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ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ІЗ СЕМОЮ «ПРОФЕСІЯ»  

В РІЗНОСТРУКТУРНИХ МОВАХ 

 

У даній статті розглядаються фразеологічні одиниці із семою «професія» в різноструктурних мовах 

(на матеріалі німецької, російської та української мов). Надано лексико-семантичний аналіз фразеологічних 

одиниць із семою «професія», які пов’язаніі з семантичним полем «людина».  
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The article deals with the phrasal units containing the seme «occupation, profession» in the languages with 
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lexical and semantic analysis of the phrasal units containing the seme «occupation, profession» connected with the 

semantic field «man».  
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Трудова діяльність людини – це не тільки основа прогресу людства, але й підґрунтя розвитку кожної 

особистості. У процесі професійної діяльності людина проявляє певні особистісні якості, які вона прагне 

реалізувати. Відношення до трудової діяльності; її виконання частіше всього розкривається у поведінці 

особи. 

Професійна діяльність зазвичай є головним джерелом прибутку. Професії, породжені розподілом праці, 

слугують вираженням її диференціації. До кін. ХХ ст. кількість професій досягла декількох тисяч. Назва 

професії обумовлюється не лише характером та змістом роботи, а й службовими функціями, знаряддями та 

предметами праці. З розвитком виробничих сил суспільства, застосування більш удосконалених знарядь 

праці та технологій виробництва, виникнення нових видів виробництва, галузей науки призвело до 

поглиблення розподілу праці. У зв’язку з цим, у межах професій, які встановлюються за фаховими ознаками, – 

будівельник, гірник, металург тощо – виділяються спеціалізовані професії. З науково-технічним прогресом 

пов’язаний процес відмирання деяких професій та виникнення нових. Формування професій широкого 

профілю, а також поєднання професій (спеціальностей) робить працю більш творчою та змістовною, що 

призводить до поступового стирання відмінностей між розумовою та фізичною працею. Тому, професія є 
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родом трудової діяльності людини, котра володіє комплексом спеціальних теоретичних знань та практичних 

навичок, які набуті в результаті спеціальної підготовки, досвіду, стажу роботи. 

Теоретичною основою дослідження стали праці Афонькіна Ю.Н.,
1
 Біновича Л.Е. та Гришина Н.Н.,

2
 Брокгауза 

Ф.А.,
3
 Денисенко С.Н.,

4 
 Гаврись В.І. та Пророченко О.П.,

5
 Клаппенбаха Р. та Штайніца В.,

6
 Коваль А.П. та 

Коптілова В.В.,
7
 Кудіної О.Ф.,

8
 Фрідріха В.,

9
 Цвіллінга М.Я.;

10
 словник Duden Deutsches 

Universalwörterbuch,
11

 що присвячені фразеології. 

Варто зазначити, що при застосуванні лексико-семантичного аналізу ФО із семою «професія» умовно 

можна класифікувати на: 

– ФО, що мають спільні витоки. Біблійні вислови; 

– ФО, що носять національний характер; 

– історичні вислови; 

– літературні вислови; 

– народні вислови; 

– власне німецькі ФО. 

Біблійна та антична міфології, світова та вітчизняна літератури, фольклор, мемуари, мова політичних та 

суспільних діячів є невичерпним джерелом крилатих виразів, прислів’їв, приказок тощо. Серед них є такі, 

що не являють собою оригінальну цитату з якогось джерела, а є образним висловом, який створено на його 

основі. Деякі фразеологічні одиниці (ФО) давно втратили зв’язок з першоджерелом і переосмислюються в 

кожний історичний період згідно із соціально-політичною діяльністю. За своєю структурою ФО можуть 

бути як самостійними реченнями, так і словосполученнями, котрі являють собою різні синтаксичні 

компоненти. Тому, використання лексико-семантичного аналізу ФО з позначенням професії (на матеріалі 

німецької, російської та української мов) необхідно для встановлення та порівняння первинного значення 

ФО і розкриття їх змісту у певному контексті. 

Перелік професій, які зустрічаються у ФО: 

нім. Мова рос. мова укр. мова 

Advokat Адвокат Захисник 

Anwalt Врач Клоун 

Apotheker Защитник Коваль 

Arzt Извозчик Кравець 

Bäcker Кузнец Кухар 

Bürstenbinder Клоун Куховарка 

Clown Кухарка Кухар 

Dachdecker Лекарь Кухарка 

Dichter Пастух Лікар 

Dolmetscher Переводчик Мельник 

Doktor Пирожник Нянька 

Faßbinder Писатель Паж 

Fürsprecher Плотник Пастух 

Gärtner Повар Поет  

Geiger Полицейский Перекладач 

Glaser Поэт Рибак 

Handschumacher Сапожник Скляр 

Jäger Стекольщик Скрипаль 

Knecht Судья Слуга 

Koch Учитель Страж 

Lyriker Художник Статист 

Physiker  Танцюрист 

Richter  Тесляр 

Schmied  Учитель 
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Закінчення табл. 

Schneider  Швець 

Schornsteifeger   

Schriftsteller   

Schulmeister   

Schuster   

Tischler   

Zimmermann   

 

Актуальність, сучасність будь-якого слова чи вислову завжди перевіряються на практиці, тобто реальним 

побутуванням у мові людей. Все це є справедливим по відношенню до фразеологічних зворотів, витоками 

яких слугує біблійний текст. Оскільки, життя мови регулюється багатьма чинниками, у т. ч. й 

екстралінгвістичними, то зміни у суспільстві кін. 80-х рр. ХХ ст. призвели до того, що носії мови почали 

активно використовувати біблійні вислови у розмовній мові для надання їй образності, певного 

експресивного відтінку та влучності. Інтерес до біблеїзмів в останній час не тільки не згас, але й значно 

посилився. Прикладом фразеологізмів, що мають спільні витоки (Біблія) із семою «професія» є: 

– Arzt, hilf dir selber!.
12

 

Витоком даного прислів’я вважається Біблія (Лука, 4, 23). У контексті IV глави євангельський вислів має 

більш широке значення; він є зверненням до різних фахівців: вмій робити своє діло; доведи, що ти 

справжній фахівець. Так, українська література ХХ ст. позначилась тим, що світ побачив однойменний 

роман Ю.Ю. Шовкопляса (1903-1978) «Лікарю, вилікуй себе самого» (1964). Вираз є поширеним; він 

зустрічається в різних мовах (німецька, російська, українська). 

– рос. Слуга двух господ.  

Назва комедії видатного італійського драматурга Карло Гальдоні (Goldoni, Carlo, 1707-1793), що вийшла 

в 1749 р. В інших російських перекладах – «Слуга двух господ» («Il Servitore di due pardoni»). Цей вираз 

має біблійні витоки (Євангеліє): «Ніхто не може слугувати двом господарям; тому, що одного будеш 

ненавидіти, а іншого любити, чи одному будеш догоджати, а іншому не радіти» (Матв. 6, 24). Така ж 

думка в Євангелії від Луки, 16, 13: «Ніякий слуга не може слугувати двом господарям…». Вираз став 

настільки популярним, що в 1915 р. видатний угорський композитор Імре Кальман (угор. Imre Kalman) 

написав оперету «Сільва (Королева чардашу)» («Die Csardafürstin»). У 1953 р. в Росії п’єсу екранізують 

(режисери: А. Бергункер та О. Івановський). Дія відбувається у XVIII ст. Молодий туринець Флориндо 

Аретузі, вбивши у двобою Федеріго Распоні, брата своєї коханої, змушений тікати з рідного міста. Беатріче, 

переодягнувшись у чоловічий одяг, відправляється на пошуки втікача. Приїхавши до Венеції, вона наймає 

слугу на ім’я Труфальдіно, який одночасно вступає на службу до Флориндо Аретузі. Після цілої низки 

пригод, зневірена Беатріче та її коханий за допомогою спритного слуги знаходять один одного. 

– Es fällt kein Doktor vom Himmel.  

Витоком ФО слугує Біблія (Старий Завіт, Другезаконня). Мойсей, заспокоюючи свій народ, який був 

утомлений довгим поверненням з єгипетського полону, казав, що Бог не даремно наражав народ 

ізраїльський таким випробуванням: «Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой 

не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким 

словом, исходящим из уст Господа, живет человек». У Новому Завіті, в Євангелії від Матвія (гл. 4), 

також зустрічається цей вираз. Коли Ісус був у пустелі та тримав довгий піст (с. 3-4), «приступил к нему 

искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в 

ответ: «не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». 

На сучасному етапі вираз набув додаткової популярності після того, як світ побачив роман видатного 

російського письменника Володимира Дудинцева (1918-1998) «Не хлебом единым» (1956). Суть вислову: 

для справжнього щастя людині замало матеріального добробуту, їй необхідна духовна їжа, моральне 

задоволення. 

Вислів функціонує в різних мовах, має різні відтінки та лексичні синоніми (напр. Doktor, Meister). 

Наступною групу ФО із семою «професія» можна класифікувати як ФО, що носять національний 

характер. Практика вивчення мови свідчить про те, що мова носить національний характер, тому 

збагачення мови новою ФО зумовлено її характером. Виникнення та закріплення певної ФО пов’язане з: 

– конкретною історичною подією; 

– творчою спадщиною письменника; 

– народною творчістю. 

Витоками виразу «Die Zeit ist der beste Arzt» слугує «Сповідь» Августина. Схожий вислів зустрічаємо вже 

у давнині, у грецького письменника Менандра (бл. 343 – бл. 291 рр. до н.е.). «Время – врач всех неизбежных 

зол».
13

 Головною думкою вислову «Die Zeit ist der beste Arzt» є те, що в житті кожної людини відбуваються 

різні ситуації, події, які наповнені і радістю, і горем, і які (не)гояться з часом. 

У сучасній мові досить активними залишаються історичні вислови. Насамперед, це пов’язано з тим, що 

такі вислови не втратили свого актуального звучання. Великою кількістю ФО слід завдячити літературі. 

Невичерпним джерелом ФО залишається також народна творчість. Протягом багатьох століть люди 

передавали свій досвід нащадкам, вміщуючи його у стислі та влучні вирази.  
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Так, прислів’я «У семи няньок дитина без ока» має велику кількість еквівалентів як у слов’янських, так і 

в не слов’янських мовах (нім. Viele Köche verderben den Brei; укр. Багато пастухів – поганий догляд; 

Невісток багато, а хата неметена). Прислів’я означає, що справа виконується погано, незадовільно, коли 

за неї відповідають одразу декілька чоловік, які сподіваються один на одного та кожен окремо ставиться до 

своїх обов’язків несумлінно. 

Визначити походження прислів’я доволі складно, однак існує версія, що джерело прислів’я «У семи 

нянек дитя без глазу» пов’язано з одним із епізодів у російській історії поч. XVII ст. – семибоярщиною. 

Семибоярщина – прийнята істориками назва перехідного уряду із семи бояр у липні – вересні 1610 р. 

Поразка військ Василя Шуйського від поляків під Клушиним (24 червня / 4 липня 1610 р.) остаточно 

підірвала хиткий авторитет боярського царя, а при цій звістці в Москві відбувся переворот. Дворяни на чолі 

з Ляпуновим скинули Василя Шуйського з трону та силоміць остригли його у монахи. Москвою почала 

правити група із семи бояр, яку очолив Мстиславський, тому – «Семибоярщина». 

Свідченням цього є літературні вислови, наприклад, Gevatter Schneider und Handschuhmacher.
14 

Джерелом крилатого виразу слугує трилогія «Валленштейн» («Die Wallenstein – Trilogie», 1796-1799) 

видатного німецького драматурга Фрідріха Йоганна Крістофа Шиллера (Schiller, Friedrich Johann Christoph, 

1759-1805), зокрема – частина «Wallensteins Lager». Вживанням автором таких професій, як 

«Handschuhmacher», «Schneider» є свідченням того, що у XVIII ст. соціально-економічний стан Німеччини 

був складним, особливо для незаможних прошарків суспільства. Позначені професії є на той час досить 

поширеними, оскільки вони яскраво відображають звичайне, буденне життя ремісництва. 

А вислів Gestrenger Künstler
15

 (укр. вибагливий художник;
16

 рос. взыскательный художник
17

) походить 

з поезії видатного російського письменника О.С. Пушкіна (1799-1837) «Поэту» (1831), використовується 

для характеристики митця, його ставлення до власної творчості. 

 

… Ты сам свой высший суд: 

Всех строже оценить умеешь ты свой труд. 

Ты им доволен ли, взыскательный художник?
18  

Вірш входить до ряду аналогічних за думками творів: «Разговор книгопродавца с поэтом», 1824; 

«Поэт и толпа», 1828; «Ответ анониму», 1830; «Эхо», 1831; останні рядки вірша «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный …», 1836. 

– Schütz’ Gott vor einem Richter uns, der diesem gleicht!  

Витоком виразу слугує байка видатного російського письменника І.А. Крилова (1769-1844) «Осѐл и 

соловей» (1811), де автор висміює людські пороки очами суддів, тобто самих людей. 

– Der Russenlandes Groβer Schriftsteller (рос. великий писатель земли русской)  

«Великий писатель земли русской», – так писав видатний російський письменник І.С. Тургенєв (1818-

1883) про свого співвітчизника Л.М.Толстого (1828-1910) в одному з листів 1883 р., де висловлював своє 

захоплення його творчою спадщиною. 

– Bald Akademiker, bald Held, 

Bald Tischler, bald Meerbefahrer  

Цитата з вірша О.С. Пушкіна (1799-1837) «Стансы» (1825). Поет характеризує російського царя Петра І 

(1672-1725) як всебічно обдаровану людину. 

– Die Axt im Haus erspart den Zimmermann  

Першоджерелом виразу слугує твір видатного німецького письменника Ф. Шиллера (Schiller, Friedrich, 

1759-1805) «Вільгельм Тель» («Wilhelm Tell», 1804). Значення полягає у наступному: звичайна людина в 

побуті може використовувати знаряддя праці, які зазичай використовує професіонал. 

– Поет – завжди учень  

Дещо змінений афоризм староримського поета Марціала (40-102 рр. н. е.): «Semper homo tiro est» 

(«Хороша людина – завжди початківець»). Як вказує Г. Бюхман, вислів цитується також в іншому 

варіанті: «Bonus vir semper tiro» («Добрий муж – завжди початківець»). Цей латинський вислів увійшов в 

українську літературу після появи збірки поезій І.Я. Франка (1856-1916) «Semper tiro» (1906): 

Ти пам’ятаєш? Літній чи студент. 

А семпер тіро завжди той, хто творить, 

Їздець в незнане, де уява зорить, 

А ти товчеш – пощо експеримент?! 

(С. Крижанівський. «Розмова з рецензентом»).
19

 

 – Die Welt steht Kopf, wenn Schuster Kuchen backen wollen, 

Und Bäcker flicken Stiefelsohlen  

ФО з байки І.А. Крилова (1769-1844) «Щука и кот» (1813). Вперше надрукована в «Чтении в Беседе 

любителей русского слова» (1813 р.). Приводом до написання слугували дії адмірала Чичагова, який 

командував російською армією, яка повинна була відрізати відступ Наполеона через річку Березіну. Чичагов 

запізнився на позначене місце, і Наполеону з частиною війська вдалось переправитися через неї. Виражаючи 

своє незадоволення діями адмірала, І.А. Крилов, за свідченнями сучасників, написав байку, а вираз «Беда, 

коль пироги начнет печи сапожник, А сапоги тачать пирожник» став крилатим.  
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Контекстуальне використання ФО, як відомо, нерідко експлікує її внутрішню семантичну форму. Іноді, 

саме контекст, оточення фразеологізму допомагає відновити його історію. Адже експлікація внутрішньої 

форми може бути як наслідком глибинної семантичної інерції, відображенням етимологічної програми, 

закладеної у ФО при його народженні, так і індивідуально-авторського перетворення звороту. Розмежування 

випадків власне етимологізування та вторинного, креативно художнього є завданням досить складним, яке 

потребує матеріалу та широкого культурологічного фону. Власне ФО та невласне ФО у конкретний період 

у конкретному мовному середовищі можуть мінятись місцями та становитись фактом образної та 

експресивної системи. Прикладом цього є такі ФО із семою «професія»: 

– Вираз «Trinken (saufen) wie ein Bürstenbinder» засвідчено з XVI ст. (Fischart). Вираз бере витоки від 

дієслова «bürsten», яке у середньоверхньонімецький період мало значення «trinken». На той час вживалось у 

значенні «вгамувати сильну спрагу». Поряд з цим, у ХІХ ст. зустрічаємо «laufen» (також: «rennen») «wie ein 

Bürstenbinder» (сьогодні: «wie ein Besenbinder»). У сучасній німецькій мові ФО «Trinken wie ein 

Bürstenbinder» позначає людину, яка зловживає алкогольними напоями. 

– Schornsteinfeger  

За народними повір’ями, зустріч із сажотрусом (Schornsteinfeger), особливо, якщо при цьому вдається 

доторкнутись до рукава його куртки, приносить людині вдачу, щастя, тому сажотрусів називають ще 

Glücksbringer.  

– Der Wilde Jäger  

За давніми повір’ями, що побутували у німців, у дні між Різдвом та Днем трьох королів (Dreikönigstag), 

особливо пожвавлювалась діяльність різних духів. У ці дні по повітрю проносився «Дикий охотник» (Wild 

Jäger) зі своєю свитою. Дикий охотник (в деяких місцях його звали Hackelberg) є одним з героїв 

давньогерманської легенди «Про дике полювання». У народі вважали, що Hackelberg має ворогів, у яких 

він дещо віднімає, а друзям – приносить. Віра у появу Дикого охотника була поширена доволі широко. У 

XIX ст. продовжували побутувати оповіді про «Der Wilde Jäger». Образ Дикого охотника та пов’язані з ним 

уявлення знайомі та зрозумілі німцям і нині (можливо, більше серед мешканців селищ). 

Отже, зробивши лексико-семантичний аналіз ФО із семою «професія» в різноструктурних мовах (на 

матеріалі німецької, російської та української), можна дійти таких висновків, що: 

– досліджено фразеологічну активність іменників на позначення осіб за професією; 

– порівняльне дослідження ФО із семою «професія» свідчить про те, що аналогічні іменники у 

німецькій, російській та українській мовах характеризуються різною продуктивністю; 

– проаналізовано лексико-семантичні особливості ФО даних мов; 

– семантика досліджуваних ФО в німецькій, російській та українській мовах пов’язана із семантичним 

полем «людина»; 

– у групі досліджуваних ФО виділяються фразеологізми, що мають співвідношення (семантики, 

компонентного складу, образної основи) у даних мовах, і фразеологізми, що не мають таких співвідношень; 

– у семантиці ФО виявляється національна специфіка мови; 

– численна група ФО в німецькій, російській та українській мовах поєднана наявністю загального 

компонента – позначення особи за професією. 
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