
ОКСАНА РОГАЧ 
«МІЖНАЦІОНАЛЬНІ СТОСУНКИ» У ФРАЗЕОЛОГІЇ 

 
В усіх національних фразеологіях є вирази, до складу яких входять етноніми, тобто назви 
народів. Для кожної мови у конкретний період її розвитку характерний набір таких етнонімів 
і щодо їхнього якісного складу, і щодо частотності використання та оцінного забарвлення 
семантики. У народній фразеології початку нашого століття, представленій у збірниках 
М. Номиса (Матвія Симонова) та Івана Франка, найпоширенішими були такі етноніми: 
циган, жид, поляк (лях), москаль, турок, татарин, помітно рідше траплялися слова німець, 
литвин, грек, волох, швед. Зміни, яких зазнала з того часу і мова, і суспільна свідомість, 
позначилися на вживаності як самих етнонімів, так і відповідних фразеологізмів. Більшість із 
них вийшла з активного вжитку і стала для нинішнього читача експонатами в музеї мовних 
старожитностей. Етнонім жид, що наприкінці минулого століття (а в Галичині до другої 
світової війни) сприймався як цілком нейтральний (відповідник сучасного єврей), набувши 
під впливом свого російського омоніма образливих конотацій, став етикетно небажаним. На 
периферії фразеологічної системи опинилися такі компоненти, як німець, поляк, литвин та 
інші. 

Репертуар етнонімів віддзеркалює насамперед безпосередні контакти етносу з іншими 
народами. Найчастіше це сусіди, між якими в минулому спалахували війни чи виникали інші 
конфлікти. Не дивно, що негативна оцінність етнонімів є радше правилом, ніж винятком. В 
українській мові прикладом є непроханий гість, що, як відомо, гірший від татарина. 
Аналогічну антипатію до татар і турків віддзеркалюють фразеологізми англійської, 
французької та ряду інших мов, наприклад: англ. to catch a Tartar (букв.: зловити татарина) 
«1. потрапити у власну пастку, 2. взяти за дружину справжню фурію», франц. les amis ne 
sontpas des Turcs (букв.: друзі не турки, пор. укр. свої люди не татари), traiter a la Turque 
(букв, ставитися до когось по-турецьки) «бути суворим до когось» тощо. В англійській 
фразеології глибокий слід залишили взаємини суперництва з французами, напр.: to take a 
French leave (букв.: піти по-французькому) «1. піти, не попрощавшись, 2. робити щось без 
дозволу, 3. красти, 4. бути відсутнім на роботі без дозволу», to assist in the French sense (букв, 
допомагати по-французькому) «бути пасивним спостерігачем при виконанні чогось», 
голландцями, напр.: to be in Dutch (букв.: бути в голландському становищі) «бути в 
немилості; бути в складному, неприємному становищі», to do a Dutch (букв.: робити по-
голландському) «дезертирувати»; (букв.: робити по-голландському) «дезертирувати; 
втікати», double Dutch (букв.: подвійна голландська) «тарабарська грамота, нісенітниця». На 
подібні приклади натрапляємо у французькій мові, наприклад: trailer a I’anglaise (букв.: 
ставитися по-англійськи) «діяти безцеремонно», s’en aller (filer, partir, se sauver) a I’anglaise 
(букв.: піти по-англійськи) «піти непомітно, не попрощавшись, не прощаючись». 

Поза контекстом метафоричні образи з етнонімами можуть бути сприйняті як стихійні 
вияви ксенофобії, напр.: З ляхом говори, а камінь за пазухою держи (І.Франко), З москалем 
дружи, а камінь за пазухою держи (Номис). Проте співвіднесення їх з однотипним 
варіантом, де на місці етноніма виступає загальна назва — З паном дружи, а камінь за 
пазухою держи (Номис) — вказує на пріоритетність самої структурної моделі 
протиставлення за схемою з X (ікс) дружи, а камінь за пазухою держи. Для заміщення 
структурних позицій у фразеологічній моделі добираються компоненти, що віддзеркалюють 
соціальні, релігійні, професійні, регіонально-географічні чи інші ознаки. 

Паралелізм етнічного й соціального компонентів в українській фразеології не 
обмежується наведеними вже прикладами. Саме слово москаль є водночас і етнонімом 
(росіянин), і загальною назвою (солдат царської армії). Із контексту багатьох виразів важко 
збагнути, про яку саме ознаку: Од чорта одхристишся, а від москаля не одіб’єшся, не 
відмолишся (Номис), Москаль не свій брат, не помилує (Номис). У другого виразу є 
структурно-семантичний варіант: З солдатом — не своїм братом, не стягайся. Логічно 
припустити, що переважає соціальний компонент у слові москаль. Проте в народній 



свідомості обидва семантичні складники поєдналися: уявлення про знедолених «служивих» 
як про хитрих, підступних, злодійкуватих пройдисвітів (На вовка помовка, а москаль кобилу 
вкрав; підпускати москаля «хитрувати»; москаль па сльози не вдаря (Номис) — 
переносилися на націю загалом (Москва сльозам не вірить; Москва на злиднях збудована та 
й злиднями годована) тощо. 

Соціальними конотаціями наділений і етнонім жид, жидівський, пор.: будеш жидам за 
Іванка; чим був би жид без жидівського Іванка; ліпший жид, як жидівський Іванко 
(І.Франко). Наведені приклади характеризують і ставлення до власного етносу — Іванко тут 
виступає носієм далеко не найкращих рис. В інших етнонімах-самоназвах теж звучить 
іронічне: русин розумний, але потому; по ярмарці і русин мудрий (І.Франко). 

Негативна оцінка передається фразеологізмами, у яких етноніми підкреслюють 
протиставлення своє :: чуже. Ідіоматичність таких одиниць, як руське сало; жидівське 
збіжжя (І.Франко); ble de Turque (букв.: турецьке збіжжя, турецький хліб) «кукурудза»; 
Italian perfume (букв.: італійські парфуми) «часник» і под. побудована на іронічних 
протиставленнях. 

Деякі фразеологічні моделі повторюються в різних мовах, стаючи власне 
інтернаціоналізмами, пор.: англ. to take a French leave (букв.: піти по-французьки); нім. em 
englisher/franzosischer Absented (букв.: англійський/французький відхід); франц. s’en 
aller/filler a l’anglaise (букв, піти по-англійськи). Відповідний вираз — піти по-англійськи, 
тобто не попрощавшись, непомітно, тихо — вживається і в нашій мові. 

Назва етноніму визначає здебільшого образний зміст фразеологізму, в якому завжди 
наявне протиставлення свого і чужого. 
 


