхніх вторинних застосуваннях, пор.: укр. по-братерському «1) як брат, брати, 

подібно до брата, братів; 2) прихильно, дружелюбно» [СУМ: 6, с. 624], що є 

синонімом до слова порівну [СС], а отже «чесно, справедливо». Тож ми 

спробуємо виявити конотативні значення фахових назв у 

внутрішньофразеологічному контексті, пов’язані з якостями, характерними для 

тієї чи іншої професійної особистості; встановити місце професій на ціннісній 

шкалі, наявній у колективній свідомості народів-носіїв досліджуваних мов.  

Для нас важливими є також національно-культурно-специфічні аспекти 

семантики фахових імен. Інакше кажучи, ми намагатимемося з’ясувати і 

показати роль лінгвокультурної інформації, закладеної в назвах людини за 

родом занять як компонентах внутрішньої форми фразем в утворенні цілісного 

фразеологічного значення, показати, як виявляється витлумачення різного роду 

професій та занять у фразеологічній семантиці. 
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4.1. Особливості актуалізації семантики роду занять у 

внутрішньофразеологічному контексті 

 

Співвіднесення складників цілісного значення фраземи з відповідними 

лексичними одиницями у її складі, за умови більш-менш прозорої внутрішньої 

форми, здебільшого дає можливість простежити певні закономірності 

функціонування найменувань людини за родом занять у 

внутрішньофразеологічному контексті, зокрема констатувати наявність у цих 

лексем певного семантичного розвитку або, навпаки, його відсутність, тобто 

незмінність семантики. 

У своєму первинному значенні назви людини за родом занять можуть 

виступати у пареміях та компаративних зворотах, позначаючи власне людей за 

професією, посадою, спеціальністю, ремеслом, за тимчасовим чи аматорським 

заняттям. Інакше кажучи, у фраземах означених типів можна констатувати 

тотожність фразеотвірного і похідного значень, принаймні у тому разі, коли 

фразема допускає як узагальнене, так і дослівне прочитання назв людей, що 

мають певний рід занять, напр. укр. Два когути, два дими, дві господині ніколи 

не погодяться [УППН, с. 209]; Земля потребує доброї погоди, доброго насіння, 

доброго робітника [ПТПП, с. 5]; Ніч нікому не сприяє, хіба що злодію [ПТПП, 

с. 23]; Роби те, що піп каже, а не роби того, що він робить [УППН, с. 249] (в 

узагальненому сенсі це прислів’я можна витлумачити як «люди знають норми 

моралі, але не всі їм слідують»); Дурний слуга без помочі, а полковник без 

війська  [УППН, с. 460] (узагальнене значення «кожному потрібна допомога і 

підтримка» поширюється і на людей різного роду занять, який передбачає різну 

складність і суть обов’язків («слуга» > «підлеглий», «полковник» > «керівник»), 

і взагалі узагальнено стосується кожної людини безвідносно фаху); зобрався, як 

швець на торг [УППН, с. 484]; англ. A long thread, a lazy tailor [DAP, c. 820] 

(пор., однак, нім. Lange Fädchen – faule Mädchen, kurze Fädchen – fleißige 

Mädchen [НРФС, с. 162]); A good surgeon must have an eagle`s eye, a lion`s heart 

and a lady`s hand [ААПП, с. 138]; A liar is worse than a thief [ААПП, с. 224]; 
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Criminals often return to the scene of crime [ААПП, с. 249]; The labourer is worthy 

of his hire [ААПП, с. 259]; He who quells an angry thought is greater than a king 

[ААПП, с. 282]; to live like a prince «розкошувати, жити на широку ногу» 

[АУФС, с. 618]; нім. Er ist kein Kaufmann, er bietet die Hälfe [DS, с. 255]; Der 

Herr sieht mehr mit einem Auge, als der Knecht mit vieren (також Wenn der Herr 

kurzsichtig ist, so ist der Diener) [ПНМ, с. 57] (прислів’я можна розуміти і 

стосовно господаря, який дбає про своє майно, а найманим працівникам до 

чужого байдуже, а можна й у більш узагальненому сенсі «краще одно око своє, 

ніж чужі двоє», тобто краще самому все робити, а ніж покладатися на когось); 

Ein Bauer zwischen zwei Advokaten ist ein Fisch zwischen zwei Katzen [WDS]; 

Richter sollen zwei geduldige Ohren haben [тж.] (в образному розумінні: спочатку 

необхідно вислухати всі аргументи, зважати їх, і лише згодом осуджувати 

когось); Advokaten und Wagenräder wollen gut geschmiert [тж.] (тобто послуги 

адвокатів дорого коштують); ein schlechter Theologiestudent gibt allemal einen 

guten Juristen ab [WDS] тощо.                        

З вищеозначених прикладів стає очевидно, що серед фразем, де назви 

людей за родом занять виступають у своєму первинному значенні, наявні й такі 

вирази, у яких ці найменування виражають змішану характеристику – 

соціоекономічну у поєднанні, приміром, із культурно-оцінною. Ще одним 

доказом цього твердження можуть бути українські паремії Пан завжди паном, 

а хам хамом [УППН, с. 260]; Не дай, Боже, з хама пана [УППН, с. 97], у яких 

пан зображується як особа, що має високе соціальне положення, 

характеризується гарними витонченими манерами на противагу хама – людини 

низького соціального походження. Цілісне значення наведених прислів’їв 

можна розкрити так: людина, яка має певний соціоекономічний статус, має 

свою норму культури і змінити власне єство не може. Рівень поведінки, 

вихованості, та навіть інтелекту відображається в асоціативному полі 

найменування людини за її фахом, що ми детальніше розглянемо в одному з 

наступних параграфів цього розділу (див. розділ 4, параграф 4.3).  



153 
 

Низка назв людини за родом занять мають вторинні похідні значення, які 

не породжуються внутрішньофразеологічним контекстом, а реалізуються у 

ньому. Українська лексема посол окрім прямого трактування «дипломатичний 

представник однієї держави в іншій, який очолює посольство» має переносне 

«той, кого посилають з яким-небудь дорученням, завданням; посланець» [СУМ: 

7, с. 351], яке і засвідчують прислів’я Пішов посол, та й упав у росол [УППН, 

с. 484]; Посла пошли та й сам піди [КУПП]. Назва людини за родом занять 

попихач «той, хто служить де-небудь, у кого-небудь як виконавець дрібних 

доручень; слуга» має зневажливий лексико-семантичний варіант «той, яким 

кожен розпоряджається, виявляючи свою зверхність» [7, с. 199], який 

реалізується у таких виразах: жидівський попихач [УППН, с. 473]; Я наче той 

попихач: куди пхнуть, туди й іду [тж.]; Се вже за попихача обібрали: куди не 

піпхнуть, туди і поточисся [тж.]. 

Вторинне значення «вміла, спритна в чомусь людина» у внутрішній 

формі фразем мають споріднені лексеми: укр. майстер [СУМ: 4, с. 599] (вже 

згадані на с. 96 фразеологізми майстер своєї справи та майстер на всі руки) та 

нім. Meister (пор. дещо інакше німецькомовне формулювання цього ж лексико-

семантичного варіанту «der mit einer Wissenschaft oder Kunst vollkommen 

bekannt oder darin ausgezeichnet ist» [PUL], тобто уточнюється, що це обізнана 

людина в галузях науки або мистецтва, чи має певні досягнення в них – In der 

Beschränkung zeigt sich erst der Meister «В умінні обходитися малим видно 

майстра» [НРФС, с. 76], що означає, що вміння людини проявляються через 

гостроту розуму, наявність знань і досвіду, а не завдяки кількості підручних 

засобів). Натомість для англійської лексеми master вищезгадане значення є 

первинним (пор. «skilled person» [LDCE, с. 1012] – to make oneself master of 

something «досконало оволодіти чимсь, добре, чудово знати щось; зуби з’їсти на 

чомусь» [АУФС, с. 653]; master of fence «досвідчений, вправний фехтувальник; 

перен. вправний суперечник, сперечальник» [АУФС, с. 666]). 

У вторинному значенні «той, хто має владу над ким-, чим-небудь, 

розпоряджається кимсь, чимсь; володар» можуть виступати українські лексеми 
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пан [СУМ: 6, с. 41] (пор. бути (або ставати, стати) паном чого «ставати 

володарем чого-небудь, вільно розпоряджатися чимось» [СУМ: 6, с. 41]; пан 

або пропав [Сл]; На готовий крам найдеться пан [УППН, 228]; В своїй хаті 

кожний пан [ПТПП, с. 71]), хазяїн [СУМ: 11, с. 8] (сам собі пан (або голова, 

хазяїн) «незалежна, вільна у своїх діях, вчинках людина» [СФУМ, с. 629]; В 

своїм добрі всяк хазяїн [УППН, с. 429]) та господар [СУМ: 2, с. 140]  (господар 

(або пан, хазяїн) становища «той, хто має можливість активно впливати на 

щось, керувати чим-небудь і т. ін. на власний розсуд, головний у чомусь» 

[СФУМ, с. 163]; Не той господар землі, що по ній бродить, а той, хто по ній за 

плугом ходить [УНПП, c. 257]). Такий же смисл можуть мати англійські 

іменники master «a man who has control or authority over somebody or something» 

[LDCE, с. 1012] та mistress «a female owner; the woman who is in control of 

something» [LDCE, с. 1012]: пор. вже згаданий на с. 107 вираз the master of 

misrule «керівник різдвяних розваг» [АУФС, с. 13]; to be master of one`s (або of 

one`s own) time (букв. «бути володарем або ж розпорядником свого часу») 

«вільно розпоряджатися своїм часом» [АУФС, с. 102]; lord and master 

«1) чоловік і повелитель; 2) хазяїз, голова» [АУФС, с. 626]; master of ceremonies 

«1) церемоніймейстер; 2) амер. конферансьє, розпорядник (вечорів, танців 

тощо)» [АУФС, с. 666]; the master of one`s destiny «хазяїн своєї долі» [тж.]; to be 

master of one`s self «володіти собою, тримати себе в руках» [АУФС, с. 102]; 

master of the revels «тамада» [тж.]; Master of the Rolls «охоронець судового 

архіву» [тж.]; master of the situation «господар становища» [тж.]; meat for one`s 

master (досл. «м’ясо для свого хазяїна (володаря)») «щось занадто гарне для 

когось» [АУФС, с. 669]; Money is a good servant but a bad master (досл. «Гроші – 

хороший слуга, але поганий розпорядник») «людина повинна розпоряджатися 

грішми, а не гроші людиною» [АУФС, с. 677]; Love is the master of all arts 

«Любов – володарка усіх мистецтв» [ААПП, с. 186]; mistress of the Adriatic 

«володарка Адріатики» (місто Венеція) [АУФC, с. 676]. Німецькі лексеми Herr і 

Meister також можуть мати похідне значення значення «einer, welcher Macht und 

Gewalt über eine Person oder eine Sache hat» [PUL]: Herr der Lage sein «бути 

http://deacademic.com/dic.nsf/pierer/226/Macht
http://deacademic.com/dic.nsf/pierer/170610/Gewalt
http://deacademic.com/dic.nsf/pierer/23617/Person
http://deacademic.com/dic.nsf/pierer/41345/Sache
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господарем становища, оволодіти ситуацією» [НРФС, с. 276]; Jeder ist Herr in 

seinem Hause «Кожен є хазяїном у своєму будинку» [НРФС, с. 277]; der Herr 

und Meister «повелитель» [AL]; Meister über etwas werden [НУФС: 2, с. 50] 

тощо.   

Позначення правителів також можуть мати вторинне значення «володар», 

таким чином виступаючи синонімами до попередніх лексем. Лексикографічні 

джерела фіксують український іменник цар з переносним розмовним значенням 

«повновладний господар над ким-, чим-небудь; розпорядник» [СУМ: 11, 

с. 180], яке фігурує у виразах: цар (або отець, владика) небесний «Бог»  [СУМ: 

5, с. 247]; цар (або князь) тьми «чорт» [СФУМ, с. 755]; цар і бог «той, хто має 

необмежені права, все вирішує, за все відповідає, всім управляє» [СФУМ, 

с. 754]; Царське діло і ніч не спати [УППН, с. 718]; не мати царя в голові 

«допускати невиправдані вчинки; діяти нерозумно, несерйозно і т. ін.» [СФУМ, 

с. 381]; без царя в голові «1) розумово обмежений, недалекий, безрозсудливий; 

2) нерозумно, безрозсудно» [СФУМ, с. 755]. Внутрішня форма останніх двох 

фразем передбачає відсутність володаря, або ж керівника своїх мізків, тобто 

мозок є, але сам по собі, без господаря, ним ніхто не управляє. Така людина 

може й обізнана в певних галузях, але діє безрозсудно. Ці вирази можна 

інтерпретувати й інакше: «не мати розуму», «без розуму». Тоді лексема цар 

набуває фразеопохідного значення «розум, інтелект».   

Натомість укр. король і нім. König у словниках зі значенням «володар» не 

зафіксовані. Вони мають його як компоненти фразем, але вже не як вторинне, а 

як фразеопохідне, напр. : нім. Jeder Hahn ist König auf seinem Mist [RR] «Кожен 

півень – король на своєму багні»; Daheim bin ich König «Вдома я король. Де 

рідний край, там і рай» [ПНМ, с. 36]. 

Це стосується і військових позначень вищих чинів, значення яких ми 

можемо окреслити дещо ширше – «володар і командир», напр. нім. Admiral 

(напр. Auf einer Pfütze ist die Fliege ein Admiral «На калюжі й муха – адмірал» 

[ПНМ, с. 21]; укр. полковник (напр. або полковник або покойник [УППН, 

с. 213]), капітан (Як п’ян, то капітан; а як проспався, то й свині (або вівці) 



156 
 

збоявся) [УППН, с. 506]. Слід зазначити, що ці ж вирази мають фразеологічні 

синоніми з лексемою пан: пор. вище пан або пропав; Як п’ян, то пан; а як 

проспався, то й свині (або вівці) збоявся [тж.]. 

Вторинне узагальнене значення «творець» у внутрішньофразеологічному 

контексті мають лексеми укр. коваль, нім. Schmied та англ. architect. Перша з 

них у лексикографічних джерелах із таким значенням не зафіксована, однак на 

можливість саме такого смислового розвитку вказує значення похідного 

дієслова кувати «створювати що-небудь, досягати чогось наполегливою 

працею, зусиллями» [СУМ: 4, с. 383]. Відповідно вираз Всякий свого щастя 

коваль [ПТПП, с. 128] може бути буквально прочитаним «Всякий свого щастя 

творець» (пор. також нім. Jeder ist seines Glückes Schmied [НРФС, с. 308] та 

англ. Every man is the architect of his own fortune [ААПП, с. 92]). 

Виступаючи у складі ідіоматичних сполук, зокрема предикативних, та 

прислів’їв із образним значенням, назви людини за родом занять виражають 

такі спільні фразеопохідні значення:  

1. «Робітник», або діяч, тобто людина яка виконує якусь певну роботу, не 

обов’язково ту, на яку вказує найменування фаху. Узагальнююча метафора 

простежується у таких виразах: укр. У ледачих ковалів не буває мозолів [СНМ, 

с. 134], тобто будь-який ледар не працює і не втомлюється; англ. Hasty climbers 

have sudden falls «хто швидко лізе догори, той швидко падає донизу» (пор. укр. 

поспішиш – людей насмішиш; крім власне альпіністів (пор. climber «альпініст, 

скелелаз» [LDCE, c. 276]) тут, можливо, йдеться й про тих, що дуже 

поспішають піднятися по кар’єрній драбині) [АУФС, с. 454]; A bad shearer 

never had a good sickle «Лихий жнець ніколи не має доброго серпа» [ААПП, 

с. 255] тощо. В українському прислів’ї Коваль клепле доки тепле [КУПП] 

діяльність коваля уподібнюється до діяльності будь-якої людини, коли для 

отримання належного результату дорога кожна хвилина. 

2. «Соціальний статус». Насамперед необхідно зауважити, що будь-яка 

назва людини за родом занять позначає також і певний соціальний статус, який 

пов’язаний з виконуваною нею трудовою діяльність. Однак тут мається на увазі 
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дещо узагальнюючий смисл – «позиція за значимістю», нижча чи вища, в 

залежності від самого найменування. Разом з тим, зміщується акцент з виду 

діяльності на репутацію, здобуту її виконавцем, а відповідно більшу чи меншу 

важливість для суспільства, напр.: укр. Побраталася свиня з пастухом [УППН, 

с. 145] (саркастичне зображення бажання мати дружні стосунки із значнішими 

людьми); То не козак, що отаманом не думає бути [УППН, с. 238] (людина 

повинна прагнути до розвитку, професійного росту); Між попами піп, між 

дяками дяк, між вовками вий по-вовчи, між свинями хрюкай по-свинячому 

[УППН, с. 277] (порада бути на рівні, поводити себе відповідно до норм 

оточення); Коваль зогрішив, а шевця повісили [УППН, с. 205]; нім. Der Herren 

Sünde, der Bauern Buße «Пани грішать, селяни спокутують» [ПНМ, с. 57]; (ці 

два прислів’я, особливо останнє, можна інтерпретувати таким чином: «хтось 

провинився, а інша особа, яка є менш «статусною», несе покарання»). 

3. «Певний тип особистості», напр.: 

- «невдаха»: укр. От тобі й швець – коли не хотіла доброго чоловіка 

мати! [УППН, с. 201] (швець означає «нікудишній, невдалий вибір супутника 

життя»); Старця нагодуєш, а торби його ні [УППН, с. 230] (пор. також англ. A 

beggar`s purse is bottomless «Гаманця злидаря не наповниш» [ААПП, с. 22]); 

Хочеш ти в старця копійку однять [УППН, с. 235] (під старцем мається на 

увазі «бідак, обідранець»); 

- «зла, підла людина»: укр. Попів гудьмо, а попами будьмо [УППН, с. 46] 

(засуджуючи інших, люди повторюють їхні пороки); Гудимо попа, а піп як 

ягода [УППН, с. 47] (особі байдуже, що її критикують, осуджують); Піп людей 

хова – сховають і попа [УППН, с. 145] («на кожного чекає кінець, байдуже, хто 

він і що»); 

 - «непорядна особа», напр.: укр. мати драгунську совість «бути 

непорядним» [УППН, с. 730]. Для селян драгун – це не просто вояк, а й 

безсовісна людина. Ця риса характеру не відбита у словниках, але входить 

асоціативне поле образу російського вояка, москаля, пор. у «Катерині» 

Т. Г. Шевченка: Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, Бо москалі лихі 
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люди, роблять лихо з вами…». Метафоричне переосмислення на підставі 

характерної поведінки дає мотивацію для фразеопохідної ознаки відсутності 

совісті чи її негативної характеристики. Позначення царських вояків мало 

взагалі негативний характер. Так, приміром, ідіома заливати гусара «дотепно 

розповідати, вдало поєднуючи реальне з вигаданим» [СФУМ, с. 246] має неясну 

внутрішню форму. Можна лише припускати, що дієслово заливати має 

вторинне значення «брехати» (можливо, під впливом алкоголю). Однак є 

підставити вважати, що слово гусар мотивує значення «вигадник», бо військові 

любили розповідати про свої подвиги, дещо прикрашаючи їх, особливо за 

випивкою; 

- «непримітна людина»: нім. Meister Fips «кравець» [НУФС: 2, с. 50] 

презирливе позначення незначної особистості (Fips «1)  щиголь по носі; 

2) маленька непримітна людина»), відповідно «майстер-щиглик» і постає 

позначенням професії кравця як маловагомої у суспільстві. 

Типи особистості, виражені назвами людини за родом занять, мають 

здебільшого негативний характер.  

Різні групи фахових позначень, виступаючи у фраземах, відображають 

пов’язувані з їхніми денотатами риси, що відображаються у внутрішній формі 

цих утворень. Так, українські лексеми хазяїн – хазяйка та господар – господиня 

у внутрішньофразеоологічному контексті виявляють співвідносність із такою 

рисою, як працьовитість (укр. В доброго хазяїна й соломинка не пропаде 

[ПТПП, с. 37]; Як маєш буть злим господарем, то волюй буть добрим 

челядником; Краще бути гарною наймичкою, ніж ледачою хазяйкою [УППН, 

с. 458]). У пареміях, що місять ці позначення, засуджується лінь та неробство: 

Господар – що свині попродав [УППН, с. 450]; Господиня: три городи, одна 

диня (або .. на весь город одна диня) [УППН, с. 478] (про ліниву господиню, що 

не засадила город); Господиня Маґда по припечку гайда [УППН, с. 478]; Се 

Химка хазяйка [УППН, с. 477]; Химка й хазяйка, та лопати нема [УППН, 

с. 477]. Разом з тим зазначається, що дружина повинна бути вмілою 
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господинею (і не обов’язково вродливою) – у першу чергу має смачно готувати, 

напр., Красоти на тарілці не краяти: аби з нею господиня була [УППН, с. 379].  

В українських прислів’ях Макогін хазяїн у хаті  [УППН, с. 458] та 

Кочерга до печі хазяйка – вона своє діло зна, жар загріба [УППН, с. 458] 

обидві фахові лексеми означають істотну роль обох інструментів у хатньому 

господарстві, можливо, також і у родинних стосунках.  

Призначенням млинів було перемелювання зерна на борошно, сама ця 

робота вимагала постійних фізичних зусиль, і через це  згадка про мельників в 

українській приказці мельники до готової муки [УППН, с. 534] має виразно 

іронічне звучання, а лексема мельник отримує антонімічне щодо конотацій 

своєї первинної семантики похідне позначення «ледар». 

У внутрішньофразеологічному контексті наступного прикладу образ 

слуги шляхом антропоморфізації прирівнюється до безмовного предмета, який 

має бути корисним людям, напр.: нім. der stumme Diener (букв. «німий слуга») 

«столик для закусок у вітальні» [НРФС, с. 125]. Прислуга уособлює такі риси як 

покірність, безвідмовну готовність до миттєвого виконання доручень, отже, і 

мовчазливість, підтвердженням чому виступають англійська мовленнєва 

формула your obedient (також заст. humble) servant «1) ваш покірний слуга (в 

кінці листа); 2) я, моя особа; ваш покірний слуга» [АУФС, с. 1035]; 

компаративний зворот (as) mute as a maid «німий, як риба» [АУФС, с. 295]. 

Назви монархів укр. цар – цариця, англ. king – queen в ідіомах the king of 

day «сонце» [АУФС, с. 577] та the Queen of Heaven в одному із значень 

«перлина неба (місяць)» (також the Queen of Night; the Queen of the tides) 

[АУФС, с. 803] символізують небесні тіла як щось величне, єдине, владне, що 

панує у всесвіті у відповідний час доби (пор. також українське прислів’я  

Вогонь – цар, а водиця – цариця). Позначення царя за своїм смислотворчим 

потенціалом схоже на позначення хазяїна, значення яких можна трактувати 

таким чином: особа, що займає панівне, владне становище як у суспільстві 

взагалі, так і в конкретній ситуації зокрема. При цьому в пареміях 

зауважується, що правителі є водночас звичайними людьми зі звичними 
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людськими властивостями: укр. Хіба цар не чоловік, а цариця не жінка? 

[УППН, с. 705]. 

Розкішне життя, високий суспільний статус, владу позначає лексема 

prince у таких фраземах: англ. to live like a prince «розкошувати, жити в 

розкошах, жити на широку ногу, як сир у маслі» [АУФС, с. 618]; the prince of 

darkness (або of evil, of fiends, of the air, of the world) «рел. князь тьми, біс, 

сатана» [АУФС, с. 775]; Prince of the Church (також Prince of the Holy Roman 

Church) «кардинал Римо-католицької Церкви» [АУФС, с. 776] тощо. 

Лексеми на позначення професії лікаря, виступаючи у внутрішній формі 

фразеологізмів, реалізують різні можливі сценарії поведінки осіб цієї професії, 

які водночас можуть отримувати й узагальнену інтерпретацію, що 

відображається і на переосмисленні ключової лексеми. Так, ідіома after death 

the doctor «все добре у свій час; як мертвому припарка» [АУФC, с. 21] має 

абстрактне значення несвоєчасності й може тлумачитися як «запізно», а 

позначення лікаря тут виступає і як позначення будь-якого діяча. Дослівний 

переклад – «спершу хворий помер, потім лікар прийшов», тобто тоді, коли вже 

не можна зарадити.  

Стале порівняння just what the doctor ordered «саме те, що лікар 

приписав» [AHDI, с. 573] позначає доцільність, необхідність предмета чи дії та 

прирівнює їх до рецепту лікаря. Отже, пресупозицією такого використання цієї 

професійної назви є характеристика лікаря як компетентного знавця своєї 

справи, через що ця лексема додає до загального ідіоматичного значення 

сполуки рису «доцільність, відповідність потребі».        

Деякі з прислів’їв мають відношення до сфери здоров’я й медицини, 

натомість інші виражають узагальнений зміст, який стосується як цієї сфери, 

так і людської діяльності взагалі, тож позначення лікаря виступає в них у 

більш-менш переосмисленому сенсі. 

У прислів’ях укр. Природа, час і терпеливість – це найкращі лікарі 

[УПІП], англ. time is the best healer [АУФС, с. 953], нім. Die Zeit ist der beste Arzt 

[ПНМ, с. 77], англ. No doctor like a true friend «Вірний друг – це ліки життя» 
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[ААПП, с. 100], нім. Ein guter Freund, ein guter Arzt [ПНМ, с. 87] ідеться  про те, 

що є такі чинники й засоби, які знаходяться поза сферою власне медицини та 

лікарів, тим часом їхній вплив може перевершувати лікарський.  

Твердження, що не все корисне і доцільне є водночас приємним, стає 

очевидним із прислів’їв англ. Apothecaries would not sugar their pills unless they 

were bitter «тому і пілюлі, що вони гіркі доводиться підсолоджувати» [АУФС, 

с. 33] та нім. Ein guter Arzt gibt nicht nur süße Tränke, sondern auch bittere Pillen 

[DSL, с. 153]. Якщо у першому випадку ідеться про роль аптекаря і, 

узагальнено, будь-якого іншого діяча, що робить корисне людям, дбаючи також 

і про те, наскільки це корисне є зносним і легким у застосуванні, натомість у 

другому добрий лікар (узагальнено будь-який фахівець) постає як особа, що 

допомагає людям не лише у приємний для них, а і також у неприємний спосіб, 

отже, не зважаючи на їхнє можливе незадоволення від його допомоги; а 

діяльність доброго лікаря показана як така, що передбачає як приємні, так і 

неприємні, але доцільні ліки і процедури. 

У німецькому прислів’ї  Wer Geld hat, kann den Doktor haben, wer keines 

hat, wird später begraben [ПНМ, с. 223] (досл. «Хто має гроші, може мати й 

лікаря, хто не має – буде потім похований») лікар показаний як фахівець, чиї 

послуги дорого коштують і через це недоступні для бідних. В англійському Call 

not a surgeon before you are wounded [АУФС, с. 188] (порада не поспішати, не 

піднімати тривогу, а вирішувати проблеми у міру їх появи; у внутрішній формі 

цієї фраземи хірург – допомога, яка може і не знадобитися, якщо не виникне 

проблеми) хірург чи лікар – просто джерело допомоги пораненому, а в 

узагальненому сенсі – джерело допомоги як такої.  

У виразі нім. Ein glücklicher Arzt ist besser als ein gelehrte [DSL, с. 153]   

пресупозицією вживання позначення лікаря є те, що цей останній осмислюється 

як особа, успіх діяльності якої залежить не від його професійної підготовки, а 

від талану й удачі. 

Характер настанов щодо ролі здорового способу життя як істотнішої від 

ролі лікаря як фахівця-оздоровлювача, мають такі прислів’я: укр. Де сонце не 
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ходить, там лікар заходить [УПІП] (щоб не хворіти, необхідно більше часу 

перебувати на свіжому повітрі); англ. An apple a day keeps the doctor away 

[ААПП, с. 136] (користь споживання фруктів; також може інтерпретуватися як 

«незначні застережні заходи попереджають серйозні проблеми» [AHDI, c. 36]); 

the best physicians are Dr. Diet, Dr. Quiet and Dr. Merryman [АУФС, с. 121] 

(порада раціонально харчуватися, бути спокійним та веселим); Diet cures more 

than doctor [ААПП, с. 137]; Suppers kill more than the greatest doctors can cure 

[ААПП, с. 140] (застереження від переїдання); нім. Fröhlichkeit und Mäßigkeit 

sind die zwei besten Ärzte [ПНМ, с.110]; Arbeit, Mäßigkeit und Ruh` schließen dem 

Arzt die Türe zu [ПНМ, с. 265] (пропаганда активного способу життя, однак без 

перевантажень і стресів); Ein Glas Wein auf die Suppe ist dem Arzt einen Taler 

entzogen [WDS]; Der Schlaf ist mehr als ein Arzt [ПНМ, с. 61] (важливість 

достатнього сну). Отож, виступаючи у внутрішній формі фразеологічних 

одиниць, лексеми на позначення професії лікаря, переосмислюючись, 

актуалізують різні складові мовного стереотипу лікаря; основна з них – це 

надання допомоги, хоча часто у негативному сенсі – несвоєчасної або 

недоцільної, або ж і надто дорогої. 

Розглянемо образно-експресивний біблеїзм der Prediger in der Wüste 

[НРФС, с. 442] (також die Stimme eines Predigers in der Wüste [НРФС, с. 543]) 

«голос того, хто кличе у пустелі», який має дослівний переклад «пророк в 

пустелі». В основі останнього фразеологізму – метонімічне перенесення: голос 

означає мовну діяльність людини (заклик, слова, звернення тощо). Вираз 

пов’язаний із біблійним сюжетом про те, як пророк Ісая, зображуючи майбутнє 

повернення іудеїв із вавилонського полону, удає вісника, який закликає з 

пустелі до ізраїльтян підготувати шлях для Бога: «The voice of him that crieth in 

the wilderness, Prepare ye the way of the LORD, make straight in the desert a 

highway for our God» [251, Isaiah 40: 3] (також згадується в усіх чотирьох 

Євангеліях). Але заклик пророка залишився «голосом того, хто кличе у 

пустелі»: ізраїльтяни не прислухалися. Фразеологізм у цілому виступає як 

символ марного, непочутого заклику до чогось доброчинного [БФСРЯ].   
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Привертає увагу той факт, що одні і ті ж смисли можуть реалізовуватися 

різними фаховими позначеннями, а також і відтворюватися при перекладі 

лексемами, що теж позначають людей, але за дещо іншим родом занять. В 

оригіналі роману Е. М. Ремарка «Три товариші» є фраза «Wir aßen wie eine 

Kolonne ausgehungerter Drescher» «Ми їли як бригада виголоднілих 

молотників» – але в російському перекладі цього твору мова йде вже про 

косарів «Мы ели, как артель изголодавшихся косарей» (звідси essen wie ein 

Scheunendrescher [НУФС: 2, с. 160]; пор. також укр. молотник із миски 

[СФУМ, с. 404], змолотити «з’їсти що-небудь з великим апетитом» [СУМО]). 

В англійській фразеології добрий апетит притаманний робітнику у більш 

ширшому позначенні, вербалізованому лексемою worker: who eats with heart is a 

worker smart «досл. Хто їсть з охотою, той хороший робітник» [АУФС, с. 1008] 

(пор. укр. Хто їсть з охотою, той не мерзне за роботою; Пізнати робітника 

по їді [ПТПП, с. 41]; Кепський їдець – кепський робітник [ПТПП, с. 39]).   

 

4.2. Репрезентація мовного образу людини за родом її занять у 

структурі внутрішньої форми фраземи: фрейми і сценарії. 

 

Виступаючи в ролі ключового лексичного компонента фраземи, 

позначення представника певного роду занять функціонує тут не автономно, а в 

складі внутрішньофразеологічного контексту, утворюючи разом із ним 

внутрішню форму фраземи. Через це внутрішню форму аналізованих нами 

фразеологічних одиниць можна розглядати як засіб вираження мовного образу 

людей відповідного фаху, адже у ній реалізуються ті чи інші фрейми і сценарії 

(скрипти), які є притаманними для відповідних концептів. Інакше кажучи, у 

внутрішній структурі цих одиниць знаходять своє відображення типові риси, 

пов’язувані з денотатами фахових назв, їхні ознаки, властивості, а також і 

типові для них способи поведінки (слід зауважити, що ця типовість може 

інколи передаватися і «від протилежного», тобто шляхом іронічного 
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зображення певних ситуацій як виразно нетипових і через це позбавлених 

сенсу).   

Для значної кількості досліджуваних фразеологічних одиниць 

характерною є така внутрішня форма, яка є відображенням певної реальної, хоч 

й образно, ситуації, здебільшого пов’язаної з професійною діяльність особи-

фахівця. Тож очевидно, що при розгляді фразем із назвами мельників чи 

ковалів,  ми зустрічаємося із зображенням у них процесу виробництва із 

властивими для нього рисами, обставинами й вимогами, у тому числі і з 

професійними небезпеками, напр.: укр. Наше діло мірошницьке: підкрутив, та 

й сів [УППН, с. 170]; У коваля в руках залізо плавиться [СНМ, с. 134] (тямуща 

людина); Та з його коваль холодний (приказка пов’язана зі специфікою 

ковальського ремесла, тобто необхідністю працювати з матеріалом певної 

розігрітої температури, пор. також Коваль клепле, доки тепле [УППН, с. 280] та 

Тоді коваль залізо кує, коли гаряче [тж.]; в протилежному випадку людина або 

лінива, або невміла, адже результативною така робота не буде) [тж.]; англ. to sit 

like a wire-drawer under his work «досл. сидіти як волочильник за роботою» 

[TTEM, c. 46] «перебільшувати проблеми, розглядаючи питання занадто 

детально і прискіпливо; бути убогим та жадібним»; up and down like a tinker`s 

elbow «стосується випадку, коли щось зроблено даремно, безрезультатно» 

[TTEM, c. 48] (порівняння з траєкторією руху ліктя мідника під час роботи); 

He`s not the best carpenter that makes the most chips «Не той кращий тесляр, у 

кого багато стружок» [АУФС, с. 486]; Too much water drowned the miller 

«Хорошого потроху» [АУФС, с. 555] та похідна ідіома to draw the miller 

«розбавити вино водою, долити багато води у вино» [АУФС, с. 293], 

«збанкрутувати» [DEH] (вирази мають шотландське походження з тих часів, 

коли існували водяні млини, і повені могли їх знищити); нім. «Zweimal 

abgeschnitten und immer noch zu kurz», sagte der Schneider «Двічі обрізав – і все 

одно коротко, – сказав кравець» [WDS]; Die Woche fängt gut an, sprach der 

Zimmermann – da hieb er sich den Daumen ab «Тиждень починається добре, 
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сказав столяр – і відрубав собі палець» [WDS]; Der Schmied ist die Funken 

gewöhnt «Звичка – друга натура» [ПНМ, с. 62] тощо. 

Німецька застаріла компаративна фразема aufpassen wie ein Heftelmacher 

«стежити, не спускаючи очей» [НРФС, с. 271] за своєю семантикою і 

походженням відображає специфіку роботи майстра, що виготовляє застібки. 

Слово Heftel, яке походить від Heft (Halterung) – «фіксатор, затискач», означає 

«гаплик на одязі». До винайдення блискавки жіночий одяг мав велику кількість  

гапликів, що пришивались проти петель і служили застібками [RR]. Ці важливі 

дрібні елементи вбрання були виробами тонкої роботи і, разом з тим, 

свідченням досконалого клопіткого виконання. Майстер, який їх створював, 

повинен був мати гарний зір і пильно слідкувати за процесом їх виготовлення, 

так як ці гаплики були дуже маленькі за розміром. Німецька лексема 

Heftelmacher має значення, що стосується лише цього одного виду виробів. 

Ганс Сакс, німецький поет, мейстерзингер і драматург, який у своїй праці 

«Eygentliche Beschreibung Aller Stände auf Erden» 1568 року здійснив опис усіх 

існуючих на той час професій і занять, від імені майстра, що виготовляє 

застібки, так описує цей робочий процес: «Ich mach Steckheft aus Messingdraht, / 

fein rausgeputzt, rund, sauber,  glatt, / mit runden Knöpflein gut und scharf, / aller 

Art, wie man ihrer bedarf, / auch mach ich Haken und Schleiflein gut / geschwärzt 

und geziert, damit man tut / sich einbrüsten, Weib und auch Mann, / dass die Kleider 

glatt liegen an» [270]. Тож у внутрішньофразеологічному контексті назва 

відповідного ремісника завдяки властивого їй фрейму вербалізує пильність, 

уважність. 

Внутрішня форма деяких таких фразем, що відтворюють реалії робочого 

процесу, пов’язана також з результативністю праці. Приміром, українська 

фразема перевівся на ковальський пшик [УППН, с. 120] у лексикографічних 

джерелах зафіксована з таким поясненням: «То був коваль такий мудрий, що 

взявся лемеші чоловікові ковать, та багато заліза у віпсу повернув, перепалив. 

«Ні», каже, «чоловіче, скую, тобі сокиру!» – «Та чи сокиру, то й сокиру!», 

каже той. Кує-кує коваль: «Ні», каже, «не сокиру, а серп!». А далі вже — 
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швайку, а далі й пшик: розпік залізця шматочок, що зосталось, та в воду — 

«от тобі», каже, «і пшик!» [УППН, с. 626]. Отже для невмілого робітника 

робочий процес може бути абсолютно безрезультатним. Можливо, через цю 

історію лексема пшик набуває зневажливого переносного значення «ніщо, 

дурниця» [СУМ: 8, с. 415]. Співвіднесеність якості праці і результату відтворює 

внутрішня форма прислів’їв: укр. Ледаякого бортника і мед ледачим пахне 

[УППН, с. 328]; Де орач від напруженої роботи плаче, там жниця від гарної 

пшениці скаче [ПТПП, с. 53]; англ. As is the workman so is the work [АУФС, 

с. 40]; нім. ein predigender Schuster macht schlechte Schuhe «Де багато слів, там 

мало діла» [НУФС: 2, с. 180] (букв. «Швець, який займається проповідництвом, 

отже,  багато говорить, виготовляє погане взуття», інакше кажучи, не можна 

відволікатися під час роботи). Німецька розмовна фраза Jemandem zeigen, wo 

der Zimmermann das Loch gelassen hat «Вказати комусь на двері, виставити, 

випроводити когось» [НРФС, с. 641] у дослівному прочитанні «вказати комусь, 

де тесляр залишив отвір» відображає результат роботи працівника – отвір, 

заздалегідь спланований конструкцією, тобто двері. У результаті 

метафоричного перенесення двері символізують вихід, а вираз у цілісному 

значенні виступає фамільярним проханням іти геть. Українська приказка 

мельники до готової муки [УППН, с. 534] відображає небажання працювати, 

ухиляння від роботи, але водночас і прагнення мати добрий результат, 

метафорично названий «готовою мукою». Відповідно вираз вживається на 

позначення лінивої особи. 

Процес діяльності для фахівця з досвідом є звичним і нескладним. На 

прикладі кулінарної майстерності це засвідчують українське прислів’я Добрий 

кухар і з кропиви борщ зварить [КУПП] та німецька усталена розмовний 

формула Das ist wie beim Bäcker die Semmeln (букв. «Це як у пекаря булочки») 

«Це надзвичайно легка справа» [AL]. Обидва вирази в узагальненому сенсі 

означають легкість виконання якого-небудь завдання, однак перший з них 

робить акцент на майстерності саме досвідченого виконавця. Про це ж ідеться і 

в англійському прислів’ї A great artist can paint a great picture on a small canvas 
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«Великий художник може створити велику картину і на малому полотні» 

[ААПП, с. 197], внутрішня форма якого відтворює процес роботи митця 

(створення картини), містячи вказівку на необхідні для цього засоби (а точніше 

на значно меншу їх важливість порівняно з талантом). Професія пекаря та його 

випічка фігурують і в англомовному прислів’ї As the baker, so the buns; as the 

father, so the sons «букв. Який пекар, такі і його булочки; який батько, такий 

син» [ААПП, с. 35], однак значення першої частини виразу «який фахівець, 

такий і результат праці» набуває дещо іншого переосмисленого значення, 

семантично прирівнюючись до другої частини, і таким чином позначаючи 

схожість творця і його витворів . 

Суть діяльності торговців демонструє німецьке прислів’я Er ist kein 

Kaufmann, er bietet die Hälfte [DS, с. 255] «Це не продавець, якщо він пропонує 

половину (ціни)», тобто тут ідеться про необхідність продати із зиском, а у 

переосмисленому значенні – про те, що слід працювати на повну силу. 

Англійська паремія Every pedlar must carry his own pack [TTEM, c. 47] «досл. 

Кожен мандрівний торговець повинен сам нести свою сумку», з одного боку, 

відтворює реалії життя людей цього роду занять, а, з іншого, виражає 

твердження, що кожна людина повинна сама нести свою ношу, і є певні речі, 

які вона має зробити самостійно, не покладаючись на чиюсь допомогу. Робота 

няні у фразеології відображається як така, що дозволяє їй висловлюватись без 

огляду на інших, напр., англ. A nurse`s tongue is privileged to talk [DP, c. 424], 

вона також передбачає годування (The nurse is valued till the child has done 

sucking «Няньку шанують, доки дитину не відлучили від груді» [АУФС, с. 709], 

а метафорично прислів’я стосується будь-якої людини, якою користуються, 

допоки це вигідно); з іншого боку, няньки можуть і зловживати своєю посадою, 

пор. Nurses put one bit in the child`s mouth and two in their own [DAP, c. 743] 

«Няньки кладуть шматок у рот дитини і два шматки у свій власний». Останній 

приклад в узагальненому сенсі можна розуміти як бажання з усього мати собі 

користь.  
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Сцени полювання зображають фраземи укр. На ловця і звір біжить 

[УППН, с. 442]; Зайці під межу сідають, а стрілці об тім не знають [ПТПП, 

с. 96]; нім. Der gute Jäger erjagt das Wild (досл. «Хороший мисливець добуває 

дичину») [ПНМ, с. 56]; сценарії рибальства – укр. Вудка мокне, а рибак сохне 

[УППН, с. 464]; Хороший рибак по кльову мусить знати, як рибку звати 

[ПТПП, с. 50]; нім. Auch wenn die Fischer schlafen, gehen die Fische ins Netz 

[ПНМ, с. 19]. Господарську діяльність репрезентують вирази нім. den Herrn 

herauskehren (або zeigen) «триматися як господар, очільник» (тобто поводити 

себе так, як властиво господареві) [НРФС, с. 277], укр. Січень січе та й 

морозить, ґазда з лісу дрова возить [ПТПП, с. 32], натомість звички найманих 

працівників різного роду – укр. Де копачі копали, там і гроші пропали (де 

заробив, там пропив) [УППН, с. 515], Музика, що затирлигав, то і пролигав 

[УППН, с. 546] . Гротескне зображення ритуальних дій священика служить як 

об’єкт порівняння із такою виробничою діяльністю, коли працівник прагне 

якомога більше дистанціюватись від своєї роботи, в укр. Він так робить, як піп 

через ріку паски святить [ПТПП, с. 157]; натомість властива духівництву 

корисливість, висока ціна ритуальних послуг представлені у паремії Arme Leute 

machen reiche Heilige, singen die Mönche «Бідні люди роблять святих багатими, 

співають ченці» [ПНМ, с. 17], яка іронічно обігрує євангельський стих (Матвій, 

19, 21), у якому йдеться про небесні скарби (Reiche im Himmel). Фальшиве, 

несправедливе судочинство зображує прислів’я, у якому суддями виступають 

персоніфіковані пороки:  англ. Accusing is proving, where malice and force sit 

judges «Обвинувачення – вже доказ там, де судять злоба та сила» [АУФС, с. 16] 

(пор. у сильного завжди безсилий винен), натомість давню юридичну засаду 

відображає вислів нім. Wo kein Kläger ist, da ist auch kein Richter «букв. Де 

немає позивача, там нема і судді» [НРФС, с. 460], що в узагальненому сенсі 

вказує на необхідність виявлення особистої ініціативи. Про справедливе 

співвідношення закону і крючкотворства правників говорить вираз англ. The 

best government is that in which the law speaks instead of the lawyer «Найкращим 

урядом є той, в якому закон говорить замість юриста» [ААПП, с. 66].  



169 
 

Необхідність доводити справу до кінця передає нім. Ein guter Arzt 

beobachtet die Wunde, wenn sie auch geschlossen ist [DSL, с. 153] (букв. 

«Хороший лікар наглядає за раною і тоді, коли вона вже затягнулася»), 

оскільки  рисою доброго лікаря є те, що він є обережним і продовжує дбати про 

хворого і після того, як виявилися перші ознаки видужання. Варто також 

звернути увагу на окреслення «добрий» – адже це непряма вказівка на те, що 

лікарі бувають усякі, і добрі, і погані.     

Досліджуваний матеріал дозволив виявити паремії, у яких експресивне 

смислопородження досягається шляхом порівняння, а відтак і ототожнення 

дуже несхожих між собою різновидів діяльності, пор.: укр. Як в Києві на 

дзвіниці ченці в дзвони дзвонять, так в Полтаві перекупки на місті гуторять 

[УППН, с. 585]; англ. An old poacher makes a good gamekeeper «Немає кращого 

лісника, ніж колишній браконьєр» [АУФС, с. 719]; Тhe three learned professions 

live by roguery on the three parts of man: the doctor mauls our body, the parson 

starves our souls, and the lawyer ensnares our minds [PP, с. 105]. У деяких 

пареміях професійні особливості передаються непрямим чином, діяльність як 

така не описується, але зображується як причина певних умовиводів. Приміром, 

в українському прислів’ї Шинкар п’яницю любить, а дочки не віддасть 

[УППН, с. 464] перша частина виразу пояснюється тим, що наявність людей, 

схильних випити, забезпечує роботу власника шинку чи продавця у ньому, 

натомість у другій половині розкривається меркантильність як підґрунтя 

ставлення шинкарів до своєї клієнтури (крім того, тут важить і те, що 

шинкареві мати зятем п’яницю зовсім невигідно).   

Чимало фразеологічних одиниць містить, окрім найменувань людини за 

фахом (ремеслами), назви властивих їм засобів праці, інструментів, які також 

мають свою роль у створенні цілісного значення, будучи пов’язаними з 

робочим процесом: укр. На те коваль кліщі держить, щоб у руки не пекло 

[УППН, с. 276] (у цьому прислів’ї кліщі виражають необхідність вживання 

спеціальних захисних засобів у діяльності); Як не коваль, так і кліщів не погань 

[УППН, с. 426] (тобто «не берися за справу, у якій нічого не тямиш»); Куди 
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коваль з кліщами, туди й рак з клешнею [УНПП, с. 354] (тут іронічно 

передається – шляхом зіставлення коваля із раком, а кліщів із клешнею – той 

же сенс, що й у попередньому прислів’ї). Роль знарядь праці інших професій 

висвітлюють укр. Швець копилом перекинув [УППН, с. 51] (копил «дерев’яне 

шевське знаряддя, що має форму ступні і яким користуються для виготовлення 

взуття» [СУМ: 4, с. 280]); Коли сь швець, пильнуй свого копита [УППН, с. 426] 

(укр. розм. копито в одному із значень «те саме, що копил» [СУМ: 4, с. 281]; 

Що б то був за швець, же б кожному на однім копиті робив [УППН, с. 309]; 

англ. Let the cobbler stick to his last [АУФС, с. 221]; Вийшли женці в поле жати 

та й забули серпи взяти [ПТПП, с. 55]; Let every tailor stick to his goose «букв. 

Нехай кожен кравець тримається своєї кравецької праски» [ААПП, с. 256]; 

Don`t take the axe out of the carpenter`s hand «Не позбавляйте людей 

найнеобхіднішого» [DAP, c. 70]. З одного боку, англ. An ill cook should have a 

good cleaver «Поганий кухар повинен мати гострий інструмент» [АУФС, 

с. 517], а з іншого, нім. Dem schlechten Arbeiter ist jedes Beil zu stumpf [WDS] – ці 

прислів’я, маючи схожу внутрішню форму, виражають, однак, протилежні 

погляди на роль доброго чи, навпаки, поганого інструмента в руках невмілого, 

поганого працівника.   

Важливість інструмента як для робітника, так і для людини загалом 

підкреслюють також прислів’я укр. Без плуга не орач, без молота — не коваль 

[КУПП]; Без сокири не тесляр, без голки не кравець [ПТПП, с. 48]; Коваль без 

кліщів гірше, як без рук [КУПП]; англ. What is a workman without his tools? 

[АУФС, с. 1000]; Without an awl the cobbler`s nobody «букв. Без шила швець – 

ніхто» [АУФС, с. 1020]; A man too busy to take care of his health is like a 

mechanic too busy to take care of his tools «Людина, занадто зайнята для того, 

щоб піклуватися про своє здоров’я, схожа на механіка, занадто зайнятого, щоб 

доглядати за своїм інструментарієм» [ААПП, с. 139]; Die Axt im Haus erspart 

den Zimmermann «Якщо в будинку є сокира, то тесля не потрібен» [НРФС, 

с. 60].  

http://sum.in.ua/s/kopyl
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Нитки як матеріал, з яким працюють кравці, шевці, ткачі, згадуються 

поряд з цим ремеслами у фразеології усіх трьох досліджуваних мов. Українська 

паремія Ото ткач: нитка рветься, а він в плачі [УНПП, с. 44] виражає думку 

про те, що ніколи не можна здаватися, та навпаки, потрібно продовжувати 

виконувати будь-яку справу незважаючи на труднощі та незгоди. У німецькому 

виразі Auch dem geschickten Weber reißt einmal der Faden «Навіть у майстерного 

ткача нитка хоч раз та порветься» [WDS] нитки знову виступають тим тонким і 

ненадійним для кожного майстра матеріалом, тому цілісне значення цього 

прислів’я подібне до попереднього – це заклик не здаватися, адже не все 

виходить одразу. Англійська лексема thread вживається у прислів’ях A thread is 

always on the tailor [TTEM, c. 67] та A long thread, a lazy tailor [DAP, c. 820]: 

вдівання нитки у вушко голки вимагає додаткових зусиль, але працювати з 

довгою ниткою може бути незручно. У німецькому виразі Meister Zwirn 

«кравець» [НУФС: 2, с. 50] (букв. «майстер Нитка») ім’я ремісника 

гумористично відображає його знаряддя, назва котрого є неодмінним 

складником поняттєвого й водночас лексичного фрейму майстра-кравця. Ще 

одне кравецьке знаряддя шило згадується у фраземі Meister Pfriem «швець» 

[тж.] (букв. «майстер Шило», та ж мотивація, що й у попереднього виразу). 

Більшість наведених паремій вказують на нерозривність зв’язку майстра і 

його засобів праці, адже лише спеціаліст є втаємниченим у специфіку 

поводження з відповідним інструментом. У внутрішній формі більшості 

наведених прикладів робітник і його інструмент виступають єдиним цілим.   

Деякі із таких знарядь чи засобів праці нині вже не використовуються, 

стали архаїчними, але їх назви вживаються у фраземах для позначення 

стереотипово пов’язуваних із ними властивостей, пор. українську фразему на 

позначення чогось чи когось невідв’язного причепитися як шевська смола до 

чобота [СФУМ, с. 671] або ж порівняння зі значенням «дуже шумно, важко» як 

(мов, наче) ковальський міх [СФУМ, с. 398] (міх «обладнання, пристрій для 

нагнітання повітря у ковальському, скляному виробництві для роздування 

вогню» [СУМ: 4, с. 757]). З шумною роботою цього приладу й трудомісткістю 
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процесу хитання міхів через їхні громіздкі габарити (від одного до двох метрів) 

пов’язані такі вирази: здихнув тяжко та важко, мов ковальський міх [УППН, 

с. 135]; сопе, як ковальський міх [УППН, с. 160]; роздувся, як ковальський міх 

«про сердитого або чванькуватого» [УППН, с. 180]; скривився, як ковальський 

міх [УППН, с. 380]. Нині ковальські міха стали  експонатами етнографічних 

музеїв, а на озброєння ковалям замість них приходять механічні вентилятори.  

Старі технології виробництва головних уборів пояснюють нам інакше 

вже не зрозуміле стале порівняння англ. as mad as a hatter: вважалося, що 

неадекватна поведінка капелюшників була спричинена отруєнням ртуттю, яка 

використовувалася для виробництва фетрових капелюхів, і, накопичуючись в 

організмі, негативно впливала, серед іншого, на психіку [AHDI, c. 652]. 

Натомість фразеологізми із назвами сучасних професій та притаманними їм 

знаряддями виробництва є радше винятком. 

Окрім знарядь праці, у складі фразеологізмів виступають й інші об’єкти 

(напр., будівлі, установи, супутні предмети  і різновиди діяльності), які 

пов’язані з людиною певного роду занять і є елементами образу відповідного 

носія фаху. Стосовно релігійних діячів – це церква, монастир, молитва, 

проповідь, кадило, хрест: укр. На те піп посвятився, щоб по церкві крутився 

[УППН, с. 47] (священик під час служби часом здійснює обхід церкви і взагалі 

відповідає за свій храм, його стан тощо, через це переосмислене значення 

полягає у тому, що якщо людина взялась за якусь роботу, то має й надалі її 

виконувати); Як рибі без води, так ченцю без монастиря [УППН, с. 46] 

(приміщення, у яких перебувають чи працюють люди, виступають оточенням, 

до якого людина звикла, і яке є надзвичайно важливим для неї), Дурний піп, 

дурна його й молитва [УППН, 708]; англ. Preacher, be advised by your own 

sermons [ААПП, с. 45]; укр. Нехай до нього піп з кадилом прийде, а не я 

[УППН, с. 522]; Піп з крестом, а чорт з хвостом [УППН, с. 151]. 

Отже, для внутрішньої форми досліджуваних фразеологічних одиниць 

характерним є вживання назв предметів, речей, понять, з якими люди певного 

роду занять мають справу. Приміром, стосовно музикантів – це назви музичних 
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інструментів (укр. Коли б не скрипка та не бас, то б музика свині пас [УППН, 

с. 546]; нім. Wo du nicht bist, Herr Organist, da schweigen alle Flöten [НРФС, 

с. 428]). Таким чином виникає нерозривність значень родів занять та певних 

об’єктів, які асоціюються з ними: «моряк» – «щогла» (англ. a sailor before the 

mast «рядовий матрос» [АУФС, с. 834], «кавалерист» – «кінь» (англ. A young 

trooper should have an old horse [АУФС, с. 1035]), «кравець» – «манекен» (англ. 

tailor`s dummy «вилощений молодий чоловік, франт, піжон» [АУФС, с. 908]), 

«пастух» – «череда (худоба)» (нім. Wie der Hirt, so die Herde (або Vieh)), 

«злодій» – «замок» (як ціль діяльності, об’єкт злому; укр. Від злодія замка нема 

[ПТПП, с. 75], Замок не для злодія, а для доброго чоловіка [УППН, с. 490]) 

тощо. 

Смислотворчу роль у внутрішньофразеологічному контексті відіграє й 

одяг, який асоціюється з людьми певного роду занять, напр.: укр. Чим більші 

комірі, тим більший пан [УППН, с. 83]; Видно пана по халявах [65]; Давай пану 

по жупану [УППН, с. 92]; Душа чорна мов у ченця ряса [УППН, с. 589]; 

нарядився як піп в рясу [УППН, с. 495]; Найшов чернець клобуку – не скаче, 

загубив – не плаче [УППН, с. 700]; англ. mandarin sleeve «широкий рукав до 

ліктя» [АУФС, с. 660]; Lawyers` gowns are lined with the wilfulness of their clients 

(букв. «Мантії юристів підбиті свавільними бажаннями їхніх клієнтів») 

«Непохитність у юридичній справі дорого коштує» [TTEM, c. 72]; Der Mönch 

legt wohl die Kutte ab, aber nicht den Sinn – досл. «Монах може зняти рясу, але не 

гріх» [ПНМ, с. 60]. Українська приказка Видно пана по халявах має історичне 

підґрунтя: вона сягає тих часів, коли належність людей до майнових станів 

розрізняли за кольором чобіт. Багаті люди носили червоні чоботи, люди 

середнього достатку – жовті, а найбідніші мали чорне взуття, або ж взагалі його 

не мали. Коли дорогі чоботи зношувались, до кольорової халяви пришивали 

чорну нижню частину, яку називали пришвою, і продавали дешевше від нових 

жовтих чи червоних. Ті, хто хотіли виділитися серед бідноти, але не мали 

достатньо грошей, купували такі чоботи двох кольорів [65]. Часто прислуга 

доношувала взуття після своїх панів, самі пришиваючи чорні пришви. І цих 
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«панів» справді було видно по халявах. Нині вислів використовується з метою 

поглузувати з людини, яка виявляє своє чванство, хвалькуватість. 

Співвіднесеність типу взуття і суспільних класів демонструє також вираз Не 

слуга в постолах ходить – купи чоботи [УППН, с. 460]. В українській 

ідіоматичній сполуці ходити (або стояти, виступати) козирем (або королем) 

[СФУМ, с. 750] також міститься елемент одягу, який не одразу є очевидним, 

але стає таким при зверненні до історичних фактів. У Московській Русі бояри, 

на відміну від простолюду, пришивали до коміра святкового каптана ще один 

комір, гаптований сріблом, золотом і діамантами, який називали козирем (пор. 

строс. козырь (козирь) «високий стоячий комір» (сер. 17 ст.). Козир поважно 

стримів, надаючи поставі боярина гордовитості. Звідси запозичений із 

російської вираз ходити козирем «триматися зверхньо, гордовито, пихато» [65].  

Англійські номінативні фраземи Prince Albert coat «сюртук з довгими 

полами» [АУФC, с. 775] і princess dress «жіноча сукня, плаття (звичайно довге, 

вузьке, трохи розширене донизу)» [АУФC, с. 776] містять лексеми на 

позначення одягу в своїй структурі та водночас позначають його і на рівні 

цілісного значення ідіом, але з певними уточненнями щодо фасону. Перша 

одиниця походить від імені чоловіка королеви Вікторії – принца Альберта, 

котрому приписували популяризацію сюртука, що став формою стандартного 

ділового одягу вікторіанської епохи і почав широко використовуватися у 

Британії, Європі та Америці [WEn]. Друга – позначає модель сукні, що була 

запропонована Чарльзом Фредеріком Вортом на початку 1870-х років, згодом 

набувши популярності  у кінці 1870-х – на початку 1880-х рр. Свою назву 

отримала на честь принцеси Олександри, котра славилася своєю елегантністю 

[WEn]. Отже, обидві аналізовані фразеологічні одиниці пов’язані із 

історичними постатями та одягом, який вони носили, причому згадка і про 

їхній титул, і про ім’я однієї з них додавали відповідним фасонам престижності. 

Отже, можновладці, служителі культу, юристи в народній свідомості 

асоціювалися з одягом, який вони носили. 
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Цілісне значення фраземи може мотивуватися вчинками, діями чи 

поведінкою реальних осіб, які мали певний рід занять, у результаті чого їхні 

імена у комбінації з фахом стають компонентами відповідних виразів. 

Німецький жартівливий фразеологізм das kannst du halten (або machen) wie (der) 

Pfarrer Aßmann «роби, як хочеш» походить від імені гессенського священика 

Рассмана, який керувався у своїх діях принципом: «роблю, як хочу», а також 

від імені тюрінгського священика Ассмана, про якого розповідають, що він, 

супроводжуючи одного разу на полюванні герцога Августа, вбив Біблією зайця, 

на що герцог зазначив, що, хоча Ассман і не мав як священик права займатися 

полюванням, але оскільки убив зайця Біблією, то може робити з ним все, що 

хоче [НРФС, с. 43]. Отже, вираз das kannst du halten (або machen) wie (der) 

Pfarrer Aßmann має подвійне мотивування, будучи пов’язаним з іменами та 

вчинками двох релігійних діячів.   

В аспекті мотивування цілісного значення фразем, що виникли від осіб-

носіїв фаху, певну роль може мати і походження чи місце діяльності цих людей. 

Так, приміром, американська ідіоматична фразема a Philadelphia lawyer 

«спритний адвокат, який володіє різноманітними юридичними прийомами» 

[AHDI, c. 806], а в ширшому значенні «людина з гострим розумом; пройдисвіт» 

[АУФС, с. 755]), містить у своїй внутрішній формі географічну назву, яка 

граматично виступає означенням до найменування фаху. «Адвокат із 

Філадельфії» – це юрист Ендрю Гамільтон (за однією з найбільш вірогідних 

версій походження виразу [FDF]), який проживав у цьому місті, і з яким 

співвідносять його походження (хоча народився він у Шотландії [WЕn]). 

Е. Гамільтон став відомим завдяки перемозі у справі видавця опозиційної 

газети New York Weekly Journal Джона Пітера Зенгера у 1735 році, перемозі, яка 

ознаменувала становлення вільної американської преси. Не зважаючи на те, що 

судова справа розглядалася в Нью-Йорку, саме назва міста Філадельфії у 

комбінації з назвою фаху стали ідіомою, яку зафіксували у друці п’ятдесят 

років потому.  
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Ця ідіома у свою чергу мотивує походження ще одного американського 

вислову enough to puzzle a Philadelphia lawyer «складна заплутана справа», 

внутрішню форму якого можна прочитати виходячи із значень його 

компонентів: справа є настільки складною, що навіть «людина з гострим 

розумом» не здатна її вирішити (пор. український відповідник сам чорт 

спіткнеться). 

Вказувати на географічну локалізацію особи за фахом або ж групи людей, 

об’єднаних певним напрямком діяльності, можуть не лише міста, а й вулиці. 

Англійська фразема Grub-street hack (або Grub-street scribbler) «найманий 

писака, борзописець» [АУФС, с. 443] вміщує ідіоматичну назву Grub Street 

«літературна богема, дешевий бульварний журналізм» [АУФС, с. 442], що 

водночас, і навіть передусім, є позначенням реальної однойменної вулиці в 

Лондоні, на якій у XVII–XVIII століттях жили бідні літератори (нинішня назва 

цієї вулиці – Milton Street). Тож внутрішню форму ідіоми Grub-street hack 

можна прочитати як «бідний поганий письменник з вулиці Граб-стріт».  

Певні міста закарбувалися в народній свідомості завдяки подіям різного 

роду, що відбулися у них. Їхні назви стали компонентами фразеологічних 

одиниць, і серед  них – Банбері – торгове містечко в Англії, назву якого 

співвідносять з масовою стратою мідників, що датується XV століттям, і згадки 

про яку зустрічаються в газеті «The English post from severall Parts of this 

Kingdome» 1641 року [240, c. 458]. Англійське прислів’я like Banbury tinkers – 

in mending one hole make three «досл. мідники з Бамбері лагодячи одну дірку 

роблять три» [DP, c. 33] має за основу історію, згідно якої мідникам необхідно 

було полагодити казанок, натомість вони його взагалі зіпсували. Внутрішня 

форма виразу відтворює невміле виконання ремонтних робіт, коли результат 

праці є гіршим за початковий стан виробу (пор. також the tinker stops one hole 

and makes two [TTEM, c. 48] – значення те саме, але назва міста упускається).   

Окремі професії асоціюються з іменами, які виступають у фразеологічних 

позначеннях цих професій. Це відголосок старовинного звичаю називати усіх 

людей, що належать до певної професії, одним іменем [29, с. 9]. Так, Ганс і 
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Джек є катами у німецькій (Meister Hans [НУФС: 2, с. 50]) та англійській (Jack 

Ketch [АУФС, с. 558] – за ім’ям англійського ката XVII ст.) мовах. Знаходимо 

згадки і про кравців та шевців у сполученнях професійної назви і антропоніма: 

у англійській мові Tom Tailor «кравець» [АУФС, с. 956]; в українській мне, мов 

Семен-швець шкуру [УППН, с. 203]. В останньому прикладі спостерігаємо 

негативне забарвлення фразеологічної одиниці. Господиня в українській мові 

асоціюється з іменами Маґда та Химка (пор. вирази на с. 130 Господиня Маґда 

по припечку гайда; Се Химка хазяйка). Простолюдин-селянин у народній 

свідомості українців отримує ім’я Іван: Не дай, боже, з Івана пана [КУПП]; 

Пан з паном, а Іван з Іваном [тж.]. У фразеологічному фонді української мови 

також зустрічаємо позначення попа у поєднанні з іменем Сава: Здрастуй піп 

Сава! Прислав тобі чорт сала! [УППН, с. 708]. 

Внутрішня форма значної частини фразеологічних одиниць, що містять 

фахові назви, з часом стає затемненою, зокрема в передачі компонентами цих 

виразів навколишніх реалій. Водночас можна припустити, що деякі з цих 

фразем з самого початку не мали логічної мотивації, натомість 

використовували у своїй структурі принцип нелогічності, іраціональності тощо 

як основу своєї експресивності і образності. Так чи інакше, не завжди можна 

пояснити мотивацію таких висловлювань. Приміром, українська ідіома через 

вулицю бондар «дуже далекий, або зовсім не родич» [СФУМ, с. 36], що 

саркастично зображає самозвану рідню, має нелогічну ірраціональну 

внутрішню форму, у якій реалізовується поетика абсурду: абсурдна мотивація 

служить для того, щоб показати, що реального родинного зв’язку нема. Тож 

немає жодних підстав для зображення віддаленості чи відсутності родичівства 

за допомогою образа бондаря.  

Спроби пояснити фраземи із затемненою внутрішньою формою 

здійснювалися неодноразово. З часом може виникати все більше і більше версій 

походження одного і того ж виразу. Для прикладу розглянемо українську 

ідіому за царя Гороха (або Панька, Тимка, Хмеля) «дуже давно, у дуже давні 

часи» [СФУМ, с. 756]. Дослідники намагалися пов’язати значення виразу із 
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російськими народними казками, у яких фігурує постать царя Гороха як 

доброго, але дурного правителя: «В то давнее время, когда мир Божий был 

наполнен лешими, ведьмами да русалками, когда реки текли молочные, берега 

были кисельные, а по полям летали жареные куропатки, в то время жил-был 

царь по имени Горох» [СРФ, с. 609]. Однак така теорія може лише констатувати 

популярність вигаданого царя, а не пояснити походження його імені. 

Розглядався зв’язок фраземи з міфологією. Відомий фольклорист 

О. М. Афанасьєв у своїй фундаментальній культурологічній праці «Поетичні 

погляди слов’ян на природу» запропонував зіставлення імені казкового царя 

(рос. горох) зі словом рос. грохот (яке окрім «грому» означає і «велике 

решето»). Відповідно до його міркувань метафорична мова зближує небесний 

грім з обмолотом зерен. Бог-громовик Перун був шанований як подавець 

земної родючості, звідси спільність слів горох і гуркіт. Недосконалість такого 

пояснення полягає в тому, що горох на відміну від хліба не обмолочують, а 

лущать, тому всі етимологічні зближення і смислові паралелі, які Афанасьєв 

пропонує в підкріплення запропонованої версії, як і саме прочитання 

стародавнього міфологічного мотиву «небесної молотьби», виявляються 

марними. Це припущення заперечує і фонетична розбіжність: 

звуконаслідувальний корінь слова гуркотіти у праслов’янській мові 

реконструюється у вигляді *grox, тоді як назва гороху – *gorx [64].  

Наступна, третя, гіпотеза походження фраземи за царя Гороха – 

запозичення з грецької мови: грец. presbyteros Kodroy «старший, ніж Кодр» 

(міфічний цар Аттики); частковий звуковий збіг Ко(д)ро… – Горо…) [СРФ, 

с. 609]. Четверта версія – можливий зв’язок царя Гороха з міфічним богатирем 

Котигорошком [тж.]. П’ята гіпотеза полягає у розкритті символіки рослин та 

їхньої оцінної семантики. Так, в російськомовному фразеологічному фонді 

горох має образливі асоціації, пор.: рос. гороховая память «погана пам’ять»; 

гороховые слова «пусті слова»; чучело гороховое; Горох да репа обидное семя; 

Обидные семена в поле горох да репа, а в мире — вдова да девка. Тож за однією 

з версій саме таким «чучелом гороховим» і уявляв народ царя Гороха [ЗІЛ]. 
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Перевіряючи цю гіпотезу на україномовному фразеологічному матеріалі, ми 

також можемо простежити негативні асоціації лексеми горох, пор.: як (мов, 

ніби) (той) горох при дорозі зі словами жити, поживати «1) погано, бідно, 

неспокійно; 2) у скрутному становищі, у важких умовах; нещасний, 

знедолений»; зі словами смикати, скубти «без будь-якої поваги, причини; 

безцеремонно, нахабно» [Сл]; Роди, Боже, жито гоже, а без гороху 

проживемо потроху. Хоча є й паремії, що демонструють позитивне значення: 

Горох, капуста — хата не пуста [УППН, с. 543]; Свій не свій, у горох не лізь 

[КУПП]. Це знову ж таки не дає можливості вважати версію повністю 

достовірною, або ж заперечити її. У контексті позначень рослин варто згадати 

царя Хмеля (укр. за царя Хмеля) та еквівалентну за значенням німецьку ідіому 

Anno Tobak (букв. «у році тютюну») [AL], яку можна розуміти «за часів 

правління Тютюну» (з лат. anno Domini «від Різдва Христового»).  

Із негативними конотаціями образа царя Гороха пов’язана ще одна версія 

виникнення виразу, яка базується на карпатській легенді. Згідно неї на горі 

Городищі жив колись цар Горох, який володів великим замком-палацом, але дні 

й ночі проводив у льосі, бо мав лихі очі… [65].   

Від української ідіоматичної фраземи за царя Гороха (або Панька, Тимка, 

Хмеля) утворилася значна кількість похідних прислів’їв, що також містять 

імена цих та інших вигаданих царів та королів: Це було за царя Горошка, коли 

було людей трошки, як пічки снігом топили, а соломою вогонь тушили 

[КУПП]; За короля Горошка, коли хліба не було ні трошки [УППН, с. 316]; За 

царя Митрохи, коли людей було трохи [Сл.]; За царя Тимка (або Томка), як 

була земля тонка, – пальцем проткни – та й води напийсь [УНПП, с. 774]; За 

короля Сибка (або Собка), як була земля тонка, що носом проб’єш та й води ся 

нап’єш [УНПП, с. 774]; Був цар Тронка, була земля тонка: пальцем землю 

пробивали, воду доставали [КУПП]; Це було за царя Йвана, як була земля 

череп’яна [тж.]; За давних часів, за царя Цьвочка [тж.]; За царя Хмеля, як була 

людей жменя [УНПП, с. 774]; Це було за гетьмана Хмеля, як було людей 

жменя [КУПП]; це було ще за старого Хмеля, як було людей жменя, та грім 
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рака вбив, а Мусій Микиту посватав, та було й весілля й похорони [УНПП, 

с. 774]; То ще за того царя, коли не було сухаря [УНПП, с. 774]. Привертає 

увагу використання зменшувальних форм: Горошок, Панько, Тимко, які 

передають несерйозний характер імен і висловлювань в цілому. Не лише царя 

Гороха, а й інших правителів намагалися співвіднести з їхніми прототипами. 

Так, образ короля Собка пов’язують з іменем польського короля Яна 

Собеського, а царя чи гетьмана Хмеля – з ім’ям Богдана Хмельницького.   

Отже, ми притримуємося останньої, сьомої, версії походження виразу за 

царя Гороха і його варіантів – каламбурне формулювання, витвір народної уяви 

і жарту [СРФ, с. 610]. Беручи до уваги усі наведені фразеологічні варіанти, ми 

можемо констатувати, що значення «дуже давно», яке об’єднує перераховані 

фразеологізми, створюється неправдоподібністю реального існування таких 

царів і королів як Горох, Хміль, Панько тощо. Усі ці паремії мають емоційне 

забарвлення з ноткою добродушного кепкування. Внутрішня форма наведених 

прислів’їв постає грою смислів, поєднанням непоєднуваного (пор. вище: пічки 

снігом топили, соломою вогонь тушили), що структурно виражається, серед 

іншого, й використанням римування. 

Інколи, аби розкрити обумовленість значень фразеологічних одиниць із 

затемненою внутрішньою формою, необхідно звернутися до історичних і 

культурних фактів, специфічних для кожної країни, що і буде зроблено у 

наступному параграфі.  

 

4.3. Відображення соціальних конотацій родів занять у 

фразеологічній семантиці  

 

У сфері кожного різновиду професійної діяльності складається 

характерна лише для цього середовища колективно-групова свідомість – 

переконання, цінності, погляди, спільні для представників певної професії. 

Будь-яка діяльність накладає свій відбиток на людей, які нею займаються. Вона, 

з одного боку, висуває до них комплекс вимог, пов’язаних з  наявністю у них  
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тих чи інших фізичних, психічних, інтелектуальних здібностей. З іншого боку, 

та чи інша сфера професійної діяльності формує у людини певне ставлення до 

навколишнього світу. Це, приміром, засвідчує німецький вираз  Am Handel 

erkennt man den Wandel «Скажи, чим торгуєш, і я скажу, хто ти» [SSRD, c. 190] 

(нім. заст. Wandel «спосіб життя, поведінка»), у якому рід занять «торгівля» 

визначає спосіб життя людини. У рамках культури етносоціуму формуються 

знання про типові професійні особистості, які втілюють в собі найхарактерніші 

риси професійної субкультури. Ці знання отримують своє відображення у 

мовній картині світу через набір асоціативних оцінних смислів, пов’язаних із 

назвами людей за родом занять. Виступаючи в семантиці вказаних одиниць у 

вигляді конотативних значень, ці смисли своїстим чином виявляються при 

використанні цих одиниць у внутрішньофразеологічному контексті.  

Група найменувань людини за родом занять більшою мірою, ніж будь-яка 

інша, перебуває у полі зору соціальної оцінки, адже «з назвою професії  

пов’язується певний соціальний престиж, вона викликає певну естетичну 

оцінку в мовному колективі» [233, с. 293]. 

У цьому підрозділі нашою метою є встановлення та розкриття ролі 

оцінних асоціацій, закріплених за найменуваннями людей за родом занять, у 

формуванні значення фразеологічних одиниць української, англійської та 

німецької мов.  

Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання: 1) виявити 

конотативні значення назв людини за родом занять у 

внутрішньофразеологічному контексті, пов’язані з якостями, характерними для 

тієї чи іншої професійної особистості; 2) відтворити ціннісну шкалу професій, 

наявну в колективній свідомості народів-носіїв досліджуваних мов; дати їм 

позитивну або ж негативну оцінку; 3) з’ясувати роль інформації національно-

культурного характеру в оцінці представників різного роду професій та занять. 

Для вирішення поставлених завдань ми беремо до розгляду лише ті 

фразеологічні одиниці, які є значимими для оцінки тієї чи іншої професійної 

діяльності.  
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З погляду традиційної етнічної свідомості складові соціально-

професійного простору далеко не рівнозначні. Є види діяльності, які 

оцінюються найбільш високо, а є й такі, які належать до нижнього рівня 

соціальної ієрархії. Відповідним чином поціновуються і професії. 

Українці – етнос з давньою високорозвиненою землеробською 

культурою. Саме це заняття обумовило традиційний побут, 

матеріальну культуру, систему основних свят і обрядів (по суті календарно-

землеробських), світогляд, духовні цінності українського народу [71].  

В українську мовну картину світу закладені образи й стереотипи, 

характерні для селянської праці і побуту. Головною працею виступає 

землеробська справа, хліборобство як традиційне джерело матеріальних благ, і 

це засвідчує вже сама наявність відповідної номенклатури у лексичному  складі 

фразеологізмів та паремій української мови: хлібороб (У серпні хліборобу три 

роботи: і косити, і орати, і сіяти [ПТПП, с. 32]), орач / плугар (В орача руки 

чорні, та хліб білий [ПТПП, с. 52]. Плугач оре і в праці рветься, а панське 

черево отак аж дметься [УППН, с. 91]), жнець (Добрий жнець не питає, чи 

широкий загінець [УППН, с. 335]). Внутрішньофразеологічний контекст, у 

якому виступають ці слова, свідчить,  що праця в полі тяжка і виснажлива, 

потребує працьовитості та наполегливості від її виконавців, а також вміння 

володіти різними господарськими вміннями й навичками.  

Цей позитивно оцінюваний мовний стереотип хлібороба, пов’язаний із 

наведеними лексемами, репрезентує базові уявлення про життєдіяльність 

людини: праця, хоч і важка, розглядається як основа щасливого і 

благополучного життя; акцентується постулат: щоб отримати гарний результат, 

потрібно наполегливо працювати. 

У складі англійських та німецьких фразеологізмів таких лексем на 

позначення людей за різними хліборобськими заняттями (таких, як англ. 

ploughman чи нім. Schnitter) нами не виявлено, проте тут у складі двох 

англійських фразем виступає слово farmer «фермер», що теж стосується 

сільськогосподарської діяльності. Одна з цих фразем – це амер. англ. dirt farmer 
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«фермер, який сам працює на своїй землі» [OED], «бідний фермер, що для 

утримання своєї родини сам обробляє землю, не користуючись найманою 

працею» [АУФС, с. 272] (амер. англ. dirt «земля, ґрунт» [LDCE, c. 440]); тобто 

це одиниця номінативного характеру, що позначає незаможних фермерів, а 

значення, що його слово farmer привносить у цілісну семантику цієї фраземи, 

стосується його «центрального» сигніфікативного ядра. Натомість в 

ідіоматичному словосполученні afternoon  farmer «ледар, нероба» [АУФС, 

с. 21] (дослівно «полуденний фермер») ця внутрішня форма непрямим чином 

свідчить про важку працю в сільському господарстві, яка починається, як 

відомо, удосвіта; отже, «полуденний фермер» – такий, що лінується вставати 

рано. 

Свої конотації мають і традиційні ремесла та особи, що ними займаються. 

Укр. майстер, як і нім. Meister, обидва позначають висококваліфікованих 

ремісників, а також вживаються і взагалі для позначення людей високого рівня 

кваліфікації, які досягли успіхів у своїй праці.  Фраземи з цими словами 

показують, що ці лексеми виявляють в них як позитивні, так і негативні оцінні 

асоціації. До позитивних асоціацій відносяться: обізнаність у своїй справі (укр. 

Знає майстер, що робить [УППН, с. 426]), необхідність навчатися та 

удосконалювати свої уміння (нім. es ist kein Meister vom Himmel gefallen (також 

kein Meister wird geboren) «майстром не народжуються і не стають одразу» 

[НУФС: 2, с. 50]; Früh übt sich, was ein Meister werden will «хто змалку вчиться, 

добрим майстром стане» [НУФС: 2, с. 50]; Übung macht den Meister «навик 

майстра ставить» [НРФС, с. 395]). До негативних – пияцтво (укр. Що майстер, 

то й п’яниця [УППН, с. 462], Шукай майстра в шинку, а сміливого в острозі 

[СНМ, с. 132]), зазнайство (нім. den Meister spielen «удавати з себе пана» 

[НУФС: 2, с. 50]). 

У фразеологічному фонді англійської мови дається двояка оцінка 

професії кравця. З одного боку, вона висока – кажуть, що «людину створює 

кравець» – the tailor makes the man [АУФС, с. 908] (зміст тут, очевидно, той, що 

й у рос. по одежке встречают; варіантом цього англійського прислів’я є nine 
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tailors make a man, де мова, очевидно, про звички джентльменів давніх часів 

[CODP, c. 233]) а, з іншого, кравецтво розглядається як справа неприбуткова – 

the tailor`s wife is the worst clad (букв. «дружина кравця має найгірше убрання») 

[АУФС, c. 221]. У німецькій фразеологічній картині закладене уявлення про 

кравців як про бідних і голодних людей, напр.: frieren wie ein Schneider «дуже 

мерзнути, дрижаків хапати» [НУФС: 2, с. 171] (дослівно «мерзнути як 

кравець»); leicht wie ein Schneider sein «бути худим як тріска, легким як пір’їна» 

[НУФС: 2, с. 171]; з іншого боку, пор. essen wie ein Schneider «їсти за чотирьох» 

[НУФС: 2, с. 171] (що свідчить не так про здоровий апетит, як про постійний 

голод: кравці не отримували належної матеріальної плати за свою роботу, мали 

недостатньо коштів на прожиття, на їжу і на опалення).  

В українській мові лексема кравець має більш нейтральне емоційне 

забарвлення. З фразеологізму Про те знає швець та кравець, що він буде 

кроїть [УППН, с. 426] можна дійти висновку про кравця як про знавця своєї 

справи, утаємниченого у її секрети. 

Досліджуючи оцінну інформацію, закладену у назвах ремісників, що 

фігурують у фраземах, слід зазначити, що у низці випадків їхня соціальна 

оцінка виключно негативна. Яскравим прикладом негативно конотованої назви 

ремісника є укр. швець. В українській фразеології швець осмислюється таким 

чином: 1) швець – брехун, ошуканець (швець, що ступить, то збреше [УППН, 

с. 463]); 2) швець – злодій (Швець, мнець, копилець – набрав підошов та й к 

чорту пішов [УППН, с. 620]); 3) швець – пияк (п’яний, як швець [УППН, 

с. 516]); 4) швець (і взагалі ремісник, пор. вище англ. tailor) – людина, не здатна 

себе забезпечити (Швець без чобіт, а тесля без воріт [КУПП]). Аналогічно й у 

німецькій та англійській мовах, пор. також англ. the cobbler`s (або shoemaker`s) 

wife is the worst shod [АУФС, с. 221] та нім. Der Schuster trägt immer die 

schlechtesten Stiefel [НРФС, с. 502]. Крім того, ідіома англ. заст. розм. the 

shoemaker`s stocks «тісне взуття» [АУФС, с. 857] є засобом негативної оцінки 

роботи шевця (stocks «стародавній інструмент покарання, у якому ногу 

затискали між двох дощок» [OED]). 
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В українському фразеологізмі іронічно підкреслюється приналежність 

шевців до простого люду: Не вважайте, люди добрі, що я швець: говоріть зі 

мною як з простим [УППН, с. 148].  

Аналіз фразеологізмів свідчить, що виключно негативні асоціації 

пов’язані також із такими ремісничими професіями: англ. tinker «мідник» – to 

swear like a tinker (букв. «лаятися як мідник»), as drunk as a tinker «п’яний в 

зюзю» (дослівно «п’яний як мідник»), as guarrelsome as a tinker (букв. 

«сварливий як мідник») [DP, c. 159]; англ. hatter «капелюшник» – as mad as a 

hatter «зовсім божевільний, не при своєму розумі» [АУФС, с. 634] (букв. 

«божевільний як капелюшник» – щодо походження виразу див. розділ 2, 

параграф 4.2, с. 171); нім. Bürstenbinder «щіткар» – trinken wie ein Bürstenbinder 

«пити запоєм» (букв. «пити як щіткар»), jemand läuft (або rennt) wie ein 

Bürstenbinder «хто-небудь біжить як очманілий» [НУФС: 1, с. 132].  

Ремесло муляра, яке має багатовікову історію, у німецькому суспільстві 

оцінюється з повагою, пор. pünktlich sein wie ein Maurer «закінчити роботу 

вчасно (точно за годинником)» [НРФС, с. 393] (мулярі там, очевидно, здавна 

працювали лише «від» і «до»). 

Іронічне ставлення до дігтярів очевидне з українського виразу Дігтяр і 

смердить дьогтем, значення якого, однак, ширше і говорить про те, що 

професійна діяльність накладає свій відбиток, не завжди позитивно 

конотований, на того, хто нею займається [УППН, с. 148].   

Праця мельника оцінюється українським фразеологізмом як не дуже 

напружена і тяжка, пор. укр. Наше діло мірошницьке: підкрутив та й сів 

[УППН, с. 170]; натомість в прислів’ї англ. much water runs by the mill that the 

miller knows not of  «ми багато не знаємо про те, що відбувається навкруги нас» 

[АУФС, с. 682] мірошник виступає як приклад незнання того, що відбувається 

«під носом». Інші англомовні паремії засвідчують достаток та нечесність 

мельників: Millers are the last to die of famine [GMP, c. 122]; An honest miller has 

a thumb of gold [PP, c. 106]; The miller is honest who has hair on his teeth [GMP, 

c. 122].  
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Спільною для українського і німецького фразеологізмів із «пастухом» є 

вербалізація уявлення, за допомогою образу пастуха і його стада, про ватажка 

як істотно подібного до своїх підлеглих: укр. Який пастух, така й череда 

[УППН, с. 326]; нім. Wie der Hirt, so die Herde (das Vieh) [НРФС, с. 291]; 

натомість укр. розбрелись, як вівці без пастуха [ПТПП, с. 211] та англ. sheep 

that have no (або sheep without a) shepherd «безпорадний, безпомічний натовп» 

[АУФС, с. 856] зображує ватажка як справжню керівну силу для безпорадної 

маси. Ширше мовний стереотип власне пастуха розкривається в українській 

фразеології, де він постає лайливим (Якби Бог слухав пастуха, то б уся череда 

вигинула [УППН, с. 208]), а його праця легкою (Коли б можна бути через зиму 

котом, через літо пастухом, а на Великдень попом [УППН, с. 362]), але 

неприбутковою (Пастух-свинопас, держи хліб про запас [ЗУЕ, с. 526]) і взагалі 

«непрестижною» і навіть небажаною (Не кричи дуже – панський двір близько, в 

пастухи візьмуть [УППН, с. 184]).  

Одним із прикладів суто позитивної оцінки професійної діяльності в 

українській фразеології є лексема лісничий – Був колись лісничим, а тепер нічим 

[УППН, с. 120]. Відповідно працювати лісничим тут символізує престижний фах. 

У німецькій фразеології позитивну оцінку у плані наявності доброго 

апетиту отримує денотат лексеми Scheunendrescher «молотник» – у сталому 

порівнянні essen wie ein Scheunendrescher (букв. «їсти як молотник») «уминати 

за обидві щоки» [НУФС: 2, с. 160] (пор. укр. молотник із миски «той, хто їсть з 

великим апетитом, жадібно» [СФУМ, с. 404]); але причиною такого апетиту є, 

звісно, те, що праця молотника потребує докладання великих фізичних зусиль. 

Молотник характеризується як завзятий працівник. 

До рибалок серед українських селян ставлення було як до бідних, але 

гідних, пор. Сам Бог з рибалок апостоли вчинив [УППН, с. 464]; Вудка мокне, а 

рибак сохне [УППН, с. 464]; Рибу їж, та рибалку не з’їж – «не багато бери, бо 

рибалка з риби живе» [УППН, с. 536]. Відповідник зазначеної лексеми, вжитий 

у переносному значенні,  входить у склад англійської ідіоми, яка має негативне 

емоційне забарвлення: the great fisher of souls «біс, диявол, сатана» [АУФС, 
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с. 439], пор., однак: 16 Now as he walked by the sea of Galilee, he saw Simon and 

Andrew his brother casting a net into the sea: for they were  fishers . 17 And Jesus 

said unto them, Come ye after me, and I will make you to become fishers of men 

[251, Marc 1: 16-17] 

Наступний образ, взятий нами для аналізу, – образ лікаря. Професія 

лікаря традиційно є об’єктом надзвичайно суперечливих суджень і оцінок, адже 

на лікарів часто нарікають і разом з тим до них завжди звертаються у найтяжчі 

моменти життя. Крім того, цей фах є одним із найдавніших і навіть може бути 

прирівняний за часом виникнення до самого людства, адже люди завжди 

прагнули позбавитися дискомфорту чи незручностей, які є наслідком 

захворювань.  

Образ лікаря має здебільшого негативне осмислення у досліджуваних 

мовах. Діяльність лікаря, особливо молодого, сприймається або як 

амбівалентна за своїми наслідками, або взагалі як непотрібна і даремна, а 

зростання чисельності лікарів лише приводить до збільшення кількості 

патогенних явищ: укр. Лікар з лікарством, а бог з поміччю [УППН, с. 377]; Де 

багато лікарів, там багато хвороб [УПІП]; англ. God restores health, and the 

physician gets thanks «Бог лікує, а лікар отримує вдячність» [ААПП, с. 43] 

(також God heals, and the doctor takes the fee «Бог лікує, а лікар бере плату» 

[ААПП, с. 42]; нім. Gott macht gesund – und der Doktor kriegt`s Geld [DQ]), а й як 

небезпечна для тих, хто звертається за допомогою до лікарів: укр. То душа не 

жива, що до лікаря пішла [УПІП]; Лікар і лічить, і калічить [УПІП]; Горбатий 

цвинтар у молодого лікаря [УППН, с. 604] (також Що новий лікар, то новий 

цвинтар [УПІП]; англ. A young physician should have three graveyards «Молодий 

лікар повинен мати три цвинтарі» [ААПП, с. 141]; нім. Junge Ärzte füllen die 

Gottesäcker [DSL, c. 153] досл. «Молоді лікарі заповнюють кладовище» ); англ. 

Fond of lawsuits, little wealth; fond of doctors, little health «У тих, хто полюбляє 

судові процеси, мало грошей; у тих, хто полюбляє лікарів, мало здоров’я» 

[ААПП, с. 131]; Physicians kill more than they cure «Лікарі вбивають більше 

людей, ніж виліковують» [ААПП, с. 140]; нім. Der Arzt ist ein Wegweiser ins 
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Himmelreich «Лікар – вказівник дороги в рай» [WDS]; Wenn du den Arzt rufst, so 

rufe auch den Richter, daß er dein Testament aufsetze [DSL, c. 154] (досл. «Коли 

звеш лікаря, клич також суддю, аби він оголосив твій заповіт»); Dem Arzt folgt 

der Pfarrherr [DSL, c. 152] (досл. «За лікарем слідує пастор»); habe den Doktor 

zum Freund und den Apotheker zum Bittsteller, du mußt doch sterben «двом 

смертям не бути, а однієї не минути» (дослівно «май лікаря за друга та аптекаря 

за прохача, смерті тобі все одно не минути») [НУФС: 1, с. 150].   

Деякі вирази підкреслюють необізнаність лікарів у своїй справі, брак у 

них належної кваліфікації: англ. A physician is a man who pours drugs of which he 

knows little into a body of which he knows less «Лікар – це людина, що вливає 

ліки, про які знає небагато, у тіло, про яке знає ще менше» [ААПП, с. 140]; нім. 

Ärzte lernen den Schnitt am fremdem Tuch [DSL, c. 152] (букв. «Лікарі вивчають 

розріз на чужому сукні», тобто лікарі набувають практики, ризикуючи чужими 

життями, що знову ж таки ставить цю професію в розряд небезпечних для тих, 

хто звертається за їхньою допомогою). Іронія щодо настанов лікаря наявна в 

англійському прислів’ї There are more old drinkers than old doctors «Старих 

п’яниць більше, ніж старих лікарів» [ААПП, с. 239]; п’яниці, виходить, живуть 

довше, ніж лікарі (які пропагують здоровий образ життя). 

Внутрішня форма низки прикладів (укр. Сім баб – сім рад, а дитя безпупе 

[УПІП], англ. Many physicians have killed the king [SDFP], нім. Viele Ärzte heilen 

übel [НУФС: 1, с. 48], Wo viel Ärzte sind, da ist große Gefahr [DSL, c. 154], Drei 

Ärzte bei einem Kranken, da kann sich der Friedhof bedanken [DSL, c. 152], Kein 

Arzt ist besser denn drei [WDS]) показує, що лікарі, як правило, розходяться у 

своїх діагнозах і методах лікування, тобто у спосіб, що теж не сприяє довірі до 

них. В узагальненому сенсі ці вислови передають думку, що велика кількість 

людей, відповідальних за одну справу, не сприяє успіху, пор. англ. many cooks 

spoil the broth 

Для мовного стереотипу лікаря характерна не лише неефективність їх 

діяльності, але також любов до грошей та бажання нажитися: укр. Лікарям – 

поможись чи не поможись, а калиточка розв’яжись [УППН, с. 373]; Дорогі 
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ліки помагають як не слабому, то лікареві [ПТПП, с. 186]; Від хвороби лічись, а 

лікарю дай [УПІП]; Хворому хворість, а лікарю гроші [УПІП]; англ. He is a fool 

that makes his doctor his heir «Тільки дурень робить свого лікаря своїм 

спадкоємцем» [ААПП, с. 138]; нім. Dem Arzt bezahlt man die Mühe und nicht die 

Gesundheit [DSL, с. 152] (досл. «Лікарю завдячують нуждою, а не здоров’ям»); 

Die Ärzte scheren bald ums Geld, wenn man einmal in Fieber fällt [DSL, c. 152] 

(досл. «Лікарі одразу зістригають гроші, як тільки людина впадає в жар»); 

Frommer Arzt, so andern die Gilwe abnimmt und an eigenen Hals hängt [DSL, 

c. 153] (досл. «Набожний лікар віднімає в інших золото / гроші і вішає собі на 

шию»; тут любов до грошей описується з іронією). Професія лікаря була і 

залишається високооплачуваною, а відповідно – престижною: укр. Добре в 

світі жити попові, лікареві та котові [УППН, с. 362]; Добре бути лікарем: 

сам собі пан [УПІП]. Проте прислів’я Der Arzt ist ein Engel, wenn man ihn 

braucht, ein Teufel, wenn man bezahlen soll [DSL, с. 152] (досл. «Лікар – ангел, 

коли його потребують, і диявол, коли з ним розраховуються») може 

засвідчувати як необхідність лікаря, так і недоступно високу вартість його 

послуг.  

Настільки несхвальну характеристику представників цієї професії у 

російських прислів’ях, а принагідно і в українських можна пояснити тим, що 

вчені-медики на Русі в XVI – XVII ст. були іноземцями і перебували лише при 

царському дворі, і то у незначній кількості. За Івана Грозного лікар-іноземець 

був необхідною особою для царя, але лікуватись у нього окремим особам 

можна було не інакше, як подавши чолобитну про це. Такого порядку 

дотримувалися і згодом, коли кількість лікарів при дворі збільшилась. За 

Михайла Федоровича Романова в Москві існувала одна аптека, з якої 

відпускали ліки за чолобитними, і до того ж переважно не ті, що були 

необхідними, а ті, що дешевше, не зважаючи на їх доцільність. Тож народ не 

вірив іноземним лікарям [94, с. 136–137]. 

Є вирази, що демонструють позитивне ставлення до лікарської справи, 

але їх небагато: укр. Лікар не Бог, а помагає [УПІП]; Лікар для хворого батько, 
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а для здорового друг [УПІП]; англ. just what the doctor ordered «саме те, що 

лікар приписав» [AHDI, с. 573] (на противагу необізнаності лікарів, тут, 

навпаки, підкреслюється їхня компетентність); нім. Ärzte sind des Herrgotts 

Menschenflicker «Лікарі – послані Богом церувальники людей» [BZ, c. 37] (тобто 

допомагають іншим). Низка прислів’їв, напр.: укр. Від лікаря не таїсь, - будеш 

здоров [УПІП]; англ. Always tell your doctor and your lawyer the truth «Завжди 

кажіть правду лікарю та адвокату» [ААПП, с. 131] і нім. Dem Beichtvater, Arzt 

und Advokaten darf man nichts verschweigen «Від сповідника, лікаря й адвоката 

можна нічого не таїти» [STDSR, c. 2] підкреслюють, що лікар – це особа, якій 

можна довіряти, лише знаючи все, він може допомогти, а також і те, що лікар 

потребує повної і об’єктивної інформації про пацієнта. Однак укр. 

Годинникарю, лікарю та аптекарю довірятись не можна [УПІП] думку про 

можливу довіру заперечує.  

Разом з тим зазначається, що лікар не всесильний і не завжди може чи 

хоче допомогти, натомість завжди знайде чим виправдатися: укр. Лікар 

підіймає, а смерть не пускає [УПІП]; Смерть найде чим приключиться, а 

лікар – чим відговориться [УПІП]; англ. Death defies the doctor or employs him to 

do its job «Смерть зневажає лікарів або наймає їх робити свою роботу» [ААПП, 

с. 136]; The cleverest doctor cannot save himself «Навіть найрозумніший лікар не 

в змозі врятувати самого себе» [ААПП, с. 136]; нім. Auch ein geschickter Arzt 

heilt nicht alle Wunden [DSL, c. 152] (досл. «Навіть найдосвідченіший лікар 

зцілює не всі рани»). В узагальненому сенсі у цих прислів’ях під лікарем 

мається на увазі звичайна людина, яка не є всесильною, і у безвихідній, форс-

мажорній ситуації не може нічого вдіяти.  

Поряд з «лікарем», інколи у тій же фразеологічній одиниці, згадується 

професія аптекаря, пор. вище нім. habe den Doktor zum Freund und den 

Apotheker zum Bittsteller, du mußt doch sterben. Серед українських паремій 

можна назвати Дорогі ліки завжди помагають, коли не хворому, то аптекареві 

[УПІП] тощо. У всіх випадках з аптекарем асоціюються ті ж негативні риси, що 
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й з лікарем, а головне – бажання грошової вигоди будь-якою ціною, навіть за 

рахунок життя інших.     

Через свою некомпетентність і зажерливість несхвального ставлення 

набули представники нетрадиційної медицини, що яскраво відобразилося в 

українських пареміях: У ворожки лікуватись – без здоров’я остатись [УНПП, 

с. 545]; Ворожка – на той світ дорожка [УНПП, с. 545];  Ворожбиту ціна 

грош [УПІП]; Як стане шептуха коло уха, не буде тобі, мамо, довіку кожуха 

[УППН, с. 377]. Звертання до цілителів пояснюється стародавніми 

міфологічними уявленнями про природу недуг та їх зцілення, вірою у ворожі 

людині магічні (природні і надприродні) сили, таємничі істоти (демони), які і 

викликали хвороби, особливо тоді, коли людина не піддавалася їхньому впливу, 

не бажала задобрити їх тощо. Різного роду цілителям також приписували 

зв’язок з чаклунством (Ворожка з бісом накладає [УППН, с. 47]), а їх 

мистецтво повернення здоров’я пояснювали за допомогою містики, причому й 

зараз дехто притримується такої думки, уважаючи їх помічними. Ще одним 

прикладом іронічного ставлення до баб-шептух є українське прислів’я Як Бог 

поможе, то й баба поможе [УППН, с. 377], у якому успіх їхньої діяльності 

пояснюється виключно втручанням Неба.  

Повертаючись до паремійного стереотипу лікаря, згадаємо, що його 

позитивну відмінність, тобто те, яким має бути хороший лікар, характеризує 

українське прислів’я Добрий лікар має орлине око, левине серце і жіночу руку 

[УПІП] і німецькe Ein Arzt muss ein Adlerauge und eine Frauenhand haben [DSL, 

с. 153]; це ж прислів’я в англомовному варіанті A good surgeon must have an 

eagle`s eye, a lion`s heart and a lady`s hand [ААПП, с. 138] характеризує хірурга. 

Лікар також повинен бути самостійним і рішучим (англ. While the doctors 

consult, the patient dies [SDFP]; Wenn die Ärzte am besten raten, ist der Kranke 

(або Patient) gestorben [DSL, c. 154]), але й не занадто самовпевненим: Der 

sicherste Arzt ist Vetter Knochenmann «Самий впевнений у собі лікар – це 

двоюрідний брат Смерть» [DQ]. Необхідність досвіду у цій роботі засвідчують: 

укр. Вибирай старого лікаря, а молодого адвоката [УПІП]; англ. Beware of the 
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young doctor and the old barber «Стережись молодого лікаря та старого 

цирульника» [ААПП, с. 136]; нім. Die Ärzte müssen alt, die Apotheker reich und 

die Barbiere jung sein [DSL, с. 152].  

Звертає на себе увагу паралелізм між уявленнями українців про лікаря і 

адвоката – Лікар і адвокат чи поможе, чи не поможе, а калитку розв’яже 

[УПІП]; а також про лікаря і попа – вже згадане Добре в світі жити попові, 

лікареві та котові. В англійській мові свідченням однаково негативного 

ставлення до цих людей за родом занять є прислів’я Тhe three learned 

professions live by roguery on the three parts of man: the doctor mauls our body, the 

parson starves our souls, and the lawyer ensnares our minds «Богослов’я, право, 

медицина наживаються на трьох сторонах людини: лікар калічить наші тіла, піп 

виснажує душі, юрист – розум» [PP, с. 105]; у німецькій – Ärzte kommen auf dem 

Geldsack, Juristen auf dem Wollsack [DSL, c. 154]  (Wollsack «місце канцлера в 

палаті лордів британського парламенту»), тобто лікарі прагнуть грошей, 

юристи – влади, а відповідно також збагачення. Імпліцитно позитивно 

схарактеризовані лікар і адвокат у вищезазначеному прислів’ї англ. Always tell 

your doctor and your lawyer the truth, а поряд з ними і сповідник, пор. вище нім. 

Dem Beichtvater, Arzt und Advokaten darf man nichts verschweigen. Ці ж професії 

можуть протиставлятися одна одній в межах однієї паремії – вищезазначене 

прислів’я Вибирай старого лікаря, а молодого адвоката; та Як хворий, 

звертайсь не до попа, а до лікаря [УПІП]. В англійській та німецькій мовах 

протиставляються професії лікаря і цирульника, пор. вище Beware of the young 

doctor and the old barber; Die Ärzte müssen alt, … die Barbiere jung sein. У 

німецьких пареміях поряд з лікарем згадуються також пекар та вчитель, 

причому позитивне значення їх обох виявляється для людини співмірним чи 

навіть більшим за значенням лікаря: Besser dem Bäcker als dem Doktor! [DQ]; 

Ärzte und Lehrer kann man nie zu gut bezahlen [BZ, c. 37].  

Отже, двоїстий погляд на представників медичної професії можна 

пояснити тим, що становище лікарів у суспільстві завжди перебувало у прямій 

залежності від соціально-економічних умов життя людства, розвитку 
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природничих наук, філософії, техніки, і тому робота лікаря по-різному 

оцінювалася в різні історичні періоди. 

Образу продавця (торговця) у фразеології досліджуваних мов притаманна 

перш за все нечесність. Купці вважають природним у своїй справі обман, їм 

характерне вміння скористатися чужою помилкою, обдурити: укр. Купець – що 

стрілець: необачного жде [УНПП, с. 297]; англ. to play the merchant with one 

«обманути, обдурити когось» [АУФС, с. 766]. А українське прислів’я Що 

продавець захвалює, те купець ганить [УНПП, с. 300] (тут купець означає 

«покупець») та німецьке Jeder Kaufmann (або Krämer) lobt seine Ware [НРФС, 

с. 318] засвідчують, що кожен купець свій товар вихваляє, навіть якщо цей 

товар цього не вартий.  

На прикладі англійських фразем можна переконатися, що в разі якісного 

товару праця продавця розцінюється як нескладна (good ware needs no chapman 

[АУФС, с. 425] – букв. «гарний товар не потребує торговця»), але така, що 

потребує зосередження уваги. Однак зосереджуватись потрібно не на товарі, а 

на покупцю, адже саме він здійснює вибір покупки. Приміром, The buyer has 

need of a hundred eyes, the seller of but one «Покупцеві необхідно мати сотню 

очей, продавцю – лише одно». Отже, головним завданням продавця є 

заморочити говорити покупця, аби той втратив обережність і увагу [ODP, 

c. 40] – тобто знову ж таки продавцеві приписується нечесність. Варіантом 

цього прислів’я є вираз The buyer needs a hundred eyes, the seller not one, який 

взагалі заперечує потребу продавця брати якість товару до уваги. Жадібність, 

байдужість до потреб покупця, бажання торговців стояти на своєму і не 

поступатися у ціні, відображає англійський фразеологізм to have (або put on) 

merchant`s ears «робити вигляд, удавати, що не чуєш» [АУФС, с. 469]. У 

фраземі to swear like a fishwife «дуже лаятися або лаяти когось» [АУФС, с. 905] 

торговка рибою постає лайливою особою. Негативну оцінну семантику має 

торговець і у наступних виразах Merchants love nobody «Комерсанти не 

люблять нікого» [ААПП, с. 163], заст. in huckster`s hands (букв. «у руках 
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дрібного торговця») «в тяжкому становищі; безнадійно пропало; на повернення 

немає ніяких шансів» [АУФС, с. 532].   

Виявлена в складі фразеологічних одиниць української мови лексема 

міняйло в давнину позначала «того, хто займався розміном грошей» [СУМ: 4, 

с. 743] (зараз вони називаються працівники обмінних пунктів валют), міняючи 

один вид грошових знаків на інший, або великі купюри на дрібні. Це також 

позначення людини, яка «обмінює одні речі на інші» [тж.], тобто в XVIII – XIX 

століттях торгувала без грошей, без прибутку, міняючи один товар на інший 

(зараз це називають бартер). Така давня форма безгрошового обміну (міньба, 

«мєна») була особливо поширена в селянському середовищі [236, с. 120], що 

відобразилося у багатьох приказках про міняйл-невдах: Виміняв пусте на 

порожнє [КУПП]; Проміняв шило на мило [УППН, с. 207]; Міняв тихо — 

виміняв лихо [ГРНП]; Проміняв бика на індика [УНПП, с. 307]; Хто міняє, той 

не має [УНПП, с. 306] та ін. Обмін не завжди був вигідним і часто грозив, хоч і 

невеликим, розоренням. Підтвердженням цього є українське прислів’я Міняйло 

без штанів ходить [УНПП, с. 306]. Та не лише цей спосіб товарного обігу не 

гарантував стабільного прибутку, торгівля в цілому розцінювалась як 

ризикована справа для особи, що нею займалась. Адже торговець мав (і досі 

має) сумнівну перспективу щодо процвітання свого бізнесу: нім. Heute 

Kaufmann, morgen Bettelmann «Сьогодні купець, завтра жебрак» [НРПП, с. 17]. 

До категорії торговців-спекулянтів відносилися й баришники 

(баришівники). В українському прислів’ї Бог дає купця, а чорт баришівника 

[КУПП] останній порівнюється з нечистою силою, злом. Такої ж негативної 

характеристики у плані комунікативної поведінки набула лексема перекупка у 

виразі Отакі, матінко, лихії люди: як напало на мене семеро перекупок, то 

ледве одгризлась [ПТПП, с. 168]. Зазначену назву містить ще один вираз Як в 

Києві на дзвіниці ченці в дзвони дзвонять, так в Полтаві перекупки на місті 

гуторять [УППН, с. 585], який характеризує людей цього роду занять як тих, 

хто безперервно голосно говорять, завжди охочих торгуватися. В англійській 

мові торговцю також приписують надмірну балакучість як характерну рису: 
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hot-air merchant «базіка, балакун» [АУФС, с. 506] (дослівно «продавець 

нагрітого повітря», пор. також англ. hot air «пусті балачки, щоб заморочити 

голову» [MWD], тобто тут профілюється не лише сама балакучість, а її 

цілеспрямоване використання, щоби збити покупця з пантелику і змусити його 

придбати непотрібне чи неякісне).   

Лексема укр. чумак набула особливого національного забарвлення, 

оскільки уособлює в народній уяві образ чоловіка, який змушений більшу 

частину свого життя проводити в ризикованих мандрах, які не гарантували 

йому успіху в ділах: Ой чумаче, чумаче, життя твоє собаче!; На чумака й 

дерево похилилось [УППН, с. 464]; Отак чумак дочумакувався [УППН, с. 116]. 

Для цього стереотипу характерною є також бідність і скупість (Чумаче, де твої 

гроші? – То в возі, то в перевозі), нечесність (Чумак чумака таранею допіка, а 

сам у нього з воза потягує чубака), тяжкі умови, за яких чумаки набували 

досвіду у своїй праці (Як віз ламається, чумак ума набирається; а як віл 

пристає, то в чумака й ума не стає). 

Негативна характеристика торговельних професій в українських 

прислів’ях та приказках пояснюється тим, що в тогочасному суспільстві 

комерція не розглядалася як престижне або досить шановане заняття (деякі з 

українських дослідників у 20-ті рр. ХХ ст. змушені були  навіть  писати  про 

стійку «моральну  облогу» українською громадською думкою всіх питань, 

пов’язаних з комерційною діяльністю), а тим більше не асоціювалася у 

суспільній свідомості зі «справжньою» трудовою діяльністю (як не 

парадоксально, але в цьому відношенні традиційна суспільна свідомість 

фактично «солідаризувалася» з практикою радянського законодавства, що 

обмежувало права підприємців як «нетрудящих») [137, c. 367]. Саме тому 

торговці, або як їх здавна називали крамарі, у народі постають як визискувачі і 

нечесні: укр. Крамар як комар, де сяде, там і п’є; Крамареві не божиться, то 

ніколи не розжиться [УНПП, с. 297].  

Як засвідчують проаналізовані приклади, представники торговельних 

професій отримують виключно несхвальну оцінку у фразеології досліджуваних 
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мов, особливо української та англійської. У німецькій мові виявлено менше 

фразеологічних одиниць із лексемами на позначення зазначених професій, 

однак зустрічається сама назва цього роду занять у прислів’ї Beim Handel wird 

nicht gebrudert «Торгівля не знає братерства» [ПНМ, с. 26], що також негативно 

характеризує торгівлю та осіб, що займаються нею: комерція виключає щирі, 

приязні стосунки, взаємопоміч і под. Крім того, ця оцінка пов’язана зі 

становленням та розвитком торговельних відносин у різні історичні періоди. 

Професії, пов’язані зі співам та грою на музичних інструментах, по-

різному характеризуються у фразеології. Здебільшого гра на музичних 

інструментах не вважалася серйозним ремеслом та інколи навіть піддавалася 

висміюванню, можливо, через низький рівень виконання [УППН, с. 742]: укр.  

Музика, що затирлигав, то і пролигав [УППН, с. 546]; Коли б не скрипка та не 

бас, то б музика свині пас [тж.]; Заграй дудничку – танцюй дурничку [УППН, 

с. 548] (пор. також Веселе ремесло музицтво… легким хлібом забавляють 

[УППН, с. 546]). А прислів’я Як поведуть ті трубачі, так аж шапки з голів 

підіймаються [УППН, с. 613] свідчить, очевидно, про непересічно гучні звуки 

духової музики (яка, крім того, тоді була приналежністю переважно війська). 

Професія скрипаля представлена в англійських і німецьких фраземах по-

різному, пор. англомовний компаративний зворот as drunk as a fiddler («п’яний 

як скрипаль») [АУФС, с. 294], у якому скрипаль виступає як типовий носій 

явно негативної риси пияцтва, і німецьке прислів’я, де приклад вишколу на 

скрипаля символізує потребу довгого і старанного навчання для здобуття 

професії, музичної чи будь-якої іншої, пор. Ein zerreibt viel Saiten, eh'er Geiger 

Wird (букв. «Багато струн порвеш, поки скрипалем станеш») [RR]. 

Професійна особистість кухаря в англійській фразеології зображується 

іронічно, пор. прислів’я God sends us meat and devil sends cooks  (досл. «Бог дає 

нам м’ясо, а диявол – поварів») [АУФС, с. 415].   

Серед професій, позначення яких виступають у складі фразеологізмів 

негативної оцінної семантики, слід також зазначити: укр. астроном – Моя 

свиня більше знає, як ваш астроном [УППН, с. 304]; англ. bargee «візник», 



197 
 

sailor «моряк», trooper «кавалерист» – to swear like a bargee (або sailor, trooper) 

«дуже лаятися або лаяти когось» [АУФС, с. 905]; нім. Bierkutscher «візник 

пивоварні» – fluchen wie ein Bierkutscher «лаятися як візник» [НУФС: 1, с. 102]. 

Натомість англійське прислів’я Sailors get their money like horses, but spend it 

like asses «Моряки заробляють гроші, працюючи як воли, а витрачають їх як 

віслюки» [ААПП, с. 85] поряд з безрозсудністю засвідчує важкий труд моряків. 

Значна кількість оцінних інтерпретацій пов’язана з релігійними діячами. 

У фразеології трьох мов лексеми на позначення священика мають абсолютно 

різні асоціації: в англійській мові цей образ асоціюється з розсудливістю (as 

sober as a parson «тверезий; розсудливий, здравомислячий, серйозний» [АУФС, 

с. 873]), в німецькій зі свободою дій (das kannst du halten (або machen) wie (der) 

Pfarrer Aßmann «роби, як хочеш» [НРФС, с. 43]) (пор. також: Wissen sie was 

Erika, dass können sie machen wie der Pfarrer Assmann, der macht das immer wie 

der Pastor Nolte und der Pastor Nolte macht es immer wie er wollte [MM]), 

підступністю (нім. Der Ochs stößt von vorne, das Pferd von hinten, der Pfaffe von 

allen Seiten «Бика бійся спереду, коня – ззаду, а попа з усіх боків» [ПНМ, 

с. 60]), а в українській з багатством (Піп – золотий сніп [УППН, с. 47]), 

заздрістю (зависливі очі, як у попа [УППН, с. 236]), ненаситністю (У попа вовчі 

очі, а медвеже черево [УППН, с. 694]; Одною стравою попа не нагодуєш 

[КУПП]), пишним убранням (прибрався, як піп на службу [УППН, с. 495]), 

злом (Піп людей карає, а сам лихо робить [УППН, с. 323]), нечистою силою 

(Сніп од снопа, як чорт од попа [УППН, с. 452]; Бійся попа, як той ладану 

[УППН, с. 581]; Піп з богом говорить, а на чорта дивиться [КУПП]). 

Більшість перерахованих рис мають негативний характер.  

Як засвідчує проаналізований матеріал, попи у прислів’ях зображуються з 

гострою іронією і сарказмом, а в розумінні народів-носіїв досліджуваних мов 

вони – паразити, які наживаються на людському горі, пор. вище англ. … the 

parson starves our souls…, укр. Людське горе попа годує [КУПП]. Такі ж 

негативні оцінні асоціації має образ дружини священика: Од попа з церкви, од 

попаді з хати [УППН, с. 47]. Якості, притаманні священику, приписуються й 

https://www.mundmische.de/bedeutung/27013-wer_das_wissen_will
https://www.mundmische.de/bedeutung/17570-Der_Pfarrer_predigt_nur_einmal
https://www.mundmische.de/bedeutung/2545-Macht
https://www.mundmische.de/bedeutung/2545-Macht
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іншим членам його родини, напр., для вираження погорди можна додати ще 

такі образні порівняння: пишається, як попівна в гостях [УППН, с. 627]; 

величається, мов попадя на весіллі [УППН, с. 143]. Застаріла німецька 

розмовна фразема unter uns Pastorentöchtern / Pfarrertöchtern передає 

конфіденційність розмови та часто виражає приватну оцінку певних явищ, дій 

тощо. Цей сталий вираз виник у кінці XIX століття і співвідноситься з 

манірною (принаймні на той час) соціальною групою, що надає йому 

іронічного забарвлення [RR].  

Образ монаха осмислюється таким чином: 1) монах брехливий (англ. a 

friar, a liar «як монах, то й брехло» [АУФС, с. 359]); 2) монах – злодій (the friar 

preached against stealing and had a goose (або pudding) in his sleeve «монах 

проповідує проти злочинства, а у самого гусак (або пудинг) у рукаві» [АУФС, 

с. 359]); 3) серед ченців трапляються люди з нечистим минулим (І чорт на 

старість в монахи пішов [ПТПП, с. 134]).    

Особі «правителя» – принца, короля, царя, князя – у досліджуваних мовах 

притаманні такі характеристики: далекосяжна влада, яка може і суперечити волі 

Божій (укр. Воля Божа, а суд царів [УППН, с. 207]; англ. kings have long arms 

(або hands) «у королів довгі руки, тобто від королів важко сховатися» [АУФС, 

с. 577]), багатство (укр. Якби я був царем, то б все їв мед та сало; англ. to live 

like a prince «розкошувати, жити на широку ногу» [АУФС, с. 618]; нім. leben 

wie ein Fürst «жити по-царськи, розкошувати» [НРФС, с. 194]), обов’язковість,  

відповідальність, точність (нім. Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige 

«пунктуальність – ввічливість королів» [НРФС, с. 445]), вседозволеність й 

жорстокість (англ. war is the sport of kings «війна – забава королів» [АУФС,  

с. 992]). Ці та зазначені раніше приклади свідчать про те, що у фразеології 

яскраво відобразилася соціальна нерівність верств населення – правителів та 

простого люду, у тому числі й ремісників (які жили в бідності – вчепився, як 

злидні бондаря [УППН, с. 155]).  

У фраземах (пареміях, ідіомах, сталих порівняннях) носії тих чи інших 

професій можуть поставати як носії певних соціальних конотацій, які 
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виражаються відповідними лексемами. Такі фразеологічні одиниці тяжіють до 

вираження певних раціонально вмотивованих значень. Водночас є і інші 

приклади, коли назва людини за родом занять у складі фразеологізму може 

функціонувати і для вираження інакших сенсів і для конструювання іншого 

роду мовних образів, які мають, навпаки, відмінний характер і обумовлені 

іншими комунікативними потребами, такими, як досягнення гумористичного 

ефекту (пор. дурний піп хрестив «хто-небудь нерозумний, нерозторопний» 

[СФУМ, с. 752]) тощо.  

Виявлена нами картина сприйняття типових представників тих чи інших 

професій дозволяє зробити висновок про наявність ціннісної шкали в 

колективній свідомості певного народу. До категорій, за якими оцінюється 

будь-який вид професійної діяльності, відносяться: суспільна користь, творча 

праця, фізична праця, життєво необхідний продукт, відповідальність, якість 

праці та її складність, наявність кваліфікації. Позитивну оцінну інтерпретацію 

отримують професійні образи, чия праця відповідає цим критеріям. В 

українській фразеології це такі найменування людей за родом занять, як: 

хлібороб, лісничий; в англійській – пастух, піп та кравець (відносно позитивну); 

в німецькій – муляр, молотник, скрипаль.   

За результатами дослідження ми можемо стверджувати, що більшість 

назв людей за родом занять, які виступають у фраземах, мають там негативні 

оцінні асоціації. Найбільша кількість оцінних інтерпретацій негативного 

характеру пов’язана з осмисленням образу попа в українських фразеологізмах. 

Також негативну оцінку отримують професії трубача, астронома; в англійських 

фразеологічних одиницях – мідника, капелюшника, скрипаля, повара, моряка; 

німецьких – кравця, щіткаря. Спільними для трьох мов в негативному 

висвітленні є образи шевця, лікаря, торговця; для двох – української та 

англійської – рибака, монаха; для англійської і німецької – візника. 

Порівняльний аналіз фразеологічних фондів української, англійської та 

німецької мов, а саме тих одиниць, що містять у своєму складі найменування 

людини за родом занять, дозволяє нам дійти висновку про національно-
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культурну специфіку в осмисленні низки професій. Оцінні асоціації, 

закріпленні за назвами людини за родом занять у складі фразеологічних 

одиниць, можна пов’язати з культурно-історичними конотаціями, які 

складалися під впливом попереднього історичного досвіду. Досліджувані 

фразеологізми відображають сприйняття представників різних соціальних 

статусів та професій у певний історичний період, що ми і розглянемо далі. 

 

4.4. Ґендерний аспект функціонування фахових найменувань у 

внутрішньофразеологічному контексті  

 

Ґендер є важливою соціокультурною категорією, яка може відображатись 

як у семантиці окремих фразеологічних компонентів – лексем (див. розділ 2, 

параграф 2.2), так і у цілісному фразеологічному значенні. Завданням цього 

підрозділу є дослідження цього відображення як у структурі внутрішньої 

форми фраземи, так і на рівні цілісного ідіоматичного значення. При цьому ми 

звертатимемо увагу і на  відповідні національно-культурні особливості 

аналізованих фразеологічних одиниць. Зокрема, ми спробуємо простежити 

відповідність ґендерної приуроченості на лексичному та фразеологічному 

рівнях мови (чи, навпаки, її втрату лексемою у внутрішньофразеологічному 

контексті), проаналізувати відображення у фразеології досліджуваних мов рис 

ґендерної конотації, властивих фаховим найменуванням, серед іншого, тим із них, 

які протиставлені за статтю.  

 

4.4.1. Співвіднесеність ґендерної приуроченості фахових назв на 

лексичному та фразеологічному мовних рівнях 

  

Простежуючи ґендерну маркованість назв особи за родом занять на 

лексичному та фразеологічному рівнях, ми можемо констатувати їх 

відповідність у більшості випадків. Приміром, референта чоловічої статі мають 

українська лексема козак та ідіоматична фразема вільний козак «парубок, 
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неодружений чоловік» [СФУМ, с. 303], англ. friar (монах) та black friar «монах-

домініканець» [АУФС, с. 140] (чернечий орден, який узагалі був суто 

чоловічим; натомість були, приміром, і сестри-кармелітки). По відношенню до 

жіночої статі вживаються  українська лексема відьма та фразема Конотопська 

відьма «зла, примхлива, підступна жінка» [СФУМ, с. 108], нім. Mamsell 

(первісно запозичене зі французької звертання до дівчини, незаміжньої жінки, 

далі прислуги або економки жіночої статі) та eine kalte Mamsell «буфетниця» 

(відповідальна за приготування і видачу холодних страв).  

Фразеологізм може вживатися у відношенні до представників обох статей 

тоді, коли відбувається відрив від вихідного денотата, що призводить у низці 

випадків до зняття ґендерної референції одиниці. Прикладом може служити 

англійська ідіома jack of all trades «на всі руки майстер; людина, що виконує 

різні доручення» [АУФС, с. 558], компонент якої Jack означає у вторинному 

вживанні «фамільярна форма імені Джон; матрос; людина, що займається 

фізичною працею» [OED]. Спочатку ця фразеологічна одиниця відносилась 

виключно до чоловіка, адже ключовий лексичний компонент походить від 

чоловічого імені, однак її сучасне прочитання не виключає можливості і 

жіночого референта, що демонструє, наприклад, наступний контекст: «She 

characterized herself as a jack of all trades with an unmanageable workload and 

complained about the Police Department's refusal to hire additional lab personnel» 

[COCA]. В українській мові прикладом цього явища може служити фразема 

через вулицю бондар «далекий (або зовсім не) родич» зафіксована у 

лексикографічних джерелах як складова таких приказок: він їй через вулицю 

бондар [СФУМ, с. 36] та вона йому через вулицю бондар [УППН, с. 606].       

У відношенні до обох статей також може вживатися німецька ідіома das 

Mädchen für alles. Попри наявність чіткої вказівки на стать у семантиці лексеми 

Mädchen – «прислуга жіночої статі з широким колом обов’язків»,  фразема, що 

містить цей компонент, ґендерної маркованості не має: «прислуга за все 

(людина, на яку покладаються всі обов’язки)» [НРФС, с. 384]; «Person für alle 

anfallenden Arbeiten, Aufgaben: er, sie ist Mädchen für alles» [DGW]; «jemand, der 
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die verschiedensten Arbeiten macht» [LGDF]. Можливість референта чоловічої 

статі також засвідчує наступний контекст: «Seit  24  Jahren  ist  Karl  Nagl,  

Bürgermeister  von  Fallbach,  im  Amt.  Er  ist  somit  der dienstälteste 

Bürgermeister der ÖVP, der nochmals antritt… Nagl sieht sich als Bürgermeister als 

«Mädchen für alles und jederzeit». Nagl: «Es ist zwar schon sehr mühsam aber 

anders ist  es  in  so  kleinen  Gemeinden  auch  nicht  möglich» [NÖN, 05.01.2010, 

с. 3]. Отже, ґендерна приуроченість втрачається відповідною лексемою лише як 

компонентом фразеологізму das Mädchen für alles, який зазнав відповідного 

узагальненого переосмислення. Ще одним прикладом до цього мовного явища є 

німецький вираз ein ehrlicher Makler «безпристрасний посередник» [НРФС, 

с. 385], який здебільшого стосується референта чоловічої статі (переважно зі 

сфери політики), хоча тут знову можливим є жіночий референт: «Der Einstand 

der neuen deutschen Regierungschen ist also auch auf der europäischen Bühne 

rundum gelungen. Das wird allerdings nicht ohne Folgen bleiben. Einmal ehrlicher 

Makler, immer ehrlicher Makler, so könnten die Erwartungen lauten, die die 

europäischen Partner  nun  gegenüber  der  Kanzlerin  haben» (NZ, 19.12.2005; 

Perfekter Einstand Angela Merkels). 

Англійська ідіоматична фразема bad actor «ненадійна людина» [АУФС, 

с. 59] також може стосуватися як чоловіка, так і жінки, хоча лексема actor 

здебільшого має референта чоловічої статті, адже на позначення жіночої є 

іменник actress. Це можна пояснити історично. У часи Середньовіччя лише 

чоловіки могли ставати акторами. Для жінки було ганебним вийти на сцену, 

тому навіть жіночі ролі виконувалися чоловіками. Після 1660 року в Англіїї, 

коли виконавці жіночої статі вперше почали з’являтися на сцені, на їх 

позначення використовували обидві лексеми actor та похідну від неї actress. І 

лише згодом остання стає загальновживаним найменуванням. Тож іменник 

actor нині набув ґендерної ознаки, а відповідна ідіома ні, адже варіанту bad 

actress у лексикографічних джерелах нами не виявлено, так само як і 

додаткових тлумачень виразу bad actor, у яких би зазначалась стать референта. 
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Відповідно вираз узагальнено позначає особу акторського ремесла будь-якої 

статі. 

У контексті ґендерної референції викликає інтерес здебільшого іронічний 

вираз past master «неперевершений майстер, знавець своєї справи» (походить з 

французької passé maître) [АУФС, с. 750]. Значення виразу базується на 

дослівному прочитанні, тобто «the one who formerly held the post of master in a 

lodge or other organization». Первісно це була ідіома past mistress, яка 

стосувалась виключно досвідчених, майстерних жінок у середині 1800-х 

[AHDI, с. 798]. Нині ж нове формулювання past master витіснило попередній 

варіант із вжитку, слугуючи зверненням до представників обох статей. 

Аналізуючи компонентний склад досліджуваних фразеологічних 

одиниць, окрім самостійно вживаних лексем по позначення чоловічих або 

жіночих професій та занять, нами були виявлені одиниці, які називають і 

чоловічі, і жіночі фахи та виступають в парі, причому іноді в опозиції один до 

одного: 

а) як окремі варіанти однієї і тієї ж фразеологічної одиниці, напр.: укр. 

невеликий пан – невелика пані «незначна особа, яка не має впливу і з якою 

можна не рахуватися» [СФУМ, с. 484]; на всю губу пан (господар, пані) 

«великий, значний, справжній і т. ін.» [СФУМ, с. 173]; Добра пані за рабами 

[УППН, с. 92] – Добрі пани за рабами, а раби за панами [тж.]; англ. a servant of 

all work «служник або служниця, що виконує різні обов’язки» [АУФС, с. 371] – 

maid of all work «дівчина-служниця, що виконує всяку роботу» [АУФС, с. 635]; 

like master, like servant – like mistress, like maid «зі злої трави – лихе сіно; яка 

яблунька, такі й яблучка» [АУФС, с. 612]; King`s evidence – Queen`s evidence 

«людина, що видає суду свого співучасника» [АУФС, с. 577] (звідси to turn 

King`s (або Queen`s) evidence «видати спільника, співучасника» [АУФС, с. 969] 

тощо;  

б) разом у межах однієї фраземи напр.: пор. вище укр. Муж крамар, а 

жона крамарка: він із двора, а у жінки ярмарка; Вогонь – цар, а водиця – 

цариця [ПТПП, с. 12]; Де плуг господар, а борона господиня, там повна бочка і 
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повна скриня [ПТПП, с. 56]; Коваль кує, ковалиха в коршму йде [УППН, с. 463]; 

нім. Dem einen gefällt der Pastor, dem andern die Pastorin [ПНМ, с. 45] та ін.  

Перша підгрупа засвідчує, що ґендерна ознака не впливає на цілісне 

значення фраземи і є для нього нерелевантною, адже при заміні лексеми 

чоловічого роду на еквівалентну жіночого значення фразеологізму не 

змінюється. У другій лексеми на позначення осіб різної статті можуть як 

протиставлятися (пор. вище різні заняття коваля та ковалихи), так і бути 

тотожними за смислом, який вони вносять у цілісне значення паремій (пор. 

вогонь та вода прирівнюються до правителів царя й цариці лише на підставі 

відповідності у граматичному роді, так само, як і плуг та борона образно 

ідентифікуються з господарем та господинею). 

Отже, ґендерна приуроченість лексеми може зберігатися або ж 

втрачатися нею лише як компонентом фразеологізму, який зазнає відповідного 

узагальненого переосмислення. 

 

4.4.2. Ґендерний поділ праці: традиційні чоловічі і жіночі заняття у 

дзеркалі фразеології 

 

Джудіт Лорберт структурує сферу ґендерних явищ стосовно соціуму й 

особистості,  виокремлюючи в ній наступні аспекти: 1) ґендерні статуси – 

соціально визнані норми, які проявляються в поведінці, жестах, мові, емоціях і 

фізичному вигляді; 2) ґендерний поділ праці – розподіл продуктивної і 

домашньої роботи між чоловіками і жінками; 3) ґендерні родинні зв’язки – 

сімейні права та обов’язки для кожної статі, сексуальні приписи; 4) ґендерні 

структури особистості – комбінації характерних рис, що виявляються в 

почуттях і поведінці; 5) ґендерний соціальний контроль – формальне чи 

неформальне прийняття і заохочення конформістської поведінки і 

стигматизація, соціальна ізоляція, покарання, медичне лікування 

нонконформістської поведінки; 6) ґендерна ідеологія – виправдання гендерних 

http://a-z-gender.net/ua/gendernij-status.html
http://a-z-gender.net/ua/%d2%91enderna-segregaciya.html
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статусів, зокрема, їх різні оцінки; 7) ґендерні образи – культурні репрезентації 

ґендеру та втілення ґендеру в символічній мові та художній продукції, що 

відтворює і узаконює ґендерні статуси [СҐТ]. Застосовуючи цю класифікація до 

відібраного нами фразеологічного матеріалу, доходимо висновку, що цей 

матеріал відображає як ґендерний поділ праці, так і ґендерні родинні зв’язки. 

На особливу увагу тут заслуговують лексеми, що вказують на референта жіночої 

статі. Досліджуючи фразеологічні одиниці, компонентами яких є ці 

найменування, ми можемо простежити трансформацію ролей та положення жінки 

в сім’ї та суспільстві.  

Протягом століть православна й узагалі християнська культурна традиція 

виключає жінку зі сфери управління і лідерства. Основа християнського вчення 

про родину – патріархальність. Новий Заповіт гласить: «Дружини, коріться 

своїм чоловікам, як Господу, бо чоловік – голова дружини, як і Христос Голова 

Церкви…» [До Ефесян, 5, с. 22–23]. Жінка асоціювалася винятково з 

домашньою сферою, родиною, де відігравала ключову роль, підтвердженням 

чого є такі прислів’я: Women`s place is in the home [EM]; Без господині хата – 

що день без сонця; Без господині хата пусткою смердить; У доброї господині і 

півень несеться [ПТПП, с. 73]; Хазяйка в дому покрова всьому [УППН, с. 450]; 

Без хазяйки хата не метена [УППН, с. 450]. В англомовних прислів’ях 

наголошується на важкій праці домогосподарки: The fingers of a housewife do 

more than a yoke of oxen «Пальці домогосподарки працюють більше, ніж воли у 

ярмі» [ААПП, с. 122]; The real housewife is at once a slave and a lady «Справжня 

домогосподарка є одночасно і рабинею і леді» [ААПП, с. 126].   

Жіночими заняттями вважалися догляд за дітьми, хатні обов’язки і 

похідні від них професії (кулінарні, прислуга тощо), тож у складі фразем 

знаходимо відповідні позначення професій, часом вжиті у прямому, часом і в 

переносному фразеопохідному сенсі. Це професії няньки (укр. де багато 

няньок, там дитя каліка [УППН, с. 309]; англ. dry nurse «няня, нянька (яка не є 

годувальницею, пор. wet nurse); розм. жарт. людина, якій доручено доглядати 

за кимсь» [AУФC, с. 294]), доглядальниці (нім. und die Gewohnheit nennt er seine 
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Amme «звичка – його годувальниця» [НРФС, с. 222]), прачки (укр. Влітку і 

качка прачка [ПТПП, с. 25]; англ. to be in mourning for one`s washerwoman 

«мати брудний одяг, бути одягненим у брудний одяг» [АУФС, с. 94]), 

коровайниці (укр. Хорошії коровайниці хороший коровай бгають [УППН, 

с. 328]), перепічайки (укр. Знайте мене перепічайку, що на воротях тісто 

[УППН, с.478], пор. укр. перепіча́йка заст. «жінка, що випікає хліб, бублики і т. 

ін. на продаж» [CУМ: 6, с. 251], служниці (укр. куминої свахи наймичка 

[УППН, с. 606]; пор. вище нім. das Mädchen für alles). Крім того, серед 

українських фразем виявлено декілька найменувань жіночого роду, 

приналежних сфері: торгівлі – укр. перекупка (Отакі, матінко, лихії люди: як 

напало на мене семеро перекупок, то ледве одгризлась [ПТПП, с. 168]), англ. 

fishwife (to swear like a fishwife «дуже лаятися або лаяти когось» [АУФС, 

с. 905]); медицини (народної) – укр. лікарка (укр. У всякої лікарки свої 

припарки [УПІП]), ворожка (Не так буде, як ворожка шепче; а так буде, як 

Бог дасть  [УППН, с. 47]), баба / бабка (Сто баб – сто болячок [УППН, 

с. 377]; Сто баб – сто лік [тж.]), шептуха (Я баба шептуха од злого духа: я при 

тобі – дух при тобі; я од тебе – дух із тебе [УППН, с. 545]); освіти – нім. 

Lehrmeisterin (Erfahrung ist die beste Lehrmeisterin «Досвід – найкращий 

вчитель» [НРФС, с. 156]).  

Жінка мала нижчий соціальний статус порівняно з чоловіком, він також 

визначався статусом її чоловіка чи батька.  Приміром, українська паремія Ой ти 

ткач ниткоплут, а я бондарівна; піди геть, відчепись, я тобі не рівня [УППН, 

с. 549] демонструє, що дочка бондаря мала такий же соціальний статус як і її 

батько, і положення це було вищим, ніж у шевця.   

Українські паремії Солдатка – ні вдова, ні замужня жона [КУПП] та   

Рекрутова жінка ні дівчина, ні вдова [КУПП] характеризують двозначний, з 

погляду тодішнього соціуму, статус дружин воїнів: солдати в царському 

війську служили дуже довго і далеко від домівки, отже, юридично 

перебуваючи в шлюбі, дружини солдатів вели водночас самотнє життя (пор. 

також укр. Жовнір воює, а жінка з дітьми горює [КУПП]). 
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Порівняймо прислів’я укр. чоботар без чобіт та англ. the tailor`s wife is 

the worst clad, у яких йдеться про людину, не здатну себе забезпечити. Якщо в 

українській паремії риса бідності приписується лише шевцеві, то в англійській 

відбувається перенесення характеристики ремісника на його дружину, адже 

якщо цей ремісник не може забезпечити себе, то відповідно і свою сім’ю теж. 

Цілковита матеріальна залежність дружини від чоловіка також засвідчена 

наступними прикладами: укр. Поти попадя княгиня, поки піп не згине [УППН, 

с. 603] (священики вважалися добре забезпеченими, пор. також прислів’я Що 

коту, що попу; Нема нікому так добре на світі, як попові та котові: обидва 

лежать та хліб дурно їдять [УНПП, c.223]); От тобі, ковалихо, лихо – що у 

кузні тихо [УППН, с. 463] (адже ковальське ремесло оплачувалося добре: У 

коваля що стук, то гривня [СНМ, с. 134]); не бачила ковалиха лиха [тж.].  

Поширеним ґендерним стереотипом щодо жінок є невтручання в суто 

«чоловічі» справи, приміром, в іронічних виразах : укр. Буде баба війтом! 

[УППН, с. 239] (також Твоя баба війтом [тж]; Світ світом, не була баба 

війтом, та й не буде ніколи [УППН, с. 261]), що заперечує можливість жінки 

займати керівні посади, які вважалися чоловічими. Цей приклад також свідчить 

про загальне презирливе ставлення до відповідних здібностей жінок.  

У складі фразеологічних одиниць досліджуваних мов нами була виявлена 

ґендерна пара хазяїн – хазяйка (також укр. господар – господиня, ґазда – 

ґаздиня, англ. master – mistress). Низка паремій, що містять вищезазначені 

лексеми, дозволяє простежити розподіл функцій в родині, який повністю 

співпадає з трактуванням сім’ї у концепції функціоналізму. Функціоналізм 

пояснював розділення статевих ролей так: чоловік забезпечує сім’ю 

матеріально, жінка регулює взаємовідношення в сім’ї шляхом психологічної та 

емоційної підтримки [199, с. 106]. Але, крім того, господар повинен був дбати 

про господарство «надворі» (тобто про худобу, орання тощо), а господиня – про 

хатнє господарство, безпосереднє утримання домівки: укр. Без господаря двір 

плаче, а без господині – хата [ПТПП, с. 72]; Без хазяїна двір, а без хазяйки 

угли плачуть [УППН, с. 450]; Ґазду можна пізнати по дворові, а ґаздиню по 
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коморі [ПТПП, с. 72]; Од господаря повинно пахнути вітром, а од господині – 

димом [ПТПП, с. 73]; англ. Like master, like land «який хазяїн, така й земля» 

[АУФС, с. 612]. Водночас важливість жіночої підтримки для чоловіка і його 

господарської діяльності продемонстрована в українському прислів’ї: Господар 

без жінки, як без очей [ПТПП, с. 72].  

Роль жінки у сучасному суспільстві зазнала значних змін. Особиста 

активність, що виражається в професійному самовизначенні, змінила 

становище жінки в політичній і економічній сфері. Еволюція соціальних ролей 

чоловіків і жінок спрямована на розширення соціально-професійних функцій 

жінок, утвердження їх економічної незалежності. Відповідно змінюється 

характер взаємин між чоловіками і жінками в сім’ї, розподіл їх функцій стає 

менш різким, зумовлюючись здібностями і інтересами подружжя. Дуже часто 

жінки беруть на себе обов’язки голови сім’ї, будучи здатними нести основну чи 

принаймні однакову з чоловіком відповідальність за її забезпечення. Однак 

фразеологія через свій консервативний характер цього наразі не засвідчує. 

Розглянувши українські, англійські та німецькі фразеологічні одиниці з 

компонентом-назвою людини за родом занять, можна зробити висновок, що 

ґендерна релевантність виражається не лише у нерівномірній представленості у 

фразеології обох статей з переважанням чоловічої. Фразеологія приписує 

кожній статі певні стереотипи, які створювалися протягом усієї історії 

становлення і розвитку мови. Назви людини за родом занять набувають 

найрізноманітніших семантичних та експресивно-стилістичних конотацій. 

Поширеними стереотипами є зображення чоловіків активними, сильними, 

вправними, владними (часом жорстокими), серйозними, жінок – вродливими, 

хазяйновитими (хоча інколи, навпаки, лінивими, що осуджується), 

імпульсивними, підступними. Хоча це індивідуальні риси, а не ознаки 

конкретної статі, такі стереотипи застосовуються в багатьох висловах стосовно 

чоловіків і жінок. Фразеологія має консервативний характер, саме тому у ній 

відсутні позначення сучасних жіночих професій, а функціональний розподіл 

ролей у сім’ї та суспільстві тяжіє до того, що існував у давнину.  Таким  чином  
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стає  очевидним,  що  основним  призначенням  жінки  у  картині  світу, 

представленій фразеологією, є хатнє господарство. Натомість сфера діяльності 

чоловіка представлена значно ширше, що підтверджують фразеологічні 

одиниці, зафіксовані у лексикографічних джерелах.  

 Аналіз ґендерних пар чоловічих і жіночих професій та занять засвідчив і 

схожість, і відмінність значень, що вносять лексеми на позначення осіб різної 

статі у цілісний зміст фразем.  

 

4.5. Фразеологічні компоненти-назви людини за родом занять у 

культурно-історичній перспективі 

 

Словниковий склад тієї чи іншої мови містить одиниці, що належать до 

хронологічно різних пластів, співвідносних із різними соціо- та культурно-

історичними періодами. Фразеологія яскраво відображає національну специфіку 

мови, є носієм елементів, що досить різноманітно і повно характеризують етнічну 

картину світу. Такими елементами є, зокрема, і компоненти  фразем, що 

становлять  назви осіб за родом занять. Фразеологічний склад мови достатньо 

жваво реагує на історичний, політичний, економічний та ін. розвиток суспільства, 

вельми специфічний у кожну епоху, у кожній країні і в кожного народу [85, с. 158].  

Культурно-історичний підхід до вивчення генези та еволюції слів і 

фразеологізмів дозволяє простежити ці явища у зв’язку з тими суспільними 

чинниками, які впливали на них [118, с. 23].  

Фразеологізми – транслятори ментальності певного народу, особливостей 

його світосприйняття. У цьому контексті прислів’я та приказки є особливо 

цінним матеріалом для дослідження історії, культури та побуту народу в 

етнолінгвістичній та лінгвокультурній перспективі. Значна кількість 

українських, англійських та німецьких фразем віддзеркалює у своєму змісті чи 

внутрішній формі умови життя людей в той чи інший час, певні історичні події. 

Так, наприклад, в українській фразеології помітний слід залишили часи 

кріпацтва й поміщицтва, пор. прислів’я Тепер життя панам та котам 
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[УППН, с. 71] чи іронічне порівняння Тепло, як за лихим паном [УППН, с. 68], 

причому пани мають здебільшого негативну характеристику (укр. Тоді пани 

добрі, як сплять [КУПП]). Український народ вірив у те, що багачі знаються з 

«нечистою силою», яка дає їм прибуток (укр. Багатому чорт діти колише, а 

убогий і няньки не найде [УППН, с.103]). Натомість давніші часи козацтва і 

свободи відображають паремії Степ та воля – козацька доля [УППН, с. 74]; 

Козак з бідою як риба з водою [УППН, с. 75]; Як череді без личмана, так 

козакам без гетьмана [УППН, с. 74] та ін.  

Українська фразеологічна одиниця лицар серця «об’єкт кохання, коханий 

чоловік» [СФУМ, с. 339] – історизм, який сягає епохи Середньовіччя, коли 

формується культ Прекрасної Дами – втілення всього чистого, світлого і 

піднесеного для лицаря. Культ Прекрасної Дами становить серцевину так 

званого куртуазного кохання, яке сучасниками тодішньої епохи називали «fine 

amour», тобто витонченим коханням. Історики літератури реконструювали 

модель цієї своєрідної культурної гри зі збережених поетичних текстів того 

часу. Відомий французький історик Жорж Дюбі співвідніс цю літературну 

реконструкцію з історичним контекстом, і вималювалася наступна модель. У 

центрі її знатна заміжня жінка, або дружина сеньйора, або того лицаря, чий 

ієрархічний статус більш значущий, ніж статус «закоханого». Заради неї 

закоханий готовий майже на все. В ім’я своєї пані він робить всілякі подвиги, 

нагородою за які служить подарована хустинка, ласкавий погляд, тому 

подібний знак уваги дами до доблесного залицяльника. Дама може прийняти 

або відхилити залицяння того, хто приніс себе в дар. Прийнявши їх, вона, тим 

не менш, не може вільно розпоряджатися своїми почуттями. Тіло її належить 

чоловікові, порушення правил шлюбу загрожує суворим покаранням. Справжня 

природа куртуазного кохання, таким чином, реалізується в сфері уявного і в 

області гри. Куртуазне кохання носило соціально-знаковий характер, 

символізувало престиж чоловіка в лицарському суспільстві. Згодом неписаний 

кодекс честі закріпиться в якості обов’язкової умови – лицар не лицар, якщо він 

не має дами серця [142]. Згодом лицар серця – це чоловік, якому вдалося 
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підкорити даму, об’єкт її кохання. Нині цей вираз має похідне образно-

експресивне значення. 

Англійський вираз the bishop has played the cook (також the bishop has put 

(або set) the foot in it) «страва підгоріла» [АУФС, с. 136] також сягає середніх 

віків, є натяком на те, що духовна особа, далека від матеріального світу і його 

реалій, втрутилася не у свою справу. 

У фразеологічному фонді німецької мови свої сліди залишила й епоха 

Відродження. Історична ідіома ein verlorener Haufe(n) «загін ландскнехтів, 

приречений на загибель» [НРФС, с. 266], розмовні фраземи in hellen Haufen 

kommen «плавом пливти, хмарою сунути» [тж.] та zum alten Haufen fahren 

«відправлятися до старої гвардії; відправлятися на той світ» [DRM] 

відображають національну своєрідність і є безеквівалентними у інших мовах. У 

своєму лексичному наповненні вони містять військовий історичний термін 

Haufe «загін ландскнехтів» [AL], пов’язаний з військовою справою на теренах 

Німеччини. Ландскнехт (нім. Landsknecht – букв. «слуга країни», від нім. Land 

«країна» та нім. Knecht «батрак, солдат») – німецький найманий піхотинць у 

XV–XVII століттях, що прибував на військову службу із власною зброєю 

[WDe]. Війська ландскнехтів почали з’являтися у Швабії (Південна Німеччина), 

комплектувалися вони з розореного дворянства, ремісників, селян і міщан своєї 

країни, а у подальшому так стали називати й іноземних найманців. У бою вони 

діяли великими загонами – масами в зімкнутому бойовому порядку у вигляді 

однієї великої чотирикутної колони; застосовувалася також побудова клином 

або трикутником [тж.]. Під час Селянської війни 1516 року селяни, що 

піднялися на повстання, також мали таку тактику ведення бою. Основна 

частина війська називалася «Нeller Haufen», прототип якої зберігся в сучасній 

німецькій мові у вищеозначеному виразі in hellen Haufen kommen. Проте під час 

стрільби друга частина війська розсипалася та переставала існувати як єдина 

маса (Haufen). Стрілки-арбалетники билися врозсип та мали назву «Verlorener 

Haufen» [243, с. 202]. Їхні резерви були або украй слабкими і не могли уберегти 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D0%B1%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA


212 
 

їх від загибелі або істотно вплинути на хід бою. Саме тому ідіома ein verlorener 

Haufen позначає загін, приречений на смерть. 

Історичні реалії Німеччини ХІХ століття, точніше, тієї її частини, яку на 

той час становило Королівство Пруссії (у 1701 – 1918 роках німецька 

монархічна держава у центрально-східній Європі з центром в історичній 

Пруссії), відображають сталі вирази ein unsicherer Kantonist «ненадійна 

людина» [НРФС, с. 313] та der Schulmeister von Sadowa «шкільний вчитель, що 

переміг при Садовій» [НРФС, с. 500]. До 1841 року Пруссія була поділена на 

рекрутські округи «кантони», які поставляли солдат для прусської армії. Однак 

рекрути часто ухилялися від набору, рятуючись втечею. Таким чином ця назва 

людини за військовим родом занять мотивує значення розмовної фраземи ein 

unsicherer Kantonist (букв. «ненадійний рекрут»), будучи метафорою при 

позначенні людини, на яку не можна розраховувати. Інша згадана 

фразеологічна одиниця, повна форма якої der preuβische Schulmeister hat die 

Schlacht bei Sadowa gewonnen [266, с. 339], була крилатим висловом у 

тогочасній німецькій буржуазній публіцистиці. В основі фраземи лежить 

твердження, що перемога, здобута Пруссією над Австрією під Садовою в 

1866 р., була обумовлена нібито перевагами прусської системою шкільного 

виховання, яка мала за мету прищеплювати молодому поколінню військову 

доблесть як особливу національну чесноту. 

Існуючий державний устрій також має певний вплив на формування 

ідіом. У внутрішньофразеологічному контексті англійської мови позначення 

правителів, лексеми king та queen, здебільшого виступають у переносному 

значенні і пов`язуються з відмінними якостями і характеристиками (among the 

blind the one-eyed man is king [АУФС, с. 30]; as happy as a king [ААПП, с. 211]; 

the King`s (або Queen`s) English [АУФС, с. 577]; king`s (або queen`s) weather 

[АУФС, с. 578]). Значення деяких виразів прив’язане до політичної сфери і 

відображає особливості британської політики: англ. The king can do no wrong 

«Король не несе відповідальності (за політику кабінету при конституційній 

монархії)» [ААПП, с. 67]. 
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Фразеологізми передають і ті традиції, що існували у давнину, і ті, які 

виникли відносно недавно. За старим англійським звичаєм, торговці хлібом 

одержували від булочника 13 хлібів замість 12, що і становило їх прибуток. 

Звідси походить вираз англ. baker`s dozen «тринадцять, так зване чортове 

число». Аналогічним за походженням є й вираз англ. printer`s dozen. Пов`язана 

зі старими звичаями і така ідіома, як англ. to be one`s own trumpeter (див. розділ 

2, параграф 2.3, с. 72). Фразема явно пізнішого походження, англ. busman`s 

holiday «проведення святкового дня за своїм звичайним трудовим заняттям» 

пояснюється тим, що водії автобусів у святкові дні навчали новаків [АУФC, 

с. 177].  

Українська фразера голити в москалі «забирати у солдати» [СФУМ, 

с. 155] (пор. також голити (або виголити) лоб (або чуба, чуприну) «забирати в 

солдати»), походить з факту, що до 1874 р. призваним у царську армію 

виголювали передню частину голови (пор. у Т. Г. Шевченка …брати на 

панщину ходили, поки лоби їм поголили, тобто «забрали до війська»). Натомість 

в англійській та німецькій мовах знаходимо інші вирази із значення «вступати 

на військову службу»: англ. to enlist (або go) for a soldier «добровільно піти на 

військову службу; піти добровольцем у армію» [АУФС, с. 304], нім. den 

Soldatenrock anziehen [НРФС, с. 520]. 

Низка крилатих виразів з компонентом-назвою людини за родом занять є 

іменами літературних персонажів або їх висловлюваннями, які набули 

символічного значення. Приміром, англ. a squire of dames «дамський догідник, 

кавалер, джиґун, зальотник» – вираз Едмунда Спенсера (E. Spenser, 1552 –

 1599) з поеми «Королева фей» («The Faerie Queene»), книга ІІІ, гл. 7. [АУФС, 

с. 884]: «As for my name, it mistreth not to tell; Call me the Squire of Dames: that 

me beseemeth well» [273, c. 508]. Лексема squire первісно в епоху Середньовіччя 

позначала зброєносця – учня лицаря (учнівство зазвичай тривало від 14 до 21 

року, після чого зброєносець посвячувався в лицарі). Значення терміна 

змінювалося з плином часу, і згодом це слово вживалося на позначення 

землевласника, а ще пізніше – визначного суспільного діяча, такого як мировий 
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суддя або член парламенту. У сучасному американському вжитку squire – 

титул мирового судді чи схожого місцевого сановника [WEn]. У крилатому 

виразі a squire of dames ця лексема вживається у своєму первісному значенні, і, 

відповідно, має відношення до уже згаданої нами теми лицарства. У сюжеті 

поеми «Королева фей» Спенсер використав мотиви з популярного 

середньовічного циклу романів про короля Артура і лицарів Круглого 

Стола. Однак дамський догідник не є втіленням лицарських благородних 

чеснот, а навпаки виступає об’єктом глузування, коли його спроби 

зваблювання викликають зворотний ефект. Герой поеми покірно підкоряється 

усім безглуздим забаганкам своєї коханої, таким чином є пародією на 

лицарську поведінку.     

Отже, деякі фраземи з’явилися на основі літератури. Так вираз Doctor 

Jekyll and Mr. Hide «людина, що втілює в собі два начала (добре і зле)» [АУФС, 

c. 277]  виник за ім’ям героя повісті Р. Стівенсона «The Strange Case of Dr. Jekyll 

and Mr. Hide» (1886). Доктор Джекіл, аби задовольнити свої злі інстинкти, 

використовує зілля для створення особи свого двійника на ім’я Гайд, яку він 

спочатку може контролювати, але яка поступово отримує контроль над ним 

[ODI, с.155].     

Літературне походження може пояснювати значення виразів, які не 

випливає із суми значень їхніх компонентів і не мають нічого спільного зі 

значення слів, що входять до їх складу. Таким фразеологічним зрощенням є 

англійська ідіома King Charles’s head «ідея фікс, нав’язлива ідея» [АУФС, 

с. 577], яка виникла на основі  роману Чарльза Діккенса «Девід Копперфільд», у 

якому психічно хворий персонаж, містер Дік, був одержимим королем 

Карлом I. 

Німецький порівняльний зворот hatte sich ein Ränzlein angemäst`t als wie 

der Doktor Luther «як Лютер, з салом на черевці» [НРФС, с. 449], вираз 

глузування над повною людиною, походить з трагедії Йо́ганна Во́льфґанґа фон 

Ґете «Фауст» (1774–1831). Це рядки із пісні, у якій йдеться про жирного 

пацюка: «Es war eine Ratt` im Kellernest; Lebte nur von Fett und Butter; Hatte sich 
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ein Ränzlein angemäst`t; Als wie der Doktor Luther; Die Köchin hatt` ihr Gift 

gestellt; Da ward`s so eng ihr in der Welt; Als hätte sie Lieb` im Leibe» [245]. Ґете 

зображає Мартіна Лютера, католицького священика, ініціатора Реформації, як 

«канцелярського паразита». Разом з тим, пацюк – це сатиричне уособлення 

негативних якостей образу монаха із стереотипними на той час ознаками 

зовнішності – «з животом і постригом» [272, c. 146]. Крім того, німецький 

драматург висловлює своє іронічне ставлення до нової школи перекладу Біблії, 

застосовуючи семирядкову строфу, яку використовував Лютер в декількох 

своїх ранніх церковних піснях. Прагнення перекладати Біблію по-новому після 

Лютера виникало неодноразово, і в XVIII столітті такі спроби також були 

численними. Тож корисність перекладацької діяльності та, відповідно, фаху 

перекладача ставиться під сумнів. Отже, у внутрішній формі виразу hatte sich 

ein Ränzlein angemäst`t als wie der Doktor Luther образ монаха як об’єкта 

порівняння виражається комбінацією лексем на позначення вченого звання der 

Doktor та власної назви Luther, тобто ім’ям одного з відомих релігійних діячів. 

Це не єдиний вираз, який належить цьому видатному німецькому поету і 

драматургу. Можна навести й інші крилаті фрази, що містять назви людини за 

родом занять, і є пов’язаними з його ім’ям: In der Beschränkung zeigt sich erst der 

Meister [НРФС, с. 76]; уже згадана на c. 60 фраза Denn ich bin ein Mensch 

gewesen, und das heißt ein Kämpfer sein (у якій лексема борець виступає у 

своєму вторинному значенні – сильної людини, яка перемагає труднощі життя). 

Уже згадані нами німецькі прислів’я Die Axt im Haus erspart den 

Zimmermann та Früh übt sich, was ein Meister werden will є цитатами із драми 

«Вільгельм Телль» (1804), написаної Фрідріхом Шиллером. Німецькому поету і 

філософу також належать вирази Gevatter Schneider und Handschuhmacher 

«міщани, обивателі» [НУФС: 1, с. 265] та und die Gewohnheit nennt er seine 

Amme «звичка – його годувальниця» [НРФС, с. 222], останній з яких походить 

із трагедії «Смерть Валленштейна»: Denn aus Gemeinem ist der Mensch gemacht, 

und die Gewohnheit nennt er seine Amme. 
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Вплив на розвиток фразеологічного фонду англійської мови мала 

творчість Шекспіра. Так, шекспірівськими виразами є такі ідіоми: chronicler of 

small beer «людина, що займається дрібницями» [АУФС, с. 214]; the King`s (або 

Queen`s) English «літературна англійська мова» [АУФС, с. 577]; to play the jack 

with one «шахрувати, обманювати; підло ставитися до когось» [АУФС, с. 765]; 

minion of the moon «нічний злодій, грабіжник» [АУФС, с. 674].  

Одним з джерел фразеології є народні пісні. Приміром, уривок 

української народної пісні «А в мельника муки нема, а в бондаря бочки, а у 

шевця чобіт нема, а в ткача сорочки. На мельника вода робить, а мельничка 

боса ходить. На мельника вода несе, а мельничка лянков трясе» [237] породив 

одразу декілька фразеологічних одиниць: Швець без чобіт, а тесля без воріт 

[КУПП]; На мельника вода робить [УППН, с. 464]. 

Окремий жанр паремій становлять прикмети – сталі вислови, в яких певні 

явища природи відповідно до зміни пір року пов’язуються з кліматичними чи 

погодними змінами, які впливають на наслідки господарської діяльності 

людини [105, с. 543]. Прикмети переважно вживаються у їхніх прямих 

значеннях, без підтексту чи надмірної образності. Вони часто мають форму 

порад та є пов’язаними з певними датами, особливо святами, наприклад: укр. 

Догодуй бджолу до Івана (19 квітня / 7 липня), то нарядить тебе, як пана 

[УППН, с. 58]; Прийшла Покрова (1 / 14 жовтня) – сиди, чумак, дома [ПТПП]; 

До Спасівки мухи на пана роблять, а в Спасівку на себе [УППН, с. 61]; В 

Петрівку мухи роблять на панів, а в Спасівку на себе [УППН, с. 456]. В 

останніх двох пареміях мова йде про два з чотирьох багатоденних постів 

церковного року. Петрівка (також Апостольський піст) розпочинається в 

понеділок через тиждень після Трійці і закінчується 12 липня на свято святих 

апостолів Петра і Павла. Спасівка, який в народі ще називають Успенський 

піст, триває з 14 серпня до 27 серпня включно і завершується святом Успіння 

Пресвятої Богородиці. Пояснюються вирази тим, що в Спасівку мухи 

кусаються, значить «роблять на себе», а в Петрівку ні, а отже «на панів». 

Образно передається соціальний устрій за часів панів. Низку прикмет, 



217 
 

пов’язаних зі святами, продовжує вираз На Обрітення (24 лютого / 8 березня) 

обертаються птиці до гнізда, хлібороби до плугів [УППН, с. 68]: Обрітення – 

свято Обретіння (Знайдення) Голови Іоанна Хрестителя; кажуть, що в цей день 

чоловік до жінки обертається (повертається), птахи починають повертатися з 

вирію (це святий Іоанн чудом своєї голови повертає їх додому). Першими по-

вертаються в рідні краї жайворонки; разом із журавлями, лелеками, граками 

вони несуть ключі, щоб відімкнути Небесні ворота для весни [ЗУЕ]. Друга 

частинна виразу …хлібороби до плугів виражає заклик розпочинати трудову 

діяльністю (див. також: [60 (розділ «Міфологічна ментальність і семіотика 

імені: структури знакової репрезентації в текстах народно-календарних паремій 

c. 62–178]).   

Фразеологічні одиниці передають легенди і вірування певного народу. 

Так, українська паремія Кузьма-Дем’ян (1 / 14 листопада) – Божий коваль 

[УППН, с. 62] пов’язана з легендою про святих чудотворців-безсрібників 

Кузьму та Дем’яна, які були покровителями ковальства, могли викувати не 

лише залізо, а й пам’ять. За легендою Кузьма і Дем’ян одного разу, побачивши 

змію, вбили її, а потім спалену розвіяли за вітром. З того попелу й розвелися 

змії, тож тепер ковалі повинні охороняти людей від них. Варто звернути увагу, 

що в народній уяві ці два угодники злилися в одну особу (…Божий коваль).  

Тематику пір року та погоди через призму національних, географічних та 

метеорологічних особливостей розкриває згадана на с. 74 англійська ідіома 

the clerk of the weather. Підґрунтям утворення виразу є часта туманна і дощова 

погода, яка подовгу тримається на Британських островах. Прототипом виразу 

виступає вигаданий службовець небесної канцелярії, який відповідає за погоду 

в означеному регіоні, створюючи капосні погодні умови. Натомість в 

українському фразеологічному фонді певні заняття зображуються як сезонні: 

Як сніг упаде, то й пастух пропаде; як сніг розтане, то й пастух встане 

[УППН, с. 465]; Коли б можна бути через зиму котом, через літо пастухом, а 

на Великдень попом [УППН, с. 362]; Пастух-свинопас, держи хліб про запас 
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[ЗУЕ, с. 526]; У серпні хліборобу три роботи: і косити, і орати, і сіяти 

[ПТПП, с. 32]. 

Отже, розглядаючи фраземи, що містять назви людини за родом занять, 

через призму їхньої національно-культурної специфіки, ми можемо 

констатувати, що внутрішня форма цих фразеологічних одиниць відтворює 

історичні реалії, державний устрій, традиції і вірування того народу, з чиїх вуст 

вони лунають. 

Висновки до розділу 4 

 

Назви людини за родом занять, виступаючи у внутрішній формі 

фразеологізмів, реалізують різні можливі сценарії поведінки осіб цієї професії, 

які водночас можуть отримувати й узагальнену інтерпретацію, що 

відображається і на переосмисленні ключової лексеми. Важливим є й те, що 

одні і ті ж смисли можуть реалізовуватися різними фаховими позначеннями, а 

також і відтворюватися при перекладі лексемами, що теж позначають людей, 

але за дещо іншим родом занять.  

Внутрішню форму аналізованих нами фразеологічних одиниць можна 

розглядати як засіб вираження мовного образу людей відповідного фаху. Для 

значної кількості фразеологічних одиниць характерною є така внутрішня 

форма, яка є відображенням певної реальної, хоч й образно, ситуації, 

здебільшого пов’язаної з професійною діяльність фахівця, а інколи також з 

результативністю праці.  

Виявлена нами картина сприйняття типових представників тих чи інших 

професій дозволяє зробити висновок про наявність ціннісної шкали у 

колективній свідомості певного народу. Позитивну оцінну інтерпретацію в 

українській фразеології отримують професійні образи хлібороба, лісничого; в 

англійській – пастуха, попа та кравця (відносно позитивну); в німецькій – 

муляра, молотника, скрипаля. Більшість назв людей за родом занять, які 

виступають у фраземах, мають там негативні оцінні асоціації. Найбільша 

кількість оцінних інтерпретацій негативного характеру пов’язана з 
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осмисленням образів: в українській фразеології – попа, трубача, астронома; в 

англійській – мідника, капелюшника, скрипаля, повара, моряка; німецьких – 

кравця, щіткаря. Спільними для трьох мов в негативному висвітленні є образи 

шевця, лікаря, торговця; для двох – української та англійської – рибака, монаха; 

для англійської і німецької – візника. 

Ґендерна релевантність виражається у нерівномірній представленості у 

фразеології обох статей з переважанням чоловічої. Крім того, фразеологія 

приписує кожній статі певні стереотипи, які створювалися протягом усієї 

історії становлення і розвитку мови. Функціональний розподіл ролей у сім’ї та 

суспільстві, відображений у фраземах, тяжіє до того, що існував у давнину.  

Таким  чином  стає  очевидним,  що  основним  призначенням  жінки є хатнє 

господарство, натомість сфера діяльності чоловіка представлена значно ширше. 

Аналіз ґендерних пар чоловічих і жіночих професій та занять засвідчив і схожість, 

і відмінність значень, що вносять лексеми на позначення осіб різної статі у 

цілісний зміст фразем.  

Аналіз досліджуваних фразем у культурно-історичній перспективі, 

демонструє, що внутрішня форма цих одиниць відтворює умови життя людей в 

той чи інший час (напр., в українській фразеології помітний слід залишили часи 

козацтва, кріпацтва, поміщицтва тощо), певні історичні події, державний устрій 

(напр., для англійської мови характерною є значна кількість ідіом, що містять 

позначення монархів), традиції і вірування певного народу. Низка крилатих 

виразів з компонентом-назвою людини за родом занять з’явилися на основі 

літератури, є іменами літературних персонажів або їх висловлюваннями, які 

набули символічного значення. Так, наприклад, значний вплив на розвиток 

фразеологічного фонду англійської мови мала творчість Шекспіра. Крім того, у 

фразеології української мови виявлені прикмети з компонентом-назвою роду 

занять, що мають форму порад щодо господарської діяльності людини та є 

пов’язаними з певними датами, особливо святами.  

Положення й висновки, представлені в цьому розділі, висвітлено в таких 

публікаціях автора [154; 158; 159; 165; 166; 167; 173; 174]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Проведене нами комплексне дослідження українських, англійських та 

німецьких фразеологізмів із лексикою на позначення назв людини за родом 

занять з погляду смислових особливостей означених компонентів дозволило 

зробити такі висновки.  

Визначивши склад і структуру семантичної категорії назв людини за 

родом діяльності у лексико-семантичній системі мови, ми можемо 

стверджувати, що ця група лексем складна і багаторівнева, ядром якої 

виступають професійні назви.  

Здійснивши структурно-семантичний аналіз корпусів фразем, до складу 

яких входять досліджувані фахові лексеми, ми можемо констатувати, що в 

українській та німецькій мовах паремійні утворення переважають над іншими 

типами сполучень, натомість в англійській мові, навпаки, кількість прислів’їв 

та приказок дещо поступається ідіоматичним фраземам.  

Проаналізувавши досліджувані фразеологічні одиниці за їх номінативною 

чи предикативною функцією та з погляду стилістичної маркованості, ми 

дійшли висновку, що назви людей за родом занять переважно зустрічаються у 

складі образно-експресивних фразеологічних одиниць, аніж функціонують у 

суто номінативних виразах. Завдяки смисловому розвиткові цілісного значення 

фразем і, отже, появі у них вторинних семантем, зокрема образно-

експресивних, можливими є також випадки, коли фраземи, виступаючи у 

різних своїх значеннях, належать до різних фразеологічних типів. 

Нами була розроблена класифікація назв людини за родом занять, 

виявлених у складі фразеологічних одиниць, виходячи з розподілу професій за 

ознакою галузі народного господарства. Ідеографічна та квантативна 

характеристики досліджуваних одиниць засвідчили, що різні сфери діяльності 

представлені у досліджуваних мовах в різному обсязі за кількістю своїх 

представників. Найбільш широко представлені у фразеології усіх 

досліджуваних мов промислові професії і ремісництво, торгівля, чиновництво, 
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військо та професії сфери послуг. Найвищу фразеотвірну активність мають такі 

компоненти: в українській  мові – пан, піп, козак, хазяїн, цар, швець, злодій, 

господар, лікар; в англійській – king / queen, doctor, knight, thief, master, beggar, 

lord, tailor, tinker; в німецькій – Arzt, Herr, Meister, König, Dieb, Doktor, 

Schneider, Prophet, Bauer. Відсутньою є тенденція тяжіння певних 

ідеографічних розрядів фахових імен до певних структурно-семантичних типів 

фразем. Єдиною виявленою закономірністю у цьому плані на матеріалі 

української мови є представлення майже половини виокремлених груп лише 

пареміями з компонентом-назвою людини за родом занять, а саме: сфер 

торгівлі, медицини, кулінарії, юриспруденції, мистецтва, науки, медіа, сфера 

послуг, лісового господарства, мисливства, рибальства.   

Здійснений нами аналіз фразем із лексемами на позначення людей за 

родом занять на рівні їхнього цілісного значення підтвердив загальну 

закономірність, згідно з якою сучасна фразеологія з точки зору ідеографічної 

класифікації має суттєво виражений та домінуючий антропоцентричний 

характер. Особливо чисельною виявилася група, яка позначає трудову 

діяльність, адже її категоріальна семантика є безпосереднім відображенням 

семантики відповідного фразеологічного компонента – назви людини за родом 

занять. І лише поодинокі фразеологізми називають предмети одягу, явища 

природи, географічні чи астрономічні об’єкти тощо. При цьому у 

фразеологізмах переважає  негативна  конотація, що проявляється у 

характеристиці людської натури, міжособистісних стосунків, соціальних явищ.  

Як засвідчує здійснений аналіз прояву системних відношень фразем із 

фаховою назвою,  досліджувані одиниці найчастіше вступають в синонімічні, 

рідше в антонімічні відношення. Виявлено ряди синонімів з кількістю членів 

від 2 до 8 в межах однієї мови (найдовші ряди представлені в англійській 

фразеології), і до 17 одиниць – в рамках трьох досліджуваних мов, 

найчисельніші з яких утворюють прислів’я та приказки. Синонімічні ряди 

групуються довкола певних семантичних рубрик, найчастіше виражаючи 

характеристику особистості, морально-етичні і соціальні цінності, характерні 
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для національного характеру українців, англійців та німців. Слід також 

підкреслити, що у поле зору паремійних синонімів потрапляють і відношення 

між зовнішніми та внутрішніми рисами і характеристиками людей. 

Багатозначні фразеологізми в усіх трьох мовах представлені різною мірою 

(полісемія найбільше властива англійській мові), а явище омонімії взагалі не 

спостерігається. Явища полісемії, синонімії та антонімії тісно взаємопов’язані: 

у разі наявності кількох значень в однієї фраземи, вона може одночасно 

належати до різних синонімічних рядів та антонімічних пар. 

У внутрішньофразеологічному контексті назви людини за родом занять 

можуть виступати у своїх первинних значеннях (здебільшого у пареміях та 

компаративних зворотах), позначаючи власне людей за професією, посадою, 

ремеслом чи заняттям, вторинних похідних значеннях, які не породжуються 

цим контекстом, а реалізуються у ньому, та фразеопохідних значеннях. Слід 

зауважити, що серед фразем, де назви людей за родом занять виступають у 

своєму первинному значенні, наявні й такі вирази, у яких ці найменування 

виражають змішану характеристику – соціоекономічну у поєднанні, приміром, 

із культурно-оцінною. 

Особливості функціонування назв людини за родом занять у складі 

фразеологізмів зумовлені як внутрішніми, так і зовнішніми чинниками. У 

внутрішньомовному плані семантична еволюція цих слів відбувається в 

контексті образного переосмислення  зафіксованої у внутрішній формі фраземи 

конкретної ситуації, у структурі якої фігурує особа певного роду занять, або ж у 

контексті описового позначення особи, якій є реально властивою одна з рис, що 

асоціюються з представниками певної професії. У зовнішньомовному плані 

використання найменувань людини за родом занять у 

внутрішньофразеологічному контексті є прагматично детермінованим, 

утілюючи в собі суто людське бачення призначення професій, їхню суть та 

характеристики людей, що задіяні у відповідній сфері виробництва, послуг 

тощо. Таким чином, ономасіологічним підґрунтям образних експресивних 

фразем стають реальні життєві ситуації і сценарії, пов’язані з виробничим 
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процесом чи іншою професійною діяльністю. Інтерпретація значень та оцінки 

професій часто спричинена національно-культурною специфікою, адже 

внутрішня форма фразеологічних одиниць відтворює умови життя людей в той 

чи інший час, певні історичні події, державний устрій, традиції і вірування того 

чи іншого народу.  

Здійснений аналіз фразеологічних одиниць, що містять назву людини за 

родом занять, дозволяє навести широкий спектр характерних рис, властивих 

людям певного фаху, які виявлені нами у вторинних семантемах цих позначень 

як складників фразем. Це, у свою чергу, доводить, що хоч ці риси у 

словникових дефініціях фахових назв як самостійних лексем можуть і не 

зазначатись, але вони виступають у вторинних значеннях цих слів. Це дозволяє 

уточнити або ж доповнити визначення лексем на позначення людини за родом 

занять, наведені у лексикографічних джерелах. 

 Спільними фразеопохідними значеннями для досліджуваних назв 

людини за родом занять є такі: 1) «робітник», або діяч, тобто людина яка 

виконує якусь певну роботу, не обов’язково ту, на яку вказує найменування 

фаху; часто у таких виразах простежується узагальнююча метафора; 

2) «соціальний статус» або ж «позиція за значимістю», коли акцент зміщується 

з виду діяльності на репутацію, здобуту її виконавцем, а відповідно більшу чи 

меншу важливість для суспільства; 3) «певний тип особистості», який 

здебільшого має негативний характер. 

Смислотворчу роль у внутрішньофразеологічному контексті також 

відіграють: 1) назви засобів праці, інструментів, які доволі часто виступають у 

внутрішній формі фразем єдиним цілим із майстром, якому вони належать;      

2) назви предметів, речей, понять, з якими люди певного роду занять мають 

справу (напр., «музикант» – «скрипка», «моряк» – «щогла», «кавалерист» – 

«кінь», «кравець» – «манекен» тошо); 3) одяг, який асоціюється з людьми 

певного роду занять (напр., «пан» – «комір, халяви, жупан», «монах» – «ряса, 

клобук» тощо); 4) вчинки, дії чи поведінка реальних осіб, які мали певний рід 
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занять, у результаті чого їхні імена у комбінації з фахом стають компонентами 

відповідних виразів; 5) походження чи місце діяльності цих людей тощо.  

Дослідивши ґендерний аспект функціонування назв людини за родом 

занять у внутрішньофразеологічному контексті, ми можемо констатувати, що 

ґендерна приуроченість лексеми може зберігатися або ж втрачатися нею лише 

як компонентом фразеологізму, який зазнає відповідного узагальненого 

переосмислення. 

Стосовно національно-культурної специфіки досліджуваних фразем варто 

зазначити, що у їхній семантиці своїстим чином виявляються мовно-

стереотипні уявлення та пресупозиції, пов’язані з їхніми денотатами, які є 

часом специфічні для певного етносу, а інколи спільні для носіїв усіх трьох 

проаналізованих мов. 

Отже, проведене дослідження того, як функціонують назви людини за 

родом занять на лексико-фразеологічному рівні й у 

внутрішньофразеологічному контексті, засвідчило істотність їхньої ролі у 

формуванні цілісного значення фразем, а також у творенні мовної картини 

світу. Матеріали дисертації достатньою мірою свідчать про важливість 

проблематики лексично-фразеологічних взаємовідношень і про доцільність її 

подальшого дослідження на матеріалі інших мов чи фразем із компонентами 

інших семантичних класів. 
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Додаток А 

 

Список опублікованих праць за темою дисертації 

Статті, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

1. Пономарьова О. А. Аспекти варіативності внутрішньої форми фразем, 

що містять фахові назви (на матеріалі української, англійської та німецької 

мов) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: 

Філологія: збірник наукових праць. Одеса, 2017. Вип. 31. Том 3. С. 76 – 80.   

2. Пономарьова О. А. Ґендерний аспект функціонування найменувань 

осіб за родом занять у фразеології української, англійської та німецької мов // 

Науковий часопис Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов: збірник наукових 

праць / за науковою ред. проф. А. В. Корольової. Київ: Вид-во НПУ імені 

М. П. Драгоманова, 2017. Вип. 16. С. 184–194.  

3. Пономарьова О. А. Деякі аспекти дослідження фразеологізмів з 

компонентом-назвою людини за родом занять (на матеріалі української, 

англійської та німецької мов) // Науковий вісник Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки, серія «Філологічні науки. 

Мовознавство». Луцьк: СНУ, 2015. Вип. 3 (304). С. 103–108. 

4. Пономарьова О. А. Оцінні асоціації фразеологічних компонентів-

найменувань людей за родом занять // Наукові записки. Серія «Філологічні 

науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). Ніжин: 

НДУ ім. М. Гоголя, 2016. Кн. 1. С. 81–87. 

5. Пономарьова О. А. Семантичні відношення паремій, що містять назву 

людини за родом занять (на матеріалі української, англійської та німецької 

мов) // Одеський лінгвістичний вісник: науково-практичний журнал / гол. ред. 

Н. В. Петлюченко. Одеса: Вид-во Національного університету «Одеська 

юридична академія», 2017. Вип. 10. Том 2. С. 88–93. 

6. Пономарьова О. А. Структурно-семантичні та функціонально-

стилістичні різновиди фразеологічних одиниць з компонентом-назвою людини 
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за родом занять // Наукові записки Національного університету «Острозька 

академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / укл.: І. В. Ковальчук, 

Л. М. Коцюк, О. Ю. Костюк. Острог: Видавництво Національного університету 

«Острозька академія»,  2017. Вип. 64. Ч. 2. С. 87–91.  

7. Пономарьова О. А. Фразеологічні одиниці з компонентами на 

позначення медичних професій: вмотивованість, структура та оцінні 

характеристики // Science and Education a New Dimension: Philology. Volume V 

(28). Issue 115. Budapest, 2017. pp. 32–38.  

8. Пономарьова О. А. Фразеологічні одиниці з компонентами на 

позначення назв людини за родом занять з точки зору ідеографічної 

класифікації // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: 

Пам’яті академіка Леоніда Булаховського: збірник наукових праць. Вип. 29. 

Київ: Освіта України, 2016. С. 101–110. 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

1. Пономарьова О. А. Аргументація приналежності найменувань осіб за 

професією до термінологічної системи // Мова та література у полікультурному 

просторі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 

12–13 лютого 2016 р. Львів: ГО «Наукова філологічна організація «Логос», 

2016. С. 44–46. 

2. Пономарьова О. А. Вторинні стилістично марковані семантеми ідіом із 

компонентом-назвою роду занять // Трансформації в українській освіті і 

наукових дослідженнях: світовий контекст: матеріали Міжнародної наукової 

конференції, 25–26 травня 2017 р., м. Умань, 2017. С. 114–118.  

 3. Пономарьова О. А. Зміна ґендерної семантики фахових імен у 

внутрішньофразеологічному контексті // Світ мови – світ у мові: Матеріали IV 

Міжнародної наукової конференції (м. Київ, 26–27 жовтня 2017 р.; 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова): тези 

доповідей / уклад. Т. В. Слива; за заг. ред. Ю. В. Кравцової. Київ: Вид-во НПУ 

ім. М. П. Драгоманова, 2017. С. 146–149. 
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4. Пономарьова О. А. Категорія професійного діяча, її сутність та 

структуризація // Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики 

викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної 

кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Навчально-

наукового інституту іноземної філології Житомирського державного 

університету імені Івана Франка 10–15 лютого 2016 р.) / за ред. доц. 

В. В. Жуковської. Житомир: Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2016.   

С. 106–112.  

5. Пономарьова О. А. Назви людини за родом занять у фразеології 

української та англійської мов // Мова в професійному вимірі: комунікативно-

культурний аспект: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 

17-18 грудня 2014 р. Ч.ІІ. Харків: ФОП Бровін О.В., 2014. С. 19–21.   

6. Пономарьова О. А. Назви людини за родом занять як елемент 

семантичного поля «найменування осіб» // Сучасна іншомовна освіта в Україні: 

стан, проблеми, перспективи: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції. Умань: ФОП Жовтий О. О., 2015. С. 234–236.  

7. Пономарьова О. А. Образ лікаря в українських, англійських та 

німецьких  пареміях // Мова, освіта, культура: античні цінності – сучасне 

застосування: матеріали Міжнародного дискусійного форуму, 19–20 травня 

2016 р. м. Умань: ФПО Жовтий О. О. 2016. С. 247–249.  

8. Пономарева О. А. Оценочная семантика фразеологических 

компонентов-названий торговых профессий // Иностранные языки и 

современный мир: сборник материалов междунар. науч. конф., Брест, 21 апр. 

2017 г. / Брест. гос. ун-т имени А. С. Пушкина; редкол.: Л. М. Максимук, 

Н. В. Иванюк, И. В. Повх, Л. М. Калилец и др. Брест: БрГУ, 2017. С. 212–214. 

9. Пономарьова О. А. Полісемія та синонімія як особливі типи 

парадигматичних відношень в лексико-тематичній групі найменувань осіб за 

родом занять // Викладання іноземних мов для студентів немовних 

спеціальностей: стан, проблеми, перспективи: збірник матеріалів ІІ 

Всеукраїнського науково-практичного вебінару (2 грудня 2015 р.). Житомир: 
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Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2015. С. 120–122.   

10. Пономарьова О. А. Синонімія та антонімія компаративних зворотів, 

що містять позначення людини за родом занять // Мова і світ: сучасні тенденції 

викладання іноземних мов у вищій школі: збірник матеріалів IV 

Всеукраїнського науково-практичного вебінару (29 листопада 2017 р.). 

Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2017. 

С. 87–89. URL: http://eprints.zu.edu.ua/25927/ 

11. Пономарьова О.А. Фразеологічні компоненти – назви людини за 

родом занять у культурно-історичній перспективі // Сучасна іншомовна освіта в 

Україні: стан, проблеми, перспективи: матеріали Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції, 16 жовтня 2014 р. м. Умань: ФОП 

Жовтий О. О., 2014. С. 205–208. 

 

Наукові праці, які додатково відображають наукові результати 

дисертації: 

1. Пономарьова О. А. Національно-культурна специфіка німецьких 

фразеологізмів, пов`язаних з розвитком ремесла та професій // Збірник 

наукових праць студентів та молодих учених / упорядкув. Т. О. Піонтковська. 

Умань: ВПЦ «Візаві», 2015. С. 172–176. 

2. Пономарьова О. А. Структура групи лексем на позначення осіб за 

професією // Збірник наукових праць студентів та молодих учених / упоряд. 

Т. О. Піонтковська. Умань: ВПЦ «Візаві», 2016. С. 191–197. 
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Додаток Б 

 

Апробація результатів дослідження 

Основні положення дисертації обговорювалися на таких наукових 

конференціях і семінарах: 

 1. Міжнародній науково-практичній конференції «Мова в професійному 

вимірі: комунікативно-культурний аспект», проведеній на базі Національного 

університету цивільного захисту України (м. Харків, 17-18 грудня 2014 р.); 

2. Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Сучасна 

іншомовна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи», проведеній на базі 

УДПУ імені Павла Тичини (м. Умань, 16 жовтня 2014 р.); 

3. ІІ Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Сучасна 

іншомовна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи», проведеній на базі 

УДПУ імені Павла Тичини (м. Умань, 2 листопада 2015 р.); 

4. IX Міжнародній науковій конференції «Пріоритети  германського та 

романського мовознавства», проведеній на базі Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Укранки (м. Луцьк, 12-14 червня 

2015 р.); 

5. Міжнародній науково-практичній конференції «Мова та література у 

полікультурному просторі», проведеній  Науковою філологічною організацією 

«Логос» (м. Львів, 12–13 лютого 2016 р.); 

6. XVI Міжнародних славістичних читаннях пам’яті академіка Леоніда 

Булаховського, проведених на базі Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, 21 квітня 2016 р.); 

7. Міжнародному дискусійному форумі «Мова, освіта, культура: античні 

цінності – сучасне застосування», проведеному на базі УДПУ імені Павла 

Тичини (м. Умань, 19–20 травня 2016 р.); 

8. Міжнародній науковій конференції «Actual Problems of Science and 

Education – APSE 2017», проведеній організацією «Society for Cultural and 

Scientific Progress in Central and Eastern Europe» (Будапешт, 29 січня 2017 р.); 
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9. Міжнародній науковій конференції «Иностранные языки и 

современный мир», проведеній на базі Брестського державного університету 

імені О. С. Пушкіна (Брест, 21 квітня 2017 р.); 

10. ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми 

германського та романського мовознавства», проведеній на базі Рівненського 

державного гуманітарного університету (м. Рівне, 24 лютого 2017 р.); 

11. Міжнародній науковій конференції «Трансформації в українській 

освіті і наукових дослідженнях: світовий контекст», проведеній на базі УДПУ 

імені Павла Тичини (м. Умань, 25–26 травня 2017 р.); 

12. Міжнародній науковій конференції «Мовнокультурна ідентичність у 

контексті філологічних студій», проведеній на базі Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ,        

25–26 жовтня 2017 р.); 

13. IV Міжнародній наукова конференція «Світ мови – світ у мові», 

проведеній на базі Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова (м. Київ, 26–27 жовтня 2017 р.); 

14. IV Міжнародному весняному симпозіумі «Inspiring Professional 

Excellence in Teaching Languages», проведеному на базі Бєльцького державного 

університету імені Алеку Руссо (м. Бєльці, 16–17 березня 2018);  

15. III Всеукраїнській науково-практичній конференції «Мова як засіб 

міжкультурної комунікації», проведеній на базі Херсонського національного 

технічного університету (м. Херсон, 22–23 квітня 2016 р.); 

16. III Всеукраїнській науково-практичній конференції «Розвиток 

національно-мовної особистості в умовах неперервної освіти: надбання, реалії, 

перспективи», проведеній на базі УДПУ імені Павла Тичини (м. Умань, 10–11 

листопада 2016 р.); 

17. Всеукраїнській науково-практичній конференції «Теоретико-

методичні засади вивчення англійської мови (партнерство школи й 

університету)», проведеній на базі УДПУ імені Павла Тичини (м. Умань, 30 

березня 2018 р.);  
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18. Інтернет конференції «Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та 

методики викладання мови і літератури», проведеній на базі Житомирського 

державного університету імені Івана Франка (м. Житомир, 10–15 лютого 

2016 р.); 

19. ІІ Всеукраїнському науково-практичному вебінарі «Викладання 

іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: стан, проблеми, 

перспективи», проведеному на базі Житомирського державного університету 

імені Івана Франка (м. Житомир, 2 грудня 2015 р.); 

20. Всеукраїнському науково-практичному вебінарі «Професійна 

комунікація: мова і культура», проведеному на базі Житомирського державного 

університету імені Івана Франка (м. Житомир, 23 листопада 2016 р.); 

21. Всеукраїнському науково-практичному вебінарі «Мова і світ: сучасні 

тенденції викладання іноземних мов у вищій школі», проведеному на базі 

Житомирського державного університету імені Івана Франка (м. Житомир, 

29 листопада 2017 р.); 

22. Всеукраїнському науково-методичному семінарі «Формування мовної 

особистості в контексті багатоступеневої національної освіти», проведеному на 

базі УДПУ імені Павла Тичини (м. Умань, 24 березня 2016 р.); 

23. Всеукраїнський науково-методичний семінарі «Формування 

національно-мовної особистості в контексті багатоступеневої національної 

освіти», проведеному на базі УДПУ імені Павла Тичини (м. Умань, 28 березня 

2017 р.). 

 

 

 

 


