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ВСТУП 

Визначальною ознакою для будь-якої нації є, звичайно, її мова, яка 

представляє одну з найважливіших ознак людства, виступає тим генетичним 

кодом, який з’єднує покоління, який засвідчує нашу ідентичність, є найвищим 

виявом людського спілкування. Водночас слово, як і взагалі мова, стали тими 

сходинками, які дали поштовх до усвідомлення своєї національної мови та 

виступають «своєрідним покажчиком сили й висоти культури кожного 

народу» [48, с. 34]. Не випадково в Євангелії від Іоанна зазначається, що 

спочатку було слово, і слово в Бога було, і Бог було слово. Слово, а разом з 

тим і мова, закодовує нашу історію, нашу культуру, «виступає неоціненним 

скарбом для збагачення мови літературної» [48, с. 112]. Тому Іван Огієнко й 

зазначає, що етнографію, етноісторію чи етнокультуру пранароду можна 

вивчати не лише за допомогою предметів матеріальної культури, знайдених 

унаслідок археологічних розкопок, а й через слово [48, с. 17].  

Важливою сходинкою до пізнання мови народу є усвідомлення його 

мудрості, отієї схованки народного мовлення, яке є найціннішим скарбом 

народної духовності. Мова виступає як засобом спілкування, так і об’єктом 

пізнання. У ній знаходимо «багато глибокого філософського розуму, справді 

поетичного почуття, витонченого, напрочуд доброго смаку, сліди праці дуже 

зосередженої думки, найтонших переливів у явищах природи, багато 

спостережливості, багато високих духовних поривів та зачатків ідей, до яких з 

великим зусиллям добирається потім великий поет і глибокодумний філософ» 

[159, с. 172].  

Фразеологія, яка є невід’ємним складником кожної мови, народною 

скарбницею, містить багатий матеріал про звичаї, традиції, вірування, історію, 

ідеали, мрії та сподівання народу. У сталих сполуках цього типу відображено 

взаємовідносини між людьми, фізичний і психологічний стан людини, також 

плоди її розумової діяльності, різноманітні характеристики та влучні оцінки. 

Вони продукують культурну інформацію про суспільство, світ, народ та 

становлять великий інтерес у дослідників рідного слова. Сталі мовні сполуки 

виступають важливим об’єктом етнолінгвістики, яка відстежує тісний 
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взаємозв’язок мови й етносу, мови та етнокультури. Фразеологічні одиниці є 

тим будівельним матеріалом, навколо якого формується мовна картина 

певного етносу. Тому й уявлення про «фразеологічну картину світу» 

ґрунтується на постулаті В. фон Гумбольдта про те, що «людина думає, 

почуває й живе тільки в мові» [187, с. 378]. 

 В Україні вивчення фразеології в концептуальному та етнокультурному 

висвітленні започаткували такі науковці, як Б. Грінченко, М. Костомаров, 

А. Кримський, О. Потебня, М. Сумцов та ін. 

Сучасні етнолінгвістичні дослідження сталих мовних одиниць 

ґрунтуються здебільшого на широкому залученні позамовних чинників, 

пов’язаних з широкими культурними надбаннями народу та репрезентовані 

працями А. Вежбицької, Є. Верещагіна, С. Єрмоленка, В. Жайворонка, 

В. Костомарова, В. Русанівського, О. Тищенка та інших. Сучасні 

етнолінгвістичні дослідження здебільшого ґрунтуються на антропоцентричній 

основі розуміння мовних явищ, що передбачає, у свою чергу, 

антропоцентричну парадигму їхнього опису. Антропоцентричний підхід до 

вивчення мовних одиниць спонукає до усвідомлення ролі мови як суспільного 

явища в системі духовних цінностей етносу. Адже саме мова формує націю, 

визначає її цінність, виступає скарбницею культури. 

 Вагомим внеском у сьогоднішнє вивчення фразеології є монографія 

О. Селіванової «Нариси з української фразеології (психокогнітивний та 

етнокультурний аспекти)», у якій дослідниця подає поглиблений підхід до 

інтерпретації внутрішньої форми фразеологізмів, при якому враховується не 

лише значення та структура вільного словосполучення як бази фразетворення, 

але й асоціативно-образний потенціал поєднання мовних знаків [196, с. 52]. 

Цікавими, на наш погляд, є розвідки, присвячені лінгвокультурологічному 

аспекту дослідження фразеології, зокрема праці В. Воробйова 

«Лингвокультурология» та О. Левченко «Фразеологічна символіка: 

лінгвокультурологічний аспекти». Поділяємо думку науковців, що 

лінгвокультурологія вивчає та описує склад мови й культури в їхній 

синхронній взаємодії та досліджує насамперед живі комунікативні процеси й 
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зв’язок використовуваних у них мовних виразів із синхронно діючим 

менталітетом народу [204, с. 217–218]. 

Досліджуючи фразеологічні одиниці в етнолінгвістичному плані, 

спостерігаємо широке поле зоофразем, які безпосередньо пов’язані з 

тваринним світом. Вони закодовують навколишній світ, світосприймання 

народу, його вірування і тим самим стають своєрідними етнокультурними 

знаками, відображаючи матеріальний та духовний досвід етносу. Як зауважує 

М. Толстой, перший і відносно ранній інтерес до фразеології у слов’ян був 

викликаний саме намаганням побачити у фразеологізмах відбитки або уламки 

старого побуту, обрядів і вірувань, відтворити первісний контекст і ситуацію 

[229, с. 373]. 

Актуальність дослідження дисертаційної праці зумовлена 

необхідністю вивчення лінгвокультурного потенціалу фразеологізмів 

асоціативного поля «ЛЮДИНА В КОЛІ ІНШИХ ІСТОТ», з’ясування 

внутрішньої форми етнофразеологізмів на позначення тваринного світу, 

виокремлення позитивних і негативних рис характеру людини та тварини, а 

також визначення концептуальної та етносимвольної картини світу у 

фразеополі «ЛЮДИНА В КОЛІ ІНШИХ ІСТОТ», що в подальшому сприятиме 

опрацюванню теорії мовної одиниці загалом. Ґрунтовного дослідження 

фразеополя, зазначеного вище, досі не було. Етнофразеологізми на позначення 

тваринного світу через призму анімістичного світогляду народу роблять 

працю комплексною, а проведення асоціативних паралелей між людиною та 

твариною дозволяє простежити уособлення різних тваринних рис характеру у 

людини чи навпаки.  

Зв’язок праці з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження виконане в межах наукової теми відділу слов’янських мов 

Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України «Східнослов’янський 

глотогенез і динаміка лінгвальних рівнів української мови в 

загальнослов’янському контексті» (державний реєстраційний номер теми 

0213U003683). 
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Об’єктом дослідження виступають образні фраземи, які відтворюють 

анімістичний світогляд народу, символічність його мислення і мовлення. 

Предметом дослідження є мовні одиниці на позначення рис характеру 

людини та тварини у фразеополі «ЛЮДИНА В КОЛІ ІНШИХ ІСТОТ». 

Мета дисертаційного дослідження – на матеріалі української 

етнофразеології відстежити тенденції розвитку фразеологічних одиниць на 

позначення асоціативного поля «ЛЮДИНА В КОЛІ ІНШИХ ІСТОТ», також 

з’ясувати особливості внутрішньої форми етнофразеологізмів та їхньої ролі у 

формуванні мовної картини світу. Для реалізації поставленої мети вважаємо за 

необхідне розв’язати такі завдання:  

 простежити взаємозв’язок образних фразеологічних одиниць з 

віруваннями та обрядами наших предків; 

 з’ясувати образність та символіку етнофразеологізмів; 

 окреслити внутрішню форму фразеологічних одиниць на позначення 

концепту «ЛЮДИНА В КОЛІ ІНШИХ ІСТОТ»; 

 розкрити природу сакральності народного слова та виразу; 

 визначити концептуальну картину світу на тлі етнофразеології; 

 окреслити групи найпродуктивніших одиниць в межах асоціативного 

поля «ЛЮДИНА В КОЛІ ІНШИХ ІСТОТ»;  

 здійснити спробу лексикографічного опису сталих мовних одиниць на 

позначення фразеополя «ЛЮДИНА В КОЛІ ІНШИХ ІСТОТ». 

Джерельною базою дисертаційної праці служить авторська картотека 

етнофразеологічних сполучень, компаративних зворотів, паремійних одиниць, 

що налічує понад 1500 етнофразеологічних сполучень (серед яких 125 – 

найменування тварин), зібрана шляхом опрацювання академічних видань 

фольклорних текстів. Використано дані етимологічних, фразеологічних, 

релігієзнавчих, тлумачних, діалектних, міфологічних, філософських, 

лінгвістичних, перекладних словників, а також словників символів, омонімів, 

синонімів, антонімів. Використано етнографічні праці Г. Булашева, 

О. Воропая, В. Жайворонка, М. Номиса, І. Огієнка, М. Пазяка та ін.  
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Методологія та методика дослідження. Під час дослідження 

використано такі методи: порівняльно-історичний, компонентний, методику 

зіставлення мовних одиниць та співвіднесеності з елементами 

концептуального аналізу, методику кількісних підрахунків, методику 

лексикографічного опису. Також застосовуємо новітню методику 

асоціативних полів. 

Наукова новизна праці зумовлена тим, що вперше проведено 

комплексний аналіз українських образних фразеологізмів на позначення 

фразеополя «ЛЮДИНА В КОЛІ ІНШИХ ІСТОТ». Висвітлено одне з 

найактуальніших питань сучасної етнолінгвістики – дослідження 

фразеологічних сполук на позначення людини і тваринного світу з 

використанням новітніх методів та прийомів. Також уперше зібрано та 

описано мовні засоби вираження позитивних та негативних рис людини, які 

ототожнюються з тією чи іншою істотою. Проведено асоціативні паралелі на 

позначення основних рис характеру людини і тварини. Виокремлено 

зоофраземи на позначення фразеополя «ЛЮДИНА В КОЛІ ІНШИХ ІСТОТ», 

які характерні для народного мовлення, та здійснено їх лінгвокультурний 

опис, який ґрунтується на аналізі асоціативних зв’язків: людина ↔ вовк, 

людина ↔ собака / пес, людина ↔ бик, людина ↔ коза / цап, людина ↔ осел, 

людина ↔ качка, людина ↔ гусак (гуска), людина ↔ півень / курка (курча, 

квочка), людина ↔ лебідь, людина ↔ сокіл, людина ↔ зозуля, людина ↔ змія / 

гадюка (гадина) / вуж, людина ↔ бджола та ін., що підтверджується багатим 

фактичним матеріалом.  

Теоретичне значення праці полягає в тому, що на основі 

багатоаспектного аналізу образних фразеологізмів на позначення 

асоціативного поля «ЛЮДИНА В КОЛІ ІНШИХ ІСТОТ» зроблено нові 

теоретично важливі висновки, які можуть бути цінними в подальшому 

опрацюванні загальних та окремих проблем етнофразеології, етнолінгвістики, 

фольклористики, культурології. Проведене дослідження дозволяє глибше 

зрозуміти культурологічні особливості етнофразеологічних одиниць на 

позначення тваринного світу через усвідомлення людини. Матеріали та 
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висновки дисертації можна продуктивно використати для поглиблення 

наукових знань про етномовну картину світу. 

Практична цінність дисертації визначається тим, що отримані 

результати дослідження знайдуть своє застосування у лексикографічній 

практиці під час удосконалення лексикографічних описів та укладання 

фразеологічних, загальномовних, етимологічних, етнолінгвістичних, 

етнографічних словників. Теоретичні положення можна застосовувати у 

навчальних студіях не лише філологічного спрямування, а й 

етнопсихологічного, фольклорного, педагогічного тощо, під час викладання 

курсів з етнолінгвістики, фразеології, культурології, фольклористики. 

Зібраний матеріал розширить базу даних про семантику фразем української 

мови, а також може бути використаний для підготовки навчальних посібників 

для студентів філологічних факультетів та учнів середньої школи, під час 

написання курсових, магістерських та дипломних проектів. 

Особистий внесок здобувача. У дисертаційній праці вперше здійснено 

спробу лексикографічного опису сталих мовних одиниць на позначення 

фразеополя «ЛЮДИНА В КОЛІ ІНШИХ ІСТОТ». Результати дослідження 

здобувачем отримано самостійно. Публікацій із теми, написаних у 

співавторстві, немає. 

Апробація результатів дисертації. Працю обговорено й рекомендовано 

до захисту на засіданні відділу слов’янських мов Інституту мовознавства імені 

О. О. Потебні НАН України. Положення дисертації апробовані на таких 

наукових форумах: ІІ Міжнародній науковій конференції «Українська мова та 

її сакральність» (Чернівці, 2013); Міжнародній науковій конференції 

«Українська мова і культура у загальнослов’янському контексті: здобутки та 

перспективи» (Київ, 2014); ХХІІІ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні» (Київ, 

2014); Міжнародній науковій конференції «Мова і культура» (Київ, 2014); на 

Національному радіо у передачі «Загадки мови» (Київ, 2014); Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Українська мова: вчора, сьогодні, завтра в 

Україні і світі» (Київ, 2014); V Міжнародній науковій конференції «Мова, 
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культура і соціум у гуманітарній парадигмі» (Кам’янець-Подільський, 2015); 

на засіданні Ради молодих учених Інституту мовознавства НАН України (Київ, 

2015).  

Публікації. Основні положення та висновки дисертації відображено в 7 

авторських публікаціях, серед яких 6 надруковано в наукових виданнях, 

затверджених ДАК України як фахові, одна – у закордонному науковому 

виданні.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

чотирьох розділів, переліку умовних скорочень, списку використаної 

літератури та додатків. Загальний обсяг праці становить 261 сторінок, з яких 

власне наукове дослідження складає 224 сторінок. Список використаної 

літератури налічує 259 позицій. 
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РОЗДІЛ І 

ОБРАЗНА ФРАЗЕОЛОГІЯ ЯК ЕТНОМОВНЕ ЯВИЩЕ: МЕТОДОЛОГІЯ 

ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Науково-теоретичні засади дослідження етнофразеології 

 

Особливим лексичним шаром української мови, якому найбільше з-

поміж усіх лексичних одиниць властива культурна маркованість, виступають 

фразеологічні одиниці, які, формуючись у межах певної культури, 

відображають особливості менталітету народу, історичні умови формування 

етносу, його звичаї та традиції. Оскільки мова, як і кожне суспільне явище, 

безперервно розвивається, разом з нею у постійному русі перебуває і її 

фразеологічний фонд. Фразеологія національної мови невпинно збагачується і 

вдосконалюється, вбираючи в себе безцінні скарби приказок і прислів’їв, 

афоризмів, анекдотів, дотепів, каламбурів, мовних штампів і кліше [160, 

с. 280]. 

Етнофразеологія народного мовлення постає на основі образного 

уявлення про дійсність та відображає побутово-емпіричний, історичний або 

духовний досвід мовного колективу. Зазвичай це пов’язано з культурними 

традиціями народу, його обрядами та віруваннями, з його свідомістю та 

світосприйняттям. Закономірно, що фразеологічний склад мови відображає 

саме особливості національного світобачення та самобутності. Саме таке 

розуміння фразеологічних сполук і спонукало В. Телію образно назвати їх 

«дзеркалом, у якому лінгвокультурна спільність ідентифікує свою національну 

свідомість» [202, с. 9]. Водночас, і це закономірно, фразеологію називають 

схованкою багатогранного буття народу, його історією, життям. Адже саме 

фразеологічні одиниці, як ніхто інший, яскраво відображають народний побут, 

звичаї, мораль, силу духу, біль і гнів, страждання і надії [142, с. 1]. Вони 

виступають вербальним втіленням душі народу, віддзеркаленням його 

внутрішнього світу [175, с. 13] та засвідчують безперервну фразеологізацію, 

тобто «процес творення стійких, невільних сполучень слів, поступового 
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набуття синтаксичними прототипами категоріальних ознак фразеологізмів» 

[226, с. 770]. Погоджуємося з думкою науковців, що саме фразеологізми 

найвиразніше передають духовну спадщину нації, її культуру, світобачення та 

уособлення людини з навколишнім світом.  

Науковці-мовознавці по-різному тлумачать саме поняття фразеології. 

Так, в академічному виданні «Сучасна українська літературна мова» за 

редакцією І. Білодіда автори зазначають, що слово фразеологія буквально 

означає «учення про звороти мови» [199, с. 333]. У свою чергу автори 

енциклопедії «Українська мова» стверджують, що фразеологія – розділ 

мовознавства, який вивчає фразеологічну систему мови в її сучасному 

функціонуванні та з погляду історичного розвитку [226, с. 774].  

Закономірно, що предметом вивчення фразеології виступають стійкі 

сполучення двох і більше слів, що створюють семантичну цілість, 

відтворюються в процесі мовлення як готові словесні формули та виступають 

цікавим матеріалом для мовознавчих досліджень. Важливий внесок у 

дослідження фразеології зробили такі вчені: В. Архангельський, Н. Амосова, 

Л. Булаховський, А. Вежбицька, В. Виноградов, В. Костомаров, Б. Ларін, 

В. Мокієнко, О. Молотков, М. Толстой, В. Телія, М. Шанський та багато 

інших. 

Вивченню фразеологічного рівня української мови приділяли увагу також 

Л. Авксентьєв, М. Алефіренко, Я. Баран, В. Білоноженко, Н. Бабич, 

М. Демський, І. Гнатюк, В. Жайворонок, А. Івченко, В. Калашник, 

Л. Коломієць, М. Коломієць, Ф. Медведєв, Ю. Прадід, В. Русанівський, 

Л. Скрипник, В. Ужченко, Г. Удовиченко, О. Юрченко. У сучасних 

мовознавчих дослідженнях фразеологія виступає об’єктом дослідження також 

у працях М. Жуйкової, Ж. Краснобаєвої-Чорної, О. Левченко, К. Мізіна, 

О. Селіванової, М. Скаба, Д. Ужченка, Т. Цимбалюк-Скопненко та ін. 

На сьогодні у мовознавстві встановилося два погляди на фразеологію, на 

її вивчення у широкому та вузькому розумінні. Ця думка яскраво 

простежується у праці «Про структуру фразеології» (1974) С. Ожегова. У 

дослідженні пропонується широке розуміння фразеології. До фразеологічних 
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одиниць традиційно відносять прислів’я, деякі приказки, крилаті вислови, 

«різні стійкі змеханізовані вирази, штампи та народнорозмовні кліше 

(традиційні формули вітань, побажань, запрошень), дотепні каламбури» 

(Ф. Медведєв) [223, с. 27]. До фразеології у вузькому розумінні відносять: 

1) метафоризовані сполуки різної структури й походження: сушити голову; до 

схід сонця; вітер у голові (кого); до сьомого ноту; ні в тин, ні в ворота; 

яструб яструбові ока не виклює; 2) метафоризовані професійні 

словосполучення: на живу нитку (з мовлення кравців), закласти фундамент 

(з мовлення будівельників), скласти зброю (з мовлення військових), питома 

вага (з мовлення фізиків); 3) компаративні фразеологізми, які постали на 

основі порівняльних словосполучень чи речень: як корова язиком злизала; мов 

на долоні; бреше як деркач дерчить; ніс як у дятла; клює як дятел; співає як 

жайворонок; білий як лебідь; сміливий як сокіл; 4) допустові фразеологічні 

одиниці з сполучником хоч: хоч водою розливай, хоч око вийми, хоч у пекло, 

хоч з мосту та в воду, хоч би де; 5) сполучення повнозначного слова зі 

службовим: з-під поли, на кістках (чиїх), не за горами; 6) метафоризовані 

крилаті вислови різного походження: справна цифра, синій птах, буря в 

склянці води; 7) метафоризовані дериватами, тобто еліптичні (вилучені) 

частини ширших усталених висловів: піймати синицю в руку (з паремії краще 

синиця в руках, ніж журавель у небі); мати синицю в жмені; мавши сокола в 

руках та впустити [223, с. 28–29].  

Серед дослідників фразеології побутує дискусія щодо поняття 

«фразеологія» в широкому чи вузькому розумінні. В. Архангельський, 

М. Шанський, Р. Еккерт, І. Пете та ін. вважають, що не можна розглядати 

фразеологію у вузькому й широкому розумінні. За їхнім твердженням, 

фразеологію треба розглядати як лінгвістичну дисципліну, що вивчає 

фразеологічні одиниці, при цьому немає обсягу фразеологічних одиниць мови 

в «широкому» або «вузькому» смислі слова. У даному разі мова йде не про 

недоцільність уживання таких термінів. До складу різних видів зв’язаних 

словосполучень належать фразеологічні словосполучення на зразок брати до 

уваги (за В. Виноградовим), у яких лексичне значення одного зі слів 
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реалізується тільки з одним строго окресленим словом або небагатьма словами 

(горобина ніч, тріскучий мороз), що за ознакою цілісності, звичайно, 

протиставляються ідіомам [Там же, с. 29–30]. 

У нашому дослідженні дотримуємося думки науковців, які підтримують 

широке вивчення фразеологічного складу української мови, адже, як 

стверджує М. Алефіренко, вузьке розуміння стійкості структури 

фразеологізмів «практично не сприйнятливе у мовознавстві, бо за межами 

фразеології залишається велика кількість фразеологічних одиниць» [3, с. 49]. 

На сьогодні ще неузгоджена термінологія фразеології, а саме 

найменування її об’єкта. Автори праці «Фразеологія сучасної української 

мови» зауважують, що це спричинено авторським розумінням обсягу 

фразеології як дисципліни, а також розумінням особливостей різних груп її 

одиниць [223, с. 12]. Наведемо приклади поглядів деяких дослідників. 

М. Алексеєнко керується тим, що є «лише одна фразеологія», об’єктом якої є 

ідіоми, фраземи і паремії. Центральний розділ фразеології – ідіоматика, 

оскільки ідіоми найбільш регулярні, що виявляється у високому ступені їхньої 

стійкості та ідіоматичності. Фраземіка включає фразеологічні, перифрастичні, 

лексикалізовані й фразеологізовані термінологічні сполучення, а до складу 

пареміології входять афоризми, прислів’я та приказки. Чітких меж між цими 

типами одиниць немає, тому вони «набувають вигляду периферійних зон» [2, 

с. 95-96]. Водночас значна частина науковців здебільшого вживає термін 

«фразеологічна одиниця». Цим терміном, поряд з терміном «фразеологізм», 

послуговуються дослідники А. Івченко, В. Коваль, І. Лепешев, М. Олійник, 

Л. Скрипник тощо. Один з провідних українських фразеологів і фразеографів 

В. Білоноженко вживає, як правило, три терміни: «фразеологічна одиниця», 

«фразеологізм» і «фразема». Досить часто використовуються також терміни 

«фразеологічний вислів», «фразеологічний вираз», «фразеологічний зворот». У 

нашому дослідженні послуговуємося терміном фразеологічна одиниця, який 

вважаємо найбільш вдалим у визначенні. 

Досліджуючи фразеологічний склад української мови, виникає потреба у 

тлумаченні самого поняття «фразема». Так, Н. Амосова фраземою називає 
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термін, який використовується на позначення одиниць перехідного типу, тобто 

одиниць, здатних переходити в перемінні сполучення слів через нестійку 

одиничну сполучуваність компонентів у межах одиниці. Л. Пелепейченко 

використовує термін «фразема» як синомім до поняття «стійка сполука», а 

В. Архангельський називає фраземами фразеологічні одиниці зі структурою 

словосполучень і сполучень слів, перш за все звертаючи увагу на структурні 

особливості [221, с. 22–23]. 

За визначенням М. Демського «фраземи – це такі побудовані з окремих 

слів, словосполучень чи речень мовні засоби, що виконують номінативну 

функцію, мають значення, співвідносне з поняттям, й емоційно-експресивне 

забарвлення» [54, с. 23]. Тому свою позицію автор зводить до розуміння 

фразеологічної одиниці як одиниці, що виконує номінативну функцію. Отже, 

головною функцією фразеологічної одиниці вважаємо характеристику явища, 

предмета, дії, ознаки, рис характеру, зовнішності тощо. 

 Ще однією вагомою думкою на поняття фраземи та фразеологічної 

одиниці є погляд М. Алефіренка, який ці поняття розмежовує: «відповідно до 

існуючої мовознавчої термінології «фразеологічна одиниця» служить видовою 

назвою різних елементів фразеологічної підсистеми, а «фразема» – 

найменуванням реальних фразеологічних утворень, у яких об’єднуються ФО» 

[5, с. 4]. Ю. Лебеденко стверджує, що фразема – це «назва всіх фразеологічних 

утворень» [122, с. 18], і в цьому автор погоджується із М. Алефіренком. 

Цікавими, на наш погляд, є також міркування щодо терміносистеми 

фразеології В. Мокієнка. У дослідженнях науковця вищезгадані терміни 

вживаються поряд з поняттями «образний вираз», «стійкий зворот», «зворот», 

«ідіома». Авторка словника лінгвістичних термінів О. Ахманова терміни 

«автоматизована фраза», «ідіоматизм», «лексикалізоване словосполучення», 

«неподільне словосполучення», «фракціонований знак» рідко згадує у своїй 

праці. А дослідник В. Чабаненко у «Фразеологічному словнику говірок 

Нижньої Наддніпрянщини» вдається до розширення меж «класичних груп», 

пов’язаних з терміном «фразеологізовані вислови» (за Виноградовим) [236, 

с. 3]. У посібнику автор використовує такі терміни: «фразеологічна одиниця», 
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«фразеологізм», «фразема», «фразеологічний вислів» («вислів»), 

«фразеологічний вираз» («вираз»), «ідіома», крім випадків синонімічного 

найменування аналізованих одиниць мови з метою суто стилістичного 

урізноманітнення [223, с. 13]. Щодо належності до фразеологічного складу 

мови ідіом, то, як стверджує В. Телія, «ідіоми – знаки мотивовані, тому не 

може не бути мотивованих значень. Саме воно включає в себе той образ, який 

виражає позначуване. Цей образ указує не лише на те, що значення похідне від 

нього, а й бере активну участь у вказуванні на дійсність» [202, с. 84]. 

У своїй праці на позначення досліджуваних одиниць будемо оперувати 

такими термінами: фразеологізм, фразеологічна одиниця (далі – ФО), 

етнофразеологізм (далі – ЕФ) та зоофразеологізм (далі – ЗФ), тобто 

поділятимемо думки Л. Скрипник та Д. Ужченка. Л. Скрипник зауважила, що 

найприроднішим родовим найменуванням на позначення мовної одиниці, яка є 

першоелементом фразеології, визнано терміни фразеологічна одиниця або 

фразеологізм, які мають аналоги лексична одиниця або слово, вживані при 

аналізі лексичної системи [181, с. 9].  

Як уже зазначалося, фразеологія залишається цікавою для дослідження 

науковців, які її розглядають під різним кутом зору. Так, Ю. Лебеденко 

виокремлює такі ознаки фразеологізмів, як: семантична цілісність; образність 

(метафоричність, метонімічність, символічність); автоматична відтворюваність 

у мові; іррегулярність семантики і форми (можлива варіативність, 

трансформації); наявність компонентного складу; переважно індивідуальна 

структура; національна та семантична неповторність; специфічність зовнішніх 

синтаксичних зв’язків; можлива відсутність внутрішньо компонентних 

зв’язків (каламбури, алогічні сталі вислови) [122, с. 19]. 

У свою чергу Ж. Краснобаєва-Чорна стверджує, що фразеологічні 

одиниці, являючи собою єдине значеннєве ціле, не є однаковими з погляду 

з’єднуваності компонентів і співвіднесеності семантики усього вислову з 

семантикою його окремих складників-компонентів. Дослідниця виділяє 

ідіоми, фразеологічні єдності, фразеологічні зрощення, фразеологічні 

сполучення та фразеологічні вирази. Ідіома – фразеологічний зворот, що 
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характеризується злитою (повністю або частково) семантичною структурою, а 

також тим, що його семантична структура не відповідає формам її 

граматичного вираження. Фразеологічна єдність – семантично неподільна 

граматична одиниця, але її цілісне значення умотивоване значенням 

компонентів. Фразеологічне зрощення – семантично неподільна фразеологічна 

одиниця, у якій цілісне значення невмотивоване, тобто не випливає зі значень 

компонентів. Фразеологічне сполучення – тип фраз, створюваних реалізацією 

зв’язаних значень слів (зачепити почуття). Фразеологічний вираз – стійкий у 

своєму складі й вживанні фразеологічний зворот, який є не тільки граматично 

подільним, але й складається цілком зі слів з вільним значенням [110, с. 6, 12].  

Міфологічна мотивація значення фразеологізмів репрезентує 

особливості світосприйняття українського народу. Фразеологізми, мотивовані 

міфами, історією, віруваннями, представляють окремі культурні коди в 

загальному складі фразеологічної системи мови. Анімістичний світогляд 

народу спричинив до появи ряду фразеологічних одиниць, які відображають 

тваринний світ, у яких відбиваються давні язичницькі вірування та 

особливості щодо пошани тварин. Погляди науковців на таку тематичну групу 

фразеологізмів, що позначають тваринний світ, суттєво різняться. Такі види 

фразеологічних одиниць учені називаються по-різному, до прикладу, 

«стереотипні зооморфні еталони» (Т. Гончарова), «фразеологія живої 

природи», «зоосемітні фразеологічні одиниці», «фразеологія природи» 

(Н. Петрова), «фразеологічні одиниці з анімалістичним компонентом» 

(В. Бойко), «фразеологічні одиниці із зоосемічним компонентом», «зоосемічна 

фразеологія» (А. Семотюк), «анімалістична фразеологія» (Г. Неруш), 

«зоофразеологія» і «зоофразеологізм» (В. Ужченко). Під час вибору терміна в 

основному береться до уваги погляд дослідника на семантико-структурну 

організацію аналізованих одиниць вторинної номінації, обсяг досліджуваного 

об’єкта, а також характер атрибуції ними культурно-національного змісту.  

У нашому дослідженні будемо послуговуватися терміном 

зоофразеологізм. 
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Термін зоофразеологізм, за переконанням В. Ужченка, є лаконічним, він 

співвідноситься з родовим найменуванням відтворюваних надслівних стійких 

словокомплексів (фразеологізм); прозоріший за внутрішню форму деяких 

інших термінів (пор. стереотипні зооморфні еталони). Він обмежує поняття 

фразеологія живої природи, адже воно передбачає вербалізацію флори, а 

також перекриває собою поняття на зразок фразеологічні одиниці із 

зоосемічним компонентом, оскільки генетичний мотиваційний зв’язок може 

не мати прямих фаунонімних маркерів у компонентному складі, структурній 

організації та в елементах внутрішньої форми [225, с. 16].  

До зоофразеології у своїх працях зверталося багато науковців, зокрема 

Б. Грінченко, М. Костомаров, О. Потебня, М. Сумцов, П. Чубинський. Суттєво 

представлена чи інтерпретована названа фразеологія у словниках та 

фольклористичних збірниках О. Афанасьєва-Чужбинського (1890-1893), 

П. Білецького-Носенка (1966; рукопис І пол. ХІХ ст.), І. Виргана та 

М. Пилинської (1958-1971), В. Вислоцького (1873), Б. Грінченка (1907-1909), 

П. Єфіменка (1859), М. Закревського (1861), О. Ількевича (1841), М. Комарова 

(1890), Ф. Піскунова (1882), І. Тимошенка (1897), Д. Яворницького (1920) 

тощо. У діалектних фрагментах словників та у словниках – Н. Бабич, 

Н. Вархол та А. Івченка (1990), П. Грищенка, М. Доленка, М. Корзонюка 

(1987), В. Лавера (1975), М. Онишкевича (1984), В. Ужченка (1993; 1997) 

тощо. 

Надзвичайно цінні для усвідомлення культурно-національного 

«макрообразу» зоофразеології є етнографічні праці М. Сумцова – «Опыт 

исторического изучения малорусских пословиц» (Харків, 1896), «Тур в 

народной словесности» (Київ, 1887), «Культурные переживания» (Київ, 1889) 

та ін., у яких історико-культурологічний підхід до аналізу зоофразеологічного 

корпусу органічно поєнується з етимологічними пошуками [225, с. 25–26]. 

На даний час маємо ряд дисертаційних досліджень у галузі фразеології, в 

яких фраземи трактують з різних точок зору. Наприклад, О. Куцик у 

дослідженні «Слова-символи як образно-смисловий центр формування 

фразеологізмів» [118, с. 253] проаналізувала походження зоонімів, а також 
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охарактеризувала механізм метафоричного переносу, встановила джерела 

зоофразеологізмів. Авторка виділила декілька груп зоофоразеологізмів: 

1) звороти з творів зарубіжних письменників (синій птах, кіт у чоботях, 

буриданів осел); 2) власне літературні вислови (лис Микита, пізнатися на 

фарбованих лисах); 3) зоофразеологізми біблійного походження (заблукана 

вівця, козел відпущення); 4) зоофразеологізми, пов’язані з народним побутовим 

мовленням і просторіччям, а також звороти, відомі з античних часів.  

Важливими для мовознавства є дослідження, здійснені на матеріалі 

західноєвропейської (А. Назарян, Н. Петрова) та західнослов’янської 

(Г. Неруш) фразеологій.  

Опис зовнішності людини, особливості її поведінки, психічних 

властивостей через зооморфні еталони відображено у дослідженні 

Т. Гончарової «Спільність та специфіка мовних зооморфних картин світу» 

(1996). У поле зору дослідження авторки потрапила інтерпретація еталонів, 

зафіксованих передусім за допомогою стійких порівнянь та метафор (ноги як у 

чаплі, сильний як бик, бурний як цап) [41, с. 22].  

Дослідник М. Пасюрківська у своїй праці «Зоонімічна лексика в 

польській фразеології» (2009) стверджує, що люди досить часто приміряють на 

себе риси тварин (зовнішності чи поведінки), однак подекуди людина наділяє і 

тварин суто людськими здатностями, що вказує на певний психологічний 

зв’язок людини і тварини. Так, деякі тварини вміють співати, танцювати, 

плакати, сміятися, навчати інших та навіть промовляти молитви. Шляхом 

порівняння своєї поведінки із тваринною людина надає їм певної оцінки, 

більшою мірою негативної [161, с. 14]. 

Питання етимології, класифікації, культурно-національної атрибуції 

зоофразеологізмів активно розробляють й інші дослідники. Так, вагомий 

внесок у дослідження цього питання, як уже зазначалося, зробив В. Мокієнко у 

своїй праці «Славянская фразеология», де поділяє фразеологізми на дві групи 

– природні та умовні. При цьому науковець наголошує, що відтворюються 

позамовні обставини, які зумовили виникнення фразеологічного образу [153, 

с. 131]. Ця думка дослідника була деталізована згодом у праці «Образы 
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русской речи» (1986), де автор спирається на істинну мотивацію ідіом, шляхом 

глибинних етимологічних пошуків або «відкритим способом» подає такі 

ідеографічні рубрики: 1) природа, тваринний і рослинний світ; 2) побутові 

уявлення; 3) анатомія людини й жести; 4) історія; 5) фольклор; 6) духовна 

культура; 7) соціальні відношення [151, с. 55–56].  

Фразеологія народного мовлення, як відомо, багата на різні форми та 

види сполук, які відтворюють мовну картину світу на потребу людини. Серед 

образних фразеологічних одиниць розрізняємо порівняльні звороти, власне 

фразеологізми, паремії. До власне фразеологізмів відносяться ідіоми, під яким 

розуміють фразеологізми з повною втратою внутрішньої форми [106, с. 245]. 

 У своєму дослідженні поділяємо широкий погляд на фразеологію. До її 

складу включаємо не лише сталі образні фразеологізми – словосполучення, 

але й фразеологізми реченнєвого типу, тобто паремії (В. Жайворонок). Згідно з 

класифікацією В. Виноградова, фразеологізми трактуємо як фразеологічні 

зрощення, фразеологічні сполучення та фразеологічні єдності.  

Дослідники-мовознавці досить багато уваги приділяли вивченню 

природи і характеру ФО, що здебільшого виявлялося завдяки працям 

В. Виноградова, та які заклали фундамент для вивчення фразеології. У його 

роботах охарактеризовано і класифіковано типові розряди ФО російської 

мови. Спостерігаємо, що переважна більшість дослідників визнає обсяг 

фразеології за семантичним принципом В. Виноградова [142, с. 4]. 

Вперше і досить повно зібрані й витлумачені фразеологічні одиниці 

М. Номисом (1823 – 1900) у посібнику «Українські приказки, прислів’я і таке 

інше. Збірники О. Марковича і других. Спорудив М. Номис» [Номис]. У цій 

праці міститься понад 14,5 тис. загадок і приказок. 

Для проведення ґрунтовного дослідження фразеологізмів важливе 

значення має праця В. Коваля «Східнослов’янська етнофразеологія: деривація, 

семантика, походження» (Гомель, 1998), яка є важливим здобутком в історико-

етимологічному вивченні слов’янської фразеології. Дослідник обґрунтував 

потребу створення нового наукового напряму – етнофразеології, яка вивчає 

фразеологічні одиниці в їхньому зв’язку зі сферою народної духовної 
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культури: звичаями, обрядами, віруваннями, традиційними (переважно 

народно-міфологічними) уявленнями про предмети та явища довколишнього 

світу. 

Фразеологічна одиниця виступає засобом відображення життя етносу та 

служить засобом пізнання, подає численну кількість прототипів вторинних 

мовних знаків й створює картину фразеологічного світу. Уявлення про 

«фразеологічну картину світу» ґрунтується на постулаті В. фон Гумбольдта 

про те, що людина думає, почуває й живе тільки в мові [48, с. 378]. А тому в 

мові відбито плоди праці багатьох людей, а саму мову сприймаємо як 

«колективний витвір духовної енергії народу» [Там же].  

У сучасному мовознавстві погляди вчених на фразеологічну одиницю як 

об’єкт дослідження різні. Наприклад, В. Жуков подає таке визначення 

фразеологічної одиниці: «фразеологізм – відтворюваний у мовленні зворот, 

побудований за зразком сурядних або підрядних словосполучень 

непредикативного або предикативного характеру, що має цілісне (або рідше – 

частково цілісне) значення й сполучається зі словом» [79, с. 3].  

На думку Л. Скрипник: «Фразеологічною одиницею звичайно називають 

лексико-граматичну єдність компонентів, двох або більше, нарізно 

оформлених, граматично організованих за моделлю словосполучення чи 

речення, яка, маючи цілісне значення, відтворюється у мові за традицією, 

автоматично» [181, с. 11].  

Ф. Медведєв у праці «Українська фразеологія. Чому ми так говоримо» 

зазначає, що фразеологізми – це стійкі відтворювані сполуки слів, що мають 

своєрідні, специфічні структурні властивості, якими вони відрізняються від 

звичайних вільних синтаксичних конструкцій, а також від окремих слів, що їх 

вивчає лексикологія [147, с. 6]. 

 Укладачі фразеологічного словника української мови, фразеологічною 

одиницею називають усталене стійке словосполучення з постійним, 

відтворюваним за традицією складом компонентів, у якому втрачена їхня 

лексична самостійність і яке втрачає своє цілісне фразеологічне значення, 
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створюване в основному внаслідок переосмислення вільного словосполучення, 

а також виступає членом речення [СФУМ, с. 4].  

В академічному виданні «Сучасна українська літературна мова» за 

редакцією І. Білодіда зазначено, що лінгвістичний аналіз фразеологічних 

одиниць у синхронному плані ґрунтується на виділенні двох основних 

граматико-структурних класів: фразеологічні одиниці – словосполучення, 

семантико-структурною особливістю яких є співвіднесеність з окремим 

словом і функціонування в ролі члена речення. Цей різновид фразеологізмів 

має загальну назву лексичні ідіоми (впадати в око; тертий калач; на всі 

заставки). У цілому ж фразеологічні одиниці – це ідіоми себто фрази, що 

мають організацію словосполучень, простих або складних речень (Вік 

прожити – не поле перейти; Що посієш, те й пожнеш; Мавр зробив своє діло, 

мавр може йти) [199, с. 343]. 

У цілому підтримуємо визначення, подане в енциклопедії «Українська 

мова», а саме «фразеологізм, фразеологічна одиниця, фразеологічний зворот, 

фразема – нарізно оформлений, але семантично цілісний і синтаксично 

неподільний мовний знак, який своїм виникненням і функціонуванням 

зобов’язаний взаємодії одиниць лексичного, морфологічного та синтаксичних 

рівнів» [226, с. 770]. 

Фразеологізми завжди опосередковано відбивають погляди народу, 

суспільний устрій та у своїй більшості виражають оцінку, що призводить до 

часткового семантичного переосмислення компонентів фразеологічної 

одиниці в цілому. Саме тому, коли говоримо «народна мова», то маємо на 

увазі все багатство і різноманітність проявів і варіацій мови свого народу – від 

фольклору і діалектної мови до найвищих зразків ораторської і 

письменницької майстерності. Коли ж уживаємо термін «народна мова», то 

відрізняємо передусім витвори народних, від книжного, літературного 

мовотворення [121, с. 30]. Б. Ларін зазначає, що не можна вважати вираз 

«народна мова» точним науковим терміном. Він вживається і вживатиметься і 

в широкому, і в вужчому значенні, хоча саме тому і не відповідає суворим 

вимогам термінологічності [Там же, с. 30]. Те саме науковець стверджує і про 
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вираз «народна фразеологія» – це та частина багатющої фразеології 

національної мови, яка і створюється, і живе в мові народних мас, – на відміну 

від спеціально книжкової, наприклад, біблійної, античної та індивідуально-

письменницької фразеології. Проте не можна уникнути і вживання слова 

фразеологія в значенні: наука про фразеологічні словосполучення [Там же, 

с. 30]. 

Загальновизнано, що мова є вагомою часткою етнокультури. А народні 

звичаї, обряди, вірування по-особливому впливають на комунікативну систему 

етносу. За Е.Сепіром, «мова є вказівкою на розуміння культури», а «лексика – 

надзвичайно чутливим показником культури народу» [24, с. 271]. Тим самим 

мова так чи інакше відбиває етнокультурні, народно-психологічні й 

міфологічні уявлення та переживання, тобто ментальність етносу як 

національну специфіку людського світосприйняття. Усе це входить у коло 

етнолінгвістичних досліджень. 

 Етнолінгвістика – це галузь мовознавчої науки, що вивчає мову як 

творчий продукт її носія, тобто етносоціуму, що породив мовний феномен як 

ключовий елемент і водночас рушій національної культури [75, с. 8]. Предмет 

етнолінгвістики включає передусім співвідношення національної мови й 

культури через взаємодію власне мовних, етнокультурних та 

етнопсихологічних чинників і з огляду на роль останніх у функціонуванні й 

еволюції даної мови. Інакше кажучи, етнолінгвістичний аспект наукових 

студій передбачає вивчення наслідків впливу на мовну структуру міфології, 

психології, звичаїв, побуту, вірувань, обрядів, загальної культури й 

менталітету етносу. Передусім це стосується теорії номінацій, корпусу 

окремих шарів лексики, теорії значення, народної фразеології, пареміології, 

хоч зовсім не означає, що елементи архаїчної свідомості етносу не можуть не 

позначатися тим чи іншим способом, скажімо, на особливостях фонетики або 

граматики, а чи й на будь-якій іншій галузі мовознавства [74, с. 49–50].  

Водночас важливим у вивченні української фразеології є дослідження не 

лише з погляду лінгвокультурології, але й етнолінгвістики. Як зазначають 

В.Ужченко та Д. Ужченко, «ці погляди різняться між собою тим, що 
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етнолінгвістичний здійснюється ретроспективно, а культурологічний – на 

синхронному рівні». Також учені вважають, що образна основа фразеологічної 

метафори, одночасно служить і конотативно, й культурологічно 

категоризуючим фактором. На шкалі «свій // чужий», наприклад, 

сприймаються фразеологізми із зоологічними образами кінь // верблюд (у 

«Галицько-руських народних приповідках» І. Франко фіксує понад 100 

приповідок зі словом кінь і практично повну відсутність їх з лексемою 

верблюд). Зате в народів Сходу учені налічують понад 1000 стійких висловів з 

назвою «корабля пустелі» [223, с. 434]. У праці І. Франка, яка є фактично 

першим етимологічним словником української фразеології, надзвичайно 

цінною в культурологічному плані є історико-етимологічна інтерпретація 

численних народних приповідок, що панорамно представляють життя 

українського етносу та його поетичні погляди на природу в ХІХ ст. Згадаємо 

деякі пояснення укладача праці: баба як тур (себто висока, росла, кремезна), 

на кінський Великдень (жарт. зам. «ніколи», бо коні не справляють Великодня), 

битий то пес (знач. розумний, учений, практикований), загнути хвіст до себе 

(втихомиритися, посмирніти. Вислів узятий з обсервації пса, що вдарений або 

копаний затинає хвіст під себе). Назване видання було також науковим 

опрацюванням контрактивної фразеології з українськими формами як 

вихідними: витлумачивши понад тридцять тисяч фразеологізмів, автор подав 

слов’янські та західноєвропейські фразеологічні паралелі, з’ясував 

походження (а також і мотивування, витоки семантики та конотації) 

численних зооідіом чи ідіом у складі паремій, значення ЗФ, указав на 

символічний зміст деяких фаунонімів (наприклад, «символом дурноти є баран 

або вівця») та ін. [225, с. 24–25]. 

Основоположником етнолінгвістики вважається О. Потебня, який 

зазначав, що «народна поезія не знає картин природи заради них самих» [167, 

с. 68]. Матеріалом для аналізу динаміки й становлення (збереження) 

образності мовних одиниць, учений досить часто послуговувався 

зоофразеологізмами-приповідками, особливо в ланцюгу «байка – прислів’я – 

приказка – слово», і це визначило характер етимологізування фразеологізмів, а 
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у зв’язку із цим – і характер фразеологічної деривації, виділення приповідки  

(= ідіоми, приказки) із прислів’я. Дослідник з’ясував основи тропів і фігур 

численних ЗФ (ні за цапову душу; як кіт наплакав; як в зайця; очицями гуси 

пасе; свиня під дубом; собака на сіні; вовчий рот – лисий хвіст; про вовка 

промовка, а вовк на дворі; по гарячих слідах; у свинячий голос; кури не 

клюють) [225, с. 25]. 

З огляду на погляди О. Потебні робимо висновок, що народне мовлення, 

яке виступає рушійною силою у творенні фразеологічних одиниць, не подає 

опису картин природи, живих істот самих по собі, а проводить асоціативні 

зв’язки між символікою стану, звичок та дій людини. Образи при цьому 

створюються без певної мети, підсвідомо. Адже з одного боку, за 

О. Потебнею, «мова є головне і первісне знаряддя міфічного мислення», а з 

другого – за О. Потебнею і В. фон Гумбольдтом – «мова в усьому своєму 

обсязі і кожне слово зокрема відповідають мистецтву, причому не лише за 

своїми стихіями, але й за способом їхнього поєднання» [67, с. 74].  

Етнолінгвістичні дослідження фразеології спрямовані, за В. Телія, 

головним чином на «історично-реконструктивний план виявлення культурних 

шарів у формуванні фразеології» [202, с. 217]. Лінгвокультурологія розглядає 

ФО як складові елементи фразеологічної картини світу (далі – ФКС), їхню 

здатність відображати сучасну культурну самосвідомість народу. Завдання 

лінгвокультурології, як зазначає О. Опаріна, – експлікувати культурно значущі 

мовні одиниці шляхом співвіднесення прототипної ситуації мовної одиниці, її 

символьного прочитання з відомими «кодами» культури. Завдання фразеологів 

у процесі дослідження етимології культурно маркованих ФО полягає в тому, 

щоб знайти і відновити сліди минулого у ФО, простежити зв’язок міфології – 

культури – етносу – мови для виявлення стихії зародження ФО [175, с. 25]. 

 Зрозуміти душу народу, поринути у минуле та збагатитися духовним 

надбанням допомагає етнофразеологія, де сталі мовні одиниці розглядаються у 

руслі взаємозв’язку понять «мова-культура-етнос».  

Етнофразеологізми – це своєрідні сталі мовні одиниці, які ввібрали в 

себе матеріальний та духовний досвід народу. Вони виступають мовними 
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одиницями свідомості людини, несуть у собі культурну інформацію про світ і 

сприйняття його тим чи іншим народом, тобто виступають своєрідними 

індикаторами культури. У них зафіксовано світогляд народу, його вірування, 

його ототожнення з навколишнім світом, закріплено багатовіковий культурний 

досвід носія мови. Саме тому фразеологічні одиниці вважають своєрідними 

етнокультурними знаками. 

У центрі зацікавлень лінгвокультурологічного напряму лежать 

дослідження й опис взаємодії мови і культури в діапазоні сучасної культурно-

національної самосвідомості та її знакової презентації [201, с. 16]. Фразеологія 

у лінгвокультурології досліджує взаємодію мови і культури крізь призму 

культурно-національної свідомості та її фразеологічної презентації. Складний 

та неоднозначний взаємозв’язок мови та культури сприяє створенню нових 

фразеологічних одиниць мови та посилює інтерес науковців до їхнього 

дослідження. Адже етнографічне поле фразем виступає важливим складником 

нашої культури. Інакше кажучи, етнокультура фразеологізмів є генетичним 

ґрунтом національних фразеологічних одиниць [187, с. 52]. У свою чергу, 

етнокультурна семантика мовних одиниць – це їхній зміст, який, не маючи 

чіткого системного та реляційного характеру, стосується особливостей життя, 

історії, географії, деталей побуту, звичаєвого права, народного календаря, 

ремесел, професій, обрядів тощо [95, с. 39].  

Загальновідомо, що мова як основний показник культури нації твориться 

самостійно, а мовець виконує лише функцію носія та її розповсюджувача. Для 

дослідників важливою є фразеологія, занурена в побут, вірування, історію, 

суспільні відносини між людьми, ставлення людей до живої та неживої 

природи, оскільки «фразеологізми відображають менталітет різних верств» 

суспільства [223, с. 440]. В. Кононенко зауважує, що виразне етнокультурне 

наповнення багатьох фразеологізмів не переводить фразеологічні одиниці у 

розряд екзотизмів, оскільки загальнонародна основа фразеологізмів не 

передбачає їх виключності в системі образно-метафоричних перевтілень [99, 

с. 23]. Поняття образу викликає багато дискусійних поглядів як в галузі 

літературознавства, так і в галузі лінгвістики. Образність фразеологізмів 
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постає як подвійна інформація, яку передає сталий вислів, оскільки спершу 

відтворюється зміст поняття, яке реалізується сталим словосполученням, а 

згодом значення його прототипу. Образ етносу формує не лише універсальна 

система знань про нього, але і його мова як «об’єднана духовна енергія 

народу», бо в ній постає сама дійсність, сприйнята й позначена її творцем з 

огляду на його культурно-національний світогляд [74, с. 50–51]. 

Вивчення фразеологічних одиниць відбувається певними способами та 

методами. Сам термін метод має неоднозначне трактування та вживається в 

загальнонауковому (філософському) значенні, у спеціально-науковому (що 

стосується певної галузі науки: математики, біології, фізики, мовознавства 

тощо) і в значенні «прийом, спосіб дії», яке позначається словом методика. У 

загальнонауковому значенні термін метод означає шлях пізнання й 

витлумачення будь-якого явища, що є єдиним для всіх наук. Водночас кожен 

дослідницький метод реалізується в певній системі наукових прийомів 

(суцільна вибірка матеріалу для дослідження текстів, класифікація його за 

критеріями, зіставлення класифікаційних рядів за певними параметрами, 

статистична обробка отриманих результатів тощо). Такі дії вчені нерідко 

називають методами, хоч правильніше було б називати прийомами або 

методикою дослідження [Там же, с. 11, 12].  

Здебільшого для дослідження явищ у всіх науках використовують метод 

індукції й дедукції. Індукція – це логічний умовивід від окремого до 

загального, а дедукція – від загального до окремого. У мовознавстві частіше 

використовують саме індуктивний метод.  

Серед методів, які лежать в основі вивчення фразеологічних одиниць, 

виділяємо описовий, порівняльно-історичний, концептуальний, компонентний, 

асоціативний, лексикографічний та ін. Кожен метод має свої характерні 

особливості, структуру та специфіку. Тому досить актуальним у цьому аспекті 

є ознайомлення з різними методами вивчення фразеологічних одиниць, адже 

важливо їх не лише розрізняти, але й правильно застосовувати у дослідженнях. 

Методику вивчення фразеологічних одиниць вперше запропонувала 

Н. Амосова, яка розробила контекстологічний метод вивчення 
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фразеологізмів. Принципи цього методу лежать в основі будь-якого методу 

вивчення фразеології: вивчення контекстуальної взаємодії слів; об’єктивність 

у розгляді явищ, що вивчаються; вивчення фразеологічних одиниць в умовах 

їхнього речового вжитку; вивчення контекстуальної структури даного 

словосполучення та взаємодії слів в їх сполученнях; необхідність урахування 

специфіки мови, котра вивчається; з’ясування характеру участі лексичних 

значень у набутій даним словосполученням номінації [6, с. 28]. 

Для вивчення методології ФО використовують також і варіаційний 

метод, який запропонував у свій час ще В. Архангельський [10, с. 182]. Його 

суть полягає у підході до фразеології як до системи та вивчення реальних 

варіацій ФО, які спостерігаються в конкретних актах комунікації в певний 

хронологічний період; виокремленні фразеологічного значення як особливої 

лінгвістичної категорії; комплексному вивченні особливостей компонентів 

фразеологічних одиниць; виокремленні фразеологічного рівня мовної 

структури. 

Спостерігаємо, що досить часто використовують у дослідженні 

фразеологізмів й описовий метод, мета якого полягає у точному і повному 

описі мовних одиниць. Суть методу – в інвентаризації та систематизації 

мовних одиниць. Цей метод має велике практичне значення, оскільки пов’язує 

лінгвістику з суспільними потребами. На його основі створено необхідні 

описові граматики різних мов, тлумачні, орфографічні, орфоепічні та інші 

нормативні словники [106, с. 12]. 

Часто використовуваним методом дослідження фразеологічних одиниць 

виступає також порівняльно-історичний метод. З огляду на методику об’єктом 

дослідження якого виступають споріднені мови. За допомогою даного методу 

дослідження відкривають закони, за якими розвивалися споріднені мови в 

минулому, реконструюють давні не зафіксовані в пам'ятках писемності мовні 

одиниці – звуки, слова, їхні форми і значення [10, с. 12]. Якщо описовий метод 

застосовують до вивчення сучасного стану мови, то порівняльно-історичний – 

до минулого, до того ж дуже далекого, не засвідченого писемними 
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документами [Там же, с. 13]. За допомогою цього методу можемо заглибитись 

у минуле, простежити етапи розвитку та особливості сучасної мови.  

Досліджуючи фразеологізми для опису значень слів, науковці 

застосовують також компонентний аналіз. Суть його полягає в розщепленні 

значення слова на елементарні смисли, які називають семами або 

компонентами. Ці компоненти – своєрідні атоми значення. Різняться значення 

близьких за смислом слів здебільшого одним компонентом. Компонентний 

аналіз дуже корисний для укладання тлумачних словників: за його допомогою 

кожне значення слова отримує вичерпне і несуперечливе тлумачення [Там же, 

с. 15]. 

Активно використовуваним у дослідженнях є метод концептуального 

аналізу. За твердженням О. Селіванової, в основі цього методу лежить 

«реконструкція когнітивних механізмів індивідуальної чи колективної 

свідомості, які опосередковують формування й упорядкування знань про 

об’єкти дійсності та результати внутрішнього рефлексивного досвіду» [178, 

с. 7]. Для встановлення смислового обсягу концепту В. Маслова пропонує таку 

модель концептуального аналізу: 1) встановити референтну ситуацію, до якої 

належить концепт (за наявності художнього тексту ця операція здійснюється 

на його основі); 2) окреслити місце концепту у мовній картині світу та мовній 

свідомості нації через енциклопедичні та лінгвістичні словники (словникова 

дефініція є ядром концепту); 3) врахувати етимологічну специфіку; 

4) залучити різноманітні контексти: поетичні, наукові, філософські, 

публіцистичні, прислів’я та приказки; 5) результати зіставити з аналізом усіх 

зв’язків лексеми; 6) якщо для аналізу обрано важливий концепт, то він 

повинен багаторазово повторятися в живописі, музиці тощо [145, с. 45–46]. У 

свою чергу О. Кубрякова в науковій розвідці «Об одном фрагменте 

концептуального анализа слова память» зауважує, що концептуальний аналіз 

спрямовано на виявлення знань про світ [111, с. 85–91]. Усе викладене 

спонукає говорити про становлення і розвиток науки про концепти – 

концептивістики (або концептології), що постала як розділ міждисциплінарної 

когнітивістики [109, с. 41]. 



31 

Ще одним методом вивчення фразеологічного складу мови є 

комплекативний, розроблений С. Гавриним. Науковець виділяє три типи 

спеціалізованих сполучень слів: 1) експресивно-образні; 2) еліптичні; 

3) гносеологічні (афоризми, складні терміни) [91, с. 41]. 

Важливим у дослідженні є також і метод фразеологічної ідентифікації, 

запропонований науковцями ще в 1964 році. Цей метод сприяє виявленню 

фразеологічності щодо того або іншого поєднання слів і віднесення його до 

ідіоматизмів (ідіом), ідіофразеоматизмів або фразеоматизмів. А. Кунін 

стверджує, що метод ідентифікації фразеологізму передбачає ряд процедур, 

які можуть використовуватися як разом, так і окремо. Наприклад, в 

ідіоматизмах семантична стійкість виражається в повному або частковому 

переосмисленні; роздільне оформлення стійких утворень встановлюється 

шляхом контекстного аналізу граматичних змін їхніх компонентів; під час 

відмежування фразеологізмів від складних слів необхідно враховувати названі 

вище показники роздільного оформлення; під час відмежування 

фразеологізмів від змінних поєднань слів вирішальне значення має той факт, 

що змінне поєднання слів твориться за породжуваною структурно-

семантичною моделлю, яка може заповнюватися будь-яким змістом, 

обмеженим граматичною і лексичною валентністю; відмежовуючи 

фразеологізми від індивідуально-авторських зворотів-цитат, необхідно 

враховувати ряд відмінностей (наприклад, відтворення фразеологізмів 

відрізняється від відтворення цитат, фразеологізм не зв’язується 

безпосередньо з ім’ям його творця, а цитата завжди вживається як авторський 

зворот) [116, с. 21–22]. 

Часто у дослідженнях науковці застосовують метод структурно-

семантичного моделювання вивчення джерел походження фразеологізмів. Цей 

метод, запропонований В. Мокієнком, передбачає: 1) поєднання 

лінгвістичного й історичного критеріїв оцінки з метою об’єктивності аналізу 

фразеологічної гіпотези; 2) наявність початкового етапу дослідження 

походження фразеологізму, що базується на вивченні його лінгвістичних 

особливостей; 3) встановлення належності вислову до певної синтаксичної 
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моделі; 4) встановлення етнографічних фактів, що є системою, частиною якої є 

фразеологізм, утворений від вільного сполучення слів. Особлива увага в 

даному випадку акцентується на те, що за фразеологічною глибиною 

відкривається безкрая товщина матеріальної та духовної культури, яку надійно 

зберігає мова, – найдавніші уявлення про світ, релігійні погляди та звичаї, 

народні обряди, закони повсякденного життя наших пращурів. І саме ця 

«позамовна» інформація, на думку дослідника, яку містять у собі 

фразеологізми, викликає всенародний інтерес до історії фразеології [187, 

с. 53].  

Під час дослідження етнофразеологізмів використовуємо також 

історико-етимологічний аналіз, що дозволяє відмежувати власне 

зоофразеологізми від квазізоофразеологізмів – стійких виразів, у яких 

унаслідок демотивації відбулася переорієнтація внутрішньої форми в напрямі 

ЗФ, хоч генетично вони ніяк не співвідносяться з фаунонімною сферою. 

Наприклад, сталий вислів вішати [всіх] собак на когось польський дослідник 

Я. Кжижановський пов’язував із звичаєм «wieszania ludzi i psów razem» [256, 

с. 247]. Проте Д. Ужченко стверджує, що генетично цей вираз пов’язується не 

з фаунонімом «собака», а з назвою рослини – с о б а к а, с о б а ч к а, 

с о б а ч к и – це насіння череди з гострими зачіпками; у білоруського 

дослідника І. Лепешева с о б а к а – «лопух, галоўка лопуха, дзед»        

[225, с. 36–37]. 

Фразеологічні одиниці передають інформацію про навколишній світ 

образами, але водночас транслюють стереотипні уявлення, етнокультурні 

смисли та вірування, адже вони є особливими вербальними знаками, які мають 

певну культурну пам’ять [36, с. 35].  

Вивчення фразеологічної системи ґрунтується також і на 

лінгвокультурологічному підході. Адже зв’язок фразеологізму з кодами 

культури, на думку М. Ковшової, є «ключовою ланкою його культурної 

інтерпретації» [93, с. 65], оскільки «саме ця процедура передбачає 

декодування культурних смислів фразеологізму, які слугують інтерпретантами 

фразеологічного знака, реконструює культурну конотацію фразеологізму, 



33 

формує його роль як знака культури» [Там же, с. 65]. Лінгвокультурологічний 

метод, розроблений дослідницею, дозволяє повною мірою вивчити 

своєрідність фразеологізмів як знаків мови, які в образному вигляді зберігають 

і передають із покоління в покоління ціннісні установки національної 

культури, та описати їхню роль у мовній концептуалізації світу. «Культурний 

слід» у фразеологічних знаках традиційно виявлявся під час їхнього 

семантичного аналізу разом з етимологічним і лінгвокраїнознавчим 

коментарем.  

Отже, фразеологізми (в тому числі й етнофразеологізми) виступають 

особливими вербальними знаками, які виникли на основі культури, передають 

культурну спадщину нації від покоління до покоління, несуть закодовану 

культурну інформацію. Для дослідження фразеологічних одиниць 

прийнятними, на нашу думку, є всі методи та форми дослідження, які 

дозволяють пізнати внутрішню сутність мовних одиниць, зануритись у 

глибини народної творчості, народної культури.  

 

1.2. Образність та символіка етнофразеологізмів 

 

Загальновідомо, що навколишній світ людини постає в образах, вона 

мислить образно, творить одиниці мови також образно, внаслідок чого і 

виникають образні фразеологізми. За час свого функціонування образна 

фразеологія пройшла складний шлях становлення, який можна схематично 

змоделювати так: знак (вираз) → образ → символ. У формуванні образності 

фразеологізмів ключове значення відводиться знаку. 

Під мовним знаком розуміють матеріально-ідеальне утворення (двобічну 

одиницю мови), що репрезентує предмет, властивість, ставлення до дійсності, 

тобто позначає певний «шматочок» дійсності, яка вичленовує факти і події 

[134, с. 167]. За твердженням науковців, зокрема Я. Баран, виділяємо 

онтологічні риси знака, а саме: функція репрезентації; двобічна природа; 

здатність узагальнено відображати; номінативна функція; комунікативність; 

соціальна властивість; кумулятивна властивість; принцип (спосіб) 
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означування; системність; закінченість / незакінченість процесу 

знакотворення; співвіднесеність з актом мовлення; категоріальне значення та 

функція у мовленні [18, с. 19]. А тому, на нашу думку, можна стверджувати, 

що мовний знак є багатогранним поняттям, без якого неможливе творення 

фразеологізмів, у тому числі й етнофразеологізмів.  

Навколишній світ людини постає в образах, якими вона мислить, 

спостерігає за навколишньою дійсністю, які лягають в основу її мовленнєвої 

діяльності. Саме тому вважаємо, що найважливішою ознакою фразеологічних 

одиниць є образність, яка і є одним з етапів становлення фразеологізму. За 

твердженням Н. Арутюнової, образи є явищем психічним, що формується 

сприйманням, пам’яттю та уявленням; самі по собі образи творяться у 

свідомості людини, зберігаються в образній пам’яті і звідти при потребі 

відразу ж відтворюються. Перше і найпростіше призначення образу – змінити 

оригінал, створити ефект присутності в ситуації відсутності [8, с. 121]. Образ 

виступає суб’єктивним елементом, вилученим із обрядової пам’яті, тому йому 

притаманні суб’єктивні властивості. Ці характеристики є узагальненими, в їх 

основі – досвід та знання мовця [59, с. 103]. Тому образи, якими оперує 

людина, включають у себе не тільки раніше сприйняті предмети й явища. 

Змістом образів може також стати попередній досвід людей, сформований і 

відшліфований у вигляді фразеологізмів, що дозволяють людині вийти за межі 

навколишнього світу в часі й просторі. Саме ці образи і є основними. 

Важливого значення набуває свідомий виклик людиною асоціацій, які 

опосередковано приводять до порівняння [155, с. 26].  

Водночас образною одиницею вважається така, що у своєму вираженні 

містить відсилання до певного чуттєвого образу, характерного для колективної 

свідомості носіїв мови [77, с. 52]. Адже образність як реальна властивість 

мовних одиниць різних рівнів виявляється в їхній здатності викликати в нашій 

свідомості наочне уявлення, яскраві картини, на тлі яких сприймаємо 

предметно-речовинний та понятєво-логічний зміст цих одиниць [188, с. 4]. 

Для кожної людини образність є семантичною властивістю мовного 

знака, його здатністю виразити певний позамовний зміст через цілісне, наочне 
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представлення – образ для характеристики позначуваного ним об’єкта та 

вираження емоційної оцінки з боку мовця [141, с. 20]. Водночас образність 

фразеологічних одиниць – це здатність фразеологізму мати в семантичній 

структурі мотивуючий його значення образ, тобто наочно-відчуттєву уяву про 

предмети і явища об’єктивної дійсності, що виникли від семантичної 

двоплановості стійкого словосполучення [57, с. 6]. На основі образного 

сприйняття виникають вторинні образи. Асоціативні зв’язки, перенесення 

ознак з одного предмету чи явища на інше, а також порівняння лежать в основі 

творення образних фразеологізмів. Образи для порівнянь добираються 

людиною з різноманітних сфер життя: це – історія, побут, культура народу 

тощо. В образній фразеології відбувається перенесення образу. Серед 

фразеологізмів, які розкривають тваринний світ, особлива увага приділяється 

домашнім тваринам. Порівняння такого роду, зазвичай, будуються на певній 

ознаці, яка є найхарактернішою для порівнюваної тварини чи птаха [155, 

с. 27]. Наведемо приклади образів тварин у свідомості українців, які 

переносяться на саму людину, наприклад, образ хитрої людини уособлює 

лисиця, образ сили втілює кінь, віл, образ дурості та впертості – осел, образ 

боягузтва, полохливості передає заєць, образ живучості – вугор, образ 

працьовитості – бджола, образ вірності – пес, ведмідь символізує сліпу силу 

або неповороткість, вовк – кровожерливість, теля – наївність та 

недосвідченість, віл – терпеливість, вівця – покірність тощо та ін. При цьому 

спостерігаємо, що образ і риса (якість), яка його супроводжує, настільки 

зливаються, що перший набуває ознак символу. Отож, образ набуває 

символіки через набуту ним функцію в житті людини, в житті народу, 

людства. Образи-символи не є індивідуальними для кожного мовця, адже вони 

складаються у мовному середовищі та закріплюються в ньому.  

Природа символу в будь-якому аспекті здавна хвилює вчених різних 

галузей науки. До проблеми символу одночасно зверталися філософи, 

психологи, культурологи, фольклористи, лінгвісти та ін., адже вона пов’язана з 

розумінням природи мови, із проблемою власне розуміння як процесу. 

Зазвичай символіка разом з народними віруваннями, релігією посідає одне з 
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найважливіших місць у мовленнєвій системі людини, базуючись на основі 

метафоричності. 

Досліджуючи історію символу, значна частина науковців стверджує, що 

символізм постав із занепадом первісних релігій. Зрештою, кожен жест, звук, 

слово були в певному розумінні символами й нерідко залишаються такими й 

досі. Символіка явища, речі чи предмета яскраво виражена в 

етнофразеологізмах – своєрідних індикаторах культури, в яких зафіксовано 

світогляд народу, його вірування, його асоціації з навколишнім світом, 

закріплено багатовіковий культурний досвід мовця. 

Взаємодія фізичного й метафоричного в свідомості людини спонукає 

мислити образами. Предметний світ, входячи до сфери духовного, зазнає в 

людській свідомості «символізації, бо символ – це «річ», розглянута як 

одиничність і співвіднесена з довкільною її інакшістю». Основа символізму – 

закон аналогії, бо все в предметному світі взаємопов’язане і становить 

універсальну систему як фундаментальну єдність. Символічний порядок речей 

як корекція у плані значення між матеріальним і духовним світом, між світом 

видимим і невидимим, передбачає символізовані форми вираження [64, с. 58, 

59]. 

У ХХ ст. до проблеми символу та символіки зверталися у своїх 

дослідженнях видатні вчені – Г. Бейлі, А. Голан, Х. Керлот, О. Лосєв, Е. Сепір, 

Т. Тодоров, З. Фрейд, К. Юнг та ін., а також їхні послідовники – С. Аверінцев, 

О. Гура, Ю. Лотман, Є. Мелетинський, М. Толстой, В. Топоров, які по-своєму 

трактували символічно-міфологічні мовні явища. Так, наприклад, Е. Кассірер 

вважав мову, міф, релігію, мистецтво і науку символічними формами, завдяки 

яким упорядковується хаос довкілля і об’єднується, консолідується людність. 

Зв’язок між символом та його об’єктом не тільки умовний, але й природний. 

Слово не могло б позначати реалію, якби між ним не існувало хоч би часткової 

тотожності [43, с. 113]. 

У свою чергу К. Юнг символом називає «термін, ім’я чи зображення, які 

можуть бути відомі в повсякденні, але мають специфічне додаткове значення 

до свого звичайного смислу». Науковець підкреслює, що «слово чи 
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зображення символічні, якщо вони мають на увазі щось більше, ніж їхнє 

очевидне і безпосереднє значення», а тому можна говорити про зближення 

символу та міфу [250, с. 25]. Цікаві твердження з цього приводу і в О. Лосєва, 

який розробив власну теорію символу та міфу. При цьому вважав символ 

функцією відображення дійсності, її смислом, а також інтерпретацією в 

людській свідомості. Вчений стверджував, що «міфологія – це втілена 

дійсність», «символ – це субстанційне поєднання ідеального і реального. Це 

сама річ, за самою її суттю. Оскільки ототожнювати можна тільки різне, то 

смисл речі є сама річ, але взята водночас і у відмінності з самою собою» [136, 

с. 51]. «Символ, ‒ на думку автора, – така образна конструкція, яка може 

вказувати на будь-які межі небуття і в тому числі також на «безмежжя», «не 

можна провести межі між скінченним і нескінченним символом, адже, з 

іншого, – нескінченна» [Там же, с. 443]. 

Лексема символ у людини викликає не тільки ряд абстрактних понять чи 

конкретних уявлень, асоціацій, образів, а й відчуття магічного, таємного, 

загадкового. У науковій літературі побутує різне тлумачення поняття символ. 

Так, В. Ужченко зазначає, що символом уважають вид тропа, що «умовно 

означає суть якогось явища з певного погляду, який і визначає характер, якість 

символу», він «заміщає найменування життєвого явища, поняття, предмета 

алегоричним, умовним його позначенням, яке чимось нагадує це життєве 

явище» [216, с. 42]. 

Сучасне уявлення про символи, що ґрунтується на семіологічній 

концепції, полягає в прирівнюванні їх до знаків, де відношення між 

позначуваним і позначеним умовне. У більш радикальному тлумаченні символ 

відповідає тільки одному позначуваному і тим самим відрізняється від 

двостороннього знака-символа. У результаті виникло два різних підходи до 

символів – як до «образу, взятого в аспекті своєї знаковості», і як до образу, 

позбавленого ознак мовного знака [43, с. 115]. У нашому науковому 

дослідженні погоджуємося із першим твердженням, адже образ має знак і 

знаковість. 
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Проте Н. Арутюнова дотримується протилежної думки, стверджуючи, 

що символ, як і метафора, на відміну від знака, не є засобом передачі 

інформації, не еквівалентний висловлюванню, не має сили; за допомогою 

символів не відбувається спілкування, не регулюються міжособистісні 

стосунки [7, с. 23]. Також дослідниця, характеризуючи символ, відзначає такі 

риси як довговічність, імперативність. Символи формують ідеали і глибинні 

смисли, діють на людей проти їхньої волі [8, с. 129]. 

Разом з тим, символ набуває широкого спектру смислових зв’язків, 

потенційних інтерпретацій та смислових варіантів. Символ є знаком, що 

виражає в узагальненій формі абстракцію ціннісної ідеї. За кожним символом 

– не просто проекція на певну людську рису чи якість, а широкий спектр 

смислових відтінків; не просто знаковість, а згусток, концентрат певної ідеї 

[59, с. 105]. Наприклад, для людини у тваринному світі, індик символ 

гордовитості; їжак – повільності; качка – незграбності; коза – пихатості; сокіл 

– мужності, сили; риба – прудкості; лебідь – граціозності; баран – впертості та 

ін. (див. Додаток 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). 

Символіку науковці розглядають й у контексті етнолінгвістики. 

Етносимволіка на мовному тлі постає важливим етапом у дослідженні глибин 

національної мови, співвідношенні словесного образу з образом поетичним, 

взагалі образної природи самої мови. 

 Цікаві, на нашу думку, міркування щодо символу в О. Потебні. Адже 

тільки з погляду мови, як зауважує науковець, можна впорядкувати символи у 

відповідності зі світоглядом народу [65, с. 92]. Головних відношень символу 

до «означуваного» є три: порівняння, протиставлення й відношення 

причинове. Серед символів, пов’язаних із предметами, їхніми ознаками і 

діями, за О. Потебнею визначаємо такі: вогонь (печаль), світло, гіркота, 

солодкість, танення, кування, вогонь (любов), дим, пил, вогонь (гнів), чорна 

хмара, темна ніч, слабке світло й морок, швидкість, швидкість-розум знайти, 

вода холодна, вода бистра, вода й вітер, слина-втопити, повінь, світла вода, 

обливання, розливання, розсипання, хмара, листя, рій, вити і в’язати, тонке 

дерево, нитка, путо узда, ключ і замок, рвати одяг, дорога, орати, рівнина, 
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гори та ін. Їх можна доповнити й такими, як сонце, місяць, зірки, небо; туман, 

дощ, сніг, роса; васильки, мак, барвінок, любисток, рута-м’ята; терен, 

калина, верба; вовк, лисиця, заєць; соловей, зозуля, перепілка; в’янути, сушити 

та ін. Утопити, утонути, зазначає О. Потебня, взагалі «запропастити, 

згубити», «загинути». Звідси пояснюється і підоснова фразеологічної одиниці 

втопити [свою] голову, втопити [свою] долю – «знівечити, занапастити 

життя» (про нещасливий шлюб) [216, с. 42-43]. 

У нашому дослідження визначаємо символіку тваринного світу, яка 

характерна для народного мовлення і є ключовою у дослідженні. Наприклад, 

символи собаки / пса – мов (як) собака на посвист [СФУМ, с. 673], собака 

бреше – і гість їде, ліпше псові муха як буком поза вуха, знає пес середу 

[П 1989, с. 189, 190, 379]; коня / кобили – викидати (викидав, викидали, 

викидала, викине) коники, і конем не можеш догнати, в конячих дозах [ЛК]; 

кіта / кішки – очі сірі мов у кота, любить як кіт сметану, бігає як кіт 

загорений [П 2001, с. 42, 49, 146]; комара – стукотить, гуркотить, комар з 

дуба летить [П 1991, с. 389]; гадюки – чорний як гадюка [П 2001, с. 120]; 

слимака – як (мов, ніби) той слимак [СФУМ, с. 662]; метелика – в очах 

замиготіли (замигтіли) білі (веселі, грайливі) метелики [СФУМ, с. 386]; рака – 

не випусти рака з рота [П 1990, с. 244] тощо. 

Важливі міркування щодо символу спостерігаємо у дослідженнях 

М. Костомарова, який доповнює їх зіставленням за співзвуччям, вважаючи 

його одним із найдавніших видозмін. Проте з часом, з віддаленим 

язичництвом багато змінилося, багато що втратилось, інше забулось, 

переплуталося, дещо видозмінилось під впливом пізніших умов. Тільки серед 

птахів учений називає до 20 слів-символів: соловей (соловейко) – «співець 

ранку», «символ веселощів, задоволення»; горобець у веснянках – «образ 

мовця, хоча й недостойного любові»; ластівка – «символ домовитості» та ін. 

«Малороси люблять давати назви птахам як пестливих імен жінок: 

перепілочка – одне з найуживаніших», – зауважує дослідник [216, с. 43]. У 

народному мовленні, як бачимо, символіка речей засвідчує поетичні погляди 
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людей на природу, на багатогранність відбиття їх матеріального і духовного 

життя. 

Ю. Лотман визначив три архаїчні риси символу, які стосуються і ФО, а 

саме: 1) стрижнева група символів має архаїчну природу і веде до дописемної 

епохи, коли певні знаки становили собою згорнуті мнемонічні програми 

текстів і сюжетів, які зберігалися в усній пам’яті колективу; 2) включаючись 

до синтагматичного ряду, символ зберігає смислову структуру самостійності; 

3) символ ніколи не належить якомусь одному синхронному зрізу культури – 

пронизує цей зріз по вертикалі, приходячи з минулого і йдучи в майбутнє [59, 

с. 109]. 

Можемо зробити висновок, що символ – це образне уявлення, що 

викликає певне коло асоціацій у певній мовно-етнокультурній системі і 

представляє собою складне й багатопланове поняття. Характерною ознакою 

якого є властивість мотивувати передусім не через перенесення, а через фонові 

знання, прагматику. Він виявляє свій зміст лише в плані встановлення 

національних, культурних, соціальних, релігійних та інших чинників, що й 

визнають його розуміння всіма членами даного соціуму, зокрема на основі 

культурно-національної семантизації ЗФ [225, с. 59].  

Виходячи із цих тлумачень можна виділити такі ознаки символів: 

1) вони увиразнюють ідеї людини, передають глибокі й давні думки про саму 

людину, характеризують її менталітет; 2) будучи простими, надзвичайно 

насичені інформацією; 3) часто багатозначні (навіть до протилежного); 

4) мають здатність частково підносити до високого ступеня узагальнення.  

Багато символів є універсальними, культурно різноманітними [223, 

с. 77]. Символ – знак, що втратив би ознаку, яка робить його знаком, за умови 

відсутності інтерпретанта. При цьому символіка – категорія не тільки стійка, 

але й динамічна. Окремі ділянки її з часом звужують комунікативно-

зображувальну сферу вживання, поступово втрачають мотивування, 

асоціативні зв’язки – і відповідно фразеотворчі потенції – та відходять на 

другий план [216, с. 67]. 
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Здебільшого всі мовні знаки є певними символами, які спростовують або 

замінюють зміст, що закріплено за певною формою. Однак ця довільність не 

поширюється на мотиваційний зв’язок знаків у межах мовної системи. Проте в 

науковців побутують різні думки з цього приводу. Так, О. Лосєв допускав 

можливість динамічного переходу знака в символ, тобто, набуваючи безліч 

значень, знак стає символом [130, с. 62–64]. О. Селіванова говорить про 

мотивованість символу, яку пояснює «аналогією та асоціацією, які складають 

основи таких семантичних трансформацій, як метафора та метонімія. 

Символічне значення не можна притягнути «за вуха» та приписати 

символічність будь-якому об’єкту. Йдеться не про абсолютну відсутність 

мотиваційного зв’язку, а про індивідуальний, встановлений автором характер» 

[177, с. 28]. 

За Р. Зорівчак, виникнення символів полягає в тому, що «багато 

предметів, з якими мовці близько і безпосередньо стикаються, мають певну 

властивість, що сприймається, як їхня постійна й особлива ознака. Завдяки 

цьому співвідношенню предмет та ознаки інколи настільки змінюються, що 

предмет стає символом властивості, вираженої його ознакою» [82, с. 79]. Саме 

такі тлумачення науковців спричинили те, що більшість з них виділяють 

слова-символи та символи-фразеологізми. Слова-символи відображають 

особливості культури: історії, традицій, звичаїв етнічної спільноти. 

Характерною властивістю символу є те, що значення мотивується передусім 

через фонові знання, а функціонування у мовленні можливе лише за наявності 

певних фонових знань [61, с. 67–68]. Символи, зазвичай, мають щось спільне з 

тим, що вони символізують. Тому слова-символи, як і символізовані вислови, 

стають справжніми витворами мистецтва. Класичними зразками таких 

словесних мистецьких витворів є народні афоризми, паремії, у яких засобом 

творення образу й символу як узагальнення першого служить загальність 

смислу як ознака фразеологізованості значення. Зміст і внутрішня форма слів-

символів та символізованих висловів характеризуються тотожністю, пор. образ 

вовка як символ ненажерливості, жадібності на основі зіставлення поведінки 

тварини з подібними рисами в людини. У висловах «голодний як вовк» (про 
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стан людини через порівняння з характерним станом тварини) та «у кого серце 

вовче, той їсть кого схоче» (узагальнення смислу, пов’язаного з характерною 

поведінкою тварини і перенесеного на можливу поведінку людини), де смисл 

«ненажерливості, жадібності» є водночас внутрішньою формою образу-

символу. Або образ як бджоли у вулику (про сильний шум у певному 

приміщенні) та липнути як бджоли до меду (узагальнення змісту, пов’язаного 

з певною поведінкою комахи). 

Досліджуючи фразеологічні вислови, спостерігаємо наявність символів-

фразеологізмів й фразеологізмів, утворених на основі лексем-символів. За 

твердженням В. Ужченка, перші постали шляхом цілісного переосмислення 

словосполучення. Дії, які називаються подібними зворотами в прямому 

значенні, можуть набувати або набули за певних обставин символічного 

змісту. Символічне значення таких зворотів ґрунтується на символічному 

змісті, зумовленому певною ситуацією. Лексеми-символи фразеологічних 

одиниць другої групи здебільшого зближуються зі смисловими центрами ФО. 

Не випадково вже у фактично першому етимологічному словнику української 

фразеології – «Галицько-руських народних приповідках» (1901-1910) – 

І. Франко, залишаючи поза увагою пряме рефренційне значення, так старанно 

виділяє символічно конотовані слова як мотивуючі елементи семантичної 

структури багатьох ФО: волосок – «символ найдрібнішої частини маєтку» 

(первісно снекдохічно «частина худоби»), птах – «символ свободи, бо може 

летіти куди хоче», сорока – «символ говірливості і самовиховання, особливо 

жіночого», баран, вівця є «символом дурноти» [216, с. 47–48]. 

У свою чергу смисл якогось предмета у символі переноситься на інший 

предмет, і тільки в такому випадку другий предмет стає символом першого. 

Символ віддзеркалює дійсність, осмислюється, стає знаряддям перетворення 

самої дійсності. Основа символу – закон аналогії, бо все в предметному світі 

взаємопов’язане та становить універсальну систему і фундаментальну єдність 

[65, с. 56]. Символіка національних реалій (предметів) і слів, які їх позначають, 

концентрує загальнолюдські світоглядні першопочатки і певні національні 

особливості. Наприклад, горлиця в сприйнятті багатьох народів символізує 
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вірність і безкорисливу прив’язаність. У народному мовленні це простежуємо 

через антропометричне порівняння у народній пісні: «Ой дівчина горлиця до 

козака горнеться». Водночас горлиця в українців символізує тужну жінку. Це 

також віща птаха, а її поведінка для хлібороба прикметна: «Горлиця заворкує – 

час сіяти коноплі». Загальномовний словник фіксує пестливу форму горличка, 

вживану як традиційне персоніфіковане звертання до коханої дівчини (жінки), 

пор. у Марка Вовчка: «Нехай мене мир не знає, коли я зраджу тебе, моя 

горличко» [Там же, с. 42–43]. Або візьмемо образ ластівки, що вживається як 

ласкава назва, а особливо пестливі форми дівчини або жінки, наприклад у 

Т. Шевченка: прокинься, моя ластівочко або щебече як ластівка. Разом з тим 

птаха у народному світогляді символізує добро і зло, виступає провісницею 

весни, пробудження, відродження.  

Отож, символічне значення того чи іншого слова виникає на основі 

важливої соціальної ролі предмета чи явища, які позначені цим словом, у 

рамках національної культури. Народ у своєму мовленні, у своїй картині світу, 

спостерігаючи за навколишнім середовищем, переносить певні явища, ознаки 

на себе. Саме тому рослини і тварини поряд з предметами побуту найчастіше 

ставали символам. Здавна людина була якнайтісніше пов’язана і не відділяла 

себе від природи: вважалося, що природа розуміє людину, яка після смерті 

перетворюється в ту ж природу. Цей анімістичний погляд знайшов своє 

відображення у міфах, легендах, казках, у різного характеру пареміях, 

фразеологічних зворотах тощо [216, с. 55]. 

Для народних зоофразеологізмів також характерним є символьна 

насиченість. Зоосимволіка в українській етнокультурі щедро представлена 

фразеологічними одиницями, у яких простежується пряме перенесення якісно-

кваліфікованих властивостей з тварини на людину. Так, наприклад, сліпу 

людину порівнюють з кротом – сліпий як кріт; риба символізує невпевнену 

людину, непостійну – ні риба ні м’ясо або пор. битися як риба об лід, в 

каламутній воді рибу добре ловити, почуватися як риба у воді [Там же, с. 57]; 

ластівка виступає символом дружини, сестри, матері; сокіл символізує 

сильного, розумного, красивого чоловіка; славного козака; голуб символізує 



44 

самотнього покинутого парубка, хоча може виступати і символом кохання; 

лебідь/лебідка символізує дівчину, іноді виступає символом жінки, молодиці (у 

народних звертаннях надибуємо позначувану символіку батька, наприклад, 

«таточку-лебедоньку»). У народному мовленні символом безпритульності, 

безрідності, самотності, матері, дружини, сестри, жінки, а також страдницької 

особи виступає зозуля. Символом сили, незграбності, ласуна у фраземах є 

ведмідь.  

Досліджуючи фразеологічні одиниці, спостерігаємо, що в більшості 

фразем символіка ґрунтується на одній лексемі, що переноситься на 

позначувану реалію. Так, миша символізує бідність: бідний як церковна миша; 

віл – символ важкої праці, невибагливості, буденності: працює як віл; баран – 

символ завзятості, впертості: впертий як баран; корова – символ здоров’я: 

здорова як корова [61, с. 68]. 

Народне мовлення широко представлене символікою тваринного світу 

на основі ототожнення рис та ознак поведінки. Певні види тварин мають лише 

негативну символіку, інші – позитивну, проте є ряд тварин, що мають змішану 

символіку, тобто позитивні та негативні символи. Наприклад, свиня символ 

бруду і нахабства, впертості й дурноти, гріховних звичок; коза (козел) – коза 

символізує плодовитість та піклування, а козел – мужність, хитрість, похіть; 

кіт (кішка) – символ доброго духа житла, незалежності або відьми, темряви і 

смерті; риба – безвольність, безхарактерність, беземоційність; ґець (діал. 

бомок) символізує інтригу чи норовистий характер тощо. 

Зазначаємо, що фразеологічні одиниці є вагомою часткою національної 

культури, що так чи інакше відбивають етнокультурні, народно-психологічні й 

міфологічні уявлення, переживання, світосприйняття. За їхньою допомогою 

формується образ реального чи уявного світу, яким його бачить народ. 

Символіка фразеологізмів яскраво відбиває етнопсихологічні особливості 

носія мови та демонструє вплив мови на формування менталітету народу. 

Погоджуємося з думкою В. Русанівського, що фразеологічний склад мови 

необхідно досліджувати у руслі взаємозв’язку понять «мова-культура-етнос».  
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Народні зоофразеологізми постають здебільшого як продукт народного 

мислення через порівняння з іншими предмета, ознаками, діями. Наприклад: 

червоний як півень; сизий як голуб; зарився як свиня у болото; розбрелися як 

вівці без пастуха; скаче як теля на мотузку; сердитий як змія; в’ється мов 

гадюка; перебалакає як папуга; виглядає як сова; щебече як ластівка; 

дивиться як ясочка; дівча як перепелиця; білий як гуска;, слухає як осел 

черевом; живе як кажан у дуплі; обдерли як білку; вертиться як білка; 

дезертирував як пацюк; змок як вовк і змерз як пес; любить як вовк 

вівцю(зайця); сильний як лев; хитрий як лисиця; говорить як лисиця, а за 

пазухою камінь держить. Взаємозв’язок із фольклором визначає і 

функціонування певних фразем у значенні перефраз. Етносимволіка 

фразеологізмів яскраво відображає світогляд народу, його анімістичні погляди 

з навколишнім світом, його національний колорит і засвідчує очевидний та 

важливий зв’язок між мовою, культурою та етносом.  

 

Висновки до І розділу 

 

Знаковою системою, яка спонукає до з’ясування суті природи 

фразеологізмів та її специфіки виступає мова. Фразеологізми є особливими 

номінативними одиницями, що відображають народне мовлення, світогляд. 

Вони виступають засобом зберігання і передачі культурної інформації про 

людину та навколишній світ і водночас транслюють культурні смисли, 

стереотипні уявлення тощо. Культуру розглядаємо як семіотичну систему, в 

якій синтезуються знаки і смисли, як простір культурних смислів, як систему 

різних кодів, тобто вторинних знакових систем.  

Народне мовлення, яке виступає рушійною силою у творенні 

фразеологічних одиниць, не подає опис картин природи, живих істот самих по 

собі, а проводить асоціативні зв’язки між символікою стану, звичок та дій 

людини. Образи при цьому створюються без певної мети, підсвідомо. 

На позначення досліджуваних одиниць використовуємо такі терміни: 

фразеологізм, фразеологічна одиниця (ФО), етнофразеологізм (ЕФ) та 
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зоофразеологізм (ЗФ). Одиницями повсякденно-побутового, діалектного та, 

зрештою, літературного складу фразеологічного тла мови виступають 

етнофразеологізми на позначення тваринного світу, оскільки саме вони 

охоплюють значну частину духовного та матеріального життя мовця. 

Фразеологізми (в тому числі й етнофразеологізми) виступають також 

особливими вербальними знаками, які виникли на основі культури, передають 

культурну спадщину нації від покоління до покоління, несуть закодовану 

культурну інформацію.  

Для дослідження фразеологічних одиниць прийнятними, на нашу думку, 

є всі методи та форми дослідження, які дозволяють пізнати внутрішню 

сутність мовних одиниць, зануритись у глибини народної творчості, народної 

культури.  

Важливою та первинною ознакою фразеологізму є образність, яка 

набула розвитку завдяки здатності людини до символічного, асоціативного 

мислення. На основі образів сприйняття виникають вторинні образи. В основі 

творення образних фразеологізмів лежать асоціативні зв’язки, перенесення 

ознак з одного предмету чи явища на інше, а також порівняння. Символічне 

значення того чи іншого слова виникає на основі важливої соціальної ролі 

предмета чи явища, які позначені цим словом, у рамках національної 

культури.  

Як підсумок зауважуємо, що фразеологічні одиниці є вагомою часткою 

національної культури, що так чи інакше відбивають етнокультурні, народно-

психологічні й міфологічні уявлення, переживання, світосприйняття. За 

їхньою допомогою формується образ реального чи уявного світу, яким його 

бачить народ. Символіка фразеологізмів яскраво відбиває етнопсихологічні 

особливості носія мови та демонструє вплив мови на формування менталітету 

народу. Фразеологічний склад мови необхідно досліджувати в руслі 

взаємозв’язку понять «мова-культура-етнос». 
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РОЗДІЛ ІІ 

ЕТНОКУЛЬТУРНА КОНЦЕПТОЛОГІЯ ОБРАЗНИХ 

ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ 

 

2.1. Внутрішня форма образних фразеологізмів: семантична ознака 

 

Сучасному мовознавству властиві інтенсивні пошуки теоретичних і 

практичних основ щодо вивчення фразеологічного складу української мови, 

який надалі залишається тим багатим мовним матеріалом, до якого повсякчас 

звертаються дослідники у пошуках глибинних знань про світ, про людину в 

ньому, про тісний зв’язок фразеологічної одиниці з народними звичаями та 

повір’ями. Фразеологічні одиниці, унікальні за структурою, виступають 

засобом збереження цінних відомостей про етнокультуру, вірування, релігію в 

широкому розумінні, відображають особливості світобачення народу, 

психології людини, постають способами фіксації знань про дійсність. Зміст 

мовних одиниць, що базується на мисленні, сприйнятті навколишнього світу, 

відображається у внутрішній формі. А тому важливим чинником у з’ясуванні 

семантики сталої мовної одиниці є з’ясування внутрішньої форми, що на 

даний час є актуальним у дослідженнях багатьох науковців. Погоджуємось з 

думкою дослідників про те, що види фразеологічних одиниць залежать від 

типу їхньої внутрішньої форми. Так, ідіоми постають на основі 

переосмисленої ситуації або її фрагмента, позначуваного прототипом ФО, а 

внутрішня форма фразеологічних єдностей є «формою багатьох форм» 

(В. Ужченко, Л. Авксентьєв) і розподіляється між внутрішніми формами 

компонентів (Л. Ройзензон). 

Відомо, що вперше термін «внутрішня мовна форма» використав у своїх 

дослідженнях В. фон Гумбольдт, представник німецького класичного 

гуманізму. Згодом погляди науковця підтримав у своїх працях О. Потебня, 

який зазначав: «У слові ми розуміємо: зовнішню форму, тобто розуміємо звук, 

зміст, об’єктивований через посередництво звука, і внутрішню форму, або 

найближче етимологічне значення слова, той спосіб, яким виражається зміст» 
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[166, с. 134]. Дослідник слушно зауважував, що внутрішня форма існує у двох 

виявах: як «найближче етимологічне значення» і як «центр образу». При 

цьому О. Потебня звертав увагу на психологічний аспект слова, спрямованого 

на виявлення способу, за допомогою якого слово=знак набуває характеру 

мовної одиниці з певним змістом. Внутрішньомовна мотивованість яскраво 

проявляється під час аналізу народної лексики, особливо в її зв’язку з 

словотвірною парадигмою. Так внутрішня форма постає посередником між 

найменуваннями, вказуючи на те, як «пов’язане дане слово з його 

найближчими попередниками» [165, с. 16]. Погоджуємося з тим, що 

тлумачення О. Потебні про внутрішню форму слова є вихідним у розумінні 

внутрішньої форми фразеологізму, оскільки із з’ясуванням внутрішньої форми 

слова повинно починатися вивчення всіх інших інгредієнтів мови як складної 

системи систем.  

Цікавою в цьому руслі є розвідка В. Франчук «Олександр Опанасович 

Потебня. Сторінки життя і наукової діяльності». Науковець зазначає, що під 

внутрішньою формою слова О. Потебня розумів ознаку предмета, яка лягла в 

основу його найменування. Проте слово не може відобразити всіх 

властивостей і якостей позначуваного ним предмета, воно лише називає одну з 

його ознак. Наприклад, російське слово подснежник вказує на відому квітку, 

яка має багато якостей і властивостей (колір, будову квітки, стебла і коріння, 

хімічний склад тощо), але саме слово називає одну ознаку рослини: «Та, що 

перебуває під снігом, вибивається з-під снігу». Називання рослини через 

уявлення про неї і є внутрішньою формою слова [232, с. 79]. Щодо семантики 

лексеми дуб, то як зауважує дослідник, «історія цього слова губиться в глибині 

віків, і про його первісне значення можна тільки висловлювати припущення. 

Однак слова, що втратили внутрішню форму, не мертві для мови. Від слова 

дуб утворюються похідні: дубовик – гриб, який росте під дубом». Також автор 

запевняє, що запозичені слова не мають внутрішньої форми, «вони її 

обов’язково мали, а тому в мові, що їх запозичила, можуть стати основою 

нових слів. Так, наприклад, французьке слово бетон не має в українській мові 

внутрішньої форми, але від нього утворене бетонувати, що означає «заливати, 
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покривати бетоном» [Там же, с. 79–80]. Внутрішня форма властива не тільки 

повнозначним словам. Колись її мали і слова службові. Поняття внутрішньої 

форми можна застосувати до граматичних форм, синтаксису, до всієї будови 

мови. У найдавніші часи мислення було чуттєво-образним: властивості, 

ознаки, дії предметів і людини уявлялися конкретно, не абстрагувалися від 

їхніх носіїв. У зв’язку з цим О. Потебня вважає, що відомі нам граматичні 

категорії – іменники, дієслова, прикметники, прислівники та інші – явища 

відносно пізніх історичних епох у найдавнішій чуттєво-образній мові існували 

лише первісні імена, в яких у нерозчленованому вигляді виявлялися і 

субстанції, і дії, і властивості. Із поступовим розвитком абстрактного мислення 

з первісного імені вичленовуються давні іменники і дієслово, а потім – усі інші 

граматичні категорії [Там же, с. 80]. 

Поділяючи думку О. Потебні, В. Виноградов наголошував, що 

внутрішня форма може змінюватися «лише на тлі тієї матеріальної і духовної 

культури, тієї системи мови, в контексті якої виникло або видозмінилось дане 

слово чи сполука слів». Наприклад, спить і курей бачить означало – хитрий, 

винахідливий; у сучасній мові вже не виражає характерної ознаки вдачі 

людини, а передає фізичний стан: людина не спить, а злегка дрімає. Проте за 

В. Виноградовим, основною ознакою внутрішньої форми виступає фактор 

«семантичного порядку», а саме немотивованість. Наприклад, звороти на 

зразок скребтú (кому) рéдьку – «читати нотації» чи вúкинути ґедзика – 

«сказати щось дратівливе» на матеріалі зіставлення є виявами глибинної 

образності [28, с. 210]. 

У сучасному мовознавстві вважається, що саме В. фон Гумбольдт та 

О. Потебня стоять біля витоків джерел сучасної лінгвістичної теорії 

внутрішньої форми (далі – ВФ). Питання про спільне та відмінне у поглядах 

цих двох дослідників на проблеми ВФ, на оригінальність та значення внеску 

вчених до теорії внутрішньої мовної форми виступає предметом низки 

наукових досліджень. Цікавим, на нашу думку, є наукова робота Т. Черниш 

«Внутрішня форма мовних одиниць і проблема мовного образу світу», в якому 

дослідниця порівнює погляди щодо внутрішньої форми згаданих науковців та 
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зазначає, що існує відмінність у підході як до змісту, так і обсягу цього 

поняття. Ці розбіжності, пов’язані з відмінністю у засновках їхніх 

загальнолінвістичних концепцій, відображалися і на виділенні ними того 

мовного матеріалу, в якому зазначена категорія втілюється [238, с. 83]. 

Водночас Т. Черниш стверджує, що В. фон Гумбольдту належить пріоритет не 

у сформуванні поняття внутрішньої форми, а у віднесенні його до площини 

мовних явищ.  

Як уже згадувалося вище, поняття внутрішньої форми було розроблено 

насамперед для мови (В. фон Гумбольдт) і слова (X. Штейнталь, О. Потебня); 

під ним розуміли спосіб поєднання думки й звука в слові. Пізнаючи світ, 

називаючи його реалії тим чи іншим словом, людина порівнює їх з чимось 

іншим, раніше пізнаним. Тобто одне стає прообразом іншого. О. Потебня 

називає такий прообраз «внутрішньою формою слова» або «уявленням», що 

виражає глибинне значення слова.  

Т. Нікітіна стверджує, що давно вже доведено тісний зв’язок фразеології 

з національно-культурними традиціями мовного колективу і тому багато ФО у 

своїй внутрішній формі відбивають соціокультурну своєрідність, викликану 

умовами життя й особливостями історичного розвитку певного народу [158, 

с. 289].  

Проте, як бачимо, за результатами нашого дослідження у 

фразеологічних одиницях відображена певна система образів, які виступають 

виразниками світобачення народу, тісно пов’язані з народними звичаями, 

віруваннями, традиціями та мають певне сакральне значення. Пізнати 

внутрішню форму таких фразеологічних одиниць, в тому числі й 

зоофразеологізмів, іноді надзвичайно складно, оскільки необхідно зануритись 

у глибину народного світобачення та етнокультури. Напр., вовча яма, 

смаленого вовка не бачити, вовк в овечій шкурі, вовче око, вовчий білет, дать 

куницю, черв’як точить, на м’яких перинах блохи трусити тощо [ЛК]. 

Серед науковців, дослідників фразеологічних одиниць, які 

безпосередньо звертали увагу на їхню внутрішню форму, на сьогодні побутує 

низка різних поглядів. Так, Б. Ларін внутрішню форму пов’язує з 
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метафоризацією, «семантичним збагаченням» «у бік образної типовості» [120, 

с. 145–148]. У той же самий час B. Жуков стверджує, що внутрішня форма – це 

oбраз, створений «взаємодією вільного словосполучення з переосмисленим на 

його основі фразеологізмом» [78, с. 8], бо внутрішня форма, на думку 

науковця, зумовлюючи семантичний розвиток фразеологізму, сама по собі не 

здатна виступати диференціальною (смислорозрізнювальною) ознакою 

значення фразеологізму. Тому смисловий зміст фразеологізму не може бути 

розкритий за допомогою слів, що входять у вільне словосполучення такого ж 

лексичного складу [79, с. 11]. За В. Білоноженко, внутрішня форма 

фразеологізму – це ніби етимологічний образ, прототип фразеологізму, який 

живе в його семантичній структурі і передбачає його семантичний розвиток 

[20, с. 55–60]. Водночас, вказуючи на важливість у дослідженні порушуваної 

проблеми, В. Русанівський у своїй розвідці «Основа розвитку думки» зазначає, 

що із з’ясуванням внутрішньої форми слова повинно починатися вивчення 

всіх інших інгредієнтів мови як складної системи систем [20, с. 5].  

У свою чергу внутрішня форма фразеологічної одиниці для 

М. Коломійця та А. Куніна – це «мотивуюча образність фразеологічної 

одиниці, основана на дериваційних зв’язках її значення із значенням 

прототипу» [115, с. 146; 97, с. 8]. 

У дослідженні фразеологічних одиниць на позначення мовлення, 

Г. Пашковська робить висновок, що, здійснюючи етимологічний аналіз 

фразем, необхідно враховувати, що розрізняються ФО з живою і втраченою 

внутрішньою формою. Під першою розуміють ознаки номінації ФО, які легко 

усвідомлюються. При цьому мовці без утруднень переходять від значення 

елементів фразеотвірних систем до цілісного метафоричного значення ФО. 

Такі фраземи легко «дефразеологізуються», їхні прототипи «лежать на 

поверхні», наприклад, тримати язик за зубами [162, с. 123]. Або, наприклад, 

голосочок як щебіт солов’я [П 2001, с. 293], сміливий як сокіл [П 2001, с. 352]. 

Яскравим прикладом виступає й зоофразеологічна одиниця як горобчик на 

коловатниці (жити) «жити в достатку, добре», бо живе для них слово 

коловатниця «гіллясте, щедре на сім’я стебло конопель» [14, с. 12].  
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Відповідно за В. Ужченком учення про внутрішню форму охоплює 

фундаментальні поняття лінгвістики – зв’язок мови й етнокультури, мови й 

мислення, означуваного й означаючого, синхронічного й діахронічного. 

Внутрішня форма ФО має вмотивованість, яка з часом затемнюється, що 

змішує в уяві мовців мотивацію ФО. Оскільки поняття «затемнення» категорія 

динамічна, то дихотомічний поділ фразем на мотивовані й немотивовані 

повинна заступити детальніша градація: мотивовані – напівмотивовані – 

немотивовані, що більш адекватно відтворює їхні хронологічні видозміни 

[171, с. 95, 105]. 

На сьогодні зростає інтерес учених до мовних образів, внутрішньої 

форми, до розуміння поняття контексту як до втілення мовної моделі світу та 

їх окремих маніфестацій [36, с. 32]. Так, за тлумаченням С. Єрмоленка, 

внутрішня форма не є одноплановим утворенням, унаслідок чого вона вказує 

на ще один можливий аспект утілення зв’язку між загальним характером 

епістемічної перспективи дискурсу і його власне мовною структурою. При 

цьому зміст, пов’язаний із цією категорією, передовсім включає в себе 

мотиваційний (ономасіологічний) стосунок, наявний у вираженні 

внутрішньою (семантичною) формою певного позначуваного [64, с. 7].  

Внутрішня форма фразеологізму виражає засіб бачення світу носія мови, 

виступає засобом відображення навколишньої дійсності. За твердженням 

О. Майбороди, поняття внутрішньої форми дає ключ до розуміння способу 

поєднання думки зі звуковим комплексом [142, с. 1]. Внутрішня форма 

фразеологізму може бути представлена тільки через значення і структуру 

вільного словосполучення. У свою чергу вільна словосполука є матеріальною 

базою фразеологізму, а його внутрішня форма репрезентується через значення 

і структуру компонентів, зміст і форма яких перебувають у складних 

взаємовідносинах. При цьому дослідник доходить висновку, що етимологічні 

пошуки в царині фразеології просто необхідні, оскільки вони проливають 

світло на стан внутрішньої форми. Історія ФО, їхнє виникнення і розвиток, 

формування внутрішньої форми є результатом багатовікових зусиль людської 

думки осмислити явища природи, суспільного життя й оволодіти ними. Такі 
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пошуки можуть свідчити про віддалені епохи, від яких не дійшло до нашого 

часу ніяких інших даних («шилом моря не нагрієш», «їсти землю», «збити з 

пантелику»). Тільки семантична прозорість складників ФО приходить на 

допомогу дослідникам у визначені внутрішньої форми [Там же, с. 14]. 

Більшість науковців значну увагу приділяють ролі мотивованості 

внутрішньою формою значення мовних одиниць із урахуванням їхньої 

стратифікації від елементів слова – морфем – до широких синтаксичних 

перетворень – текстів (В. Виноградов, В. Гак, В. Русанівський, М. Голянич, 

Т. Кияк та ін.). У науковій літературі поширене розуміння внутрішньої форми 

як: 1) найближчого етимологічного значення (діахронічний аспект);                     

2) у синхронії: характеру зв’язку між звуковою оболонкою слова і його 

початковим змістом (Р. Будагов); 3) внутрішня семантична основа певного 

значення слова (Л. Новиков); 4) зміст, об’єктивований у матеріальній формі, 

пов’язаний із актуальним значенням (М. Голянич); 5) виражена словом ознака 

комунікації (В. Гак, В. Ужченко); 6) образ, уявлення, що асоціюється у 

свідомості мовця з попереднім значенням і є мотивуючою основою конотації 

(В. Телія, В. Білоноженко).  

Внутрішньою формою фразеологізму є образ, який певною мірою 

мотивує цілісне значення ФО. Для формування фразеологізму важливим 

компонентом виступає ключове слово, навколо якого й формується певне 

образне уявлення за допомогою характеристик, ускладнюючи при цьому саме 

розуміння внутрішньої форми фразеологізму. Наприклад, фразеологізм 

в’їхати на білому коні на означення «з’явитися як переможець, як людина, що 

досягла тріумфального успіху». 

У своєму дослідженні погоджуємось з думкою науковців, що внутрішня 

форма – це елемент семантичної структури ФО, що тісно пов’язана з 

образністю, формує образ та усвідомлюється мовцями як відтворення 

реальних процесів навколишнього середовища. Образне світосприймання в 

основному ґрунтується на метафоризованому осмисленні буття, традицій, 

звичаїв, обрядів, вірувань із урахуванням психоповедінкових архетипів, 

емоційно-почуттєвої цілісності «української душі» та лежить в основі 
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творення фразем української мови, їхньої внутрішньої форми. Проте внаслідок 

певних семантичних змін фраземи набувають нового аспекту, що проявляється 

у нових властивостях предмету чи явища, стираючи образність фразеологізму. 

Здебільшого це відбувається, коли мовці у фраземі замінюють ті компоненти, 

які стали вже незрозумілими і, як наслідок, виникає новий образ. Наприклад, 

фразеологічні одиниці життя собаче [П 1990, с.155]; вбрався, як до ведмедя в 

куми [30, с. 30]; сильний ведмідь, а дуги не зігне [П 1984, с. 59]; очиці у вовчиці 

– наче блискавиці [П 1989, с. 77]; погнався за зайцем та коневі голову зламав 

[П 1989, с. 62]; щебече, як соловейко, а кусає, як гадина [30, с. 25]; завзяте, як 

панське щеня; вовк прийшов у овечій шкурі; обмок, як вовк (як лис); обмерз, як 

пес, та все задурно; ні пес, ні баран, але й не Іван [Номис]; дочитався до 

білого лебедя [П 1990, с. 314]. 

Однією з функцій внутрішньої форми як частини смислової структури 

(за твердженням В. Виноградова) пов’язано розуміння внутрішнього 

образного стрижня фрази, коли численні міцно злютовані фразеологічні групи 

легко розшифровуються як образні вислови [28, с. 317]. Тому, досліджуючи 

фразеологічні одиниці, відзначаємо, що семантика фразеологізмів залежить від 

ряду лінгвальних та екстралінгвальних чинників, від зміни структури 

фразеологізму, його значення, місця ФО у вузькій сфері мовлення чи навпаки 

– набуття необмеженого застосування; пор. фразеологічні одиниці (тримáти 

язúк за зубáми); фразеологізми, сформовані на основі контрасту, паралелізму, 

синонімії тощо, які відбивають протилежні, зіставні чи схожі поняття                     

(і замерз, як пес, і голодний, як собака; ні риба, ні м’ясо; і вашим, і нашим; ні 

вовк , ні заєць; ні сич, ні сова; ні пес, ні баран); порівняльні звороти із 

загальновідомими компонетами (як риба з водою; щебече, як соловейко, а 

кусає, як гадина); тавтологічні звороти без компонентів із своєрідною 

семантикою (баран бараном; свиня свинею; собака собаку знає); 

фразеологізми, що постали на основі широковживаних терміносполучень 

(перша ластівка). Або фразеологізми з живою (загальномовною) символікою 

(горобців рахувати, уперлась (уперся) як баран у сіно [П 2001, с. 79]; тоді 

буде, як рак свисне [1991, с. 352]; пливе мов лебідка [П 2001, с. 191]; дибає мов 
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качка коливається [П 2001, с. 329]; кожний має свого хробака [П 1989, с. 226]; 

гудуть як бджілки [П 2001, с. 131]; дочка як ластівка: пощебече, пощебече та 

й полетить [Збірка, с. 162].  

У результаті певних змін думки виникає переносне значення 

фразеологізму, в якому зовсім або майже зовсім не відчуватися первісне 

значення, оскільки безпосередній зв’язок словосполуки з конкретною 

ситуацією явища зникає, відчутна образність стирається з плином часу, а 

внутрішня форма її забувається. Постає нова номінативна одиниця – 

фразеологізм – з новою внутрішньою формою, напр., бджоляний вовк, медвідь 

пиво варить [П 1989, с. 387]; затявся у волову шкуру [П 1900, с. 399]. 

Досліджуючи внутрішню форму фразеологізмів, проникаємо у їхню 

суть, намагаємось з’ясувати первісне значення. Власне, такий спосіб 

дослідження притаманний більшості науковцям. Так, Д. Ужченко, 

розкриваючи певні зоофразеологізми, зазначає, що, наприклад, у 

фразеологічних одиницях перелітний птах, ранній птах, пізня птиця, важна 

птиця компонент птах (птиця) залишається «пасивною» образною опорою 

словосполучення з новою референцією; активним фразеотворчим 

компонентом у формуванні нового метафоричного значення стає означальний 

компонент: перелітній – «людина, яка не затримується довго на одному місці», 

тобто ніби «перелітає»; ранній – «людина, яка встає і починає працювати 

вдосвіта, тобто рано»; пізній – «людина, яка встає і починає працювати пізно»; 

важний – «людина, яка в суспільстві має вагу». Також автор серед ЗФ виділяє, 

за сферою походження прототипів, три групи: 1) орнітофразеологізми,                    

2) власне зоофразеологізми та 3) (умовно названі) вислови, що 

започатковуються на основі спостережень за безхребетними, рибами, 

земноводними й плазунами. Науковець стверджує, що становлення 

внутрішньої форми та її «розвиток» найтісніше пов’язані з етимологічним 

образом, із значенням і внутрішньою формою складників ЗФ, особливо 

фаунонімів, із міцним «вростанням» образної основи в зоофразеологічний 

корпус національної мови, ширше – у національну етнокультуру. 

Фразеоносними сферами для ЗФ є насамперед господарська діяльність і умови 
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життя етносу, духовна культура, фольклор. Із трьох виділених груп ЗФ 

найбільшою продуктивністю відзначаються орнітофразеологізми і власне 

зоофразеологізми. Внутрішня форма ЗФ найвиразніше висвічується на фоні 

іншомовних зоофразеологізмів. Зіставлення ЗФ підкреслює їхню національну 

самобутність і неповторність [225, с. 131–132, 133, 148]. 

В. Ужченко та Д. Ужченко розрізняють ФО за живою і втраченою 

внутрішньою формою, які в процесі творення переходять від вільних 

словосполучень, фраз, лексичних стійких словосполучень до цілісного 

метафоричного значення ФО (віддавати життя, втоптати в багнюку (кого), 

вуха насторожилися (в кого), підняти завісу). Інші ж фразеологічні одиниці з 

часом втрачають внутрішню форму (забивати баки (кому), точити баляси, ні 

Богу свічка, ні чорту кочерга, вилами по воді писано, (прочитати) від дошки 

до дошки) й потребують етимологічних пошуків. Таким, для прикладу, є 

фразеологізм вийти сухим з води. Іноді цю ФО пояснюють «Божим судом», 

коли обвинуваченого кидали у ставок, річку чи озеро, щоб установити його 

вину. Якщо його «вода приймала» – то він був невинний. Якщо ж він 

випливав, тобто «вода його не приймала», то був винний. За цією версією, 

вийти сухим з води означало «уникнути Божого суду». Насправді ж джерелом 

виразу є стійке порівняння як з гуски вода, що стало основою для розгорнутих 

формул у замовляннях на зразок з гуся вода. Образ гуски, з якої стікає вода, не 

змочуючи пір’я (через особливу жирову змазку), лежить і в основі порівняння, 

і в основі фразеологізму виходити сухим з води. Ці звороти ґрунтуються на 

реальних життєвих спостереженнях, які зазнали в складі замовлянь 

міфологічного осмислення й семантичного збагачення [223, с. 63–64]. 

 Відповідно до тверджень науковців, внутрішня форма вторинної мовної 

одиниці постає результатом взаємодії словосполучення – прототипу й 

метафоризованої похідної одиниці – фразеологізму; мотивувальної вербальної 

бази мотивуючого словокомплексу й мотивованого фразеологізму; 

дериваційної бази (матеріал мови чи мовлення, який підлягає матеріалізації) і 

нового фразеологічного словосполучення. Важливо також знати ситуацію, що 

спричинила образ, виявити вихідну модель, тобто реконструювати вихідне 
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вільне словосполучення з прямим значенням компонентів, які й формують 

образ ФО, стають матеріальним вираженням її внутрішньої форми. Ширше – 

ВФ фразеологізмів як елемент їхнього значення з’ясовується (встановлюється) 

тільки на тлі матеріальної та духовної культури етносу. Звідси й зростаюча 

увага до лінгвістичного статусу компонентів ФО, ідеографічного групування 

фразеологічного фонду [Там же, с. 65]. Так, наприклад, ФО сороку скакати 

постала на основі весільної обрядодії – танцювати на лавах після того, як 

винесуть сорочку молодої з комори; танцюють на чолі зі старшим дружком, 

що тримає в руках цю сорочку; танці супроводжуються відповідними піснями; 

також танцюють тричі навколо хати у бік, протилежний рухові Сонця; водити 

сороки – у весільній обрядодії після першої шлюбної ночі йти (їхати) до хати 

молодої на частування з відповідними піснями; ходити перезвою [Грінченко. – 

Т. 4. – с. 168; Знаки, с. 568–569]. Як бачимо, ключовим елементом, який 

лежить в основі творення даних фразеологічних одиниць, виступає лексема 

«сорока». Або інша ФО, яка виникла на діалектному ґрунті і трапляється у 

мовленні буковинців бити свинки, що позначає рід гри, коли м’яч заганяють у 

ямку [СБГ, с. 480]. Ключова лексема даного вислову і формує певне образне 

сприйняття навколишнього світу.  

Отже, в основі внутрішньої форми фраземи лежить образне 

світосприймання, що ґрунтується на метафоризованому осмисленні буття, 

традицій, звичаїв, обрядів, вірувань. Фразеологізми, яким притаманна 

образність, виступають найціннішим матеріалом у мові, через фольклорні 

тексти замовлянь, вірувань, оповідей-міфів (у формі, казки, переказу, легенди, 

анекдоту), вербальних фрагментів весільних та інших обрядів, ритуальних 

дійств вони проникають у наше мовлення. Власне це спонукає до 

вичленовування народних фразеологізмів, особливе місце серед яких належить 

народним висловленням – пареміям. Наприклад, паремії пов’язані з повадками 

тварин, птахів: «Кожна корова своє теля лиже», «Доки рак свисне», «Пішов як 

рак по дріжджі», «Дійна корова», «На заячий скік», «Старий віл борозни не 

псує», «Хоч кінь на чотирьох ногах, і той спотикається». Народні паремії 

виступають яскравим вираженням обрядових дійств, тим самим засвідчуючи 
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багатство народного мовлення, його символічність. Пор. приказку «Котрий віл 

тягне, того ще й б’ють» або народне прокляття «Щоб тебе волами возили». 

Власне, заглибившись у символічність цього прокляття, з’ясовуємо, що воно 

виникло в давнину, коли під час похоронної обрядовості везли покійника на 

волах. Звідси й символ смерті. 

Досліджуючи етнофразеологізми, спостерігаємо, що часто для 

з’ясування внутрішньої форми необхідно заглибитись у давню історію 

виникнення даного словосполучення. Адже зміни структури фразеологізму, 

його семантики, стилістичних переміщень чи використання у вузькому або 

широкому значенні призводить до втрати початкової номінації. Наприклад, 

відомий етнофразеологізм собаку з’їв, а на хвості подавився – означає: 

серйозну справу виконав, а на малому знесилився, тим часом собаку з’їв –

 набув досвіду в якійсь справі. Після втрати другої частини ФО набула 

узагальнення і стосується будь-якої ситуації. 

 Проте з часом ФО зазнає більших чи менших семантичних змін, 

зрушень, трансформацій, що позначаються передусім на її метафоричній, 

образній першооснові, а звідси – на виявленні нових властивостей предметів і 

явищ, нового прагматичного аспекту [103, с. 21–27]. Внутрішня форма не є 

одноплановим утворенням, унаслідок чого вона вказує на ще один можливий 

аспект утілення зв’язку між загальним характером перспективи дискурсу і 

його власне мовною структурою. Зміст, пов’язаний із цією категорією, 

передовсім включає в себе мотиваційний (ономасіологічний) стосунок, 

наявний у вираженні внутрішньою (семантичною) формою певного 

позначуваного» [64, с. 7]. За твердженням М. Жуйкової, внутрішня форма 

слова чи фразеологічної одиниці має суб’єктивний характер, тобто вона 

зумовлена не лише повсякденними уявленнями про світ, а й світом ідеального 

– духовною культурою народу, часом вельми архаїчною, а тому внутрішня 

форма слова може зберігати ознаки допоняттєвого, синкретичного мислення, 

виглядати не суттєвою чи алогічною [77, с. 67]. 

Досліджуючи фразеологічний склад народного мовлення, виділяємо ряд 

словосполучень, які становлять собою образні усталені мовні формули. Від 
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власне фразеологізмів вони відрізняються тим, що їхні компоненти зберігають 

своє пряме лексичне значення і їм не властиве яскраво виражене емоційне 

забарвлення, наприклад: бридкий як здохлий пес; весело як собаці після ціпа; 

весела як пташка; швидкий як черепаха; гризе го як міль; гойкає як на вола; 

гудуть як мухи в пляшці; дразнить як собаку; крутиться як пес у сливах; 

ласиться як кіт на сало; стоять мов вівці.  

Народне мовлення багате на афоризми, розкриття етносимволіки яких 

передбачає собою реконструкцію фразеологізмів та паремій, оскільки несе в 

собі глибинне значення мовленнєвого виразу, пізнати який можна, лише 

занурившись у глибини народу. Наприклад, асоціативний ряд людина 

(господар) – з одного боку – небажаний (або чужий, непроханий) гість у хату, 

що постає в образі, скажімо, вовка. З другого боку, можна провести паралель з 

чортом (бісом, дідьком, нечистою лихою силою), ім’я якого здавна 

табуюється, бо вважалося, що зайвий раз називати його означає накликати 

нечисту силу в оселю. Здавна в народі не радили згадувати чорта, особливо на 

ніч, бо той міг явитися непроханим гостем. Тому й кажуть про вовка як про 

злу силу – на вовка намовка (про вовка промовка), а вовк у хату. Тобто маємо 

асоціативну паралель людина (добра або зла) – вовк або чорт (небажаний 

злий гість). Пор. ще негативні «вовчі» характеристики: вовчий апетит, вовчі 

ягоди, вовки в овечій шкірі, вовк і пораховану вівцю з’їсть; ще застереження від 

страху вовків боятися – в ліс не ходити тощо. Тому певна символічність та 

шанобливе й обережне ставлення до тварини породило виникнення мовного 

вислову з лексемою «ґава», тобто вигадана істота, якою лякають дітей, 

наприклад, лягай спати, бо ґава йде [СБГ, с. 65].  

На нашу думку, найпродуктивнішим і найдавнішим способом творення 

сталих мовних сполучень, є порівняння. Скажімо, символом сили, здоров’я, 

працьовитості виступає у народному мовленні віл чи кінь. У світогляді народу 

вони символізують могутність, силу та кремезність людини. В основному віл 

(кінь) здавна асоціюється з працьовитою людиною, тобто такі порівняння 

підкреслюють трудову спроможність людини, пор. ряд зразків: працює 

(робить) як віл; працює як чорний віл; захекався (задихався) як віл у борозні; 
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гнеться як віл у ярмо; впрягти як вола в ярмо; працює як [чорний (той)] віл            

[у ярмі]; тягне як віл воза; тихий як робочий віл; працює як кінь; працює як 

коняка. У вищезгаданих порівняннях бачимо як вибудовується асоціативна 

модель образів вола чи коня у порівнянні з людиною, яка важко і надмірно 

працює. Пор. ще здорову силу тварин: здоровий як віл; здоровий як кінь. Проте 

є певна символічність й у виникненні сталих мовних виразів, похідних від 

лексеми «кінь», наприклад, кінський великдень, кінський петро – у значенні 

«ніколи», пор. Йму лиш позич гроший, то віддаст на кінский великдень; кінска 

мнєтка – дика степова м’ята [СБГ, с. 203]. 

Цікавими є зразки порівнянь, у яких підкреслюються ознаки жадібності, 

настирливості, впертості, нехтування небезпекою: допався до добра як віл до 

браги; преться як віл на рогатину. Про невеселу, дуже засмучену людину 

кажуть: як (мов, неначе) [чорний] віл на ногу наступив.  

Водночас образ свині у національному сприйнятті українців передає 

чітко виражену негативну характеристику. Комічний ефект запрограмований у 

деяких компаративних фразеологізмах, які передають суто українські 

настанови і орієнтири суспільства, наприклад: личить як свині сідло; личить 

як свині хомут; гарно як свині під лопухом; пристало як свині наритники; 

влізливий як свиня; свиняча справа; свиняча натура. Розумові здібності 

узагальнилися у такому влучному вислові: дурний як сто свиней. Поведінка 

людини, неадекватна її реальному становищу, засуджується у народі, але 

висловлюється це в іронічному плані на зразок: величається як свиня в барлозі 

(болоті); благородна як свиня городна. 

Отже, спостереження над фразеологічними одиницями, породженими 

народним мовленням, формує глибинні знання історії, культури етносу, що, у 

свою чергу, дає змогу глибше проникнути у природу багатьох 

фразеологізованих народних висловів, тим самим пізнати їхню внутрішню 

форму.  

Проблема внутрішньої форми у вітчизняній науці ґрунтується на вченні 

О. Потебні про внутрішню форму слова. А внутрішня форма фразеологізму 
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може бути представлена тільки через значення і структуру твірного вільного 

словосполучення. 

Вільна словосполука є матеріальною базою фразеологізму, а внутрішня 

форма його репрезентується через значення і структуру компонентів, зміст і 

форма яких знаходяться у складних взаємовідношеннях. 

 

2.2. Сакральність народного слова та виразу 

 

Народне слово, народна мова виступає головним елементом 

національної культури кожного народу, що яскраво відбиває етнокультурні, 

народно-психологічні й міфологічні уявлення, переживання, світосприйняття. 

За допомогою слова, мови носії формують свій образ реального чи уявного 

світу, об’єднавши воєдино образ та саму дійсність та створюючи таким чином 

народну картину світу. Лексеми, які наповнюють цю картину світу, 

допомагають пізнати душу, вірування, історію певного етносу. Прагнення 

виділити, описати й осмислити основні морально-етичні категорії людського 

буття, пізнати їхню природу, властиві їм трансформації смислів, а також 

образний світ зумовлює інтерес науковців до вивчення народної лексики та 

фразеології, яка виступає не лише окрасою, скарбом мови і народного досвіду, 

а й цікавим та багатим матеріалом для наукового розгляду, зокрема 

етнолінгвістичного.  

У мовних одиницях народного світосприйняття яскраво відображається 

сакральність нашого мовлення, що має не лише матеріальне вираження, але й 

відображає духовні глибини, навіяні уявним потойбічним світом. Взагалі 

науковці сакралізацію (від лат. sacer – cвященний, святий, присвячений 

божеству, непорушний) трактують як надання предметам, явищам, діям, 

людській свідомості надприродного значення, внаслідок чого вони виводяться 

за межі «природних зв’язків», потрапляють у позицію виняткової ваги, 

цінності і на цій підставі вимагають благоговійного ставлення до себе [31, 

с. 236]. У Словнику-довіднику з релігієзнавства сакралізація визначається як: 

«1. Поширення впливу релігії на сферу свідомості, духовну культуру особи, 
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групи, суспільства. 2. Надання матеріальним предметам, особам, окремим діям 

тощо магічних властивостей, розуміння їх як сакральних» [244, с. 312–313 ]. За 

тлумаченням Н. Бабич, сфера sacrum – передбачає переключення в іншу 

систему світосприйняття [13, с. 33]. Фразеологічний аспект концептуалізації 

сакральної сфери поданий у роботах М. Жуйкової, А. Коваль, Л. Савченко, 

М. Скаба. Стосовно фразеологізмів з їхньою образно-ситуативною 

мотивованістю, що безпосередньо пов’язана зі світоглядом народу – носієм 

мови, основним нервом культурної конотації є образна основа, система 

образів, закріплених у фразеології, що так чи інакше пов’язана з матеріальною, 

соціальною або духовною культурою певної мовної спільноти [200, с. 214–

215].  

 Сакральність мовлення проявляється у шанобливому ставленні до слова, 

до вірування у його значущу силу, могутність. У свій час М. Костомаров 

зауважував, що слову ще з глибокої давнини приписувалася всемогутність, і це 

вірування залишається в силі досі, оскільки жодний обряд не обходиться без 

певного словесного супроводу. З давніх-давен людина усвідомлювала суть 

поняття священного слова, яке відображається у мовній картині світу, у 

вербальному вираженні її думок, прагнень, у її діях тощо. У Священній Книзі, 

як уже зазначалось, сказано: «На початку було Слово, а Слово в Бога було, і 

Бог було Слово» (Ів. 1:1) [19, с. 112]. Адже Боже слово, яке ототожнюється з 

Богом-Отцем і Богом-Сином, споконвіку викликало певну пересторогу в 

діяннях людини та щиру віру в здійсненність власних думок. Слово, вірили, 

лікує, приносить добро, благословляє, підносить або, навпаки, може шкодити, 

здатне нагнати хворобу і навіть убити. Воно (слово) здатне перетворити 

людину в тварину, дерево, камінь. А той, хто добре володів словом, міг навіть 

сам перетворюватися за його допомогою – літати у повітрі, не тонути у воді, 

не горіти у вогні, тобто «володіти всесвітом». Тож можна почути застереження 

від небажаної події чи побажання, напр.: Не говори такого, ще в лиху годину 

скажеш! (як застереження, що певні слова збудуться) або застережні формули 

на зразок: В добрий час сказать, а в лихий мовчать; Якби твої слова та й 

Богові у вуха; Не згадуй проти ночі.  
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Сакральне світосприйняття народу яскраво виражається у мовних 

одиницях, які передають анімізм та анімітизм давніх вірувань. Адже давня віра 

була анімістичною, тобто людина вірила, що все довкола неї живе (почуває, 

розуміє, має свої бажання, бореться за своє існування, як усяка жива істота), а 

тому до природи первісна людина ставилась, як до істоти живої. Культ 

природи стояв в основі первісного релігійного світогляду, коли релігія була 

одухотворенням усього довкілля. У народних творах небесні світила, дерева, 

рослини, квіти, річки, звірі, каміння, вітри і т. ін. – усе було живе й олюднене, і 

для дохристиянської людини це не була проста метафора, як це сприймаємо 

тепер, – це була для неї релігійна правда [159, с. 13–14]. 

Вірячи в сакральну силу слова мовленого, носії мови намагалися вдало 

його використати. Сакральне значення певних лексем яскраво виражається в 

обрядових контекстах, де мовленому слову надається особлива увага. 

Особливо це відбивається в замовляннях, у молитвословах магічного 

характеру, де закладено глибоку віру в чудодійну силу впливу слова 

мовленого на вищі духовні сили. Адже наші предки, живучи серед природи, 

віруючи у її життєдайну силу, не могли не звертатися до неї по допомогу, як і 

до тварин. При цьому вірили не лише в добрі, але й у темні, лихі сили. Віра у 

вербальну магію слова давала можливість людині відчути невидимий світ, 

намагатися керувати ним, а також впливати за допомогою слова на своє 

майбутнє, своє життя.  

Сакральність народного мовлення яскраво проявляється у 

фразеологізмах, які найвиразніше передають народний дух і нев’янучу красу. 

У мовних одиницях такого типу найяскравіше виявляється національна 

особливість і самобутність з специфічними мовними формулами, із 

закодованою інформацією про минуле наших предків, їхній спосіб сприйняття 

світу та оцінювання всього сущого. Вони акумулюють культурні надбання 

народу, тільки їм притаманним способом маніфестують дух і його 

неповторність, ментальність. Етнофразеологізми відтворюють історичні події 

й соціальне життя, вирізняють найменші порухи нашого серця, розповідають 

про неосяжний світ людських почувань, вражають точністю асоціацій між 
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природою, звичайними життєвими фактами і людською поведінкою, емоціями 

й учинками. Вони – скарбниця поетичних уявлень народу. Як зазначав 

І. Огієнко, добірна національна фразеологія – «душа кожної мови, сильно її 

красить і збагачує» [159, c. 41]. Усе матеріальне життя, обряди, вірування, 

повір'я, забобони відклалися в стереотипах поведінки будь-якого народу й 

вербалізувалися в численних етнофразеологізмах з яскраво вираженим 

сакральним змістом. 

Серед досліджуваної групи фразеологізмів, відзначаємо чимало 

фразеологізмів з відповідною образною основою, взяті з тексту Біблії та які 

визначають певну концептосферу й представляють сакральність. Наприклад, 

терновий вінок [СФУМ, с. 110], агнець Божий, блудна вівця [СФУМ, с. 94], 

блудний син [СФУМ, с. 646], нести свій хрест [СФУМ, с. 433], як з хреста 

знятий [СФУМ, с. 271], манна з небес [СФУМ, с. 367] та ін. Чимало 

фразеологізмів такого типу стали народними, на зразок заблудла (заблукана) 

вівця. Сьогодні так кажуть про людину, котра збилася зі шляху. У тексті 

Євангелія – це образний вислів про людину, яка може помилитися, але Бог 

дбає про її навернення (Матв. 18: 12–14); біблійний вислів відділяти овець від 

козлищ, на означення розмежування поганого й доброго (Матв. 25: 31–33) [88, 

с. 206].  

Сакральна сила слова та дiєвiсть певних мовних формул знаходила свій 

прояв у «cинкретизмі мови i загальноприйнятих традиційних церемоній» [233, 

с. 122]. Виникнення багатьох вербальних формул, що часто супроводжують 

певні народні ритуали, ґрунтується на великій вірі у магічність слова [31, с. 6], 

бо для первісної людини, як стверджує М. Возняк, «кожне слово було живим 

проблиском думки, почуванням, висловом того враження, котре викликали 

предмети та явища» [33, с. 52]. 

Особливо використовується мовленнєва сакральність у фразеологічних 

одиницях, які розкривають ставлення людини до тварини. Проявами 

сакральності, на наш погляд, є фразеологічні одиниці із етносимволом баран. 

У давнину баран символізував першопочаток, творчу енергію, родючість, 

оновлення, багатство. Проте з часом символічність цієї тварини змінилася, 
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пор. сталі вислови мов (як) баран на нові ворота (дивиться, вирячився і т. ін.) 

– дивиться на кого-, що-небудь, виявляючи повне нерозуміння, здивування; як 

баран в аптеці (розуміється, розбирається і т. ін.) – виявляє цілковите 

незнання якої-небудь справи [Знаки, с. 26]. Сюди ж можна віднести 

фразеологічну одиницю розбирається, як свиня в апельсинах. Або ж у народі 

кажуть «баран бараном», що означає тупість, недалекоглядність людини. 

Водночас саме ця тварина виступає в народному світосприйманні символом 

характерної невинності, особливо у порівнянні з вовком, наприклад: не будь 

бараном, а то й вовк не з'їсть. Символічністю відзначаються й фразеологічні 

одиниці з лексемою на позначення вівці чи ягняти, які символізують 

безневинність, покірність, а також певну іронічність, пор.: хто стається 

вівцею, того вовк з'їсть; вівцю стрижуть, а друга дивиться; дурна вівця; за 

одною вівцею все стадо біжить; молодець проти овець, а проти баранів і сам 

баран [Там же, с. 90 ].  

У народному мовленні сакральне тло тісно пов’язане з діями сил 

природи, з їхнім обожнюванням, тобто з анімістичним світоглядом людини і 

визначається передусім у матеріальному зростанні, у плодоносності, у 

достатку. Як бачимо, сакральність постає часто зі священних текстів, 

передусім з характерних для неї сталих образних висловів, що органічно 

вплелися в народне мовлення. 

 

2.3. Концептуальна картина світу на тлі етнофразеології 

 

Народна мова відбиває мислення свого носія, його світосприймання, 

специфіку його життя, культури, реакції на довкілля, оцінки його реалій тощо. 

Від покоління до покоління передаються мовні закономірності, що стають 

традицією. Створюється своєрідний колорит образного слова і ці мовні явища, 

доводять, що це є колективний витвір духовної енергії народу. У певному 

розумінні виникає картина світу, яка проектує плід народної фантазії, модель 

сприйняття ним світу як цілого. Оскільки мовна модель є постійним 

предметом пізнання, то пізнання світу проходить через процеси пізнання 
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передусім мовного організму в його динаміці, вічному порухові, 

взаємозв’язках мовних явищ.  

Саме явище, що носить назву «картина світу», є дуже давнім. Реалія, що 

називається терміном «картина світу», стала предметом науково-

філософського розгляду лише нещодавно. У науці вперше цей термін з’явився 

у природничих науках наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Учені вважають, 

що одним із перших, хто використав цей термін фізичної картини світу, був 

фізик Г. Герц який трактував її як сукупність внутрішніх образів зовнішніх 

предметів [171, с. 12]. Ідея картини світу пов’язана з ментальністю, вона 

народжена прагненням людини мати наочне уявлення про світ. Картина світу 

– це сукупність світоглядних знань про світ, «сукупність предметного змісту, 

яким володіє людина» (К. Ясперс). Специфіка картини світу є підґрунтям для 

визначення своєрідності менталітету, хоча самі поняття «ментальність» і 

«картина світу» розрізняються за ступенем усвідомлення: ментальнісне – 

рефлексована свідомістю, а картина світу – усвідомлене поняття. У цілому ж 

маємо «синтетичне панорамне уявлення про конкретну дійсність і про місце 

кожної конкретної людини в ній» [211, с. 54]. Тобто картина світу – це те, що 

йде передусім від людини чи етносу, результат людського сприйняття, 

фантазій, мисленнєвих процесів і перетворювальної діяльності [65, с. 24].  

Дедалі частіше науковці різних галузей, зокрема й етнолінгвістики, 

мовознавства, культурології, психології, коґнітології, фольклористики тощо, 

на матеріалі різних мов досліджують упорядкування світу, тобто створення 

його концептуальної картини – «суб’єктивного образу об’єктивної реальності, 

що належить до сфери ідеального, опредмечується у знакових формах, не 

втілюючись у жодній з них» [163, с. 8]. Проте на сьогодні ще не існує повного 

опису концептуальної картини світу певного народу. Опрацьовані тільки її 

окремі фрагменти [108, с. 6]. Питання дослідження картини світу в різний час 

були у колі зацікавлень таких науковців, як Г. Гачев [37], А. Гуревич [52], 

В. Кононенко [100], О. Левченко [127], Ю. Лотман [139], Е. Сепір [179], 

Ж. Соколовська [192], В. Тропов [210], Р. Хайрулліна [234], А. Шмельов [247] 

та ін. 
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У своїх дослідженнях Л. Вітгенштейн зазначав, що картина світу – це 

модель дійсності, яка складається з об’єктів, при цьому картина світу як 

структурний фрагмент повинна виявляти ізоморфізм із дійсністю. Опозиція 

мова – світ будується на основі поняття думки, оскільки висловлювання 

спроможне щось представляти, якщо є дещо, що залишилося б незмінним і в 

мові, і реальності, тобто думка постає логічною формою реальності [29, 

с. 412]. Єдність мови, мислення й мовної свідомості розглядається науковцями 

з акцентом на семантичних її аспектах, а поняття картини світу, яке 

відноситься до фундаментальних, виражає специфіку людини та її буття, 

взаємовідношення її зі світом, найважливіші умови її існування в цьому світі. 

Співвідношення форми й змісту мовних одиниць різних рівнів, мовного 

значення й позамовного (енциклопедичного) значення базується на матеріалі 

чуттєвих образів пам’яті та уявлення [43, с. 11].  

Питання аналізу культурних цінностей, які на сьогодні є актуальними, а 

також проблематика співвідношення культури і мови, спонукає до появи 

концепту, що виступає базовим лінгвокультурологічним поняттям. Процес 

концептуалізації спрямований саме на виділення мінімальних для певного 

рівня розгляду одиниць (концептів) людського досвіду в їхньому ідеальному 

змістовому уявленні [112, с. 318]. 

Картина світу як глобальний образ виникає в людини в процесі всіх її 

взаємин і контактів зі світом, вона постає як суб’єктивний образ об’єктивної 

реальності й виходить у клас ідеального, яке, залишаючись образом 

реальності, «опредметнюється в знакових формах, не відбиваючись цілком у 

жодній із них» [171, с. 21]. Тобто можна стверджувати, що саме картина світу 

сприймається мовцем як плід його фантазії, певного мислення.  

Мова стає посередником між світом предметів, що людина пізнає, та 

індивідуумом, який прагне його пізнати. У науковий обіг введено поняття 

«мовна картина світу», що є одним з концептуальних у теорії пізнання. Під 

мовною картиною світу зазвичай розуміють зафіксовану в мові і специфічну 

для конкретного мовного колективу схему сприйняття дійсності; за 

допомогою цього поняття з’ясовують специфіку буття людини, народу. Мовна 
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картина світу (далі – МКС), яку сприймає і якою живе людина, з одного боку, 

співвідноситься з мовною картиною етноспільноти, а з другого, – є 

індивідуальною для самого мовця. Вбираючи в себе обидва види етнічного 

коду, колективного та індивідуального, вона виявляється в особливостях 

слововживання, характері семантичного наповнення мовних одиниць, 

експресивному їхньому забарвленні, що по-різному реалізуються в 

мовленнєвому процесі та на формуванні етнолінгвістичних рис мовного 

вираження. 

Концептуальна картина світу (далі – ККС) – це не лише система понять 

про сукупність реалій довкілля, а й система смислів, втілена в ці реалії через 

окремі слова – концепти. Концептуальна картина світу є значно ширшою, ніж 

мовна, тому що в її створенні беруть участь різні типи мислення. Вона 

охоплює світ (всесвіт) як ціле, універсум у його узагальненому сприйнятті 

людиною реальний, предметний світ, сприйманий органами чуття і мислення 

людини й перевірений колективним досвідом. З філософського погляду – це 

об’єктивний, реальний, предметний світ, світ речей; у свою чергу, об’єктивну 

модель світу відтворює система засобів тієї чи тієї мови, тобто система 

вербалізованих понять про сукупність реалій довкілля, яка накладається на 

систему значень і смислів, що втілюються в ці реалії через слово-знак і слово-

концепт; із лінгвістичного погляду, названа система становить мовну картину 

світу; оскільки ж кожна мова має власну систему мовних засобів, то можна 

говорити й про етномовну картину світу, яку виробляє та чи та мова; водночас 

тісний взаємозв’язок концептуальної та мовної картин світу дозволяє також 

говорити і про єдину універсальну, максимально узагальнену концептуально-

мовну модель (карту, картину) світу [73, с. 66]. 

У фразеологічних одиницях мови відобразилось уявлення наших предків 

про навколишній світ, явища природи, процеси, а також відносини між 

людьми. Адже не одне століття людина намагається виробити найповніше 

уявлення про світ та своє місце у ньому. Вона намагається жити у злагоді з 

іншими істотами, тому впорядковує цей світ у своїй свідомості на 

концептуальному рівні. Наприкінці ХХ століття в науці про фразеологію 



69 

з’явився новий підхід у розумінні значення ФО у суспільному житті спільноти. 

Це спроба проникнути в природу фразеологічного світу як репрезентанта 

картини світу певного етносу. Фразеологія виконує важливу роль у 

відображені картини світу. Остання лежить в основі всіх актів 

світосприйняття, дозволяючи осмислювати локальні ситуації у світі, події, що 

відбувалися в ньому, допомагаючи здійснити побудову суб’єктивних образів 

об’єктивних локальних ситуацій [142, с. 6].  

Науковці дедалі частіше звертаються до проблеми МКС, яка є засобом 

реалізації цілісності знань про світ – ККС, це висвітлено у працях 

Ю. Апресяна, Р. Брутяна, Ю. Караулова, О. Кубрякової, О. Лисицької, 

Л. Лисиченко, Б. Серебреннікова, Ж. Соколовської, Н. Сукаленко та ін. Обидві 

картини є втіленням об’єктивної дійсності y взаємопов’язаних формах 

пізнавальної діяльності та мови. Т. Д’якова у своєму дисертаційному 

дослідженні «Фразеологічна репрезентація мовної картини світу в українських 

східнослобожанських говірках» стверджує, що для створення цілісного 

уявлення про мовну картину світу необхідне глибоке вивчення її фрагментів. 

При цьому суттєвим є система значень і семантичне наповнення кожного 

мовного знака. Невід’ємною частиною мовної картини світу є фразеологізми 

як засоби вторинної номінації. Вони виникають на ґрунті образного уявлення 

дійсності, що відбиває побутово-емпіричний, історичний або духовний досвід 

мовного колективу, який пов’язаний з його культурними традиціями, оскільки 

суб’єкт номінації і мовленнєвої діяльності – це завжди суб’єкт національної 

культури [60, с. 10].  

У свою чергу, В. Манакін підкреслює, що мовна картина світу – це 

відбитий засобами мови образ свідомості-реальності, «модель інтегрального 

знання про концептуальну систему уявлень, репрезентованих мовою» [143, 

с. 44].  

Л. Лисиченко висловлює думку про ускладнення концептуальної і 

мовної картини світу при запозиченнях [142, с. 6] та відзначає не тільки 

співвідношення концептуальної і мовної картин світу, а й висловлює слушні 

думки про можливу спільну чи близьку концептуальну картину світу в народів 
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з однаковим рівнем розвитку пізнавальної діяльності, розкриває механізм 

появи нових словосполук, слів і значень, а також з’ясовує складний процес 

удосконалення мовної картини світу.  

 У світлі сучасних думок про картину світу деякі науковці 

виокремлюють етнічну картину світу, розуміючи під цим поняттям цілісне 

уявлення про буття певного етносу, основна функція якої полягає у 

впорядкуванні системи уявлень. Саме через етнічну картину світу, за 

твердженням Л. Савченко, людина отримує такий образ навколишнього світу, 

у якому всі елементи світобудови структуровані за принципом буття самої 

людини. Етнічна картина світу змінюється з плином часу, однак вона дає 

можливість людині взаємодіяти зі світом [34, с. 65].  

У дослідженнях науковців спостерігаємо використання поняття 

концептуальна модель світу (КМС) і мовна модель світу (ММС). Модель світу 

становить собою результат концептуалізації світоглядних категорій культури. 

Під концептуальною моделлю розуміють не лише знання, яке постає 

результатом розумового відбиття дійсності, але й підсумок чуттєвого пізнання. 

Мовною моделлю світу називають усю інформацію про внутрішній і 

зовнішній світ, зафіксований засобами живих мов, вона передбачає мовне 

втілення моделі світу як такої, головне для неї – знання, закріплене в словах і 

словосполученнях конкретних мов [60, с. 21–22].  

Концептуальна картина світу за своєю структурою є сукупністю 

універсально-специфічних складників, що творяться певним етносом на основі 

тисячолітнього досвіду та не залежить від мови, якою люди мислять і 

висловлюють власні думки [83, с. 21].  

Для глибшого усвідомлення концептуальної та мовної картин світу 

необхідно з’ясувати ставлення науковців до функціонування терміна 

«концепт». Одним із перших, хто визначив поняття «концепт» ще у 20-их рр. 

ХХ ст. був С. Аскольдов-Алексєєв, який зазначав, що це є «мислиннєве 

утворення, яке заміщує нам у процесі мислення невизначену множинність 

предметів, дій, мисленнєвих функцій того самого роду» [12, с. 269].  
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У сучасному мовознавстві термін «концепт» трактують у різних 

аспектах: лінгвокультурологічному, лінгвокогнітивному, 

психолінгвістичному, філософському, етнолінгвістичному, 

фольклористичному та ін. Дослідженню цього питання присвячено низку 

праць М. Алефіренка, А. Вежбицької, С. Воркачова, В. Карасика, В. Колесова, 

М. Кочергана, О. Кубрякової, Д. Лихачова, О. Селіванової, Ю. Степанова, 

М. Толстого, С. Толстої та ін.  

Становлення в науці поняття концепта – за твердженням 

Ж. Краснобаєвої-Чорної – позначило новий етап в осягненні засобів, 

закономірностей та особливостей взаємодії мови, пізнання, культури. 

Відповідно усвідомлення нових аспектів взаємодії лінгвістики, коґнітології, 

культурології, психології, філософії поширило межі змістового аналізу мовних 

явищ і надало більшої глибини й ефективності семантичним дослідженням. На 

сучасному етапі розвитку науки актуальними постають питання визначення 

статусу та сутності концепту, щодо якого дотепер немає однозначного 

вирішення [108, с. 13].  

У сучасній мовознавчій науці існує чимало різних поглядів науковців на 

позначення концепту. Зокрема П. Чесноков під концептом розуміє одиницю 

мислення, яка виступає цілісним, нерозчленованим відображенням факту 

дійсності, а саме найменшим відрізком мисленнєвого процесу [239, с. 29]. Для 

В. Ужченка концепт – це термін, що слугує «поясненню одиниць ментальних 

або психічних ресурсів нашої свідомості й тієї інформаційної структури, яка 

відбиває знання й досвід людини» [222, с. 209]. За С. Воркачевим, концепт – 

одиниця колективної свідомості, яка має мовне вираження й відзначена 

етнокультурною специфікою, а саме етнокультурна маркованість та 

вербалізованість відрізняють її від поняття, уявлення й значення [34, с. 70–71]. 

Концепт – це й зміст поняття, й смисл (а частіше комплекс смислів) слова 

(соловей[ко] – дика пташка; так звуться і самець, і самка (пор. ще розмовне 

солов’їха); самець – співуча птаха, кажуть: «Соловей співає, поки дітей не 

виведе»; птаха починає співати в травні, тому кажуть: «Соловейко – мала 

пташка, а май знає»; спів солов’я припиняється в червні, бо кажуть: «Коли 
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ячмінь колоситься, соловей замовкає» або ж: «Соловейко вдавився ячмінним 

колосом»; традиційний символізований об’єкт українського поетичного 

світосприймання, пор. у пісні: «Ой там на горі … соловейко гніздо звив. Всю 

нічку не спав… та все щебетав, собі солов’їху прикликав» або в Т. Шевченка: 

«… світає, Край неба палає, Соловейко в темнім гаї Сонце зустрічає») [69, 

с. 53]. Отож, концепт як поняттєва категорія, на відміну від терміну, є 

«прерогативою не власне філософії, а радше лінгвософії» [68, с. 25], бо він 

пов’язаний не лише з предметною віднесеністю й смислом, а й зі словом – 

найменуванням реалії. Концепт містить «внутрішню форму слова-номінанта 

концепту, висловлену через етимологічне значення, чуттєвий образ, поняття, а 

також асоціації та оцінки» [176, с. 8]. 

Концепт як термін реалізується за трьома рівнями – філософським 

(означає плід уявлення, думки), логічним (окреслює смисловий бік поняття з 

огляду на закони мислення та його форми), лінгвістичним (визначає набір 

смислових характеристик слова з огляду на реалію, яку воно позначає); якщо 

за поняттям стоїть реалія, речова субстанція, то за концептом – не лише 

предметна віднесеність, предметний зміст, але й слово-знак як ім’я реалії та 

слово – етнокультурний знак, тобто як певна інтелектуально й культурно 

осмислена сутність або знак смислу. У цьому разі можна говорити й про 

культурний концепт як такий, і зокрема про етнокультурний [73, с. 66]. Зміст 

концепту залежить від світоглядних позицій, його семантична структура 

передбачає етнокультурний компонент, концепт є тією структурою свідомості, 

у якій «фіксуються цінності соціуму» [148, с. 70]. 

У своїх дослідженнях Г. Слишкін виділяє лінгвокультурний концепт, під 

яким розуміє ментальні одиниці, що формуються в результаті пізнання 

фрагмента світу, включення в контекст культури втілення вербальних 

одиниць, необхідних для задоволення комунікативних потреб членів соціуму, і 

які ґрунтуються на цих цінностях [184, с. 95]. 

У сучасній лінгвістиці поняття концепту частіше використовується 

дослідниками та стає стрижневим. Вивчення концептосфери мови (термін 

запропонований Д. Лихачовим) дозволяє виявляти особливості ментального 
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світу того чи іншого етносу, побачити, висловлюючись метафорично, 

специфіку траєкторії польоту людської думки, отже, пізнати культуру народу 

на різних етапах її становлення. З концептів складається семантичний простір 

конкретної мови, а за семантичним простором можна судити про структури 

знань у їхній конкретно-національній реалізації [251, с. 392]. 

Вартим уваги, на нашу думку, є також визначення концепту 

Ю. Степановим, який розглядає його у культурологічному аспекті. Дослідник 

стверджує, що концепт – це ніби згусток культури у свідомості людини; те, у 

вигляді чого культура входить у ментальний світ людини. І, з іншого боку, 

концепт – це те, за допомогою чого людина – проста, звичайна людина, не 

«творець культурних цінностей» – сама входить у культуру, а в деяких 

випадках і впливає на неї [196, с. 43]. Мовознавець подає концепт як «ідею, 

яка включає в себе абстрактні, конкретно-асоціативні та емоційно-оцінні 

ознаки, а також спресовану історію поняття» [Там же, с. 41–42].  

Водночас тлумачення концепту подає й В. Жайворонок, який визначає 

«культурний концепт», у значенні якого розуміється тісне переплетіння 

сакралізованих буттєвих речей, використовуваних ритуалами, обрядами, 

звичаями, отже наділених у людській уяві певними прикметами, з другого, – 

відбиття їхнє у слові, виразі, які набувають сакралізованого (ритуального) 

значення. Тим самим, віра в магію речі переливається, зрештою, у віру в магію 

слова [76, с. 192]. Унаслідок сакралізації предмета, предметної ситуації, що 

породжують або ж переосмислюють слово чи вислів, природу імені концептів 

обрядової етнокультури слід шукати не лише у функціональному 

перерозподілі предмета (дії), а й у закріпленні тих чи інших його функцій за 

певною обрядодією, неминучим наслідком чого в слові (вислові) є постання 

ритуального (сакрального) образу. Життя цього образу в контексті обрядодії 

спричиняє нашарування нового культурного смислу в слові (вислові), що 

реалізується в новому його значенні. Точно визначити його можна, лише 

пройшовши зворотний шлях до глибин етнокультурного смислу й сакрального 

образу мовної одиниці в контексті її особливого використання в народному 

дискурсивному мовленні [Там же, с. 194–195]. 
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У нашому дослідженні визначаємо концепт як вербалізований 

компонент людського мислення, що через мову несе знання у формі 

культурної інформації. 

Взаємозв’язки мови і культури, мови і народного світогляду у 

лінгвістиці досліджував В. фон Гумбольдт, який на початку ХІХ ст. 

сформулював ідею про тісний зв’язок духовного світу народу і його мови. 

«Мова тісно переплетена з духовним розвитком людства і супроводжує на 

кожному етапі його локального прогресу чи регресу, відбиваючи у собі кожну 

стадію культури» [45, с. 48]. У своїх дослідженнях науковець висуває певну 

теорію про те, що «різні мови – це різні звукові позначення одного й того ж 

предмету, різні його бачення» [Там же, с. 12], а також те, що «мови дають нам 

різні способи мислення і сприйняття. Мова завжди втілює у собі своєрідність 

усього народу» [47, с. 48]. В. фон Гумбольдт у своїх працях подає базові 

поняття мовного образу світу та зауважує, що слово – це не відбиток предмета 

як такого, а відображення чуттєвого образу, створеного цим предметом у 

нашій душі внаслідок мовотворчого процесу, і тому мова, позначаючи окремі 

предмети, формує картину світу для народу, який є її носієм [45, с. 103]. При 

цьому концептуальна картина світу тією чи іншою мірою «спроектована» на 

всі рівні мовної системи.  

Важливим і першочерговим завданням культурологічних студій сьогодні 

є опис фразеологічної картини світу, а також розкриття специфіки народної 

мови, зокрема окреслення в ній базових етнокультурних концептів. У цьому 

напрямку актуальними є питання дослідження фразеологізмів як засобів 

вираження менталітету нації, вивчення етнофразем як мовного феномена та 

лінгвокультурний аналіз української фразеології. Системне вивчення мовної 

картини світу опирається на міцний фундамент лінгвокраїнознавства [223, 

с. 435]. Дослідження фразеологічних одиниць у контексті етнолінгвістики 

засвідчують, що фразеологізми виступають важливим джерелом 

лінгвокраїнознавчих студій, оскільки це схованка багатогранного буття 

народу: історичної пам’яті, етнокультурних традицій, національної 
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самобутності, неоціненного трудового досвіду, сили духу, болю і гніву, горя і 

радості [142, с. 14].  

Фразеологічна картина світу – це когнітивна структура, стверджує 

мовознавець О. Галинська, оскільки процеси когніції тісно пов’язані із 

соціальними і культурними характеристиками життя народів. При цьому слід 

зазначити, що найголовніша проблема зв’язку фразеологізмів із менталітетом 

народу ще не дістала глибокого теоретичного обґрунтування. Як правило, 

сучасні дослідження обмежуються констатацією та описом фразеологічних 

картин світу [36, с. 15]. 

Досліджуючи фразеологічні одиниці, спостерігаємо, що фраземи на 

позначення тваринного світу поряд з іншими тематичними групами 

витворюють фразеологічну картину світу, яка входить до мовної, а також до 

загальної картини світу, яка, за визначенням В. Жайворонка, – це те, що йде 

передусім від людини чи етносу, результат людського сприйняття, фантазії, 

мисленнєвих процесів і перетворювальної дійсності [68, с. 24]. Таким чином, 

можемо сприймати концептуальну та мовну картину світу як 

загальнолюдський вимір, як певним чином національне мовне явище. Адже 

все, що оточує людину, сприймається і трансформується у національно-мовній 

картині світу. Кожна національна мовна картина світу поєднує різноманіття 

фрагментів, які тісно взаємодіють між собою, і відрізняються один від одного 

національно-культурною ознакою, що зумовлено історичними, географічними, 

етнокультурними та іншими факторами. Як наслідок, для кожної культури 

характерною є особлива система кодів [51, с. 36]. Різні мовні спільноти, 

послуговуючись різними формами концептоутворення, формують свої 

картини світу, що є по суті основою національних культур [225, с. 33]. 

У сталих мовних висловах, у надзвичайно влучній формі й виразному 

змісті народне мовлення передає глибокий зміст свого буття. Аналіз 

фразеологічних одиниць дає змогу виокремити певні тематичні (ідеографічні) 

групи: 1) людина і жести (кожною жилкою; аршин у плечах, аж кістки 

торохтять; вішатися на шию; вказувати пальцем (на двері); в’їдатися в 

печінки); 2) тваринний світ (ніде курці ступити; вовк в овечій шкурі; морський 
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вовк; блудна вівця; миша не пролізе; біла ворона; дочитався до білого лебедя 

[П 1990, с. 314]; при соловію і воробець співак [П 1989, с. 223]; закрутився як 

журавель в леті [П 2001, с. 152]; забелькотав як індик [П 2001, с. 125]; 

дрижить як риба [П 2001, с. 166]; там худобі кінець, а де сім, там щастя всім 

[П 1990, с. 130]; ніхто того не видав, щоб осел роги мав [П 1991, с. 358]); 

3) рослини (моркву терти); 4) побутові уявлення (хоч кілок на голові теши; 

під чоботом; в кашу вкипіти; влити в бочку меду ложку дьогтю; власним 

горбом); 5) одиниці виміру (без року (году) тиждень (неділю, три дні); три 

чисниці до смерті (до віку); міряти на один аршин); 6) сімейні відносини 

(батьків син; як у батька за пазухою; як брат з сестрою; як свекор пелюшки 

прати зі словом збиратися); 7) етикет (на щастя, хай Бог помагає); 8) духовна 

культура (не викурити і ладаном; треба з свічкою серед білого дня вишукати; 

святая святих; з азів (починати), від аза до іжиці). Досліджуючи 

етнофразеологізми, спостерігаємо наявність фразем, які власне відображають: 

а) загальні (спільностатеві) назви тварин: заєць (заяча душа, лякливий як 

заєць), лев (лев’яча пайка, хоробрий як лев), вовк (вовча натура, вовчий 

апетит), муха (як собаці муха, робити з мухи слона); б) окремі назви самок і 

самців: вівця / баран (заблукана вівця, стадо баранів), корова / бик (як корові 

сідло, здоровий як бик), коза / козел (ведуть козу на торг, як з козла молока), 

курка / півень (сліпа курка, ходити півнем); в) назви малят тварин: ягня 

(прикинутися ягнятком), теля (покірне теля дві корови (матки) ссе); г) назви 

тварин, призначених для виконання певних функцій: віл (тягне як віл), кінь 

(конем не об’їдеш); ґ) родові назви тварин: звір (збуджувати звіра), птах 

(ранній птах), птиця (велика птиця), риба (ні риба ні м’ясо). Найпомітніше 

місце в досліджуваній фразеосемантичній групі займають усталені вирази із 

фауносимволами на позначення свійських тварин (баран, вівця, корова, бик, 

віл, свиня, коза, кіт, собака та ін.). 

Людина пізнає світ у зіставленні себе з довкіллям – прямо або через 

посередництво якихось ознак. Серед мовних продуктів фразеологічного типу 

цього пізнання наукове мислення простежує стійкі концептуальні ланцюги 

мовних одиниць, які відображають асоціативні зв’язки. Наприклад, це такі 
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пари людина ← [швидкість] → кінь; людина ← [вірність] → пес / собака;       

людина ← [боягузтво] → заєць; людина ← [хитрість] → лис (лисиця);   

людина ← [неповороткість] → ведмідь; людина ← [мудрість] → сова;    

людина ← [працьовитість] → бджола; людина ← [здоров’я] → риба та ін. 

Здебільшого всі приклади спрямовані на об’єкти тваринного світу, символіка 

якої, за М. Костомаровим, є продовженням природної релігії: «творець 

відкривається у творінні; серце людини любить у явищах світу всюдисущий 

дух» [87, с. 60]. Слова-образи як ключові одиниці фразеологічних зворотів і 

паремій відтворюють властиве народові світобачення, національний колорит, 

пов’язаний з гумором, іронією, іноді гротеском, напр.: боязливий, як заєць, 

блудливий, як кішка; мов спасівська муха, усім очі виїдає; не все котові 

Масниця; піймати куцого за хвіст; по шерсті собаці ім’я; упасти (ускочити) в 

біду, як курка в борщ та багато інших. 

Отож, як бачимо, багатовіковий досвід, вироблений народом та 

зображений засобами мови, що існує, і є мовною картиною світу. Мовна 

картина світу має концептуальне підґрунтя, яке є yніверсальним та cпільним 

для більшості нaродів з oднaковим рівнем знань про світ.  

Фразеологізми, як фрагмент мовної картини світу, завжди зорієнтовані 

на суб’єкт, тобто постають не стільки для того, щоб описувати світ, скільки 

для того, щоб його інтерпретувати, оцінювати й виявляти суб’єктивне 

ставлення. ФО виникають на ґрунті образного представлення дійсності, що 

відбиває побутово-емпіричний, історичний або духовний досвід мовного 

колективу, пов’язаний з його культурними традиціями, оскільки суб’єкт 

номінації й мовленнєвої діяльності – це завжди суб’єкт національної культури 

[60, с. 26].  

Як бачимо, мовна картина світу є виявом ментальності етносу, 

неповторного погляду на світ представників різних народів, зображенням 

засобами мовних номінацій усього, що існує, як цілісного й багатоаспектного 

світу, який своєю будовою й маніфестованими мовою зв’язками своїх частин 

представляє, по-перше, людину, її матеріальну й духовну життєдіяльність і, 

по-друге, усе те, що її оточує: простір і час, живу й неживу природу, соціум. 
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Вона відбиває ступінь розвитку свідомості й культури, зміни в пізнанні світу, 

оскільки зміни концептуальної картини обов’язково зумовлюють відповідні 

зміни мовної картини [Там же, с. 20–21]. Водночас, мовна картина світу дає 

змогу розкрити уявлення про ментальність того чи іншого народу, показати 

його пізнавальну діяльність. 

 

Висновки до ІІ розділу 

 

Отже, аналіз фразеологізмів, пов’язаних із тваринним світом, розкриває 

співвідношення культури та мови, дає змогу поринути у глибину слова та 

пізнати таїни мови. Формування етнофразеологізмів мотивоване 

ототожненням людини з твариною, а також ставленням до різних сил природи 

як до живих істот та багатовіковими спостереженнями за ними. 

Народ у своєму мовленні, у своїй картині світу, спостерігаючи за 

навколишнім середовищем, переносить певні явища, ознаки на себе. Саме 

тому рослини і тварини поряд з предметами побуту найчастіше ставали 

символом та спонукали до виникнення сакральності мовлення. Сакральне 

значення певних лексем яскраво виражається в обрядових контекстах, де 

мовленому слову надається особлива увага. 

Важливим чинником у з’ясуванні семантики сталої мовної одиниці є 

з’ясування внутрішньої форми. Внутрішня форма етнофразеологізмів 

репрезентує семантику фразеологічної одиниці завдяки етнолінгвістичним чи 

обрядовим дійствам у житті людини чи етносу, ототожнення людини з 

навколишнім світом, з іншими істотами. В основі внутрішньої форми будь-

якої фраземи лежить образне світосприймання, що ґрунтується на 

метафоризованому осмисленні буття, традицій, звичаїв, обрядів, вірувань. 

Переосмислення стійкої сполуки пов’язане з семантикою, з появою 

переносного значення, визначається характером внутрішньої форми образу, 

закладеного у стійкій сполуці, ступенем її мотивованості, своєрідністю 

смислових відношень у конкретній мові. 
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Мова як продукт духовної праці народу має свої національні 

особливості, специфічні риси, які виявляються на різних рівнях системи. 

Народ формує власну картину світу, відбиває в ній своє світосприймання, 

специфіку свого життя, культури, реакції на довкілля, оцінку його реалій 

тощо, що спонукає до виникнення мовної та концептуальної картини світу. 

Концептуальну картину світу вбачаємо у системі понять про реалії довкілля, 

системі смислів, які втілюються за допомогою концептів. Дослідження 

етнокультурних концептів як мовних одиниць, породжених історико-

культурною свідомістю народу, або таких, що характеризуються історичними 

та культурними нашаруваннями смислів, збагачує теоретичну базу семантики 

українського слова і вислову. Як вербалізований компонент людського 

мислення, концепт передає через мову знання у формі культурної інформації. 

Концептуальна картина світу є значно ширшою, ніж мовна, тому що в її 

створенні беруть участь різні типи мислення. Вона охоплює всесвіт як ціле, 

узагальнене сприйняття людиною реального, предметного світу, що 

сприймається органами чуття і мислення людини та перевірений колективним 

досвідом. 
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РОЗДІЛ ІІІ  

АСОЦІАТИВНІ ПАРАЛЕЛІ ФРАЗЕОПОЛЯ «ЛЮДИНА В КОЛІ 

ІНШИХ ІСТОТ» 

 

Загальновідомо, що навколишній світ кожна людина сприймає 

суб’єктивно та переосмислює його передусім через мову за допомогою 

творчого мислення. Антропоцентричний підхід до вивчення мовних явищ 

спонукає до виникнення певних асоціацій. Асоціативні зв’язки виникають на 

основі окремих уявлень, які з’являються в процесі переосмислення даного 

образу. На сьогодні не існує єдиного погляду на чинники, що спонукають до 

їхнього виникнення. Деякі вчені (Б. Плотников, Г. Щур) вважають, що в основі 

виникнення асоціацій лежать об’єктивний та соціальний досвід індивідуума, 

інші вказують на їх психічний характер (В. Вундт, Ф. Галтон) або на 

залежність від культурно-історичних традицій народу (А. Залевська, 

А. Сахарний). Проте варто, на нашу думку, говорити про комплекс умов, які 

спричиняють появі асоціацій. Оскільки асоціація, як зв’язок між певними 

об’єктами або явищами, ґрунтується на особистому суб’єктивному досвіді 

людини, що збігається з досвідом тієї культури, до якої належить мовець. 

Асоціації є результатом сприйняття людиною об’єктивної дійсності через 

призму власного життєвого досвіду, його культурного й соціального рівня, 

належності до певної етнічної групи. 

О. Потебня вважав асоціативність одним із основоположних чинників 

утворення рядів уявлень: «Асоціативність полягає в тому, що різнорідні 

сприйняття не знищують взаємно свою самостійність, а залишаючись самі 

собою, зливаються в одне ціле» [165, с. 136]. Спираючись на дослідження 

В. фон Гумбольдта, учений відзначив, що формування й способи вираження 

асоціацій мотивуються належністю індивідуума до певного етнокультурного 

об’єднання та до людства в цілому. Акумулюючи досвід свого народу, мовець 

пропускає його через призму суб’єктивізму [165, с. 195]. Тому й будь-який 

асоціативний процес має суб’єктивний характер, в основі якого лежить 

об’єктивна дійсність [165, с. 143]. 
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Асоціації в межах асоціативно-змістового поля розподіляються за 

певними напрямами, утворюючи паралелі. Асоціативні паралелі – це своєрідні 

закономірні зв’язки, котрі виникають у процесі мислення, в результаті яких 

поява одного елемента в певних умовах викликає образ іншого, пов’язаного з 

ним. Тобто це зв’язки між окремими явищами, фактами чи предметами, котрі 

відображені у свідомості та закріплені у людській пам’яті. 

Формування асоціацій є складним процесом, який передбачає зв’язок між 

окремими думками, уявленнями, почуттями. А тому будь-яке слово, сказане, 

прочитане або почуте формує певний образ та призводить до певних 

асоціативних зв’язків. Проводячи асоціації, людина виявляє своє бачення 

дійсності крізь призму індивідуальної асоціативної картини світу, що 

формується в період її становлення в певному соціальному, культурному, 

ментальному та лінгвістичному просторі, що закарбовується у її підсвідомості. 

 

3.1. Біполярна пара людина / свійська тварина 

 

Загальновизнаною є думка про те, що дослідження всієї лексичної 

системи неможливе без ґрунтовного дослідження фразеологізмів, як важливих 

елементів народного мовлення. Етнофразеологізми народного мовлення тісно 

пов’язані з навколишнім середовищем мовця, з його оточенням. Саме тому 

свійські тварини, їх походження, характерні особливості, іноді й самий 

зовнішній вигляд навіяні багатьма українськими легендами, переказами, 

віруваннями та прикметами [Булашев, с. 322]. У зв’язку з цим у мовленні 

визначаємо ряд асоціативних паралелей між людиною та твариною, 

наприклад, людина ↔ баран, людина ↔ бик, людина ↔ вівця (ягня), людина ↔ 

віл, людина ↔ кінь (кобила), людина ↔ кіт (кішка), людина ↔ коза (козел) / 

цап, людина ↔ корова (теля), людина ↔ осел (віслюк), людина ↔ свиня 

(порося) / кабан (вепр, кнур), людина ↔ собака (пес) та ін. 

З огляду на сказане розглянемо деякі асоціативні паралелі, які 

виникають між людиною та твариною, що найвиразніше постають у контексті 

народного світогляду та мовлення. 



82 

Людина ↔ баран. У давнину баран (він же овен) – символ чоловічого 

першопочатку, творчої енергії, родючості, оновлення, багатства, гідності, тому 

його зображенням прикрашали ножі, поясні бляхи, керамічний посуд. 

А баранячі роги – емблема земної рослинності, її пробудження і розквіту 

навесні, також баран з «великими рогами» часто є персонажем народних 

замовлянь [Знаки, с. 26; ССКУ]. 

Досліджуючи народне мовлення, спостерігаємо, що власне лексема на 

позначення тварини баран, породила ряд інших найменувань: узагальнене 

збірне поняття, коли на певну кількість людей, що не зовсім розуміються у 

деяких справах кажуть барани. Бараном називають вид народної гри в м’яч і 

народну назву сузір’я Овна. Ця лексема лежить і в основі творення багатьох 

фразеологічних зворотів, які відображають асоціативну паралель людина ↔ 

баран. Наприклад, якщо людина підступна, то кажуть: добрий баранчик, та 

по-вовчому виє [Знаки, с. 26]. Або куди баран, туди й вівця [П 1989, с. 150] – 

так кажуть про подружжя: куди чоловік туди й жінка; заснув як баран [П 2001, 

с. 58] – дуже міцно заснув; одного барана два рази не ріжуть [П 1991, с. 65] – 

у житті все відбувається один раз, повторень не буває, кожна мить життя 

особлива; вдячний як баран [П 2001, с. 78] – дуже вдячний комусь; співає як 

баран підрізаний [П 2001, с. 59] – так кажуть про співака, який співає 

писклявим дзвінким голосом; харчить як недорізаний баран [П 2001, с. 143] – 

говорить захриплим голосом. 

Назва цієї тварини породила в народному мовленні, зокрема на 

Буковині, лексему баранець, що є ключовою в основі фразеологічної одиниці, 

яка функціонує у формі загадки: Повний хлів овец, а між ними баранец 

(відгадка: церква, люди, піп). Водночас бараном називають великий рубанок, 

яким працюють двоє, наприклад, є такий вислів баран то довгий гимбиль, шо 

два чоловіки роб’я ним. Також частину плуга називають баранчиком, таку ж 

назву має і лісова квіткова рослина, козелець східний [СБГ, с. 24]. 

Зовнішня ознака тварини, кучерява вовна, спонукала до появи образного 

вислову, кучеряві гребені наметеного снігу, пор. ще Вітер рве й перекидає сніг 

через оселю; а на димарі повикручувало такі кудлаті барани [Грінченко. – Т.1. 
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– c. 28]. Звернення до образу тварини спостерігаємо і в народних піснях, 

наприклад, Кучерявий баране, Чого гаєм скачеш? (пісня). 

Людина ↔ бик. Асоціативна паралель людини з твариною яскраво 

засвідчена у народному мовленні, пор. бик в’яжеться воловодом, а чоловік – 

словом [П 1989, с. 152], тобто бика можна прив’язати мотузкою, а чоловіка, як 

правило, заспокоюють словом; або най той бик здохне, що його корова б’є 

[П 1989, с. 152], так кажуть про безхарактерних чоловіків, які дозволяють 

дружинам собою командувати. 

У народному мовленні тварина виступає символом творення, 

уособленням чоловіка, парубка, а також виступає об’єктом традиційних 

порівнянь (здоровий / сильний / товстий як бик), що засвідчують символіку 

фізичної сили й здоров’я [Знаки, с. 35; ССКУ]. Здебільшого ця тварина у 

народному мовленні виступає об’єктом традиційних порівнянь (напр. здоровий 

як бик). 

Бик – символ Місяця, бога землі, а корова – богині неба, разом вони – 

прабатьки світу, емблема плодючості не лише землі, а й чоловіка, уособлення 

його мужності, воїнської доблесті, безсмертя [ССКУ]. Тому здавна в народі 

був культ Сонця-бика, бика-бога, царя-батька, про що свідчать старовинні 

колядки [Знаки, с. 35]. 

Водночас ця тварина на основі певної ознаки виступає найменуванням 

дитячої гри, а також символізує давні українські народні назви групи зір Плеяд 

у сузір’ї Тельця та пов’язана з поганським богом худоби Волосом (Велесом), 

наприклад, Єсть Бик у небесах, Волосожаром зветься [Там же, с. 35–36]. 

Також биком у давнину називали різновид знаряддя для тортур, пор.: 

Наливайка пекли у мідному бику. Уся Варшава збіглася послухати, як зареве 

бик, та нічого не почули – істлів, сердешний, на вугілля, а голосу не подав 

(О. Стороженко); Гетьмана спекли в мідному бику в Варшаві, а полковників, 

царство їм небесне, порубано начетверо і розвезено шматками по ярмарках 

(О. Довженко) [Там же, с. 36]. 
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У народних казках українців побутує пестлива назва бика – бичок, він є 

добродієм та опікуном, до прикладу, Бичок-Третячок, з маковий пиріжок 

(казка), у цій казці Бичок-Третячок є персоніфікованим героєм народних казок 

про тварин [Там же].  

Людина ↔ вівця (ягня). У народному мовленні вівця виступає символом 

невинності, покірності, іноді засвідчує безсилість, боязнь. А тому 

застерігають: хто стається вівцею, того вовк з'їсть.  

Вівця – символ простоти і невинності, особливо в ставленні до всього 

злого; живе втілення непротивлення злу насиллям. Виступає образним 

символом Ісуса Христа, котрий ніколи не відповідав злом на зло. Пор. ще 

стале наймення Ягня Боже або Агнець Божий (за Євангельським текстом 

агнець – це ягня, біблійна і християнська жертовна тварина, одне з 

алегоричних зображень Христа, символ чистоти, непорочної жертви). 

Вислови заблукана вівця, ходить як приблудна (блудная) вівця [П 2001, 

с. 175, 176, 241], блудить як вівця без пастуха [П 2001, с. 148], характеризують 

людину, яка збилася з правильного шляху. Цей образний вислів є у тексті 

Євангелія і засвідчує людину, яка може помилятися, проте Бог дбає про її 

навернення, пор.: «Як вам здається: коли має який чоловік сто овець, а одна з 

них заблудить, то чи він не покине 99 у горах і не піде шукати заблудлої? І 

коли пощастить відшукати її, по правді кажу вам, що радіє за неї він більше, 

аніж за 99 незаблудлих. Так волі нема Отця нашого, що на небі, щоб загинув 

один із цих малих» (Матв., 18:12–14) [203, с. 1091]. Також біблійне 

походження має ЕФ без чабана і вівці не отара, без пастуха вівці не стадо 

[П 1989, с. 260], тобто без лідера народ чи християн нічого не зможе зробити.  

Символіка пов’язана з цією твариною породила мовні вислови Бо́жі 

(Ада́мові, Петро́ві) вівці, тобто літнє мерехтіння повітря. Зазвичай таке явище 

буває у спекотний сонячний день, коли здається, що земля зійшлася з небом і 

на мерехтливому горизонті ніби табун туманних овечок одна за одною біжать. 

Про таке мерехтіння кажуть: «Петро вівці жене», бо буває це зазвичай у 

Петрове свято [Знаки, с. 90–91]. 



85 

За поведінкою цієї тварини вгадували погоду, пор.: овеча вовна волога на 

дотик – перед дощем [П 1989, с. 369], а також подибуємо прокльони із 

символом вівці: та йому оділлються овечі сльози [П 2001, с. 339]. 

Людина ↔ віл. Віл є однією з найдавніших приручених тварин, яку 

використовували раніше для перевезення незначних вантажів, звичайно крім 

собак. Використання волових пар для запряження в плуг відбувалося вже при 

застосуванні ярма, науковці припускають, що ця традиція розпочалася з 

середини VI століття до н. е. в Центральній і Східній Європі. У деяких країнах 

світу волів продовжують використовувати, як упряжну тварину і до сьогодні, 

наприклад, в Іспанії, Португалії, на півдні Франції, Індії та Латинській 

Америці. У селянському господарстві українця віл був головною тягловою 

силою, тому став символом працелюбності, багатства: у кого віл та коса, у 

того грошей киса, вали на воли – усе повезуть. Старий віл символізував 

досвідченість, уміння (старий віл борозни не псує). К. Сосенко наводить 

цікавий зразок давньої української колядки про створення світу, де головними 

персонажами є чотири воли, що «в золоті горіли». На думку вченого, це 

«символи чотирьох місячних фаз, – роги волів або турів – це частий символ в 

колядках і щедрівках» [190, с. 263]. Маються на увазі такі фази: молодий 

місяць (молодик), півмісяць, місяць уповні та місяць, що зникає й темніє 

[ССКУ]. 

Автори «Словника символів України» стверджують, що віл – символ 

космічних сил; жертви, страждання, терпіння; самопожертви; пітьми та ночі; 

багатства; працьовитої людини, господаря [Там же]. 

Століттями воли були надійними помічниками чумаків – українських 

купців. Ось як описує чумацьку валку Д. Яворницький: «Попереду інших 

рушав віз, запряжений найкращими сірими здоровими й лискучими, «як з 

води», волами, а у святкові дні між рогами приліплювали дві воскові свічки» 

[254, с. 298]. Символіка такого святкового вола, очевидно, пояснюється 

відгомоном вірувань про Велеса. На початку кожної важливої справи язичники 

приносили жертви богам, умилостивлювали їх. Свічки (вогонь), золото 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BC%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/6_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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(багатство), стрічки (промені всесильного сонця) були атрибутами вшанування 

давнього бога скотарства, торгівлі – Велеса [ССКУ]. 

Воли опоетизовані в народній творчості (сірі воли; воли круторогі; воли 

половії), символізують важку працю, покору, терпіння (працює як чорний віл; 

він у роботі як віл у ярмі). Дана тварина виступає і символом побожності, це 

бачимо в церковній літературі та народних колядках, зокрема про те, що 

нібито при яслах, у яких лежав Христос-немовля, стояли воли і на нього 

дихали [Знаки, с. 95]. «Воли – пише Г. Булашев, – створені Богом і вважаються 

благословенними за те, що, коли новонароджену Богодитину було покладено 

до ясел, воли й віслюки вкривали її соломою і зігрівали своїм диханням» 

[Булашев, с. 323]. У народі побутує повір’я, що напередодні Нового року та 

Різдва воли можуть розмовляти людською мовою [ССКУ]. 

Символічний образ тварини використовувався і в прокляттях, оскільки 

покійника в давнину в останню путь везли воли пор.: щоб тебе волами возили! 

Напевно, саме тому в народі й кажуть: горе і волами не об’їдеш [П 1991, 

с. 155]. Під час дослідження надибуємо на сталі мовні сполуки, у яких 

асоціативні зв’язки проходять між образами інших живих істот по відношенню 

до вола, наприклад: воли як соколи [П 2001, с. 15], волом зайця не здогониш 

(доженеш) [П 1989, с. 154]. 

Людина ↔ кінь / кобила. У народному уявленні кінь є однією з 

найбільш міфологізованих тварин (символ сонця й потойбічного світу, смерті 

й воскресіння сонячного божества, багатства й могутності – звідси давня 

клятва «Клянись конем!») [Знаки, с. 287]. Так, деякі слов’янські племена й 

кельти вірили, що коні відносять душі померлих у потойбічний світ. 

Підтвердженням цього є те, що в давніх похованнях археологи знаходять 

упряж коней. «Словник символів культури України» подає міфологізоване 

визначення лексеми кінь як символ сонця і водночас потойбічного світу; 

циклічного розвитку світу; нестримних пристрастей та інстинктів; чоловічого 

першопочатку; інтуїтивного пізнання. У слов’ян-язичників – символ смерті й 

воскресіння сонячного божества; багатства, могутності; степу. 
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На основі асоціативних зв’язків людини та тварини постала 

фразеологічна одиниця троянський кінь, що свідчить про хитрі дії, підступні 

засоби боротьби тощо. У фольклорі часто подибуємо також вираз коником 

грати (у значенні «воювати»), напр.: А синок мамки та й не послухав, Коником 

грає, турків рубає [ПБ, с. 39]. На основі символіки в народному мовленні 

постала фразеологічна одиниця напувати коня, що означає освідчуватися в 

коханні, так само як і розчісувати гриву коня чи сідлати коня. Тому в народній 

пісні співається: Дівчино моя, напій ми коня, не напою, бо ся бою, бо ще не 

твоя [ЛК]. 

 Цікавим, на нашу думку, у народних піснях постає вислів напувати 

коня, що символізує образ любовного задоволення, бажання кохання: «Дівчино 

моя, напій же коня! – Не напою, бо ся бою, бо щем не твоя»; а тому давати 

пити чужому чоловікові – значить зраджувати свого. Т. Шевченко використав 

цей образ у поемі «Великий льох», де дівчина напуває коня Петра І, що 

вертався з-під Полтави, де загинула воля України; за вияв любові (хоч і 

вимушений) до ката України душа її тяжко карається – її не впускають до раю 

[Знаки, с. 385]  

У народному мовленні фіксуємо й фразеологічне словосполучення 

в’їхати на білому коні на означення «з’явитися як переможець, як людина, що 

досягла тріумфального успіху». Адже, як відомо, захисником коня виступає 

святий Михайло, звідси й вислів: Святий Юрій пас корів, а Михайло – коней. 

Вірили, що святий Михайло сповіщає про прихід зими, приїжджаючи «на 

білому коні», а тому вже від цього дня череда не йде у поле. 

Дана тварина високо поціновується народом, вважається одним із 

головних символів щасливого життя кожної людини. Свідченням шанобливого 

ставлення до тварини є вживання у мовному середовищі прислів’я: Коли коня 

мають, шапку перед ним знімають [П 1989, с. 161]. Широко вживається також 

фразеологізоване сполучення на коня – на щасливу благополучну дорогу, 

конем не догнати – дуже швидко; як на коня зсадив; як (мов, ніби) на сто 

коней висадив – підняти на висоту; як з коня зсадив – принизити когось; 

працює як кінь – дуже багато. 
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Як давній вірний супутник людини, кінь символізує відданість, 

швидкість, витривалість і виступає об’єктом різних порівняльних 

характеристик у народній афористиці (бувши конем та стати волом; з коня на 

осла зійшов; знайся кінь з конем, а віл з волом; кінь коневі не рівний) [Знаки, 

с. 286–287]. 

У багатьох народів світу кінь вважався священною культовою твариною. 

Зокрема у Стародавній Греції кінь був атрибутом бога пекла Аїда. Разом з тим 

кінь виступає символом сонця і одночасно емблемою пекла, потойбічного 

світу. У древніх слов’ян [170, с. 287] з конем пов’язували вмирання чи 

народження сонця.  

В окремих язичницьких обрядах слов’ян кінь пов’язувався також із 

водою. Митрополит Іларіон вказував, що «з давнього часу кінь, особливо 

вороний чи баский, став символом швидкості». На всесвітньовідомих Мамаях 

кінь символізував волю. Безмежно любили коней запорозькі козаки, 

називаючи їх не інакше як «нерозлучними товаришами», «вірними братами» 

[ССКУ]. 

Кінь улюбленець козацької доби [Знаки, с. 287], козак власне і був 

козаком, коли мав коня [ССКУ]. Ця тварина персоніфікується у фольклорі як 

вірний друг козака, побратим, тому й порівнюють його з долею: «Як сів на 

коня, то й доля моя» [Знаки, с. 287]. У фольклорі козак звертається до коня як 

до побратима, просить «розбити тугу по темному лугу», винести з «тяжкої 

неволі». За словами Д. Яворницького, козак просить коня «розділити його 

радість у перемозі над ворогом, заповідає йому, вмираючи, передати з дикого 

степу вісточку дорогим товаришам і близьким родичам у славній Січі і далекій 

Україні» [ССКУ]. 

В Україні сватати дівчину їхали «кіньми в наряді», при цьому 

промовляли: Ой у саді, саді, саді-винограді Стояв кінь вороний у наряді 

[Там же]. 

У казках кінь наділяється людськими рисами – спотикається, коли чує 

щось недобре, «летить стрілою», поспішаючи на виручку, як і його вершник, 

сміливо кидається в бій [Знаки, с. 287]; коли йдеться про багатиря, то 
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найближчим опікуном його є кінь: він нахиляє голову до казана і, вдихаючи в 

себе жар, охолоджує кипляче молоко, а потім, щоб знешкодити ворога, 

видихає жар назовні [Там же]. 

Існує легенда про особливість коня, яка впадає в око, а саме те, що він 

безперервно їсть і ніколи не наїдається. Особливість ця є наслідком прокляття 

коня. Коли Господь народився на землі, то покладений був у ясла. Віл не 

тільки не торкався до жодної стеблинки сіна з ясел, але ще й зігрівав 

Богодитину своїм диханням. А кінь, що стояв з другого боку, повисмикував 

усе сіно, яке лиш було в яслах. Тоді Пресвята Богородиця промовила: «Тож 

будеш ти, добрий волику, завжди ситим у Бога; а ти, коню, будеш завжди 

голодним, хоч і їстимеш досхочу». І дійсно, ці слова Богоматері справдилися: 

кінь, скільки не їсть, завжди голодний; а віл, якщо голодний, може 

задовольнятися ромиганням [Булашев, с. 322]. 

Кінь є атрибутом святих Юрія (він виїжджував коня для багатирів), 

Димитрія, Федора і Конона. З цією твариною пов’язані деякі прикмети: коли 

сняться коні, буде вітер; де качався кінь, заборонялося ставати ногами, бо 

можуть напасти лишаї; як кінь ногою гребе, а в хаті важко хворий, – це віщує 

його близьку смерть; напувати коня означає кохати, натомість відмовлятися 

напоїти коня означає відмовити в коханні [Знаки, с. 287].  

Також важливе значення в народних віруваннях і звичаях мала кінська 

голова, яку настромлювали на кілок у тину на городі, – «щоб усе родило», 

закопували в садку, – «щоб костогризи не псували вишень», клали під піч з 

охоронною метою [Там же, с. 287]. 

Конем ще називали народну дитячу гру в м’яч, коли той, хто зловив 

м’яч, сідає на того, хто кинув, і кричить: «Продай коня!» [Там же]. 

У зоофразеологізмах, окрім лексеми кінь, знаходимо кобилу – це самка 

жеребця; лошиця; у народі уособлює робочу силу, тому кажуть (часом з гірким 

гумором): вези, кобило, хоч тобі не мило; їдь, кобило, хоч три дні не їла та ін. 

Ще одним визначення лексеми кобила є стовп із перекладиною, до якого 

прив’язували для покарання батогом, пізніше так називали лаву або поміст, на 
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якому тілесно карали батогом засуджених, наприклад, Пропав і я; та не в 

шинку, А на кобилі (Т. Шевченко) [Там же, с. 294]. 

За поведінкою цієї тварини вгадували погоду, пор.: осінь на строкатому 

коні їздить, осінь на сорокатій кобилі їздить, осінь на рябому коні їздить 

[П 1989, с. 83]. У народному мовленні знаходимо і приклади прокльонів із 

символом цієї тварини: а бодай ти пропав з своїми кіньми разом [П 2001, 

с. 381]. 

Людина ↔ кіт (кішка). Кіт (кішка) є містичною твариною у мовленні 

українців і як стверджують деякі маги, кіт може переходити в потойбічний 

світ, він у цьому сенсі є провідником, і тому якщо господарю кота буде 

загрожувати небезпека з потойбічного світу, ця тварина стане перед ним і 

захистить його. Кіт є найбільш багатогранною твариною у символічному 

значенні, адже він поєднує у собі як позитивний, так і негативний символ. 

Тварина висупає символом доброго духа житла; незалежності; зла, диявола, 

відьми; темряви і смерті; охоронця малої дитини; шкідливого ласуна. За 

віруваннями стародавніх народів, кіт міг бути помічником як богів, так і 

відьом, чортів. Перекази, легенди нараховують десятки злих істот, що 

перетворювались у чорних кішок. Вчені вважають, що причиною таких 

вірувань був чорний колір тварин, а також світіння очей у нічний час. Так у 

давнину, щоб уникнути у майбутньому пожежі, під час грози господарі із оселі 

виганяли чорних кішок. Як стверджує Г. Булашев, на Україні кота вважали 

творінням Бога, добрим оберегом від зла. Проте люди боялися чорних котів, 

особливо, коли вони перебігали дорогу. У деяких регіонах вважали: у хвості 

кота є отрута, а тому існував звичай відрубувати його кінець [Булашев, с. 330]. 

Найчастіше в народному віруванні кота вважали усе-таки нечистим, 

адже є легенда, що кіт колись з’їв чорта [Знаки, с. 288]. Про цю легенду згадує 

Г. Булашев. Чорт, перекинувшись на мишу, плив через море, аби спокусити 

Єву. Пресвята Діва, побачивши це, кинула свою рукавицю. З цiєї рукавиці 

зробився кіт, який в ту ж хвилину зжер чорта [Булашев, с. 330]. Також люди 

вірять, що приблудний кіт спричиняє зубожіння сім’ї. Людина, спостерігаючи 
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за цією твариною, помітила, що гадюка боїться кота й скручується в клубок 

[Знаки, с. 288]. Ще одним віруванням про кота є його колір. Якої масті кіт 

приживеться у домі, такої масті треба тримати й худобу: домовик одразу ж 

задушить кота, якщо лиш йому буде не до вподоби його шерсть. Кіт, який 

прожив дванадцять років, перестає муркотіти і стає таким лютим, що може 

задушити людину, чому його тоді здебільшого й забивають [Булашев, с. 330]. 

У наш час важливим є цілющі властивості кота, адже вже науково 

доведено, що власники котів значно рідше звертаються до лікарів, аніж ті, хто 

не спілкується регулярно з тваринами. Часто кіт у домі відвертає й ризик 

виникнення повторного інфаркту міокарда. Адже всього протягом кількох 

хвилин погладжування цієї тварини нормалізується артеріальний тиск і 

частота пульсу [30].  

Особливості цієї тварини відтворює народна загадка: «І вдень, і вночі у 

кожусі на печі»; з твариною (особливої масті) пов’язаний ряд народних 

повір'їв, – «коли кіт кидає свій дім – на нещастя», «коли кіт миється або 

мнеться при чиїхось ногах – будуть гості», «коли кіт драпається на дерево – 

буде вітер», «не вдалося, бо чорна кішка дорогу перебігла», «пробігла чорна 

кішка» – про сварку між ким-небудь» [Знаки, с. 288]. 

З давніх-давен жінка є берегинею домашнього вогнища, а тому кажуть: 

без жінки як без кішки [П 2001, с. 61; П 1990, с. 88], тобто важливість жінки у 

сім’ї підкреслюється важливістю кішки у житті людини.  

За поведінкою цієї тварини передбачали погоду, пор.: як кіт на печі, 

холодно надворі [П 1989, с. 378]. 

Людина ↔ коза (козел) / цап. Серед одомашнених тварин важливе місце 

в народній символічності займає коза. Ця тварина виступає символом 

воскресіння предка народу [ССКУ]. Автори «Словника символів культури 

України» зазначають, що коза (козел) «символ малозначущості, скептицизму і 

недовіри, емблема людини, на яку постійно «звалюють» чужі провини». 

Водночас коза – алегоричний образ. Кажуть: «Кози – то чортові вівці. Та й уся 

подоба у них, як у чорта: і роги, і борода така, як у чорта. Тільки, бажаючи 
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розгледіти її після створення, чорт хотів схопити її за хвіст, та ненароком 

відірвав його». Тому відьма боїться кози, а в стайнях, щоб дідько не мучив 

коней, тримають цапа або козу. Дику козу чорт прижив своєю жінкою; звідси 

приказка: «Тебе десь чорт сплодив на дикій козі». У Біблії козел також 

асоціюється з нечистою силою: «І щоб вони вже не різали своїх жертв козлам 

– демонам, за якими вони блудять» [Там же]. Порорівняймо ще біблійний 

образ «жертовного козла», «козла відпущення», що в сучасній мові означає 

людину, на котру звалюють чужу провину, відповідальність за інших [ФСУМ, 

с. 303]. 

Коза у Різдвяних обрядах – символ воскресіння предка після наглої 

смерті. Обряд водіння «кози» зберігся до наших днів [ССКУ]. Водити козу – 

це старовинна святкова вистава-обрядодія на Різдво або під Новий рік, коли 

гурт парубків (один з них перевдягнений «козою») ходить з вітаннями по 

хатах, «коза» танцює під музику, хлопці співають обрядових пісень. У 

Різдвяній виставі ця тварина символізує плодючість, майбутній урожай, тому 

співали: «Де коза туп-туп, Там жита сім куп, Де вона рогом, Там жито 

стогом, Де коза хвостом, Там жито кустом» [Знаки, с. 297]. У народному 

мовленні на основі традиційних обрядів (зокрема різдвяного ритуалу «водіння 

кози») постало стійке фразеологічне сполучення: бити (драти), як Сидорову 

козу або водити козу на означення «тривалий час святкувати що-небудь по 

гостинах або питних закладах». 

Язичники вірили, що коза вигодувала бога Перуна. У фольклорі коза і 

козел – об’єкти жартівливих та іронічних характеристик – в’їдливості, 

вередливості, ненажерливості, нерозумності, малокорисливості (колись і в 

нашої кози хвіст виросте) [Там же, с. 296]. 

На основі лексеми коза будуються народні прикмети, напр.: пострижеш 

козі бороду – не дасть молока, де коза ходить, там жито родить [Там же, 

с. 296-297]. Коза часто виступає об’єктом традиційних порівнянь: стрибає як 

коза; витріщатися як коза на різника [Там же с. 297]. 

Коза-Дереза – традиційний персонаж українських народних казок 

[Знаки, с. 178], звідки примовлянка: «Я коза ярая, півбока драная, півбока 
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луплена, за три копи куплена, тупу-тупу ніжками, сколю тебе ріжками, під піч 

хвостом підмету!» [Знаки, с. 297]. Тварина виступає головною дійовою особою 

народної весняної гри «Коза». В. Жайворонок стверджує, що козою в народі 

називали ще в’язницю, а також таку назву мала велика гаківниця (це щось 

середнє між рушницею й гарматою, яка з’явилася в Україні на озброєнні в XVI 

ст.). 

Крім символу кози, в українській етнофразеології побутує символ козла 

чи цапа. Як цап, так і козел – об’єкти глузування і насмішок, недовіри, 

малозначущості, низької ціни, марних надій. Спостерігаємо це у прислів’ях: 

від козла ні шерсті, ні молока, поставили козла город стерегти, не буде з цапа 

вовни, послухав цапа – і сам у барани попав, на здоров’я козі, що хвіст довгий, 

коза на базар не хотіла та її повели та ін. [ССКУ]. 

Згадаймо крилаті вислови козел відпущення або козел офірний, які 

сягають староєврейської традиції покладання гріхів усього народу на живого 

козла. Порівняймо ще прокльони із компонентом коза: щоб тобі віку як у кози 

хвіст [П 1991, с. 337]; щоб тобі дика коза приснилася [Збірка, с. 199]. 

Людина ↔ корова (теля). У «Словнику символів культури України» 

зазначено, що «корова – символ Великої Матері; Місяця; продуктивності сили 

землі, дітонародження; множинності; материнського інстинкту» [ССКУ]. 

Тварина потребує особливого захисту від нечистої сили, вона виступала 

запорукою достатку, а тому її оберігали від злого ока, від відьом, взагалі від 

усякої нечистої сили, примовляючи: «Щоб дійниця не текла, а хазяйка весела 

була, щоб хазяйка засипала, до корови рано вставала, щоб корова стояла та 

багато молока давала!» [Знаки, с. 306]. При цьому у народному мовленні 

подибуємо вислови: корова в теплі – молоко на столі, тяжко без корови, як 

зимою без кожуха. Про глибоку любов і пошанівку до корови свідчать і 

лагідні поетичні клички «Зіронька», «Біляна», «Голубаня», «Квітка» [Там же]. 

Г. Булашев стверджує, що з коровою слід поводитися лагідно і навіть 

шанобливо. Старі люди стверджують, що «корова дуже чутлива до «лихого 

ока», через що у селах не можна завести хорошу корову, а в місті можна, бо 
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тут менше людей з «лихим оком». Коли в корови зіпсується молоко, стане 

червоним, треба її видоїти й вилити це молоко на тому ж місці, тоді підкурити 

корову чимось «свяченим» і причина обов’язково минеться, якщо лиш нікому 

про те не розповідати, а то корова ходитиме зуроченою до весни» 

[Булашев, с. 324]. 

У багатьох культурах корова символізувала богиню неба, праматір світу. 

А тому й надибуємо вислів «Божественна корова», що є символом плодючості.  

На Україні тварина виступає символом жінки, в українських весільних 

піснях – наречена у весільному вбранні, в іронічних приповідках – голова 

родини, напр.: горе тобі, воле, коли тебе корова коле; біда тому дворові, де 

наказує корова волові, ще молодій бажали: «Будь здорова, як корова, а 

плодюча, як земля». Яскраво проявляється символ материнської любові у 

вислові: кожна корова своє теля лиже, також ця свійська тварина символізує 

здоров’я [Знаки, с. 306].  

Корова є традиційним образом для порівняння (здорова (тобто огрядна), 

як корова, реве як корова, очі як у корови) та для повір’їв, наприклад, коли 

чорна корова першою йде з пасовиська в череді – завтрашній день буде 

похмурий, коли біла – сонячний. У народі існують вірування, що коли ситься 

червона або чорна корова, то це до смерті. Також вода – основний магічний 

засіб для збільшення молока у корови, тому тварину поливали перед першим 

вигоном на пасовище та кропили в інші свята [Там же]. Порівняймо ще 

прокльони із символом цієї тварини: (а вбий тебе) безроге теля [ЛК]. 

Людина ↔ осел (віслюк). Символіка осла (віслюка) у народному 

світосприйманні дуже суперечлива: це і небезпека, бідність, упертість, дурість, 

низькість, лінощі, так і чоловіча сексуальна сила, терпіння, мужність, доброта і 

лагідність [ЭСЗ]. Здебільшого тварина виступає символом нерозумності, 

впертості, тому вживається як лайливе слово (кажуть: «Осел ослом, хоч і 

золото на собі має»). Також ця тварина символізує відсутність гідності, 

наприклад, дай ослові вівса, а його до будяків тягне, і з великого осла не буде 
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слона, осел вино носить, а воду п’є, осел хоч багато подорожував, та все 

додому ослом вертав (приказка) [Знаки, с. 100]. 

У Стародавньому Єгипті червоний осел означав небезпеку в підземному 

царстві і служив емблемою Сету (Бог у давньоєгипетській міфології). У греко-

римській міфології осел вважався втіленням дурості, ліні і упертості, а також 

символізував грубу сексуальну силу; це священна тварина Діоніса (Вакха), але 

в той же час бога родючості Приапа і Сатурну (Кроноса) [ЭСЗ]. 

Християни іноді зображували осла у вигляді язичницького символу, але 

оскільки Марія на ослові подорожувала у Віфлеєм, а Христос вступив верхи на 

цій тварині в Єрусалим (звідки, як вважають, і з’явився у нього на спині 

темний хрест), тому осел асоціюється з упокорюванням і лагідністю. Водночас 

Валаамова ослиця, яка говорить, символізує спілкування з Богом. Також як 

жертовну тварину осла ототожнюють зі смертю, а як тягучу силу – з бідністю 

[Там же]. 

В Україні існує легенда про осла (віслюка) в якій йдеться про те, що 

створив Господь людину і призначив їй жити на землі тільки тридцять літ, а 

створивши звірів і їм призначив вік: віслюку, верблюду й собаці – також по 

тридцять років. Людина жила собі на землі, розкошувала й нічого не робила, 

тільки тужила, що Бог призначив їй короткий вік. Пожив, пожив віслюк та й 

каже: «Як оце мені мучитися всі тридцять літ у праці та в горі – не хочу 

стільки жити. Піду до Бога й попрошу, щоб зменшив мені віку». Бог зняв з 

віслюка десять років і думає: кому їх віддати. Раптом з’являється людина й 

просить додати віку. Бог зняв з віслюка десять років і віддав їх людині. Отож, 

виходить, після тридцяти років людина живе вже ослячий вік [Булашев, с. 130]. 

Людина ↔ свиня (порося) / кабан (вепр, кнур). Народне мовлення 

багате на прислів’я та приказки з цією твариною, наприклад, свиню святи, а 

вона в грязюку лізе; раніше одну свиню годували, а тепер з поросятами; людям 

свято – свині смерть. Водночас з точки зору семантики цікавими, на наш 

погляд, є фразеологізм метати (кидати) бісер перед свиньми; метати 

(розсипати) перли (перла) перед свиньми, що позначає говорити що-небудь 
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людям, які не можуть зрозуміти того, що їм кажуть [СУМ-11. – Т. 1, 1970. – 

с. 189]. 

Разом з тим тварина із-за своєї звички рити землю, лізти в город, 

купатися в болоті, вперто кудись лізти дуже рідко отримувала позитивні риси, 

а здебільшого виступала символом бруду, пор.: свиня хоч і скупається, та й 

знов у болоті валяється; свиня не з’їсть, поки не поваляє; у свині своя звичка: 

як не в реп’яхах, то в болоті; нахабства, впертості і влізливості: дірка в плоті, 

свиня лізе; посади свиню за стіл, а вона й ратиці на стіл; свині тільки рило 

просунути, а там і вся пролізе [ССКУ]. Оскільки дана тварина асоціюється з 

брудом, болотом, всякою нечистю, то, можливо, звідси вислів підкладати / 

підставляти свиню, тобто діяти підступно щодо когось; спочатку – насилати її 

на когось як нечисту силу [Знаки, с. 526].  

Свиня також виступає символом родючості й достатку і здавна 

поважалася в народі. У народній уяві тварина символізує нерозбірливість, а то 

й нерозум (звідси – знав добре Біг, що не дав свині ріг). Наші предки 

споконвіку гадали на нутрощах тварини і це стало давньою традицією, що 

свідчить про те, що свиня колись була жертовною твариною [Там же].  

Свиня виступає об’єктом традиційних порівнянь, звичайно негативних, 

передусім іронічних, що стало основою для сталих висловів на зразок: 

величається, як свиня в дощ – поводиться зверхньо, зарозуміло, хвалькувато, 

не маючи для цього жодних підстав [Знаки, с. 526]. 

М’ясо цієї тварини було неприємним для євреїв і мусульман. Більшість 

із них навіть не використовували це слово. Замість нього говорили: «ця 

тварина, цей звір». Ось чому до заняття блудного сина-свинопаса ставилися з 

презирством [ССКУ]. У цих релігіях забороняється їсти свинину [ЭСЗ]. 

У книзі приповістей Соломонових жінка, позбавлена розуму, 

прирівнюється до свині, прикрашеної золотом «Золота сережка в свині на 

ніздрі – це гарна жінка, позбавлена розуму». Вислів «...не розсипайте перл 

своїх перед свиньми, щоб вони не потоптали їх ногами своїми...» (Євангеліє 

від св. Матвія 7.6) означає те ж саме, що пропонувати слова істини і 

розсудливості людям, які зневажають їх і сприймають подібні поради з 
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насмішкою і грубістю. У дев’ятій байці Сковороди «Мурашка і Свиня» свиня 

символізує підлабузника [ССКУ]. А у байці «Олениця та кабан» кабан – це 

дурний кар’єрист, який одягає чужу шкіру, щоб вдовольнити свої забаганки. 

Г. Сковорода у зв’язку з цим робить далекоглядний висновок: «Мавпа є 

мавпою і в золотім уборі» [ССКУ]. 

Розумна свиня здавна обтяжена негативним символічним значенням 

неохайності, неуцтва і пожадливості. У античному світі, проте, свиноматка 

сприймалася як символ родючості – ця священна тварина Ісіди в Єгипті, 

богині землеробства Церери в Греції і Деметри в Римі [ЭСЗ]. 

Родичем свині є кабан – самець свині, це більш уживана назва щодо 

кастрованої свійської тварини, яку годують на заріз. Щодо дикої тварини 

вживається назва вепр [Знаки, с. 265] – дикий кабан, здавна у народі 

шанувався, залишком чого є звичай колоти свиню чи кабана на Різдво, або й 

мати свинячі ковбаси та кишки як жертовні [Там же, с. 72]. Словник 

Б. Грінченка засвідчує, що поступове розмежування двох назв тварини 

стерлося, також кабанячі ікла здавна були ритуальним предметом, зокрема 

служили талісманом. Ця тварина символізує огрядну людину (роз’ївся як 

кабан) [Знаки, с. 265]. Для греків, кельтів та японців кабан (вепр) утілював у 

собі позитивну рису – силу, міць. Індуїстські боги Рудра і Вишну – це небесні 

вепри. Проте у західній традиції, кабан (вепр) може також означати 

брутальність і похіть, смертний гріх. У цьому контексті він зображується 

таким, що зневажається персоніфікацією цнотливості [ЭСЗ].  

З лексемою свиня пов’язана гра в карти, а також свинка = кльок – рід 

народної гри, під час якої намагаються загнати палицею дерев’яну кульку в 

ямку (ямки), а лексемою свинка називають кульку, яка призначена для цієї гри 

[Знаки, с. 527]. 

Людина ↔ собака / пес. У народному мовленні пес одна із 

найуживаніших і згадуваних тварин. Як відомо, першими людина приручила 

тварин, від яких можна було мати практичну користь – взяти шерсть, м’ясо, 

молоко. І недивно, що першими прирученими тваринами були собаки, адже 
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вони були прекрасними охоронцями та помічниками під час полювання, але 

набагато важливішим було те, що з ними можна було спілкуватися [32]. Тому 

пес/собака відіграє важливу роль у селянському господарстві, оскільки 

пильнує подвір’я і хату селянина, його добро, попереджає господарів про 

прихід чужого, боронить худобу від вовків [П 1989, с. 432]. Також часто в 

народному мовленні вживаються такі лексеми на позначення пса як собака, 

хорт, куций (пес з коротким хвостом, іноді чорт), цуцик, щеня (уособлює щось 

мале, але дуже сердите) [П 1989, с. 433]. 

Водночас у народному мовленні є зоофразеологізми з компонентом пес у 

діалектній фразеології, наприклад, на Буковині вживають такі вислови: на пса 

– навіщо, нащо (іди від мени, на пса ти мині здавси!) чи піти на пси, 

пуститиси на пси – занепасти, піти нанівець, стати на шлях легкої поведінки 

(хто ї типер схочи, як вона пустиласи на пси) [СБГ, с. 408].  

Поширеним символом є ставлення до собаки як до вірного друга, 

найближчої до людини тварини, що є символом надійності, непідкупності. У 

цьому дусі передаються з покоління в покоління повір’я та прислів’я (як 

приб’ється чужий собака до обійстя, то це дуже добре, на щастя; собака 

навпроти тебе біжить – добра ознака; вивченого пса нічим не підкупиш).  

По-іншому оцінює роль собаки видатний поет і філософ XVIII ст. 

Г. Сковорода. У байці «Пси» собака символізує нерозумного брехуна. Він не 

тільки брехун, але й недотепа, що символізує злодійкуватого ненаситника 

[ССКУ]. 

Деякі слов’янські народи вірять, що собака – створений дияволом з 

глини, проте він є найближчою до людини твариною і єдиним його вірним і 

надійним другом. Зліпивши першу людину й лишивши її просушуватися на 

сонці, Господь приставляє сторожувати собаку. Собака сторожила і заснула, 

повз ішов чорт і зробив шкоду людині. Коли повернувся Господь, побачивши 

що наробив чарт, насварив собаку і за те, що вона не встерегла людину, дав їй 

шерсть і наказав стерегти і бути вірною людині все її життя [Булашев, с. 327–

328]. 
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Символ пса/собаки знаходимо не тільки в українському народному 

мовленні, а й у міфології інших народів. Наприклад, у грецькій міфології 

сторожовий пес царства мертвих, що охороняє вхід у світ Аїда називається 

Цербер (Кербер). У міфах Цербер (Кербер) має декілька образів, в одних міфах 

це одноголовий пес у якого на хребті змії, в інших це двоголовий чи 

триголовий пес (середня його голова інколи зображувалася на малюнках 

левовою) у якого замість хвоста змія. Як говориться у міфах, Цербер (Кербер) 

сидів на іншому березі річки Стікс і охороняв вхід у царство мертвих. Він 

впускав у царство Аїда всіх, але нікого вже не випускав. Щоб задобрити 

Цербера (Кербера), греки клали в труну медовий коржик, який небіжчик мав 

віддати охоронцю царства мертвих, адже не задобривши Цербера (Кербера) – 

небіжчик не зможе увійти в царство мертвих і його душа постійно буде 

скидатися по світу. Сьогодні у народному мовленні побутує вислів «кинути 

кусень Керберу», що означає «дати хабаря» чиновнику в надії отримати якесь 

позитивне рішення, також ім’я Цербер (Кербер) можна вжити щодо будь-якого 

охоронця. 

В українців з собаками пов’язана новорічна ворожба: дівчата виходять 

під Новий рік на вулицю – де і як загавкає собака, туди й заміж піде та 

відповідним чином складеться її подружнє життя (гавкає собака весело, 

невесело, хрипло, з виляском) [Знаки, с. 557]. Також собакою в народі 

називають різновид узору в народній вишивці [Знаки, с. 558]. 

У народному мовленні постали прислів’я та приказки з цією твариною: 

битий собака не боїться палиці; вивченого пса нічим не підкупиш; не всі 

собаки кусають, що лають; собаці собача смерть; пес бреше на місяць, а 

місяць світить; мале щеня, а завзяте; маленька собачка – повік щеня [Знаки, 

с. 558–559]. Собаче життя нужденне, злиденне, тому, коли проклинають, 

бажають собачого життя і собачої смерті [Знаки, с. 557]. Наприклад, щоб ти 

жив як собака; най тебе пес боронить, або собаці (й) собача смерть; собаці 

собача й честь [ЛК; П 2001, с. 351; П 1990, с. 195; П 1989, с. 196]. 
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3.2. Біполярна пара людина / дика тварина 

 

В українській народній фразеології відображено не лише 

зоофразеологізми на позначення свійських тварин, але й на позначення диких 

тварин. Як із свійськими, так і з дикими тваринами людина досить тісно 

контактує. В етнофразеологізмах такого типу чільне місце посіли птахи, риби, 

плазуни й комахи. Г. Булашев зазначає, що народна фантазія всіляко, напевно, 

силкується осмислити різноманітні особливості тих чи інших живих істот із 

цією метою несвідомо спускається в глиб прадавніх віків і виносить звідти 

уламки спільноарійських релігійно-міфічних поглядів і вірувань, то покірно 

повторює споріднені з нею апокрифічні уявлення, внаслідок чого витвори її в 

цій галузі являють собою найстрокатішу суміш елемента «легендарного» з 

казковим. А втім під впливом християнства порівняно серйозніший 

«легендарний» елемент все-таки значно перевершує елемент казковий. З диких 

звірів українські народні легенди, як і слід було сподіватися, відзначили тільки 

тих, з якими народові найчастіше доводилося й доводиться стикатися в житті 

[Булашев, с. 332]. 

А тому серед диких тварин виділяємо асоціативні паралелі людина ↔ 

білка, людина ↔ ведмідь, людина ↔ вовк, людина ↔ заєць, людина ↔ їжак, 

людина ↔ кріт, людина ↔ куниця , людина ↔ лис та ін.  

Людина ↔ білка. Білка у силу своїх звичок – енергійно шукати і 

запасатися їжею на холодні місяці зими – виступає символом господарності та 

ощадливості. Також у мовленні слов’ян знаходимо прикмети із символом 

білки, які передбачають майбутню зиму, пор.: білки роблять великий запас 

горіхів – на холодну зиму [П 1989, с. 383]. 

Вважається, що зустріч із білкою, це погана прикмета і м’ясо її їсти не 

можна. Імовірно це зумовлено тим, що у старих народних уявленнях білка – 

«нечиста» тварина, є провісницею пожежі, наближена до домовика, русалок та 

іншої нечистої сили. Разом з тим ця тварина символізує гарну, веселу, 
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роботящу дівчину, пор.: дівча як вивірка. Лексемою білиця називають у 

духівництві невисвячену черницю [Знаки, с. 39].  

У народному мовленні подибуємо також і діалектні назви цієї тварини, 

наприклад, на Буковині білку називають червона вивелиця (веселиця, 

вивелиця): Я вчєра у лісі бачив червону вивелицю [СБГ, с. 639]. Також назва 

тварини активно використовується в іронічній формі у фразеологізованих 

сполуках схопити білочку, білочка скаче, тобто бути в стані алкогольного 

сп’яніння. 

 

Людина ↔ ведмідь. Ведмідь – хижа тварина, яка посідає ключове місце 

у народних віруваннях та виступає символом богатирської сили, 

невдоволення, злісності, грубості, жадності, незграбності, невдоволення, 

відлюдкуватості, а також ненажерливості. Також цією твариною батьки 

полюбляють лякати дітей, а саме ведмедем з торбою [Знаки, с. 68].  

На основі певних символічних ознак у народному мовленні виникла 

приповідка: до меду тягли ведмедя за вуха, а від меду – за хвіст. Тваринна 

символіка породила також номінації: ведмеже вушко (народна назва рослини); 

ведмежий кут (віддалене, глухе місце); ведмежа послуга (невміла послуга, що 

завдає тільки прикрощів). 

У багатьох культурах ім’я ведмедя табуйоване, наприклад, росіяни 

приховуючи його ім’я «Бер», що легко вгадується в назві зимового притулку – 

барлоги, іменують його алегорично, пор.: той, хто відає, де мед, а також 

«хазяїн лісу», «дідусь», «кудлатий», «хазяїн» [ЭСЗ]. У народному мовленні 

українців також подибуємо подібні приклади: «Михайло», «вуйко», 

«бурмило». 

З цією твариною пов’язані певні календарні дні, а саме на Здвиження 

(4/27 вересня) ведмідь лягає в барліг; на Оксану Веснопровісницю (4 січня/6 

лютого) або на Спиридона Сонцеворота (2/25 грудня) він повертається в 

барлозі на інший бік, а встає на Благовіщення (5 березня/7 квітня) або в день 

Водяника (1/24 квітня) [Знаки, с. 68]. 
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Водночас є ряд прислів’їв на позначення цієї тварини. Зокрема прислів’я 

ведмідь танцює, а циган гроші бере, можливо, виникло як наслідок обрядодії, 

що проходила на Буковині на свято Меланії (14 січня, так званий Щедрий 

вечір), коли учасники дійства переодягалися у «ведмедів» і відбувався бій 

«ведмедів», який зводився до того, щоб повалити супротивника плечима до 

землі. Та група маланкарів, чиї «ведмеді» перемагали, мала право цілий рік 

головувати на різних молодіжних зібраннях. Можливо, це і стало причиною до 

виникнення такого прислів’я. 

Поведінка цієї тварини у народному світобаченні символізує й погоду, 

пор.: як на громницю мороз, то медвідь вже бурить свою буду, а як тепло, то 

її поправляє; коли на стрітення мороз буває, то медвідь свою буду розбиває 

[П 1989, с. 387]. 

Людина ↔ вовк. Вовк – хижа тварина, яка бере активну участь у житті 

людини і яку асоціюють із нечистою силою чи чортом. Це зумовлено тим, що 

ця тварина полює у темряві, є підступною та ще й у повний місяць завиває, 

тому маємо вислови: бач, про вовка помовка [П 2001, с. 339], за вовка помовка 

(ми про вовка), а вовк суне (за поріг, і тут, за горою, у хату, іде) [П 1989, 

с. 204], за вовка помовка, а вовка і в хату [П 2001, с. 339], як правило, так 

кажуть на прихід небажаного гостя.  

Вовк у переносному значенні – символ зла, жадібності, жорстокості, 

лицемірства, брехні, кровожерливості. Разом з тим в народному уявленні 

тварина символізує ще ненажерливість, голод, напр.: голодний, як вовк; вовк 

кишки догризає; як (мов, ніби) голодні вовки на вівцю; пожалував вовк кобилу – 

лишив хвіст і гриву. Часто ця лексема вживається також у переносному 

значенні. Наприклад, про досвідчену людину кажуть: морський вовк; старий 

вовк; стріляний вовк, а про сміливу – впіймати (піймати, спіймати, вхопити) 

вовка за вухо [СФУМ]. 

 Вовк, поза своїм прямим значенням, відіграє важливу роль у 

зооморфічному зображенні демона. Про диявольську природу вовка мовиться 

в народних оповіданнях: «Бог створив пса, щоб служив людині, а Біда – вовка, 
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щоб їй шкодив» [Знаки, с. 103]. Ця тварина також виступає символом доблесті, 

честі, мужності, наприклад, у римлян та єгиптян. У багатьох міфологіях вовк 

асоціювався з богом війни або вождем дружини, родоначальником племені.  

У слов’янській міфології маємо також перевтілення вождя племені або 

дружини в образ вовка, що народився від вогняного змія. Такий персонаж 

з’являється на світ в образі людини, але з характерною ознакою: «у сорочці» 

чи з «шерстю вовка», тобто незвичного походження [ССКУ]. 

У народному мовленні слов’ян символіка вовка постає в різдвяній 

обрядовості, коли перед Святою вечерею господар дому закликає всі сили 

небесні до себе на вечерю, намагаючись їх задобрити: Морозе, Морозе, йди до 

нас кутю їсти! Як не йдеш, то не йди і на жито-пшеницю, усяку пашницю. Іди 

краще на моря, на ліси та на круті гори, а нам шкоди не роби! Іди і ти на 

кутю, сірий вовче, а як не йдеш, то не бери у нас ні телят, ні ягнят, ані малих 

поросят! [35, с. 51].  

Одним із найчастіше вживаних сьогодні фразеологізмів є вовк в овечій 

шкурі, який подибуємо в Біблії «Стережіться фальшивих пророків, що 

приходять до вас ув одежі овечій, а всередині – хижі вовки» (Матв. 7:15) [19, 

с. 1375]. Зазвичай так кажуть про лицемірну людину, котра свої лихі наміри 

ховає під личиною добродушності, чесності, лагідності. Або також цікавий 

сталий вислів вовк вовка не з’їсть. 

У символіці цієї тварини спостерігаємо ряд традиційних епітетів, які 

яскраво підкреслюють зазначені ознаки: ситий, голодний, лихий, страшний, 

старий, недобрий, смалений, сердитий, сірий. Лексема вовк сприяє творенню 

епітетів, які теж передають ознаки людини: вовчий слід, вовчий рот, вовчий 

погляд, вовчі сльози, вовчкуватий погляд, вовкуватий вигляд, вовком вити, 

вовком дивитися тощо.  

У діалектному мовленні вовком називають середню частину кавуна без 

зернят, пор.: Скибки [кавуна] розпались, і зсередини випав червоний 

вовк (Нечуй-Левицький) [СУМ-11. – Т. 1, 1970. – с. 711]. 
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У народному мовленні подибуємо вислів бджоляний вовк, що означає 

маленьку з великою головою осу, що поїдає бджоли, а також приклади 

прокльонів з цією твариною, пор.: бодай (хай) тебе вовки їли (з’їли) [ЛК]. 

Людина ↔ заєць. Асоціативні зв’язки цієї тварини з людиною 

спричинили до появи таких фразеологічних одиниць, які яскраво засвідчують 

певні риси людини: за двома зайцями ганяти (бігти, полювати) – намагатися 

одночасно здобути успіх у двох різних починаннях, справах, наприклад, не раз 

вже за двома зайцями ти ганяв. зате ж ні одного, гонившись, не піймав; або 

убивати (убити) двох зайців (два зайці) – одночасно робити дві справи, 

наприклад, Ярошенко почував себе переможцем. Так би мовити – два зайці 

вбив…або як солоного зайця [ганяти] – не давати перепочинку кому-небудь, 

наприклад, на місці не посидиш, ганяють тебе, як солоного зайця [СУМ-11. – 

Т. 3, 1972. – с. 120]. 

Подібно до багатьох інших представників тваринного царства, заєць (чи 

кролик) має двозначну репутацію. З одного боку, він втілює спритність, 

швидкість, пильність, плодючість і навіть магічну силу, але, з іншого боку, 

косому приписують хитрість, брехливість, боягузтво тощо. В усіх народів 

заєць виступає символом боягузтва, тому кажуть: «Такий відважний, як 

заєць», «Мертвого лева і заєць скубне», «Лаяв заєць вовка, тільки вовк того не 

чув», також боягуза називають ще заячим серцем, а холодний піт переляку – 

заячим потом [Знаки, с. 232]. 

Досить часто в позитивному плані символ зайця присутній в обрядових, 

весільних піснях, а також у дитячому фольклорі, наприклад, образ Зайчика-

Побігайчика, який є традиційним персонажем народної казки. У веснянках, 

гаївках символізує коханого: «Ой ти, зайчику, ти милесенький, Ти, голубе, ти 

сивесенький... Взуйся, зайку, в черевички, Полинь, зайку, по Дунайку, Вибери 

собі дівку з крайку». Водночас тварина виступає також об’єктом кпинів і 

кепкування, тому кажуть: зайця видно по вухах; не було в зайця хвоста й не 

буде; хоч і коня загнав, зате зайця піймав; поневолі заєць біжить, як літати 

нема чим [Знаки, с. 232].  
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Українці вірять, що магічну силу мають косі очі зайця, вони можуть 

зурочити, наслати безсоння або сонливість, викликати пожежу [Знаки, с. 232]. 

Вірування у потойбічну силу тварини, її зв’язок з нечистою силою (адже 

вважали, що заєць створений чортом і служить йому) спонукало до 

виникнення застереження від зустрічі з нею. Адже якщо заєць перебіжить 

дорогу, то не до добра. Тому кажуть: «Заєць дорогу перебіг – не поведеться». 

А щоб запобігти невдачі, на дорогу кидали жмут сіна, наприклад, з воза, на 

якому їхали [Знаки, с. 232]. 

У народному мовленні лексемою «заєць» називають і безбілетного 

пасажира, чия нервозність, викликана страхом перед можливою появою 

контролера, нагадує природну поведінку боягузливого звірятка [МЭЖМ]. 

Досліджуючи народне мовлення, спостерігаємо й діалектні назви цієї 

тварини, наприклад, на Буковині зайця називають трусь: Хочеш, баба тобі 

маленького труся покажи, але він ще травичку не їст [СБГ, с. 554]. 

Із символом заєць подибуємо різні народні прикмети, пор.: коли заєць 

довго не линяє, а ластівка ліпить гніздо на сонячному боці – літо буде 

холодним; коли заєць перебіжить дорогу, буде нещастя; заєць дорогу перебіг 

– не поведеться [П 1989, с. 379]. 

Людина ↔ їжак. Їжак – яскравий символ самозахисту, оскільки у разі 

загрози згортається в тугу колючу грудку. У давніх культурах, унаслідок 

округлої форми і захисних колючок їжак вважався емблемою великих богинь-

матерів, наприклад, таких як вавилонська богиня Іштар [ЭСЗ]. У 

християнському трактуванні жадібний і запальний їжак – грабіжник 

ототожнюється з пожадливістю, обжерливістю, гнівом й уподібнюється 

Сатані, що краде душі людські [ЭСЗ]. 

З іншого боку, їжак колись вважався ворогом злих сил, оскільки поїдав 

гризунів, личинки і черв’яків. В українців тварина виступає символом 

практичного розуму, бо їжак дбає про себе, запасаючись на зиму кормом і 

живе найдовше на світі. Також тварина символізує сумирну, поступливу 

людину, наприклад, казав їжак: хай буде так! [Знаки, с. 263]. 
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У господарстві активно використовується шкура їжака, яку 

прикріплюють до чола теля, яке хочуть відлучити від корови, звідси «їжаком» 

називають рід намордника з колючками, який надівають телятам, щоб вони не 

могли самі ссати корову [Знаки, с. 263]. 

Також вірять, що ця тварина ніколи не старіє, бо знає, де дістати 

молодильну траву, тобто знає, де росте розрив-трава. А за народними 

прикметами, – коли їжак бігає, це віщує смерть або важку хворобу; коли в 

погожі дні часто згортається в клубок – зима буде морозна; коли восени 

часто носить яблука в нору – чекай голоду [Знаки, с. 263]. 

Варто згадати, що у народній медицині активно використовується 

їжакове сало, яке допомагає від гоєння ран, виразок, наривів [Знаки, с. 263]. 

Людина ↔ кріт. У деяких місцевостях крота звали зінським щеням. 

Також він є уособлення темних сил, тому символізує сліпоту не лише фізичну, 

наприклад, сліпий, як кріт, а й духовну. Ця тварина символізує підступного 

інтригана, пор. риє під мене, як той кріт [Знаки, с. 316]. 

 Як стверджує Г. Булашев, за українськими легендами кріт належить до 

тварин-перевертнів [Булашев, с. 343]. За повір’ями, кроти можуть мати 

зцілювальну силу, а також її має земля, яку вони риють і яка здатна втишувати 

чи тамувати біль. Це зумовлено тим, що в українців земля має магічно-

символічне значення, адже вона символ родючості та вічного життя. Разом з 

тим у народі вірять, що якщо кріт нагортає землю до хати – хтось помре, а 

коли в садку чи городі – город спустіє [Знаки, с. 316]. 

У народному мовленні подибуємо діалектні назви цієї тварини, 

наприклад, на Буковині крота називають тиртиня чи кіртиня (кіртинє, 

киртиня, киртинє): Мині киртиня пиририла у городі всі грітки. Останнім 

називають ще вириту кротом землю: Траба порозгортати то киртиня [СБГ, 

с. 205, 546]. 

Людина ↔ куниця. Образ цієї тварини поширений у весільній 

обрядовості. Так під час сватання свати звичайно представляються 

звіроловами, мисливцями, бо молода є дорогим звіром, якого неодмінно треба 
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вполювати: «Вчора звечора та порошенька впала, А опівночі та куночка 

походила, А к білому світу старости на слід нагодилися... Виляй, не виляй ти, 

молода дівочко, Виляй, не виляй, а старостам руку дай». За цінність хутра 

куниці, вона символізувала не лише наречену, а й просто гарну дівчину чи 

поважну жінку, пор. у колядці: «Ой не є ж тото сива кунонька, Але ж є тото 

бай-ґаздинонька» [Знаки, с. 320]. Звідси й фразеологічна одиниця дати 

куницю, що позначає заплатити викуп за шлюб. У фольклорі тварина є 

персонажем казкових сюжетів. За повір’ями, як вуж чи жаба, вона відбирає 

молоко в корів, а подекуди звірка називали домовиком.  

З найдавніших часів куниця була для звіроловів найціннішою здобиччю, 

тому в Україні аж до XV ст. її використовували замість грошей, а кунна 

грошова система змінювалася залежно від вартості срібла (гривня коштувала 

20 – 30 кун). 

Незвичним є символ цієї елегантної тварини, яка пов’язана з еротичною 

символікою, наприклад, найпотаємнішу жіночу принаду іменували купою, 

кункою, куночкою [Там же]. 

У народному мовленні ще куницею називають волоть очерету, пор.: По 

той бік очерет стояв чорною стіною, стиха похитуючи червонуватою 

куницею, злегка шелестячи пожовклим листом (Панас Мирний) [СУМ-11. – 

Т. 4, 1973. – с. 399]. 

Людина ↔ лис (лисиця). Образне уявлення спричинило до виникнення 

певних асоціативних зв’язків із цією твариною, які виникають на основі рис 

вдачі тварини та людини, як втілення низької підступності, лицемірства і 

шахрайства. Лис (лисиця) – символ хитрощів, спритності, улесливості, звідси 

наявні сталі мовні вислови хитрий як лис, лисом підшитий, лисом витися, 

тобто шукаючи прихильності, упадати біля кого-небудь [Знаки, с. 334]. 

Основою для виникнення паремій стало гарне та м’яке хутро лиса (лисиці): 

лиса за кожух б’ють; з лиса лиш кожух добрий. Також у народному мовленні 

вірять, що якщо лис (лисиця) перебіжить дорогу, то це на щастя [Там же, 

с. 334].  
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Символ цієї тварини спостерігаємо і в обряді сватання, адже саме 

лисицею називають наречену, пор.: У вас лисиця є, нам снилось, котру 

Тетяною зовуть... [Словник Грінченка]. Також лисичками називають намерзлі 

узори на віконному склі. У фольклорі образ Лисички-Сестрички є традиційним 

персонажем народних казок, наприклад, у казці «Лисичка-Сестричка і Вовк-

Панібрат» [Знаки, с. 335]. 

Людина ↔ миш / кажан. Миша – це тварина, що живе поряд з 

людиною впродовж всього її життя, на основі певних асоціацій, символізує 

смиренність та боягузтво, пор.: і миш на престіл скаче, як паламар не баче. 

Найбільшого боягуза застерігають: як ти мишей боїшся, то на воротях 

повісся, а також тварина символізує нікчемність підвладних людей, пор.: кіт 

за пліт, а миші в танець, де кота немає вдома, там миші брикають.  

Образ миші у мовленні українців служить також об’єктом традиційного 

порівняння, на означення жвавості, бідності, розгубленості, тривоги тощо, 

пор.: голий, як церковна миша; перевівся на руді миші. Також багато народних 

афоризмів побудовано на зіставленні образу миші й головного її ворога, кота: 

для миші й кішка звір; погрожує миша кішці, та здалеку; як миші кота не 

чують, то по хаті ґаздують; якось-то буде! – сказала миша у котячих зубах 

[Знаки, с. 366]. 

Символіка цієї тварини спричинила до виникнення фразеологізму миші 

топтати у значенні нічого не робити, наприклад, годі тобі мишей топтати 

[Грінченко. – Т.2. – с. 429]. 

Разом з тим, миша може також сприйматися як символ лицемірства, 

наприклад, в іудаїзмі. У християн її сприймають як втілення руйнівної сили, 

тому цю тварину іноді зображають, як вона розточує Древо Життя і тим самим 

уособлює Сатану. Тому у Біблії нашестя мишей вважається Божою карою 

[ЭСЗ]. 

У віруваннях – це «нечиста» тварина, яка створена дияволом, тому 

відносять її до «гадів». Але здавна вважають, що коли миша з’їсть щось святе, 

наприклад, крихти з паски, вона перетворюється на кажана (летюча миш) 
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[Знаки, с. 366] (нічний ссавець із широкими крилами, утвореними 

перетинками між довгими пальцями ніг [СУМ-11. – Т. 4, 1973. – с. 69]). 

 Кажан за народними віруваннями слов’ян – це злий дух, який літає в 

пошуках тих, хто продав душу дияволу, тому в народних віруваннях тварина 

асоціюється з нечистою силою і наділена магічними властивостями. Цю 

тварину використовували також з лікувальною метою та як оберіг [Знаки, 

с. 266-267].  

У народному мовленні подибуємо діалектні назви миші, наприклад, на 

Буковині мишу називають мідица житнєчка: Йой, хто то злапав мідицу і ни 

боявси, шо вкусиш; Кіт пішов житнічок ловити [СБГ, с. 116, 290]. 

Як за поведінкою інших тварин, так і за поведінкою мишей, люди 

вгадують погоду, наприклад, миші й кроти роблять великі запаси корму – 

зима буде холодною і сніжною; миші пищать – на похолодання; як миші 

роблять гнізда всередині копи, то буде мокра осінь, а як внизу, то суха [Знаки, 

с. 366]. У народі спостерігали за поведінкою кажана, який також підказував 

людям, яка буде погода на наступний день, пор.: кажани літають після заходу 

сонця – на теплу, ясну погоду [Там же, с. 267]. Водночас знаходимо прокльони 

із лексемою миш / летюча миш (кажан): а бодай тебе миші вбрикнули 

[П 2001, с. 381]. 

 

3.3. Біполярна пара людина / птах 

 

Навколишній світ для людини багатий не лише на тваринний, але й 

пташиний світ, що спонукає до створення своєрідних етнофразеологізмів, 

пов’язаних зі свійськими та дикими птахами. Г. Булашев стверджує, що 

українські легенди та перекази широкою хвилею захопили і пернате царство, 

причому й ці всі майже без винятку легенди та перекази перебувають у 

найтіснішому й щонайбезпосереднішому зв’язку як з апокрифами, так і з 

давніми релігійно-міфічними поглядами на природу. Зі свійських птахів 

українські легенди та перекази розповідають про курей, гусей, качок, індиків, 

голубів і павича [Булашев, с. 348].  
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Серед птахів виділяємо такі асоціативні паралелі: людина ↔ ворон, 

людина ↔ голуб / голубка , людина ↔ горобець, людина ↔ гусак (гуска), 

людина ↔ дятел, людина ↔ жайворонок, людина ↔ журавель, людина ↔ 

зозуля, людина ↔ качка, людина ↔ курка / півень (квочка), людина ↔ лебідь, 

людина ↔ орел, людина ↔ пава, людина ↔ перепел, людина ↔ синиця, людина 

↔ сокіл, людина ↔ соловей, людина ↔ сорока, людина ↔ чайка тощо. 

Людина ↔ ворона / ворон. Ворон / ворона уособлює лиховісність, її 

каркання не провіщає нічого доброго, тому кажуть: «На кого ворони, на того й 

сороки». Ворона разом із гайворонами та кречетами іноді влаштовують 

зловісні хороводи, які віщують загальну біду [Знаки, с. 116]. За народними 

уявленнями, сімейство воронячих має диявольську природу, наприклад, 

ворона чорна тому, що створена дияволом, чорт може приймати подобу 

ворони, душі злих людей уявлялися у вигляді чорної ворони [Там же, с. 116]. 

Водночас вислів чорний ворон [СФУМ, с. 124; ЛК], означає машину, в 

якій перевозять заарештованого, це активно застосовувалося у період 

Радянського Союзу. В. Ужченко стверджує, що цей вислів є наслідком 

вторинної метафоризації дуже давнього символу, корені якого ще в глибокій 

міфологічній семантиці, бо ще у дохристиянських міфологічних уявленнях 

(чорний) ворон був птахом, що приносить нещастя [209, с. 54–55]. 

Символічним є мовний сталий вираз біл́а воро́на – символ когось або 

чогось рідкісного, незвичайного; за легендою, віщий ворон був створений 

білим як сніг, покірливим, як голуб, а за іншою могутній богатир убив злого 

духа разом з його коханкою; прилетіли ворон і ворона і стали клювати трупи: 

ворон клював тільки нечистого, тому він лише чорний, а ворона клювала і 

чистого, і нечистого, тому буває білою і чорною [Знаки, с.116–117]. Тому 

кажуть: не хочу я бути білою вороною, тобто виділятися серед інших чимось 

незвичайним, зовсім не схожим на інших. 

За поведінкою птаха вгадували погоду й ту чи іншу подію, пор.: ворон 

кряче – на нещастя, ворона – на дощ, ворон до обіду віщує гостя [Там же, 

с. 116]; ворони летять стаями і крячуть на негоду; ворон кряче – на нещастя, 
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ворона – на дощ; ворони взимку кружляють у повітрі – перед снігом; ворони 

здіймаються догори – на погоду; ворон до обіду віщує гостя; галки зграйками 

літають – на дощ; круки тому крячуть, бо зміну в погоді бачуть; як ворони 

сідають унизу дерева, то буде холодно [П 1989, с. 379]. А проклинаючи, 

кажуть: бодай (щоб) над тобою ворони каркали; нехай над ним ворони 

крякають або клянучись, кажуть: ворони щоб наді мною крякали [Знаки, 

с. 116], щоб над тобою ворони крякали; нехай над ним ворони крякають; 

бодай над тобою ворони каркали, ворони щоб наді мною кракали [П 1991, 

с. 329]. 

Ворон вважають нечистим птахом, який пов’язаний зі світом мертвих. 

Він не користується симпатіями передусім через чорне оперення (чорний як 

ворон чорненький; крукові й мило не поможе). Також ворон з глибокої давнини 

вважається лиховісним птахом, вісником смерті, що широко відбито в 

українському фольклорі, тому кажуть: «Кому ворон над головою кряче, той 

має щастя собаче» [Знаки, с. 115]. 

Існує повір’я, що коли кричить крук, необхідно спльовувати, як і в тих 

випадках, коли бояться зурочення або пристріту. Ще одна прикмета говорить, 

що коли ворон кине вгору камінчик, то хтось помре, а коли сяде біля хати й 

тричі крякне – жди недоброго [Там же, с. 115–116]. 

Водночас ворон вважається й мудрим віщуном, бо живе сто, а то й 

триста років і знає багато таємниць. Ворон може передбачити смерть, нашестя 

ворогів, знає, де закопані скарби, дає мудрі поради билинним і казковим 

героям, у піснях приносить матері звістку про загибель синів [Там же, с. 116].  

Птах символізує пожадливість (не такий крук, щоб впустив з рук), 

корисливість, кар’єризм (ворон не б'є на голу кістку). Існує легенда, що у 

гнізді ворон зберігає золото, срібло, коштовне каміння. Також люди вірять, що 

ворон-крук є володарем живої й неживої води та золотих яблук. А у Чистий 

четвер ворон зі своїм сімейством поспішає викупатися у воді, що має цілющу 

силу [Там же]. 

У народному віруванні ворон здавна вважався віщим птахом, що уміє 

передбачати майбутнє. Ймовірно, це пов’язано з тим, що він уміє 
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відтворювати людську мову. У народному повір’ї говориться, що колись був 

такий час, що всі звірі і птахи розмовляли людською мовою. Ключі від вирію 

тоді були у ворони (за іншим – у галки). Та якось вона прогнівала Бога, і 

звідтоді ключі від вирію перейшли до сойки (за іншим повір’ям – зозулі) 

[Булашев, с. 370]. 

Людина ↔ голуб (голубка). У народному віруванні птаха вважається 

святою та уособлюється як ангел і навіть як Святе Різдво [Знаки, с. 142]. 

Можливо, це пов’язано з Біблійною легендою, у якій говориться, що коли 

Ісуса Христа було розіп’ято на хресті, а воїни обходили Голгофу й перевіряли, 

хто ще живий, то голуб проворкував над Ісусом: «Умер!» (хоч той був ще 

живий) – на відміну від горобців, що цвірінькали: «Жив-жив!». Воїни почули 

горобців і перебили ще живому Ісусові ноги. В українських стародавніх 

колядках, на думку К. Сосенка, голуби «вважаються духовними єствами і 

символами творчих сил при різдві світла», «символ живого вогню й символ 

місячної містичної творчої сили» [190, с. 144]. 

На Україні голуба пов’язували також із божеством грози, блискавиці, 

дощу. Із занепадом язичництва змінюється і символіка голуба, який 

пов’язується із Святим Духом. Поширеним було вірування, що душа людини 

після смерті може втілюватися у голуба (пор. вислів «душа відлетіла»). З цим, 

очевидно, пов’язана категорична заборона вживати у їжу голубине м’ясо, що 

проіснувала аж до XVII ст.  

В уявленнях людей голубам приписується чарівне створення світу, про 

це свідчать варіанти обрядових пісень, наприклад, у Галичині: «Коли не було з 

нащада (спочатку) світа, Тогди не було неба, ні землі, А полем було синє море, 

А серед моря зелений явір, На явороньку три голубоньки, Три голубоньки 

радоньку радять, Радоньку радять, як світ сновати...» чи у Північній 

Буковині: «Як ще не було початку світа, То ще не було неба, ні землі, А лишень 

було широке море, А на тім морі явір зелений, На тім яворі три голубочки, Три 

голубочки раду радили: – Як би ми, браття, Світ поставили?». Ще в одній 

народній колядці знаходимо відгомін давніших вірувань у голубів як творців 
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світу: «Що ж нам було з світа початку? Не було нічого, єдна водонька! На 

тій водоньці одне деревенько, А на тім деревеньку шовкове гніздо, А в тім 

гнізденьку три голубоньки, Не три голубоньки – три янголоньки». Можливо, 

тому в Україні й існувала заборона на вживання голубиного м’яса, а той, хто 

тримає голубів, матиме достаток і щастя [Знаки, с. 142].  

Голуби виступають символом щирого, ніжного, вічного кохання, тому 

кажуть: любляться, як голубів пара. У весільних піснях українців птах 

символізує молодого (голуб) і молоду (голубка), відповідно мовний вислів 

послухати гудіння голубів – означає засвататися і покинути свій рід. Також два 

голуби символізують любовно-шлюбні відносини, творчу силу, кохання (тому 

фігурками голубів оздоблюють весільний коровай), а нарізно два голуби 

символізують невірність. Наприклад, у піснях голуби п’ють воду, а потім 

розлітаються – символ розлуки, і, навпаки, разом п’ють воду, цілуються і 

крильцями обнімаються – символ згоди між закоханими. У цьому контексті 

виникає символ голуба без пари, який символізує самотнього чи покинутого 

парубка [Там же]. Голуб найчастіше символізує подружню вірність, чисте 

кохання, пор., Сяду, мила, дорогая, Сяду, моя любко! Буду тобі вірним другом, 

Вірная голубко! У піснях, поезіях голубкою часто називають сиву матір: 

Голуб сизий, голуб сизий, Голубка сизіша, Батько милий, батько милий, А 

мати миліша [ССКУ]. 

Лексема голуб (голубка) вживається і в інших значеннях. Наприклад, 

ласкаве наймення або звертання до чоловіка (жінки) як вираження любові й 

ніжності, виступає також як символ доброти, чистоти, незлобивості, пор. у 

П. Куліша: «Уродилася Настуся – серце голубине»; найкращий народний 

епітет для батька – це батечко – сизий голубочок. Або голуб (голубець) – 

прикраса з паперу, воску або інших матеріалів, що має вигляд такої птиці, як 

правило вони висіли у сільських хатах перед образами, пор.: Перед образами 

висіли на шовковинках голуби, зроблені теж з шпалерів (Г. Квітка-

Основ’яненко). Також голуб (голубець) називають виріб з тіста у вигляді цієї 

птиці. Їх печуть 9/22 березня в день Сорока святих і роздають дітям: «Щоб 

птиця водилася». Цією випічкою також прикрашають весільний коровай, 



114 

наприклад, Одні руки скручували рубчасті качалки в шишки, другі ліпили 

голуби, треті наліплювали з чорнушки очі (І. Нечуй-Левицький) [Знаки, с. 143] 

З цими птахами народ пов’язує також різні прикмети, пор.: голуби 

воркують – буде тепла, гарна днина [П 1989, с. 379]; де водяться голуби, там 

хата не горить [Знаки, с. 142–143]. 

Людина ↔ горобець (воробець). Особливе значення у народному 

світогляді відводиться горобцю, який живе здебільшого біля житла людини.  

У народному віруванні цьому птахові притаманна шлюбна символіка, а 

також символіка спритності, моторності, злодійства. У світосприйманні 

народу набув недоброї слави – якщо б’ється в шибку, то в родині буде 

покійник або погані вісті. Цю ж прикмету знаходимо у голуба чи ворони. 

Горобець – це єдиний із птахів, що не святкує Благовіщеня і в’є у цей день 

гніздо [Знаки, с. 146–147].  

Про горобців у народі подибуємо багато легенд, у більшості із них 

говориться про те, що ці птахи прокляті Богом. Наприклад, в одній із них 

розповідається, що прокляття Богом горобців тісно пов’язується з розп’яттям 

Господа на хресті. Про це є декілька доволі близьких, зрештою, за основним 

своїм мотивом легенд. Як згадувалося вище, в одній із них говориться, що 

коли розпинали Христа, то горобці гукали: «Жив! Жив! Жив!». Воїни почали 

тоді ще з більшою жорстокістю мучити Христа. За це Господь прокляв їх і не 

дозволив їм відлітати на зиму в теплі краї, у цей час їх багато гине. Восени, 

коли бувають «жидівські кучки» (сірі хмари, передвісники тимчасового 

похолодання, вітру, декількох похмурих і дощових днів поспіль), тоді й 

горобці літають також кучками [Булашев, с. 358]. 

Про те що горобці скачуть і крадуть їжу, пояснює легенда, у якій 

говориться, що коли Господь їв хліб, то горобець вкрав в нього шматочок. 

Через те що пташка не попросила, а вкрала, Бог її і покарав. Спутав ноги 

невидимою ниткою і сказав, що горобець все своє життя буде скакати і красти 

їжу в інших тварин та людей.  



115 

У народній творчості відслідковуємо легенди, у яких говориться, що 

горобці виникли з чортів і їх не можна назвати інакше, як «чортовим 

насінням». Тому знаходимо легенду, що на Семена (1 вересня – за старим 

стилем) горобці збираються в очерет, і чорт їх міряє тут на мірки четверики. 

Насипле мірку з верхом, і тоді «зчеркне»: скільки горобців опиниться понад 

міркою, тих чорт випускає на волю, а які залишаються в мірці, тих він забирає 

собі. Саме зібрання горобців на це свято (приблизно в цей час горобці 

збираються у доволі великі зграї) зветься гороб’ячою радою [Булашев, с. 358].  

За поведінкою горобців визначали можливі погодні зміни, – горобці 

збираються зграйками – на дощ; як горобці купаються, то дощ буде. 

Горобцем у народному мовленні називають також рід національного 

орнаменту на писанках [Знаки, с. 147]. 

У народному мовленні подибуємо вислів із символом горобець, який 

вживається на Буковині, пор.: як горобчик на коловатници (жити), тобто жити 

в достатку, добре (коловатниця – гіллясте, із щедрим сім’ям стебло конопель) 

[14, с. 12]. 

Людина ↔ гусак (гуска). Гуси у людському середовищі здавна були 

шанованими птахами. Вони виступали як птахи-посередники між людьми і 

вищим світом. Гусей часто приносили в жертву [ЭСЗ]. 

Символіка гусака тісно пов’язана з життям, творенням і відродженням. 

Як і багато інших птахів, гуска втілює жіночу плодючість, материнство, 

господарність, прагнення «узяти під крильце» і опікувати дітей і чоловіка. 

Гуска пов’язана з жіночністю, з властивими жіночій статі красою і 

поверхневим розумом, з дбайливістю і звичкою поклепати [Там же]. 

Ці птахи є провісниками весни, тому дикі гуси символізують повернення 

до витоків [Знаки, с. 162]. У деяких регіонах України вірять, що дикі гуси 

походять із землі. На зиму вони відлітають у вирій в теплі краї. Господині 

передають з покоління в покоління прикмету, яка полягає в тому, що «коли 

дикі гуси повертаються навесні до нас, то, хто їх побачить, має взяти в руки 

віхоть соломи й підкинути його тричі вгopy, примовляючи при цьому: «Гуси, 
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гуси! Нате вам на гніздо, а нам на здоров’ячко!». Солому цю потім треба 

зібрати і покласти під свійських гусей або курей-квочок на кожне яйце по 

соломинці: тоді гуска або курка-квочка виведуть стільки пташенят, на скількох 

яйцях вони були підсипані, не буде жодного бовтуна» [Булашев, с. 351]. Як 

правило, ці обряди робляться на свято Сорока святих – це календарне 

церковне свято сорока мучеників (9/22 березня), покровителів усякої птиці 

[Знаки, с. 569–570].  

У народних віруваннях гусак був атрибутом сонячного бога Аполлона, 

Афродіти, Гермеса. У Древньому Римі він вважався священним птахом богині 

Юнони [ЭСЗ]. 

У народних уявленнях слов’ян гуси близькі до журавлів і лелек. 

Покровителем гусей вважається святий Микола, його день (15/28 вересня) 

відомий як «празник гусятників». Також зграя гусей часто згадується разом із 

лебедями: «Не метіль з моря піднімалася, А то гуси сірі або лебеді білі». 

Образ гусака в українців використовується у весільних піснях, який є 

уособленням легковажного нареченого: «Наша куна зі значком та забігла за 

вашим гусачком» [Знаки, с. 162]. 

Образ гусака символізується і в шматку хліба. Так на Тернопільщині 

гусаком називають шматок буханки хліба. Під час вироблення хліба, 

господиня в пательні ділить велику буханку хліба на дві рівні половини, і під 

час випікання хліб виходить із двох половин. Ці половини і називаються 

гусаками, бо вони є довгими, як шиї цих птиць.  

Також варто згадати про приклади зоофразеологізмів з компонентом 

гуска в діалектній фразеології, до прикладу, на Буковині гускою називають 

пачку пресованої солі, наприклад, дайти гуску соли [СБГ, с. 78]. У народних 

забавляннях старовинну масову гру, називаються гуси [Знаки, с. 163]. 

Цікавим є використання птаха у дівочих ворожіннях на Святого Андрія 

або під Новий рік: впускають у хату гусака, і до котрої дівчини він підійде або 

котру вщипне, та першою вийде заміж.  

Ще за поведінкою птахів угадували погоду, пор., гуси високо летять – 

багато буде води, низько – мало; гуси летять – зиму на хвості несуть; гуси 
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купаються у воді – буде дощ; гуси лапи піднімають – перед морозами або ще: 

гуси перед морозом стоять на одній нозі [Знаки, с. 162], або лебідь летить – к 

снігу, а гусь – к дощу, лебеді пізно летять з півночі на південь – осінь буде 

тривалою, лебідь летить восени – на сніг ,а гуси – ранньою весною і осінню – 

на дощ [П 1989, с. 381]. 

Людина ↔ дятел. Священним птахом небесного вогню у віруванні 

українців, виступає дятел, який своє гніздо в’є «у хмарнім дереві, і гніздо це, 

закуте зимовими холодами, відкривається навесні гілкою-блискавицею» 

[Знаки, с. 210].  

Цікавим є повір’я, про те, що цей птах знає розрив-траву, якою можна 

відчинити будь-який замок. Люди вірять, що для того «щоб дістати розрив-

траву, потрібно відшукати гніздо дятла і затулити вхід до нього дерев’яним 

кілочком. Дятел випробує спочатку силу свого дзьоба, щоб проникнути в 

гніздо, а тоді вже принесе розрив-траву. Коли він полетить за розрив-травою, 

слід розстелити перед деревом, де гніздо, червону хустину. Дятел прийме її за 

вогонь і випустить розрив-траву» [Булашев, с. 392].  

Щодо дятла також є переказ, записаний П. Кулішем, наче він був раніше 

людиною, а потім Бог так дав, що він перекинувся на птаха. А втім, є й інший 

переказ, ніби дятел виник із землі, а що із землі, то від самого Бога. Кажуть, 

що якби послухати вночі біля гнізда дятла, то можна було б виразно почути, як 

він стогне: це в дятла голова болить від того, що він цілоденно безперестанку 

довбає дерево [Булашев, с. 360].  

У народі були поширені ворожіння про сприятливе чи несприятливе 

значення стуку дятла для подорожніх, також вірили, що коли дятел стукає в ріг 

хати, цим віщує смерть [Знаки, с. 210]. Це повір’я належить до часів сивої 

давнини, коли дятел вважався зловісним птахом.  

На основі асоціацій у народному мовленні в іронічному плані дятлом 

називають людину, яка доносить на інших, тобто «стукає»: серед нас дятел 

завівся.  
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У народному мовленні знаходимо народні назви цього птаха, наприклад, 

клюй-дерево, клюй-дуб. У свою чергу на Буковині подибуємо такі назви дятла:  

довбач: Це довбач так попоров грушку [СБГ, с. 97]; дядлик: Якас жовта 

птичка зробила коло стешки гніздо, схожа на дядлика [СБГ, с. 106]; жовна чи 

жовна (жовня) (зелений дятел) Ковтачь пістрєвий, а жовна не, жовна зилена; 

Ади, прилетіла жонва [СБГ, с. 118; 119]; ковтач(-ь): Ану, послухай, як ковтач 

ковтає [СБГ, с. 215]; наковтач: Ади, на яблуню сів наковтач [СБГ, с. 313]; 

поковтачь: Чути, як у саду поковтачь ковтаї [СБГ, с. 441]; товкач: Товкач у 

дериві відовбав діру і зробив гніздо [СБГ, с. 547]. 

Людина ↔ жайворонок. Співучою птахою, провісником весняного 

пробудження виступає жайворонок. Пор. як співається у веснянці: «Чом ти, 

жайворонку, рано з вир’я вилетів, Іще по горах сніженьки лежали, Ой ще по 

долинах криженьки стояли... – Ой коли пора прийшла, неволенька вийшла, Ой я 

тії криженьки крильцями розжену, Ой я тії сніженьки ніжками потопчу». 

Також про жайворонка казали, що навесні він бере соломинку в дзьобик, 

летить угору до Сонця і співає: «Урожай, урожай, теплий дощ на врожай!», 

тому з прильотом жайворонків пов’язували початок польових робіт, – як 

жайворонок заспіває, виводь плуг у поле [Знаки, с. 216]. 

У народному мовленні подибуємо декілька легенд про жайворонка. 

Наприклад, кажуть, що коли тільки жайворонки не прилетять на Сорок 

мучеників (9 березня – за старим стилем), тоді за них співають посмітюхи 

(невеликий горобцеподібний птах родини жайворонкових), за що жайворонки, 

після того як вродить збіжжя, мають дати посмітюхам мірку пшениці 

[Булашев, с. 359]. Ще одна легенда говорить, що жайворонок, як і ластівка, 

виймав колючі терни із вінка розіп’ятого Христа. Потім піднявшись у небо, 

жайворонок весь час молився і раптом замовк, піднявся ще вище й полетів 

сповідатися до самого Бога [Знаки, с. 216]. Існує в народі повір’я, що 

жайворонок сниться до свободи і щастя, адже це свободолюбиві птахи. 

Із лексемою жайворонок у народному мовленні пов’язаний виріб з тіста, 

що формою нагадує цю пташку, – його пекли в день Сорока святих. Адже за 
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повір’ям у цей час прилітають жайворонки. Відгомоном жертвоприношень 

весні є рознесення дітьми печива «жайворонки», спів веснянок [Там же]. 

Жайворонка в діалектному мовленні називають по-різному. Наприклад, 

на Буковині цей птах має декілька назв, пор. чоропіта: Брий, ти чуїш, як співає 

чоропіта? [СБГ, с. 649 ]; омельха чи омельох: Як сигодни здосвітку косив, чув, 

як співав омелъох [СБГ, с. 366 ]. 

 Людина ↔ журавель (лелека). Божою птицею, птахом Сонця, вісником 

весни, у народному віруванні вважають журавля. А тому надибуємо у 

народному мовлення вислови: журавель прилетів – теплинь приніс; журавлі 

летять високо – зима ще далеко; журавлі летять низько – зима вже близько; 

ранній приліт журавлів – на ранню весну [Знаки, с. 227] або коли буськи 

прилітають, то вже весну заповідають [П 1989, с. 219; 381]. 

 Журавель є вісником весни: у народі помічено, що прилітає журавель 

через тринадцять тижнів після Різдва. За народним повір’ям, навесні, 

побачивши перший ключ журавлів, не можна промовляти вголос «журавель», 

бо журитимешся весь рік, а «веселик». А відліт журавлів у вирій – ознака 

закінчення теплого періоду року, про що говорив уже пророк Ієремія в Біблії: 

«Горлиця й ластівка та журавель стережуть час прилету свого» [Знаки, 

с. 227]. 

Це птах також символізує сторожкість (стоїть як журавель на варті), 

відлюдкуватість (ходить як журавель по болоті), гульвісу (унадився журавель 

до бабиних конопель). У народному мовленні журавлем також називають 

цибатих людей [Там же]. 

Лексемою журавель називають довгу жердину, яка приладнана біля 

колодязя як важіль для витягування води, а також увесь пристрій з такою 

жердиною, наприклад, Далеко серед пасовиськ видніється колодязь з 

журавлем – водопій для худоби (О. Гончар) [Там же]. 

Також журавлем називають народний сюжетний танець, у якому 

танцюристи зображують журавля. Цей танець танцювали зазвичай на перезві 

(у весільному обряді – звичай, за яким родичі молодої після першої шлюбної 
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ночі за запросинами йшли або їхали з відповідними обрядовими піснями на 

частування до хати молодої [Знаки, с. 438]. Серед молоді поширеними були 

«журавлині» танці – як журавель, так і журавлиний ключ, пор., Тут інші 

журавля скакали, а хто од дудочки потів (І. Котляревський) [Там же, с. 227]. 

У народному віруванні лелека також виступає «Божою птицею». У 

народі з цим птахом пов’язані добрі ознаки, він символізує щастя, добробут і 

затишок у домі [Знаки, с. 331].  

Лелека – сакральний птах у різних міфологічних і окультних традиціях, 

що символізує нове життя, прихід весни, удачу. У давнину вірили, що лелеки 

годують своїх престарілих батьків. Припис піклуватися про батьків у Римі 

іменувався «Законом лелеки». У християнстві лелека символізувала чистоту, 

цнотливість, розсудливість, пильність. За шведською легендою, лелека 

підбадьорювала катованого Христа [ЭСЗ]. 

Лелека також є символом мандрівника. У слов’ян вважався священним 

птахом, вбивство лелеки або розорення його гнізда розцінювалося як великий 

гріх. Згідно з народними повір’ями, лелека – птах, що приносить щастя. Він 

пророкує народження дітей. Жартівливе повір’я говорить про те, що дітей 

приносить батькам лелека: воно походить з давнього уявлення, що душі, що 

народилися, мешкають в країні боліт, ставків і трясовин [Там же]. Тому  й 

закликають: «Бузьку, бузьку принеси нам Іруську». 

Цікавою є прикмета, що птах обирає хату спокійну й побожну, бо сам 

побожний, а тому вважають щасливою ту родину, у якій на даху хати чи іншій 

будівлі оселяються лелеки, тому кажуть: «Де лелека водиться, там щастя 

родиться» [Знаки, с. 331–332]. З гніздом лелеки пов’язане повір’я, що коли 

зруйнувати лелечине гніздо, то лелека запалить ту хату, де було гніздо, 

старші люди до сьогоднішніх днів вірять у цю прикмету. Разом з тим суворо 

заборонялося убивати лелеку, бо буде посуха або затяжний дощ, тому у народі 

про зливу кажуть: «Після своєї смерті лелека три дні плаче за своїм убивцею» 

[Там же, с. 332]. 

Також подибуємо віруванні про лелек, наприклад, коли дівчина навесні 

вперше побачить лелеку, що летить, значить того ж року вийде заміж, а коли 
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лелеку на гнізді, то ще рік просидить з батьками [Там же, с. 332]. Або якщо 

навесні побачити у гнізді пару лелек, то цього року також знайдеш свою пару. 

У народі лелеку чи журавля називають бузько = бузьок = бусел = бусол = 

боцян = боцюн. Бузько у народі виступає символом праці та відданості. 

Навесні першого бузька діти вітають словами: «Стоїть бузько на воротях у 

червоних чоботях» [Там же, с. 58]. 

Лелека є символом любові до рідної землі, а також символом 

шанобливості до батьків (вважалося, що молоді лелеки під час тривалого 

перельоту несуть на собі старих і ослабілих родичів), ніжності, прихильності 

до дітей [ЭСЗ].  

Людина ↔ зозуля. Зозуля у народному віруванні виступає символом 

суму та вдівства, провісницею весни і водночас смерті, нещастя чи туги за 

життям, минулим. Символічність птаха полягає у тому, що зозулю вважають 

добрим провісником, пророком, правдомовцем, пор., закувала зозуленька на 

сухенькім дубі: поки світа, поки сонця, панщини не буде. У народі вірять, що 

цей птах віщує пробудження природи, тобто весну, адже у зозулю оселяється 

весняне божество, коли вперше вона закує, молодь починає співати веснянок. 

А кує зозуля від Благовіщення до Івана, після цього замовкає через те, що у 

цей час в ячменю появляється колос, вона ним «давиться» і перестає кувати.  

Вбити зозулю вважалося великим злочином. Хоча іноді у віруванні вона 

віщує й зловісні події, тому кажуть: «Як зозуля сяде на хату й закує, у тій хаті 

смерть буде», «Як сниться зозуля, то хтось з родини помре».  

У народі віщу зозулю намагалися задобрити –  почувши вперше зозулю, 

поспішали побряжчати грошима. Ці гроші називали «гроші на куку» і вони 

первісно означали «гроші на щастя», а вже пізніше почали асоціюватися з 

таємним подарунком чи хабарем [227, с. 81–82]. 

Як віщий птах, зозуля пророкує людині кількість літ життя, тому кажуть: 

«То тобі зозуля накувала» і звідси прокляття: «Щоб ти зозулі не чув!». Для 

того щоб зозуля накувала літа, необхідно у кулаку затискати гроші або 
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зернятко, вдаряти по колінах і промовляти: «Зозуленько рябенька, пташечко 

маленька! Закуй мені по звичаю, доки жити в світі маю» [Знаки, с. 251]. 

Зозуля є одним з улюблених поетичних образів у фольклорі. Цей птах 

тут порівнюється з жінкою або дівчиною, нещасливими в коханні чи 

подружньому житті: «Закувала зозуленька В зеленому гаї, Заплакала 

дівчинонька – Дружини немає» [Там же]. 

У фольклорних творах цей птах уособлює і поєднує у собі багато різних 

ознак, наприклад, зозуля є символом смутку та горя (над козаком, що загинув 

на війні, плачуть три сиві зозулі): «Ой, налетіли три зозуленьки, Всі три 

посивенькі, Та всі три смутненькі. Ой одна упала по конці головки, А другая 

впала по конець ніжечок, А третя впала по конець серденька»; символом 

страждання: «Ой закувала та сива зозуля рано-вранці на зорі, Ой заплакали 

хлопці-молодці у турецькій неволі-тюрмі» [Знаки, с. 251–252]. Уособлює 

зозуля також матір-страдницю: «Летіла зозуля та й стала кувати. Ой то ж 

не зозуля, А сивая мати», «Ой ніхто так не кує, Як сива зозуля, Ой ніхто так 

не вітає, Як рідна матуся» [Там же, с. 252]. 

Образ зозулі посідає чільне місце у весільних піснях, уособлюючи 

наречену: «Закувала зозуленька в лісі на дубі, Заплакала Марусенька в церкві 

при шлюбі». 

Водночас існує повір’я про те, що зозуля першою летить у вирій і 

останньою звідти прилітає, бо у неї зберігаються ключі від вирію, і вона є його 

ключницею (хоч, за різними повір’ями, такі ключі нібито були в різних птахів, 

наприклад у сойки) [Там же, с. 252]. 

У народному мовленні знаходимо і диференційовані уявлення про цього 

птаха, пор. «Якщо зозуля кує коло хати, буде весілля, на хаті – смерть, в лісі 

віщує, скільки років хто проживе»; «Якщо кує зранку – роздає щасливу долю, а 

коли співає на могилі, то втішає померлого» [Знаки, с. 251]. Також перед 

смертю людина, яка помирає на чужині, кличе зозулю до себе й просить 

переслати вісточку про себе до рідного дому. 
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Зозуля також символізує жорстоких, нерозважливих матерів, що 

відцуралися своїх дітей, які ведуть легковажний, іноді аморальний спосіб 

життя. У народі їх називають «зозулями».  

Як і за іншими птахами, за поведінкою зозулі вгадували погоду й 

загадували на прикмети, пор., зозуля довго кує – на теплу погоду; зозуля 

закувала – пора сіяти льон; зозуля приносить вістку про літо, а ластівка – про 

теплі дні; зозуля кує на голому дереві – буде мороз; якщо вночі закує зозуля, то 

це не на добре; якщо присниться зозуля – то це на втіху, здоров’я, гроші 

[Знаки, с. 252].  

Людина ↔ качка (каня)». Качка (зменшено-пестливе – качечка; кача = 

качаточко = каченя – пташа качки; качур; зменшено-пестливе – качурик – 

селезень – самець качки) – свійська птаха, що виступає символом домосідства, 

звідки фразеологізм сидіти крячкою, тобто не виходити з дому. Наприклад, у 

І. Нечуя-Левицького: «Другі люди гуляють, ходять у гай, а ти крячкою сидиш 

дома», у Панаса Мирного: «Як крячка, ти просиділа трохи не три тижні коло 

матері» [Знаки, с. 277–278]. Птаха, яку ще називають крячкою, у народі 

виступає символом забарності, несили, тому кажуть: «Заганяє качки собою», 

«Отак, не бродячи, качку піймав». 

У народних легендах і переказах качка належить до первовічних птахів, 

тому завжди служить вищому єству в народних колядках. У весільних піснях 

українців качка – наречена, а селезень – жених: «Де був селезень? Де була 

утінка? Утінка на ставку, Селезень на плавку; А тепер же вони на однім 

плавку; Та їдять же вони дрібную ряску». Цей птах виступає й пестливим 

зверненням до жінки – качечка, наприклад, Моя ти качечко! [Там же, с. 278]. 

У мовленні слов’ян качур, або селезень, що відзначається яскравим 

оперенням, символізує парубка (вибирай собі, качурику, щонайкращу дівку), 

іноді уособлює батька: «Ой ходила Маруся по крутій горі, Да загледіла селезня 

на бистрій воді. – Пливи, пливи селезню, тихо по воді, Прибудь, прибудь, мій 

батеньку, тепер ік мені» [Там же]. 



124 

У народному мовленні спостерігаємо використання образу птаха у 

прокльонах типу щоб (бодай)тебе качка копнула, у значенні недосяжного.  

Спостерігаючи за поведінкою птаха, народ визначає й погоду, пор.: 

чигає як каня на дощ [П 2001, с. 217]; каня кричить на дощ [П 1989, с. 218]; 

каня плаче – дощ буде [Збірка, с. 218]; дикі качки прилетіли вгодовані – на 

теплу, ясну погоду; качки обскубуються – дощ буде; качки і горобці хлюпочуть 

– на дощ, а як дзьоби ховають під крила – на холод [Знаки, с. 278]. 

Людина ↔ курка / півень (квочка). Одна з найпопулярніших свійських 

птиць, яка оточує людину у повсякденному житті є курка або півень. 

Спостерігаючи за поведінкою птиці, людина за допомогою образного 

народного мислення створює стійкі мовні сполучення, які яскраво 

відображають поведінку людини на основі поведінки птиці, наприклад: 

голодній курці просо сниться; всяка курка не дурна: не од себе, а все до себе 

гребе; дай курці грядку, а їй і городу мало; коли не ведеться, то й курка не 

несеться; яйця курей учать [Знаки, с. 323].  

Курка (квочка) – символ прекрасних материнських якостей, ніжної і 

турботливої вдачі, а також розсудливої та мудрої виховательки, знак 

недалекої, недовірливої, неслухняної людини-недотепи. Тому недаремно 

кажуть: «Добра квочка одним оком зерно бачить, а другим – шуліку». На 

особливі риси характеру квочки як ніжної і турботливої матері із курчатами 

вказує сам Спаситель: «Я хотів зібрати діти твої, як та квочка збирає під крила 

курчаток своїх – та ви не захотіли» (Євангелія від св. Матвія 23.37) [ССКУ]. 

Курка здавна служить традиційним символом щастя і плодючості, тому є 

ритуальною (отже жертовною) у весільних обрядах (кури на весілля не хочуть, 

та силою несуть; не рада курка на весілля, та силують; кому весілля, а курці 

смерть). Також кури символізують тупість (курячий розум пор. в П. Куліша: 

«Курячий же в тебе, пане Петре, мозок»), за поведінкою птиці вгадували і 

погоду, – буде зміна надворі, бо кури піють; кури ранком на тин сідають – 

дощ буде; на початку осені линяють кури – зима буде ранньою; кури 

обскубуються – на дощі [Знаки, с. 323]. 
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У народній уяві курка, зокрема її пір’я, асоціюється й з нечистою силою. 

Також спостерігаючи за їхнім дзьобанням зерна, люди ворожили на новий 

урожай [Там же]. 

У народнму віруванні курка символізує тих, хто, не маючи сили щось 

зробити, не вірить, що можуть те – інші. Серед простолюддя «просто курка» 

частіше отримувала оцінки сліпої, дурної, недалекоглядної птиці: курка тільки 

від себе гребе; дай курці грядку, а їй города мало, над її вдачею частенько 

насміхалися: гуляй, курко, по борщу, поки другу притащу. При цьому ознаки 

птиці яскраво переносились і на людину, тому в народному мовленні можна 

почути: вона наче курка мокра або курка куркою. Птиця може символізувати і 

неслухняність, пор. у казці «Кіт, кріт, курочка та лисиця».  

За народним віруванням, курка, яка співає, – емблема невірного 

розподілу ролей між чоловіком і жінкою: біда тому дворові, де курка кричить, 

а півень мовчить або у цій хаті кури правлять балом. Хоча цікавою є легенда 

про курку, яка співає по-півнячому. У більшості регіонах вважається, що така 

курка віщує смерть когось із мешканців тієї оселі або взагалі нещастя. Але є й 

протилежне повір’я: якщо курка заспіває півнем (це буває внаслідок тoгo, що в 

неї наростає на язиці «пипоть» – тіпун), то це є гарною прикметою: своїм 

співом вона відганяє ворогів [Булашев, с. 348]. 

 Образ курки у жартівливому плані використовували в народних 

прокльонах, погрозах, пор. ах ти, куряча сліпота, а щоб тебе кури загребли 

[ССКУ]; щоб тебе курка копнула; бодай тебе курка вбрикнула [ЛК], щоб тобі 

курка на ногу наступила; нехай її курка вбрикне [П 2001, с. 381]. 

Українці вірять, що курка, як й інші свійські птахи, походить із землі. 

Проте в одному регіоні її вважають Божою птицею, бо коли народився Ісус 

Христос, вона кігтями загребла Його, щоб не знайшов Новонародженого який-

небудь Ірод. В іншому – вважають проклятою Господом за те, що коли 

Спаситель переховувався від «жидів», то кури вигребли його ногами. Ось тому 

курей і не освячують на Великдень. Але сама курка – птаха благословенна за 

яйця, які вона несе і освячуються разом з паскою [Булашев, с. 348]. 
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У народній творчості спостерігаємо значну кількість прикмет та легенд, 

пов’язаних з цією птахою. Наприклад, щоб кури були плодючі, треба 

нагодувати їх на Новий рік кутею, а також погодувати нею й на Водохреще та 

окропити святою водою. З тією ж метою («щоб кури плодились») радять на 

Новий рік, як тільки прийдуть перші посипальники, посадити їх у хаті на 

лавці, а самому піти з кочергою під сідало й пополохати курей; потім ввійти до 

хати й дати посипальникам, що Бог послав (грошей чи ласощів – пряників, 

цукерок). Ввечері кури кудкудачуть – на нещастя, вранці – на щастя. У 

народному віруванні відбилась яскраво й символіка кольору курки, так аби 

нишком зчинити в якійсь сім’ї сварку між чоловіком і жінкою, досить лише 

принести їм у подарунок чорну курку [Там же, с. 349–350]. Хоча на Буковині 

чорна курка виступає обов’язковим об’єктом у весільній обрядовості, коли її 

дарують свашкам під час весілля. 

Півень чарівна птиця бога Сонця, залежно від кольору оперення білий 

півень є символом Сонця і живого вогню, чорний – символ ночі, смерті, 

підземного царства та його вогню, сірий – досвітку, червоний – ранкової зорі. 

Також півень є жертовною птицею, наприклад, ще за часів Святослава після 

поховання загиблих побратимів занурювали живих півнів у хвилі річки [Знаки, 

с. 451].  

В українській народній символіці півень виступає передусім символом 

світла і сонця, прихід яких сповіщає, пор. загадку «сидить півень на вербі, 

спустив коси до землі» [Там же, с. 451–452]. 

Птах символізує добробут, а тому вважалося гарною прикметою, коли 

першим в новозбудовану хату впустити півня. Спостерігаючи за його 

поведінкою, люди робили певні висновки, що згодом вилилися у народні 

вірування. Так, спів півня неодмінно на світанку й часто вдале провіщення 

саме співом погоди в одному із регіонів України пояснюють тим, що в півня є 

особлива – «ангельська» пір’їна, яка крутиться, коли півню час наспіє вже 

прокинутися на світанку, а так само крутиться й на погоду, внаслідок чого він 

чує тоді, що співає вже «морський півень» (кажуть, що морський півень, 

мабуть, живе, як і «морські люде», «в лузці»). Якщо півень обійде навколо 
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хати й тоді заспіває, це знак, що обов’язково будуть гості, і причому – з тoгo 

саме боку, з якого боку хати півень співає. Йому, звичайно, примовляють у цей 

час: «Якщо дорогий гість, нехай тобі буде золотий хвіст, а якщо поганий 

гість, то нехай відпаде і той хвіст». Якщо півень співає ввечері, буде весела і 

тепла ніч; якщо вночі – нічого не бійся; якщо вранці і вдень – буде гарна 

погода; якщо на покутті і на порозі – будуть гості; якщо часто співає біля вікна 

– на нещастя, або ж хтось помре з домашніх. Цікавим є повір’я наших предків, 

в якому говориться, що цей птах допомагає людині боротися проти злої сили, 

особливо опівночі, коли співають другі півні (мала вродитися сатана, та 

півні заспівали), а нечиста сила в цей час мусить кидати цей світ. У народному 

віруванні побутує думка, щоб боятися нічних півнів і мерці-упирі [Знаки, 

с. 452]. А також не слід тримати у дворі чорного півня, тому що там, де він 

їсть, ніколи не живуть у мирі і злагоді чоловік з жінкою.  

Водночас в обрядодіях півень символізує долю молодої дівчини, зокрема 

на свято Катерини, коли під час ворожіння заспіває, напр.: опівночі, коли 

заспівають перші півні, дівчата з вечерею в руках ідуть до воріт «закликати 

долю». Кожна з них вилазить по черзі на ворота, тримаючи в руках горня з 

«вечерею», і тричі гукає: «Доле, доле, йди до мене вечеряти!». Якщо в цей час 

заспіває півень, – «доля обізвалася», якщо ні – «доля не чує». А якщо зірка 

впаде з неба, то «доля погасне» [ЛК]. Проте цінним, на нашу думку, є 

фразеологізоване сполучення ходити півнем, яке постало, напевно, на основі 

спостереження за поведінкою птиці і означає «триматися зверхньо, 

гордовито», пор.: Зовні Микола Васильович весь помолодів, ходив півнем у 

піджачку наопашки [ФСУМ, с. 504].  

Образ птаха спонукав до творення номінативних сполучень: перші 

(другі, треті) півні, пор. у Т. Шевченка: Ще треті півні не співали, Ніхто ніде 

не гомонів. Сичі в гаю перекликались, Та ясен раз у раз скрипів. Маємо також 

модифікації названих сполучень слів, зокрема: після других півнів; з третіми 

півнями; після третіх півнів та ін. Вірили в те, що півень своїм співом заганає 

у могилу мерців, а опівночі співом символізує перемогу над злими силами. 

Якщо ж він не буде співати, то прийде кінець світу. Його спів не викличе 
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Сонця, і Всесвітом оволодіє сила мороку і холоду, на землі запанує вічна зима. 

Тим самим півень виступає вартовим Всесвіту [35, с. 411]. 

Слідкуючи за цим птахом, людина помітила особливості деяких 

представників цього пташиного світу. Так деякі з півнів виділяються своєю 

силою й непереможністю, тому їх називають півнями-цариками. Українці 

вірять, що нечистий (чорт / диявол) ніколи не займе того двору, де є такий 

півень. Його також брали в дорогу чумаки. Серед селян дуже поширеними 

були ворожіння з півнем, наприклад, його вносили в хату, і за поведінкою 

вгадували, яким буде наречений: п’є воду півень – наречений буде пияком, 

заглядає в дзеркало – волоцюга, заб’ється в куток – безлюдько, махає крилами 

– розбишака. Як правило, ворожили на Андрія чи на Новий рік [Знаки, с. 452]. 

Також півнь є символом господарства: кожний когут сміливий на своїм 

смітті; два когути на однім подвір’ї, як дві господині, ніколи не погодяться 

[Там же]. 

Людина ↔ ластівка. «Чистою» пташкою, провісницею весни, 

пробудження, відродження у віруванні українців виступає ластівка. Ластівка – 

перелітний птах, і її повернення навесні означає надію, родючість і оновлення 

життя. Вона своїм щебетанням під стріхою сповіщає господарям, що доброго 

трапилося в господарстві (наприклад, корова отелилася, кобила ожеребилася, 

рій пороївся). Як і всі весняні птахи, ластівка є провісником весни, тому 

закликаючи весну, діти вибігали на пагорби і приказували: «Летіть, 

соловейки, на нашу земельку, спішіть, ластівоньки, пасти корівоньки, летіть, 

сизокрилі, – ви всі нам милі» [Знаки, с. 328–329]. А дорослі «побачивши 

вперше навесні ластівку, беруть з-під правої ноги землі й помічають, якого 

кольору трапиться в ній вовна: такої масті і скотину треба тримати» [Булашев, 

с. 354]. 

В Україні ластівка є однією із найшановніших птахів. У народі про 

ластівку існує багато легенд. У Біблії є історія про те, як ластівки крали цвяхи, 

якими мали розпинати Христа. А якщо ластівка в’є гніздо під стріхою оселі 

господаря, то це пророчить щастя у його родині. Але є гріхом зруйнувати 
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гніздо пташки чи доторкнутися до яєць, бо тоді все обличчя вкриється 

ластовинням / ластів’яче ряботиння (руді пігментні цяточки на шкірі, що 

з’являються у деяких людей переважно навесні [Знаки, с. 329]), або у народі ці 

цятки називають ще веснянками. А тому, за народними віруваннями, коли 

вперше навесні побачиш ластівку потрібно «вмитися молоком і втертися тим 

рушником, в якому носили святити паску, – не тільки зійде ластів’яче 

ряботиння, а й станеш білолицим. Або: коли побачиш уперше навесні 

ластівку, треба тричі сказати: «Ластівка, ластівка! На тобі веснянки, дай мені 

білянки!» [Булашев, с. 354]. 

Чільне місце образ ластівки посідає у весільних піснях, де вона 

символізує матір, а у деяких народних піснях виступає навіть символом Божої 

Матері, пор. «Ой на Дунаєчку на бережку Там ластівочка да купалася, То не 

ластівочка, то Божа Мати» чи дівчини «В нашій стороні красні дівки, як 

ластівки». Також птах символізує дружину чи сестру [Знаки, с. 329]. 

Лексема ластівка уживається як ласкава назва, а особливо пестливі 

форми дівчини або жінки: Прокинься, моя ластівочко (Т. Шевченко). Ще 

ластівкою називають старовинну народну дитячу гру, яка полягає в тому, щоб 

улучити кількома палицями в підкинуту вгору іншим гравцем палицю, а також 

народна дівоча гра у хоровод, супроводжувана піснями [Там же]. 

З цими птахами народ пов’язує також різні прикмети та передбачення 

погоди: не руйнуй ластівчиного гнізда, бо хату спалить; ранні ластівки – 

щасливий рік; ластівка б’ється об вікно – будуть (буде) гості (звістка); 

ластівки високо літають – на погоду; ластівки вилітають – погоду (годину) 

обіцяють; ластівки прилетіли – час сіяти просо; ластівки падають на воду 

(низько літають) – то дощ буде; ластівки літають низько, лестяться над 

водою – рясний дощ піде; (коли) ластівки низько літають – дощ обіцяють (на 

дощ); де ластівка не літає, а на весну додому прилітає; ластівка весну 

починає, осінь закликає; ластівка день починає, а соловейко (вечір, його) кінчає 

[П 1989, с. 219; 381]. 

Також подибуємо деякі застереження щодо зробленої шкоди ластівці. 

Так є вірування, що ластівка може попсувати корову, пролетівши під нею 
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тричі, після цього молоко у корови почервоніє, його стане мало і загине з 

голоду теля. Не можна вбивати пташенят ластівки і руйнувати їхніх гнізд, бо 

вони принесуть з поля вогню і спалять хату свого кривдника. У цій прикметі 

бачимо аналогію із голубом, який також може спалити хату свого ворога. 

Людина ↔ лебідь (лебідка). Символом богів, чистоти, непорочності, 

незаплямованої білизни, мудрості у народному віруванні виступає лебідь.  

Лебідь є образом жіночої краси, співвідноситься з жіночим началом, 

любов’ю, ніжністю [ЭСЗ]. Пор. у народній творчості «Ой вийду я за ворота, 

гуляю, гуляю, як білая лебедонька по тихім Дунаю» або у «Слові о полку 

Ігоревім» Обида-Діва «сплеснула лебединими крилами на синім морі». Також 

цей птах має інший протилежний символ, а саме лебідка – традиційний символ 

тужної жінки. Лебідь також символізує молодого парубка, козака, хлопця: 

«Вже ж білі лебеді серед ставу впали, Ой вже ж козаки в чистім полі стали» 

[Знаки, с. 330].  

В. Жайворонок у своїй праці лебедя називає «святим птахом» – символ 

чистоти, як фізичної, так і духовної, це стосується так званих лебедів-кликунів, 

опоетизованих у літературі, починаючи зі «Слова о полку Ігоревім», де 

йдеться про спів лебедів-струн, звідси й походить символіка співця, поета, 

високої поезії [Знаки, с. 329–330]. 

Лексема лебідь має й інші визначення. Наприклад, лебедик = лебедочко 

– уживаються як пестливі назви при порівнянні парубка або чоловіка: Не 

цурайтесь, лебедики! (Т. Шевченко). Інше значення – лебідка (= лебідонька = 

лебідочка = лебедочка) – уживаються як пестливі назви дівчини або жінки, 

зокрема й матері, пор. матінко лебідочко, рідше – парубка чи козака: 

Марусенько моя, лебідочко, зірочко моя, рибочко, перепеличко! — 

приговорював Василь, обнімаючи свою Марусю (Г. Квітка-Основ'яненко) 

[Там же, с. 330] Водночас птаха є символом самотності, смерті. Символ смерті 

в образі цього птаха поширений в античній традиції, а саме образ двох лебедів 

у кипариса, до якого притулена ліра, що підкреслює цю символіку [ССКУ]. 



131 

Людина ↔ орел. Птах виступає символом сміливості; гордості; 

чоловічої краси; далекоглядності; сили й могутності окремих людей (царів, 

героїв), королівств, народів. З іншого боку орел – символ зарозумілості, 

самовпевненості, його політ – емблема швидкого духовного падіння, 

нікчемності [ССКУ]. Асоціативні зв’язки птаха та людини проявляються у 

народній творчості, а тому кажуть: «Орел, а не козак!» або співають: «А козак 

як орел, Як побачив, так і вмер» [Знаки, с. 420]. Лексему орел у народному 

мовленні, у фольклорі використовують, як правило, жінки для пестливого 

наймення коханого чоловіка, пор. як у пісні: «Ой куди ж ти від’їжджаєш, 

Сизокрилий орле?» [Знаки, с. 420]. 

Орел виступає також символом сонця, небесної сили, безсмертя і духу, 

посланцем богів. Його образ співвідноситься з вершиною світового дерева, з 

стихіями повітря і вогню [ЭСЗ]. 

За народними віруваннями орел є царем птахів, він вважається знаком 

сили і могутності окремих людей, королівств, народів. Тому зображення орлів 

карбували на царських печатках. 

Вважається, що орла бити не можна. А мисливець, перед тим як 

вистрілити в орла, мусить спитати його тричі чи він нажився на світі. Якщо 

птах нажився, то він подивиться на мисливця, а якщо ні, то відвернеться. 

Особливість цього птаха підтверджує вірування, що його після смерті не їдять 

черви і тіло його не тліє. Також існує повір’я, що у гнізді орла неодмінно є 

гроші або коштовні речі, адже без них вони не мостять гніздо. Науковці 

стверджують, що вище згадані вірування про цього дикого птаха мають два 

походження: з літератури, про ставлення орла до смерті, та з повір’я, в якому 

розповідається про те, що птахи, особливо сороки та ворони викрадають золоті 

й срібні речі. Також є повір’я у Галичині, ніби орел, збирає багато золота й 

срібла, для того щоб потім золотити собі хвіст та голову.  

Народні вислови українців будуються на контрастному зіставленні 

сміливого орла і полохливого зайця, наприклад, краще битися орлом, ніж 

жити зайцем; високого злету орла і низького, приземленого – сороки, 

горобця: куди орли літають, туди сорок не пускають; над пішим орлом і 
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сорока з колом; орел не пристає з горобцями; орлиної зіркості й совиної 

підсліпуватості: орел орла плодить, а сова сову родить. Також існують 

вірування, що орли, як злі вісники, злітаються туди, де чують смерть і кров, 

пор. у «Слові о полку Ігоревім»: «Орли клекотом на кості зовуть» чи у 

Т. Шевченка на могилу, де козацька воля «лягла спочить», «орел чорний 

вороном літає» – тут простежуємо символіку двоголового імперського орла 

[Знаки, с. 420–421]. 

У Біблії орел з одного боку виступає символом гордості, зарозумілості, 

самовпевненості. З іншого боку – символом швидкості падіння, зникнення, 

нікчемності. Наприклад, у книзі повістей Соломона говориться: «не мордуйся, 

щоб мати багатство, – відступися від думки своєї про те, – свої очі ти звернеш 

на нього, – й нема вже його: бо конче змайструє вона собі крила, і полетить 

мов орел той до неба» [ССКУ]. У Біблії також орлові приписувалася особлива 

гострота зору, близькість до неба, духовність, гординя. У християнстві він 

виступає символом євангеліста Іоанна, оскільки сповістив про вознесіння 

Христа. Битва орла і змії символізує протистояння Христа і сатани [ЭСЗ]. 

Варто згадати і про рядки написані Т. Шевченком «Споконвіку 

Прометея Там орел карає, Що день Божий довбе ребра Й серце розбиває». 

Автор звертається до старогрецького міфу, за яким титан – покровитель 

людей, викрав вогонь з Олімпу й віддав його людині, за що Зевс наказав 

прикувати його до скелі в Кавказьких горах і наказав орлу щодня викльовував 

його печінку, але вона знову виростала за ніч [Знаки, с. 421]. 

Король птахів фігурує також у веснянках і купальських піснях як 

землеробський символ, що є відгомоном стародавніх міфів про створення 

світу: «Що в полі, полі, близько дорозі, Ой там Іван орлами оре, Орлами оре, 

стрілою сіє, Стрілою сіє, лучком волочить, Лучком волочить да й Бога 

просить: – Й уроди, Боже, жито густеє, Жито густеє, волосистеє». 

Водночас людину, яка тужить за молодими літами, народна пісня порівнює з 

орлом, що високо літає: «Летить орел понад морем По високій високості. 

Плаче козак старесенький да по своїй молодості» [Знаки, с. 420]. 
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У народному мовленні подибуємо народні назви цього птаха, наприклад, 

на Буковині орла називають пажера: Пажера над толоков літає, бо там вівці 

з малими єгнєтами пасут [СБГ, с. 376]. 

Людина ↔ пава / павич. Пава-птаха в народній творчості виступає 

символом краси, розквітлої молодості (пава – дівочої, павич – парубочої): 

«Там гуляла Бондарівна, як пишная пава», чи про струнку, гарно одягнену 

дівчину кажуть: ніби пава пливе. Також цей птах – символ поважності і 

водночас зверхності та пихатості [Знаки, с. 428]. Тому й кажуть про чоловіка, 

який є самозакоханим або пихатим: розприндився як павич. Павою чи 

павичкою називають персоніфікований об’єкт порівняння, символ гордині: 

походжає як пава (М. Номис).  

Г. Булашев у своїй праці стверджує, що для українців павич погана 

птиця, його м’яса ніхто не їсть. У різних регіонах України є декілька легенд 

про походження цього птаха. Так на Поділлі вважають його перевертнями 

чортів. У легенді йдеться, що вночі напередодні свята Благовіщення молоді 

чорт і чортиця домовилися вбратися в різні барви, якомога пишніше. Чортиця 

встигла прикрасити чорта, де тільки можна було, барвистими квітами; а чорт 

устиг лиш застромити в голову чортиці одну квітку, як раптом заспівали півні. 

Чорт і чортиця вмить перетворилися на павичів і вже ними лишилися, бо 

чорти, за народним повір’ям, мають силу тільки до перших півнів. Тому не 

годиться прикрашати павичевим пір’ям ікони, як це необачно роблять іноді 

недосвідчені дівчата [Булашев, с. 352]. На Харківщині павича й паву вважають 

королем і королівною, які вбиралися до весілля. Наречений одягся, а наречена 

не встигла, тоді чаклун обернув їх на птахів. Тут також кажуть, що ніби пава 

(очевидно – чортиця) вбирала якось свого павича, але встигла начепити на 

голову тільки жмут пір’я, як заспівав півень. Так пава й лишилася зі жмутиком 

різнобарвного пір’я тільки на самій голові [Там же].  

Пава та павич оспівані в народній творчості: «Не вір, паво, павичеві, що 

він пір’я губить, не вір, дівко, паничеві, що він тебе любить». Про цього птаха 

подибуємо рядки у народній колядці: «По горі, по горі пави ходили, Пави 
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ходили, пір’я губили. Красная панна пір’я збирала, Пір’я збирала, в рукавець 

клала. З рукавця брала, віночок плела». Пір’я цього птаха постійно 

приваблювало людей своєю красою, тому його використовували для 

прикрашення головного убору [Знаки, с. 428]. 

У народному мовленні є народні назви цього птаха, наприклад, на 

Буковині павича і паву називають павун і павунка: У Чернівцєх у ліску такі 

файні павуни бігают. Павун пропав, а павунка Цілий день піщит. Також у 

переносному значенні павунка – це велика барвиста хустка з візерунками, що 

нагадують пір’я павича [СБГ, с. 375]. Лексемою павич називають рід народної 

вишивки на жіночій сорочці [Знаки, с. 428]. 

Людина ↔ перепел / перепілка (перепеличка). Перепілка в народному 

віруванні символізує тужливу жінку, заклопотану люблячу жінку-матір: 

«Зажурилася перепілочка: – Бідна моя голівочка, що я рано та з вирія 

вилетіла: нігде мені та гнізда звити, нігде мені діток наплодити, що по горах 

сніги лежать, по долинах води біжать. Озветься соловеєчко: – Не журися, 

перепілочко, єсть у мене три сади зелені, що в першому та гніздо зів’єш, а в 

другому діток наведеш, а в третьому діток погодуєш» [Знаки, с. 440]. 

Лексема перепілка вживається як пестлива форма звертання до дівчини, 

жінки, пор. у пісні: Сестро моя, сестро, Та перепеличенько, Да чого почорніло 

Да білее личенько?  

З символом перепілка (= перепелиця) пов’язана назва українського 

дівочого хороводу, що супроводжується піснею про цього птаха, а також пісня 

хороводу. Цією лексемою називають ще народну дитячу гру [Знаки, с. 441]. 

Людина ↔ синиця. Вісницею добра у народному мовленні виступає 

синиця. Образ птаха часто використовується у фольклорі. Наприклад, у піснях 

синиця символізує молодицю або молоду: «Ой у полі конопелька. На 

конопельці золота ряса. Там синиця походила Та росичку потрусила, До 

золотничка поносила: – Іскуй мені перстеньочок».  

У народному мовленні побутує відоме прислів’я: краще синиця в жмені, 

ніж журавель в небі, символізуючи хоч мале, але добро, є образним 
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порівнянням двох бажаних речей, цілей, з яких друга важливіша, але майже 

недоступна, а перша доступна, але меншовартісна. 

 Також символ синиці вживається на означення вибору різних життєвих 

ситуацій, наприклад, під час одруження, як у «Наталці Полтавці» 

І. Котляревського [Знаки, с. 358]. 

З поведінкою птахи пов’язані народні прикмети, – починає співати 

синиця – весна надходить; синиця пищить – зиму віщить. Також є вірування, 

що якщо синиця б’ється взимку у вікно, то чоловік десь гине у дорозі в снігах 

[Там же]. 

Через малий розмір цієї пташки іронізують: синиця – не птиця [П 1989, 

с. 220]; синицю і на сани поклади, то синиця синицею, тобто безпідставна чи 

безплідна хвальба. 

Людина ↔ сова / пугач / сич. Уособленням темних зловісних сил у 

народному віруванні постає сова / пугач / сич. Птаха виступає символом 

темного, похмурого як у фізичному, так і моральному значеннях. Більшість 

видів сов майже в усіх народів мають репутацію зловісних птахів. Вірили, що 

по ночах сова показує чортові гнізда інших птахів, тому вдень птахи 

переслідували її, аби помститися [20]. Тож цей птах є символом спустошення, 

нещастя, смерті, брехні й водночас – мудрості, глибоких таємниць, знань, 

обраних (посвячених) людей. Ознака самотності породила й фразеологічну 

одиницю на позначення старого, відлюдкуватого чоловіка старий сич: Бач, 

який батько? – пошепки сказав Остап Андрієві. – Все старий сич знає, а 

прикидається [СУМ-11. – Т. 9, 1978. – с. 209].  

За українськими народними віруваннями, сови й пугачі пішли від кішок, 

тому в них котячі голови і крик їхній нагадує крик кішки. Також є народна 

прикмета, в якій говориться, що крик сови й пугача на хаті віщує пожежу або 

смерть когось із членів родини [Булашев, с. 368]. Згідно з Мойсеєвим законом 

цього дикого птаха вважають нечистим, хоча слово сова часто знаходимо в 

Біблії. Очевидно, під ним розуміють будь-якого птаха, що любить потаємні 

місця [ССКУ].  
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В українських прислів’ях, повір’ях, легендах совам даються негативні 

оцінки: нащо пугачеві дзеркало, коли він і так знає, що гарний; не пара сова 

для сокола; спить сова та й кури бачить. Але якщо сміється «у-ху-хууу» чи 

«увіт, увіт, увіт» – хтось вийде заміж; кричить – дівчина приведе дитину. 

Ознака птаха кричати вночі на основі асоціативних зв’язків породила 

приказки: Сова не принесе добра або Сова не родить сокола, а такого ж 

чорта, як сама або Сові сонце очі коле [Знаки, с. 558–559]. 

У творчості Т. Шевченка сова символізує справедливу кару, відплату 

визискувачам, кривдникам за моральне зло, розпусту, жорстокість [ССКУ]. У 

поемі «Чернець» зазначено: «А сивий гетьман, мов сова, Ченцеві зазирає в 

вічі», де, можливо, йдеться про мудрого Мазепу, який зазирає в очі «лихом не 

добитому» Палієві, що не збагнув далекоглядних гетьманових розрахунків і 

став йому на дорозі [Знаки, с. 559]. 

У народному мовленні подибуємо зразки етнофразеологізмів, в яких 

крім символу сови, є символи роду совиних пугача та сича. Пугач та сич – 

зловісні птахи, які віщують лихо, нещастя, а то й смерть, пор. у Т. Шевченка: 

«Пугач над стріхою в вікно завиє – на смерть» чи «Сичі вночі недобре 

віщують на коморі». Водночас крик пугача «пугу! пугу!» (пугання) був 

умовним знаком запорожців, а також він символізував недобру пригоду, 

пересторогу, тривогу, як у пісні: «Ой сів пугач на могилі, Да як пугу та пугу! 

Ой повертайтесь швидше, козаченьки, Да до Зеленого Лугу». Також з 

поведінкою пугача пов’язані народні прикмети, напр., коли над хатою пугає 

пугач або сич – біду віщує і найпаче – пожежу; пугач не к добру кричить 

[Там же, с. 489–490] 

Із символікою пугача тісно пов’язана символіка сича. Сич живе у 

похмурих місцях, у дуплах старих дерев, серед руїн, видає зловіщий хрипкий 

голос-стогін, пор.: «Дідона лякалася цього зловіщого крику». 

Активне життя цього птаха пов’язане з нічною темною порою, як і всіх 

зловіщих сил. Люди вірять, що нібито колись був співучою птахою, але був 

присутній при смерті Христа і відтоді зненавидів денне світло, а його дзвінкий 

голос застряг у горлі й перетворився на стогін. З поведінкою птаха пов’язані 
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народні прикмети, пор.: коли сич кричить, то когось викричить з хати; сич 

хазяїна виживає. Як і за іншими птахами, так і за сичем у народному мовленні 

передбачають зміни у погоди, – сичі вночі кричать на дощ [Знаки, с. 540] або 

сичі нагадують себе крилом – перед дощем; сичі вночі кричать – на дощ; сич 

на даху кричить – не к добру; сич хазяїна виживає; коли сич кричить, то 

когось викричить з хати; пугач не к добру кричить, сова не принесе добра 

[П 1989, с. 382]; а тим часом сичі вночі недолю віщують [П 2001, с. 352]. 

Людина ↔ сокіл. Символом хоробрості, швидкості, зіркості, злету, 

молодості, сили, розуму в народній уяві постає сокіл. Його як пряму 

протилежність порівнюють або із совою, або з вороною: видно сокола по 

польоту, а сову по погляду; де соколи літають, там ворони не пускають; сокіл 

з місця, а сова на місце; пізнала сова сокола; не пара сова до сокола [Знаки, 

с. 559–560].  

За віруваннями, сокіл символ бога Рода, охоронець «живого вогню» та 

Дерева життя, у міфах – це золотокрилий птах, що приніс на землю іскри 

небесного вогню. А в казках за допомогою «живої води» рятує багатьох героїв 

[Там же, с. 560]. 

У народних піснях птах виступає символом козака: «Ой високо соколові 

до неба літати. Ой далеко козакові до осені ждати» [Знаки, с. 560] чи 

символом юного хлопця, який бореться за звільнення рідної землі від 

поневолення, наприклад, пісня УПА «Гей, Соколи». У народній творчості 

птаха символізується з юнаком або чоловіком, який відзначається красою, 

сміливістю, молодецтвом, пор.: Постаріли обоє, згорбилися. Не старіє тілько 

радість у їх серці: батько радіє своїм сином; мати не надивиться на свого 

сокола (Панас Мирний) [СУМ-11. – Т. 9, 1978. – С.438]. Також сокіл виступає 

вісником чи посланцем: «Гей, як то сестра до брата з чужої сторони в далекі 

городи писала і так сивим соколиком посилала». Символ птаха фігурує у 

весільних піснях як знак згоди сердець молодих: «Коло двору тестевого 

соколя облітає Да в вишневий сад заглядає: Там галочка гніздечко звиває. Вий, 

галочко, собі і мені. Собі ізвий на камені, мені на яворі. Собі ізвий із рути-
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м'яти, мені із барвінку». А у колядках сокіл іноді уособлює Ісуса Христа: «Ой, 

там на горі, там Марія сад садила. А, садивши, та вмовляла: Рости, саде, 

повите мене! З того саду вилетів сокіл Та й полетів попід небеса. Усі небеса 

розтворилися, Усі святі поклонилися» [Знаки, с. 560]. 

У замовляннях українців сокіл належить до істот «верхнього царства» 

(«Пошлімо, громадо, сокола-винозора! Найпридатніший це птах: має він ясні 

очі і бистрії крила»). 

Також соколом традиційно ласкаво називали чоловіка або жінку, 

переважно під час звертання [Знаки, с. 560]. 

Словник української мови подає переносне значення лексеми сокіл, а 

саме так називали радянського льотчика і радянський літак, пор.: Був син 

льотчик.. Скільки їх, соколів, ціле літо шугав під самим небом, і навіть взимку 

чуєш їхній гуркіт десь за хмарами! (Олесь Гончар) [СУМ-11. – Т. 9, 1978. – 

с. 438]. У 1995 році було створено пілотажну групу «Українські соколи», яка 

виконувала вищий пілотаж на літаках МіГ-29. Але вже у 2002 році через 

участь у Скнилівській катастрофі підрозділ було розформовано. Як бачимо, 

символіка сили, краси польоту і міцності цього птаха є актуальним у наш час. 

Ще соколом називають інструмент штукатура у вигляді дерев’яного чи 

алюмінієвого щитка з ручкою посередині, який використовують для нанесення 

і розгладжування розчину [СУМ-11. – Т. 9, 1978. – С.439]. 

Людина ↔ соловей. Соловей, соловейко – Божа, свята пташка, символ 

бога-громовика навесні, як і більшість весняних птахів є вісником весни, тому 

спів солов’я асоціюється з весною: «Соловей щебече – садки розвиває» [Знаки, 

с. 261]. 

Символіка птаха досить різноманітна. Зокрема символізує досконалість 

співу, а також одну з жіночих принад – голос солов’їний, пор.: «Руки білі, стан 

тоненький, голос солов’їний». Також солов’єм називають людину, яка має 

гарний, переважно високий голос і володіє мистецтвом співу. У народній 

пісенній творчості соловей – це символ волі. Іноді – це парубок, улюбленець 

дівчат. Мотиваційна модель образу – пряме перенесення образної 
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кваліфікативної властивості вихідної реалії (життєрадісної вдачі пташки, яка 

завжди весело співає) на позначувані референти [60, с. 71]. Також соловей 

символізує милого, наприклад, у пісні про перевіз, де дівчина нікого не слухає, 

хто просить про перевіз, бо «соловейко не щебетав», а коли про перевіз 

просить милий, приспів красномовно свідчить про згоду, щирі почуття: «В лузі 

калина: ясно да красно, соловейко защебетав», ще пор.: «Без малого соловейка 

і світ не світає, а без мого миленького гуляння немає». Символізує також 

волю, тому кажуть: в кожного солов’я пісня своя; не потрібна солов’ю золота 

клітка, краще йому зеленая вітка [Знаки, с. 261]. 

Символ солов’я подибуємо у фольклорних творах, зокрема у колядках, 

де птаха пробуджує світ, несе радість і веселощі: «Та подякуй нам за 

колядочку, ой, що ми тобі колядували, дім звеселяли, як соловейчик при тузі в 

лузі» або в пісні: «Дай же мені, мамо, солов’ятко, щоб мені раненько 

щебетало, щоб мене раненько пробуджало». У народній творчості цей образ 

уособлює молодого хлопця, парубка, пор. народну легенду про сина-солов’я і 

дочку-кропиву, що переповідається в романі Панаса Мирного «Хіба ревуть 

воли, як ясла повні» [Там же]. 

Символ солов’я знаходимо у похоронних голосіннях, який уособлюється 

то батьком, то чоловіком, а то й сином: «Мої сини, мої соловейки! Мої сини, 

мої миленькі! Та якого ж вам гостинця передам? Покочу яблучко – воно 

зогниє. Покочу булочку – зацвіте. Покочу бубличка – не докотиться, до 

вашого сердечка не пригорнеться» [Там же]. 

У народному мовленні з поведінкою птаха пов’язують зміни у природі, – 

соловейко вдавився ячмінним колосом, а зозуля – мандрикою; соловей тоді 

починає співати, як нап’ється води з березового листя; як весною раніше 

заспіває соловей, то буде щасливий рік, усякому буде весело на душі, а як 

раніш від солов’я закує зозуля, то рік буде смутний [Там же]. 

У народі соловейком (= соловей) називають старовинну дитячу іграшку-

свисток, зроблену у вигляді пташки [Знаки, с. 261–262], в основі назви цієї 

іграшки є дзвінкі звуки, які вона видає і які похожі на спів солов’я. Наприклад, 
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Внучатам із клуночка Гостинці виймала..., А Карпові соловейка Та коників 

пару (Т. Шевченко) [Там же, с. 262]. 

Людина ↔ сорока. Сорока у народному мовленні виступає об’єктом 

численних народних порівнянь: скрекотить як сорока; зазирає як сорока в 

кістку; пише як сорока лапою; примостився як сорока на тину, а також 

засобом творення жартівливих нісенітних висловів: сорока летить, а собака 

на хвості сидить; сорока колодязь перевернула [Знаки, с. 569]. У народних 

забавляннях та іграх є рід народної дитячої гри під назвою «сорока». 

Клекотіння сороки здавна пов’язують з віщуванням новини, не завжди 

доброї, а також гостей, наприклад, кажуть: сорока на хвості принесла вістку; 

сорока скрегоче, бо гостей хоче. Цей птах виступає символом балакучої 

дівчини або жінки, пор.: Ото сорока; Єдина сорока з лісу, а десять у ліс 

[Там же, с. 568–569]. 

Птаха не користується довірою через свою передбачувану здатність 

провіщати невдачу і смерть, хоча витоки цих асоціацій невідомі. За 

уявленнями середньовічних християн, сорока означала зло, гоніння або 

раптову смерть. Вона зображується в сценах Різдва і може персоніфікувати 

Сатану та символізувати марнославство й розпусний спосіб життя [ЭСЗ]. 

У народних віруваннях спостерігаємо ряд прикмет щодо цього птаха. 

Так вважається, що сорока створена чортом і служить йому за коня. Тому в 

давнину застрілену сороку прив’язували до стелі в стайнях. І вірили, що 

нечиста сила не буде на конях їздити, а учепиться за сороку. Або на Сорок 

Мучеників (9 березня за старим стилем) сорока кладе на гніздо сорок паличок, 

а на Похвалу Пресвятої Богородиці (п’ятниця п’ятої седмиці Великого посту) 

«похвалиться яйцем» – знесеться. Як вище згадувалося, люди вірять, що 

сорока вміє віщувати. Тому вважається, що крик сороки на хаті чи біля хати 

означає або те, що господаря хтось лаятиме, або він одержить якусь звістку, 

або ж будуть гості [Булашев, с. 370–371]. 

Образ цього птаха використовується і у весільному обряді, про мова 

йшла вище.  
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Людина ↔ чайка. Чайка – птаха, що виступає символом засмученої 

матері-вдови, за народною легендою вона символізує вдову, що, сумуючи за 

загиблим чоловіком, обернулася на чайку [Знаки, с. 633]. Цей птах також є 

символом України-матері, що вивела дітей при битій дорозі, як у пісні 

І. Мазепи «Ой горе тій чайці». Можливо, така символіка зумовлена тим, що 

птах постійно жалібно кигикає, все шукає притулку й власного гнізда, тому 

кажуть: Пій, пій, чайка, де твої яйка! [Там же]. 

Інколи чайка у пісенній творчості – символ вдови, чайка-бробун шукає 

тіло вбитого чоловіка. Мотивацією для створення образу послужила 

кваліфікативна ознака вихідної реалії – своєрідна поведінка самотньої чайки, 

яка за аналогією перенесена на одиноку жінку [60, с.71].  

У народних віруваннях побутує легенда про те, що зозуля й чайка 

походять від дівчат, які задумали полякати Спасителя. Спаситель, аби 

покарати їх, вирік, щоб одна з них кукала, а друга кигикала, поки світить 

сонце. [Булашев, с. 363]. 

Лексема «чайка» найчастіше використовується у фольклорі, вона 

передає звертання, пестливе уосібнення дівчини, жінки. Також чайкою за часів 

козаків називали рід старого козацького човна [Знаки, с. 633]. 

У народному мовленні знаходимо діалектні приклади, так на Буковині 

паскарь – це річкова чайка, пор.: Паскарь робит гніздо на острівцах, де ніхто 

ни ходит. Або інше значення – легкий одномісний човен, який 

використовують тільки для ловлі риби: Човен великий, а паскарь лиш на 

одного рибака. Також паскарь називали у давнину рибалку, пор.: Два паскарі 

пливут рядом на двох чобаках за водов і обидва тримаюту воді ту саму сіть – 

оден лівов руков, а другий – правов [СБГ, с. 390]. 

З поведінкою птаха пов’язано багато прикмет, пор.: чайка сіла на воду – 

чекай доброї погоди; чайки багато купаються – на негоду; чайки мостять 

гнізда на горбах – на мокре літо, на низах – на посуху; чайки прилетіли – 

невдовзі скресне крига; чайки скиглять – буря буде [Знаки, с. 633; П 1989, 

с. 382]. 
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3.4. Біполярна пара людина / рак, риба 

 

У народному мовленні українців досить часто вживаються 

етнофразеологізми, прислів’я та приказки із символом риби та раку. 

Г. Булашев стверджує, що слова «рибка», «рибочка», «рибонька» досить часто 

зустрічаються в українських народних піснях як найсердечніші найменування 

палко коханої дівчини, попри все це розділ легенд і вірувань про риб та раків є 

вкрай бідним і ґрунтується виключно на апокрифах [Булашев, с. 374]. Тому 

спробуємо провести асоціативні паралелі людина ↔ риба та людина ↔ рак. 

Людина ↔ рак. Рак – прісноводна тварина, яка широко 

використовується у народному мовленні. У народі рак, на відміну від риби, 

менше цінувався, та це спричинило до виникнення приповідки: на безриб’ї і 

рак риба. Зовнішня ознака кольору тварини темна, проте в окропі робиться 

червоною, тому й кажуть: почервонів як рак або напік раків. Із-за фізичних 

властивостей, які сприяють повільному просуванню рака, виникла стійка 

мовна одиниця: пішов як рак по дріжджі. Клішнями рак міцно тримає те, що 

піймає, тому виступає символом настирливості, в’їдливості (вчепився як рак) 

[Знаки, с. 494]. 

Існує легенда, в якій говориться, що коли Бог сотворив усі водяні 

тварини, риби поплили вперед, а рак позадкував, і очі Бог дав йому ззаду, тому 

жартують: Змилувався Бог на рака, дав йому очі там, де срака [Знаки, с. 494–

495]. Також похожу легенду згадує Булашев: «рак весь час просив Бога, аби 

Господь дав йому волячі (тобто величезні) очі, а Господь приніс йому рачачі 

(маленькі) «Заткни їх, – сказав ображений рак, у...!». Господь узяв і заткнув 

раку очі» [Булашев, с. 375–376].  

Д. Яворницьким зафіксовано звичай «женячко рака», що побутував у 

Подніпров’ї в день Петра-Павла (ловили рака й рачиху, одягали обох як 

«молодих», вінчали навколо столу, а потім це «женіння» святкували) [Знаки, 

с. 495].  
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 Також Рак одне з 12 сузір’їв зодіаку і відповідно його астрологічний 

знак (символ), що припадає на 21 червня – 22 липня. В українських народних 

казках є персонаж Рак-Неборак, який у переносному значенні – бідна, нещасна 

людина; бідолаха, горопаха. Із цим персонажем пов’язана примовлянка «Я 

Рак-Неборак, як ущипну, буде знак!» [Там же, с. 495]. 

Разом з тим на основі рака утворилися різні прокльони, пор.: дай, боже, 

щоб наші вороги рачки лазили [Збірка, с. 179]; бодай тебе рак урачив [ЛК]; 

бодай так рак світ бачив як він гроші оддасть, най тобі не бажається 

печеного рака [П 1989, с. 234]; най ся тобі не бачить печеного рака [П 1990, 

с. 400]. 

Людина ↔ риба. Риба, як водяна хребетна тварина, передає певну 

символіку в народному мовленні, що постала на основі певних вірувань 

народу, на основі біблійних текстів. Так риба виступає символом здоров’я, 

пор. у І. Нечуя-Левицького: «Будь же, дочко, здорова, як риба, гожа, як рожа, 

весела, як весна, робоча, як бджола, а багата, як свята земля». Символіку 

згоди, нерозлучності розкриває мовний вислів: ми з тобою, як риба з водою, 

обережності та розважливості: і риба не плине проти бистрої води. Разом з 

тим у снах образ тварини неоднозначний: якщо сняться риби, буде слабкість; 

коли сняться риби, буде сварка; коли сняться риби, що плавають у річці, то це 

марні надії. Цікавою є мовна любовна символіка виразу варити рибу: «Варила 

я суху рибу, та й не шумувала, любила я парубонька, та й не шлюбувала. Я ще 

буду раз варити, буду шум збирати. Я ще буду раз любити, буду шлюбувати!» 

[Знаки, с. 498]. 

Етнофразеологізми народного мовлення багаті на використання виду 

риби – в’юна. Цю рибу у деяких місцевостях України зовсім не їдять через її 

зовнішній вигляд і вважають, що вона «гадючої породи» [Булашев, с. 375]. У 

народі при цьому в’юном називають дуже спритну й хитру людину, а саме 

пролазу [СУМ-11. – Т.1, 1970. – с. 795]. 

У народній творчості риба виступає об’єктом традиційних порівнянь 

(битися як риба; мовчати як риба; бути або почувати себе як риба в воді; 
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бути, жити з ким-, чим-небудь як риба з водою), символізує безвольність, 

безхарактерність (пор. зіставне сполучення ні риба ні м’ясо), людську 

млявість, в’ялість, беземоційність. Пестливі лексеми типу рибка = рибонька = 

рибчина –у народному мовленні вживаються як традиційні народнопоетичні 

пестливі звертання до коханої дівчини, жінки, тому риба виступає символом 

коханої людини: «Ой Боже мій милосердний, ти шовкова нитка! Всі рибки 

сюди ходять, моєї не видко!».  

Також Риби – одне з 12 сузір’їв зодіаку, відповідно його астрологічний 

знак (символ), що припадає на 19 лютого – 20 березня [Знаки, с. 498–499].  

У народному мовленні з символом цієї тварини утворилися різні 

прикмети, пор.: риба не клює – перед дощем; коли ся риба ловить, тоді хліб не 

родить; добрий лов риби – буде урожай; на Теплого Олекси щука риба лід 

хвостом розбиває [П 1989, с. 383; 388]. 

 

3.5. Біполярна пара людина / комаха 

 

Світ комах у народному мовленні знайшов своє відображення в 

етнофразеологізмах, легендах, віруваннях, прикметах та переказах. Прикладів 

із комахами подибуємо не багато, «більшість із яких, являють собою дрібні 

уламки загальноарійських космогонічних поглядів», які набули пізніше 

християнсько-апокрифічного забарвлення [Булашев, с. 394]. 

Серед комах виділяємо асоціативні паралелі людина ↔ бджола, людина 

↔ блоха / воша, людина ↔ комар, людина ↔ мураха (мурашка), людина ↔ 

муха, людина ↔ саранча (сарана) тощо. 

Людина ↔ бджола. Бджола, як комаха, у народному мовленні виступає 

символом душевної чистоти – побожності й святості. Її здавна вважали 

«Божою пташкою», «Божою мушкою», тому знищувати її, за народними 

повір’ями, великий гріх. Вона освячує свій мед, що є обов’язковим атрибутом 

народних обрядів, наприклад, у різдвяній куті, а також у ритуалі похорону чи 

поминок (додають мед у коливо). Тому й бджолярство в народі вважалося 
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святим заняттям, пасіку – святим місцем, а пасічника – Божою людиною. У 

народному мовленні спостерігаємо шанобливе ставлення до комахи, тому її й 

називають «святою» і ніколи не кажуть, що вона «здохла», а лише – «померла» 

(як про людину) [ССКУ].  

Бджола є також символом Великої Богині; першопочатку світу, 

безсмертя; чистоти душі, творчої діяльності, верховної влади; працьовитості, 

невтомності; у слов’ян-язичників – символ кохання; у християнській традиції – 

символ старанності, красномовства, святості, непорочності, порядку, 

бережливості [Там же]. 

В українських колядках бджоли – важливий елемент Світового дерева. 

Тобто вони вважались одними із зачинателів Всесвіту. В українській 

літературі бджола – символ працьовитості, достатку, наприклад, у байці 

Г. Сковороди «Бджола і шершень», самопожертви, вічного неспокою заради 

інших [Там же]. За народними віруваннями оберігачами «Божих пташок» 

(«Божих мух») вважаються святі Зосим і Сава. Тому із цією комахою існує 

багато прикмет, наприклад, у день Святого Зосима-Бджоляра (7 / 30 квітня) 

виставляли вулики на бджільнику і просили «бджолиного бога», аби бджола 

злітала до моря й принесла золоті ключі від довгожданого літа. А в день Сави 

(7 вересня / 10 жовтня) пасічники ховали вулики на зиму і змушували 

молитися дітей, бо їхня молитва «найугодніша» Богові: «Дай, Боже, щоб 

бджілки водилися, мед носили і не вмирали». Бджолину отруту й прополіс 

слов’яни широко використовували в народній медицині [Знаки, с. 31].  

Ця комаха виступає символом працьовитості, тому й кажуть: будь 

робоча як бджола. Постійне асоціювання меду з бджолою народ переносить 

на добру людину, яка не мислить свого життя без праці (добрий чоловік без 

роботи, що бджола без меду). Тісні зв’язки людини та комахи спонукали до 

виникнення прислів’їв: бджола на красний цвіт летить; добру людину 

бджола не кусає.  

У народному мовленні, зокрема на Буковині, подибуємо діалектну назву 

цієї комахи рабіуница, що позначає бджолу-крадійку, наприклад: У вулик 

залитіла рабіуница і покрала мед [СБГ, с. 448]. 
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Спостерігаючи за поведінкою цієї комахи, визначають погоду, пор.: 

ранній виліт бджіл – гарна буде весна; бджоли сидять на стінках вулика – 

буде велика спека [П 1989, с. 384]; як рік сухий – купуй бджілку, а коли мокрий 

– корівку [Збірка, с. 45]. 

Людина ↔ блоха / воша. Негативне ставлення до комахи спричинило до 

виникнення сталого вислову блохи виганяти, тобто направити на правильну 

дорогу, а також символізує нечисте сумління, тому про таку людину кажуть: 

«Є в нього блохи, та нікому вигнати». У народному мовленні символізує 

«нечисту» комаху, котру треба нищити. Блоха – безкрила маленька комаха – 

паразит тварин і людей, пор.: Бігають маленькі собачки та вичісують 

бліх (Михайло Коцюбинський) [СУМ-11. – Т. 1, 1970. – с. 202]. При цьому 

кажуть: чим менша блоха, тим дужче вкусить; блоха кусає, а за що – не знає. 

У народі є прикмета, що коли багато бліх улітку, то добре вродить гречка. 

Воші заводяться з тіла людини від журби, від клопоту, від поганої води, 

а також у тих, хто п’є сік граба. Також є протилежна думка щодо бліх, а саме 

їх вважають ознакою великого нещастя, якщо в когось зовсім немає вошей. 

Бити їх на столі й на вікні гріх, тому що стіл престол, а крізь вікно янголи 

літають. У народному мовленні кажуть, що блохи плодяться ніби тому, що 

розливають воду по хаті, коли вмиваються на Різдво і на Великдень. Є, між 

іншим, ще повір’я, що того літа, коли буває багато бліх, буде великий урожай 

гречки. А на Різдво не слід бити бліх, інакше вони будуть дуже кусати влітку 

[Булашев, с. 399-400]. 

Людина ↔ комар. Життя людини відбувається у тісному зв’язку з 

навколишнім світом, де її оточують не лише позитивні тварини, комахи, але й 

ті, які створюють певні проблеми для неї. До таких комах відносимо комарів, 

яких за народним повір’ям вважають витвором диявола, а тому кажуть: «Чорт 

дав комарі, а Бог – огонь» [Знаки, с. 303]. 

Образне народне мовлення породило стійке фразеологічне 

словосполучення задушити комара, на позначення вгамувати голод, поївши. 

Комар символізує мізерність (з комара роблять слона; ніхто не чув як комар 
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чхнув), слабкість (він і за комара сили не має), уїдливість (комар і цареві на 

носі грає; комар як ворон: де сяде, там і клює). Відомою є також народна пісня 

про комарика. Є. Онацький стверджує, що пісню цю складено як сатиру на 

козака Олексу Розума, який одружився з російською царицею Єлизаветою і 

став Розумовським, що спричинило до відновлення українського гетьманства в 

особі його брата Кирила. Але цариця померла, і на її місце прийшла Катерина 

II, – «Де взялася шура-буря, вона ж того комарика з дуба здула» [Там же]. 

Спостерігаючи за поведінкою комахи, визначають погоду: комарі та 

мошки стовпом – на гарну погоду; комарі активні – перед дощем [П 1989, 

с. 384]. Також в етнофразеологізмах відображено природні особливості цієї 

комахи у день душка, а вночі кусають комарі; в день від спеки ховається, а 

ввечері – від комарів; жать у день душно, а вночі кусаються комарі; хоч мороз 

і припікає, зате комарів немає [П 1989, с. 68; 75; 102; Збірка, с. 218]; кусають 

комарі – то до пори; і комар кусають тільки до пори [П 1989, с. 228]. 

У народному мовленні подибуємо діалектні назви цієї комахи, 

наприклад, на Буковині комара називають цинцарь: Бере панчохі, бо ввечір 

цинцарі дужи кусают [СБГ, с. 625]. 

Народне вірування багате й на прикмети щодо комахи: багато комарів – 

урожай на ягоди, а мошки – на гриби; багато комарів – багато ягід, багато 

мошки – багато грибів [П 1989, с. 384]. А вислів коли з’являються комарі, 

пора сіяти жито [П 1989, с. 384] – підкреслює особливості природного циклу. 

Людина ↔ мураха (мурашка). Мурашка виступає в народному 

віруванні символом працьовитості. Вона вважається нешкідливою, через це її 

гріх убивати. Розрізняють мурашок червоних і чорних. Перші звуться 

«дівчачими» й кусають нібито тільки дівчат; а інші «хлоп’ячими» й кусають 

нібито тільки хлопців. Якщо зруйнувати мурашник, то буде сильний вітер. А 

на тому місці, де був мурашник, не можна зводити оселі, бо хвороба і 

смертність буде, водночас сараї і скотарні можна будувати, тоді буде прибуток 

скотини. Коли побачиш уперше навесні мурашок, добре набрати їх у 

пригорщу й потерти себе по обличчю, тоді не потрапиш з волами у шкоду. 
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Діти, побачивши мурашник, устромляють у нього палички, змочені слиною, 

примовляючи: «Комашка, комашка! На тобі медку, а мені дай сирівчику 

(квасу)». Вийнята з мурашника паличка береться мурашиною кислотою, яку 

діти облизують. Також якщо мурашки роблять великі мурашники, то взимку 

треба чекати сильних морозів. Цих комах активно селяни використовують у 

народній медицині, наприклад, варять мурашок в окропі, потім цим відваром 

паряться від ломоти, а також парять волам хворі шиї [Булашев, с. 398–399]. 

За народними прикметами, якщо мурашки поспішають у гнізда, 

ховаються –  на дощ, грозу, вітер; великі мурашники восени – на холодну зиму 

[П 1989, с. 384]. А поява в хаті чорних мурашок, за повір’ям – до смерті, 

коричневих – на щастя.  

У народному мовленні подибуємо діалектні назви цієї комахи, 

наприклад, на Буковині мураху (мурашку) називають муравель, мухарица: Я 

вже білиш ни буду класти торбину с хлібом на межу, бо полізут мухариці 

[СБГ, с. 300; 301]. 

Людина ↔ муха. Міфологічна роль мухи пов’язана з її малими 

розмірами, настирливістю, нечистотою. Ці особливості визначають символічне 

значення образу мухи. У стародавніх євреїв муха вважалася нечистою 

комахою і не повинна була з’являтися в храмі Соломона. У християнській 

традиції утвердився образ мухи – носія зла, моровиці, гріха, що веде до 

спокути [МЭЖМ]. Мухи – за Біблією, особливо їх рої – були четвертою карою 

Господньою: «І зробив Господь так. І найшла численна мушня на дім фараона, 

і на дім рабів його, і на всю єгипетську землю. І нищилась земля через ті рої 

мух» [Знаки, с. 380]. У більшості випадків образ мухи співвідноситься з 

персоніфікованими міфологічними образами. У народному мовленні українців 

є повір’я, ніби муха породження диявола. Символізує ця комаха дріб’язкове 

марне життя, пор. ставився як лев, а пропадає як муха; чоловік як муха: нині 

жиє, а завтра гниє; вередливість – кожний має свої мухи в носі; хитрість – він 

мухами годований. У народному оповіданні про Кирила Кожум’яку 

походження мух виводиться з попелу змія. Також є вірування, що вигляд мухи 
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приймає душа, яка залишає тіло, а тому не завжди варто вбивати муху [Знаки, 

с. 380]. 

У народному мовленні подибуємо діалектні назви цієї тварини, 

наприклад, на Буковині велику муху називають мухарица: Ади, влитіла на 

ґанок якас мухарща та так дзвинит, якби десітъ [СБГ, с. 301]. Також цікавим 

є прізвисько надоїдливої людини, яку називають «мухою», тут бачимо перехід 

рис мухи, яка набридає і зариває, на людину, яка постійно плете інтриги і 

зариває всіх. 

У народі, особливо у дитячому мовленні, побутує етнофразеологізм білі 

мухи [СФУМ, с. 413], так називають сніг та сніжинки. Також образ комахи 

передбачає майбутню погоду, пор.: як влітку багато мух, то буде в зимі 

морозів’я [П 1989, с. 384]. 

Людина ↔ саранча (сарана). Сарана (саранча) здавна вважалася «карою 

Божою», бо нальоти сарани не раз знищували посіви [Знаки, с. 522]. У 

народних віруваннях є легенда, що ніби у сарани на крилах є напис, щоразу 

новий, про те, за які саме гріхи людські цього разу послано Господом сарану. 

Як кара Божа, сарана жодними засобами не може бути винищена; навпаки, 

чим більше вбивати її і гнати, тим більше завдасть вона шкоди. А звільнитися 

від сарани можна тільки молитвою [Булашев, с. 400]. 

Асоціативні зв’язки комахи та людини спричинили до появи приповідки 

у народному мовленні: «То – чиста сарана, що одним кінцем їсть, а другим 

гидить» або ще: «Сидить як куря, а дивиться як сарана» (тобто сидить тихо, а 

поглядає захланно) [Знаки, с. 522]. У мовленні буковинців надибуємо на 

прокляття з символікою цієї комахи, наприклад, Агі на тебе, сарано нечиста! 

Разом з тим цей образ уособлює руйнівну, ненажерливу силу, що 

засвідчується у художніх текстах, наприклад: Ігуменя, два попи, два дяки, 

сімсот монашок – ціла сарана сидить на селянській шиї, оббирає та обкрадає 

наші кишені; або Оце приходиться ховатись од проклятої сарани з святим 

хлібом! – задріботав Порох; або Зі всіх боків, наче сарана, сунули [фашисти] 
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[ССУМ, Т. 9. – с. 58]. Образ комахи спричинив до утворення найменування 

піша сарана; перелітна сарана. 

Часто у мовленні використовується лексема саранча на позначення 

великої кількості людей як уособлення зажерливої і руйнівної сили, пор.: То 

[пани Польські] була здавна, ще за гетьманщини, голодна ненажерлива 

сарана, котра налетіла з Польщі на вільні степи розкішної України... Жерти, 

трощити – одна в неї здавна думка... (Панас Мирний) [СУМ-11. – Т.9, 1978. – 

с. 58]. 

 

3.6. Біполярна пара людина / плазуни, землеводні, павукоподібні 

 

Людина у своєму спілкуванні з природою, про що мова йшла вище, 

часто контактує із різними тваринами, із свійськими та дикими, із птахами та 

комахами, але в цьому контексті варто згадати про контакт людини із 

плазунами, землеводними та павукоподібними. Ці представники тваринного 

світу, як правило, контактуючи із людиною, причиняють їй неприємності, 

адже деякі види цих істот є отруйними. У зв’язку із цим у народному мовленні 

зароджуються різні вірування, прикмети, прислів’я та легенди, в яких головне 

місце посідають «гади» (термін – Г. Булашева). 

Серед плазунів, землеводних та павукоподібних виділяємо такі 

асоціативні паралелі людина ↔ жаба, людина ↔ змія / гадюка / гадина / вуж, 

людина ↔ павук, людина ↔ хробак (черв’як) тощо. 

Людина ↔ жаба. За народними повір’ями жаба відноситься до 

негативних істот, які мають вплив на життя людини. У Біблії жаба виступає 

другою карою Господньою (Господь до Мойсея: «І на тебе, і на народ твій, і 

на всіх рабів твоїх повилазять жаби») [Знаки, с. 215].  

Негативне ставлення до образу цієї тварини породило ряд пересторог: 

перелізе дорогу жаба – зле; коли жаби лізуть через дорогу чи поріг у хаті і 

кумкають – на вмируще. Хоч самих тварин народні традиції кривдити 

забороняли: не показуй на жабу пальцем, бо спина заболить. Такі погляди 
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складають основу народної екології, екологічної свідомості та культури 

українців [ССКУ]. 

Зовнішній вигляд цієї тварини відобразився у народній творчості, 

наприклад, безхвостість тварини спричиняє до іронізування: не дав Бог жабі 

хвоста, а то б усю траву потолочила; якби жабі хвоста, була б не проста, 

також великий рот малої розміром тварини став об’єктом кепкування: жаба і 

на вола рот роззявляє [Знаки, с. 215].  

Народне мовлення висвітлює характерне надування жаби та її квакання: 

жаба дулася, дулася, та й лопнула; дмись, жабо, не дмись, а волом не будеш; 

жаба кричить, верещить, а кухар на рожні до кухні її тащить, ще кажуть: як 

зазиміє, то й жаба оніміє [Там же]. 

Символізм жаби різноманітний, наприклад, вона є символом 

хвалькуватості, завищеної самооцінки, скупості; засіб Божого покарання; 

емблема розуму, розсудливості [ССКУ]. Наприклад, символ хвалькуватості: 

жаба мала, а рот великий; кожна жаба своє болото хвалить; завищеної 

самооцінки: дмись, жабо, не дмись, а волом не будеш; роззявляє жаба губу на 

вола, але не з’їсть; коваль коня кує, а жаба ногу підставляє; скупості: його 

жаба задавила; об’єкта для прокльонів, народних насмішок і кепкувань: хай їй 

жаба; жаба – то твоя баба; одступись, зелена жабо; хто попереду – пасе 

череду, а хто позаду – пасе жаб; темою дитячих прозивалок: Стан, як у баби, 

Очі, як у жаби, Без верхньої губи, Як сміється – видно зуби. Вуса, як у рака, А 

сам рудий, як собака [Там же]. 

В українців існує чимало вірувань про жабу, вона фігурує в народних 

замовляннях, нашіптуваннях. Вона виступає об’єктом негативної 

характеристики, тому кажуть: «Одступись, зелена жабо!»; «Не будь жабою!»; 

«Жаба жабою»; «Ти як жаба» тощо. Дану тварину використовували також у 

народній медицині [Знаки, с. 215]. У давнину ангіну називали «жабою», 

побутує також вислів грудна жаба – народна назва стенокардії. У медицині з 

лікувальною метою використовують зелену жабку – це мала жаба, що лазить 

по деревах. Також жабкою називають старовинну дитячу гру, і таку ж назву 

має паличка у цій грі.  
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З поведінкою тварини пов’язаний цілий ряд народних прикмет: багато 

жаб на стежках – на дощ; жаби квакають – на дощ; жаба кваче, овес скаче: 

«Сій мене!»; як жаби вечором квакають, то буде погода; коли сниться жаба, 

буде якась обмова [Знаки, с. 215]. 

Людина ↔ змія / гадюка (гадина) / вуж). Гадюка (змія) – символ енергії 

життя; воскресіння і водночас смерті; кругообігу явищ; інтуїції; глибокої 

мудрості; прихованих знань; духовних скарбів [ССКУ]. 

Змія виступає символом родючості, жіночого начала, землі, води, а 

також, в силу своєї амбівалентності, вогнем і чоловічим запліднюючим 

началом. Символом безсмертя вважається та змія, що скидає шкіру. Тварина 

може виступати як уособлення злого початку в природі, так і як космічний 

елемент, опора світу. У прадавніх цивілізаціях Сходу – уособлення мудрості. 

Модифікацією образу змії є дракон (напівзмія, напівптах) [ЭСЗ]. 

Гадюка – символ злоби, люті, підступності, лукавства, знаряддя кари 

Божої, спокуси. З іншого боку змія – емблема медицини, символ зцілення, 

гігієни, вона дочка землі, матір всього живого, ідеал працелюбства. У багатьох 

міфологіях світу змія вважалася охоронницею джерел життя і безсмертя, а 

також недосяжного багатства духу [ССКУ]. 

У християнській традиції позитивний аспект символіки змії (мудрість) 

пов’язувався з Христом. Образ змії переважно є переосмисленим в термінах 

уособлення космічного зла, що співвідноситься з сатаною [ЭСЗ]. 

У Біблії змій – емблема злості, лютості, підступності, лукавства. Диявол 

прийняв образ змія і підмовив Єву з’їсти заборонений плід яблуні. «І сказав 

змій до жінки: «Умрете – не вмрете! Бо відає Бог, що для того, коли будете з 

нього ви їсти, ваші очі розкриються, і станете ви, немов Боги, знаючі добро і 

зло!» (Книга Буття 3.4–5). Господь Бог покарав і змія, і жінку: «За те, що 

зробив ти оце, то ти проклятий над усю худобу, і над усю звірину польову! На 

своїм череві будеш плазувати і горох їстимеш у всі дні життя свого» (Книга 

Буття 3,14) [ССКУ]. 
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У числі інших символів, з якими пов’язана змія, – світове дерево. 

Біблейське дерево пізнання добра і зла зі змієм, що причаївся біля нього, 

зростає на ґрунті глибокої міфологічної традиції і сходить до космічної 

вертикалі світового дерева, яке символізує, так само як і змій, шлюбне єднання 

землі і неба. Дерево відповідає чоловічому началу, тоді як змія – жіночому; у 

біблейській міфології вони є образами Адама і Єви, відповідно [ЭСЗ]. 

Подібно до інших плазунів, змія співвідноситься із стихією землі. 

Оскільки зміїна отрута використовується як ліки, змія є символом здоров’я, 

звідси використання образу змії, що обвилася навкруги чаші, як медичної 

емблеми.  

У народній уяві гадюка (гадина) – збірний образ чогось поганого, 

бридкого («З ним зайтися, то так. як на гаддя наступити»), а в переносному 

розумінні – зневажливо про злу, підступну людину, також уживається як 

лайливе слово (проклинають: «Гадина б тобі до очей скочила!»; у 

Т. Шевченка: «Скверний гаде, Куди ти лізеш? Схаменись!») [Знаки, с. 125]. 

За народними віруваннями українців, гадюки, як і всі плазуни, належать 

до нечистих сил, адже з гадюки виростають чорти. Усі гади на день Чесного 

Хреста ховаються на зиму до своїх схованок, а тому небезпечно цього дня йти 

до лісу. Вважається, що гадюка дуже шкідлива, особливо полоз (про цю її 

особливість згадується у «Слові о полку Ігоревім»), за її знищення 

відпускається сім тяжких гріхів, чи інше трактування «убити гадюку – це ніби 

сім літургій прослухати» [Там же]. 

У зв’язку з живучістю гадюки усталилися вірування в її лікувальні 

властивості (звідки назва деяких рослин – гадючий проскурець, гадюче зілля, 

гадючник, зміїний корінь), а гадючим линовищем лікували хворі очі, зуби, 

лихоманку. Водночас від укусів гадюки лікували замовляннями, наприклад: 

«На морі, на лукомор’ї стоїть купа, на тій купі лежить гадюка, я тую гадюку 

посічу, порубаю і щиреє серце замовляю». Також змія, гадюка символізує 

суперницю, розлучницю (в І. Котляревського – «Нагріла в пазусі гадюку») 

[Знаки, с. 125].  
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У фольклорі, особливо в казках, важко відшукати позитивні образи 

гадюки. Вона – то знаряддя кари Божої: як не вкусить, то засичить; щебече як 

соловейко, а кусає як гадюка; у гадюки нема іншої науки, як кусати. За 

народним сонником, як присниться гадюка – чекай зради, підступності, 

небезпечного ворога або хвороби, а вбив гадюку – позбавився свого ворога. 

Однак, за повір’ям, 21 квітня на Радіона (Руфи) вбивати змій не дозволялось, 

бо «Хто побачить гадюку і вб’є, то сонце три дні буде плакати». Відтак, 

запримітивши плазуна, казали: «Гадина, гадина! Не кажи ти гадові, що я 

тебе бачила, і я не буду нікому казати» [ССКУ]. 

У мовленні українців побутує назва «біла змія», яка є символом 

чудодійної сили, здатної робити людину невидимкою або такою, що може 

бачити недоступне; за повір’ям, якщо у білої змії відрізати голову і покласти їй 

у праве око горошинку, то виросте чарівний стручок: хто носитиме його при 

собі, той стане невидимий, а хто з’їсть – почне розуміти мову птахів; якщо ж 

убити білу змію, старшу над усіма зміями, натопити з неї сала, а потім 

вимазати цим салом очі, то людина зможе бачити заховані під землею скарби 

[Знаки, с. 125–126]. 

Водночас в українському народному мовлення багатовживаним є такий 

плазун, як вуж (=вужак), якого відносимо до розряду гадюки та змія. Здавна 

вважають, що вуж приносить щастя тій хаті й тому господарству, де живе, 

тому вбивати його не можна, про що свідчить відома байка Б. Хмельницького, 

яку він розповів польському послові, коли той просив його поновити союз із 

Польщею. У цій байці вуж символізує Україну, бо байка застерігає не сердити 

вужа (Україну), що живе в домі (Речі Посполитій), бо на дім упаде нещастя. 

Також існує водяний вуж – це неотруйна змія без жовтих плям на голові, що 

живе поблизу водоймищ. За Біблією, з вужами, як і з гадюками, пов’язані 

закляття Господа: «Бо ось я пошлю проти вас тих вужів та гадюк, що немає 

закляття на них, і вони вас кусатимуть» [Знаки, с. 120]. 

Водночас в мовлені побудує вислів зелений змій; до зеленого 

(блакитного) змія [ЛК], у народному мовленні зеленим змієм називають 

горілку.  
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Людина ↔ павук. У народному віруванні павук є Божою тваринкою, 

оскільки за легендами, саме павуки звили павутиння навколо Божої Матері, 

яка тікала з маленьким Ісусом від Ірода і таким чином їх врятували. Тому за 

віруваннями павука не можна вбивати. Символічність тварини проявляється у 

тому, що павук приносить нову вість, а тому вірять, якщо зранку побачити 

павука, то тебе чекає новина. 

У Біблії павук із павутиною – символ марних сподівань невіруючих, 

нечестивих людей, символ диявола, що приманює грішників [ССКУ]. Дії 

нечесних людей порівнюють з тонкою сіткою павука, адже їх надії марні.  

Спостерігаючи за поведінкою цієї комахи, народ визначає погоду, пор.: 

павуки швидко снують павутину – на зміну погоди [П 1989, с. 384]; павук 

розставляє (снує) павутину колесом – буде ясна (гарна) погода [П 1989, 

с. 384]. 

Людина ↔ хробак (черв’як). Черв’як у народному мовленні виступає 

символом жалюгідності, нікчемності, слабкості: сім літ хробак у хроні 

зимував, а смаку не зазнав; хробак гризе хрін, бо не знає за моркву; руйнації: 

малий хробак і великого дуба підточить; і квасницю хробак гризе; смерті: за 

тобою уже хробак ходить; ущербності: кожен має свого хробака; черв’як 

серце точить [Знаки, с. 638]. 

Асоціативні зв’язки людини та черв’яка породили ряд фразеологічних 

одиниць: заморити черв’яка; черв’як сумніву; черв’як підточує; 

заливати (залити, залляти) черв’яка [в серці] [СУМ-11. – Т.11, 1980. – с. 300]. 

 

Висновки до ІІІ розділу 

 

Вагомою часткою національної культури, що так чи інакше відбивають 

етнокультурні уявлення, переживання, світосприйняття виступають 

фразеологічні одиниці народного мовлення. За їх допомогою формується 

образ реального чи уявного світу, яким його бачить носій. Спостереження над 

фразеологічними одиницями, породженими народним мовленням, спонукає 
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дослідників до пізнання власне мовних процесів, а також дає змогу розкрити 

сталі мовні одиниці, зміст яких з плином часу стерся. 

Тісний контакт людини з навколишнім середовищем, з тваринами, 

птахами, комахами тощо спонукає до проведення асоціативних паралелей та 

з’ясування їх ролі у житті. Оскільки людина виявляє своє бачення дійсності 

крізь призму індивідуальної асоціативної картини світу, що формується в 

період її становлення в певному соціальному, культурному, ментальному та 

лінгвістичному просторі, що закарбовується у її підсвідомості, а також на 

основі образного мислення, метафоризації, на основі окремих уявлень, в 

процесі переосмислення образу виникають певні асоціативні зв’язки.  

Під час дослідження виділяємо біполярні пари та проводимо асоціативні 

паралелі, які найповніше розкривають ознаки характеру людини: біполярна 

пара людина / свійська тварина (асоціативні паралелі: людина ↔ баран, 

людина ↔ бик (бич), людина ↔ вівця (ягня), людина ↔ віл, людина ↔ кінь 

(кобила), людина ↔ кіт (кішка), людина ↔ коза (цап), людина ↔ корова 

(теля), людина ↔ осел, людина ↔ свиня (порося), людина ↔ собака (пес), 

людина ↔ худоба / скотина); біполярна пара людина / дика тварина 

(асоціативні паралелі: людина ↔ білка, людина ↔ ведмідь, людина ↔ вовк, 

людина ↔ заєць, людина ↔ їжак, людина ↔ кріт, людина ↔ куниця, людина 

↔ лис (лисиця), людина ↔ миша / летюча миша та ін.); біполярна пара людина 

/ птах (асоціативні паралелі: людина ↔ ворон, людина ↔ голуб / голубка, 

людина ↔ горобець, людина ↔ гусак (гуска), людина ↔ дятел, людина ↔ 

жайворонок, людина ↔ журавель, людина ↔ зозуля, людина ↔ качка, людина 

↔ курка / півень, людина ↔ лебідь, людина ↔ орел, людина ↔ пава, людина ↔ 

перепел, людина ↔ синиця, людина ↔ сокіл, людина ↔ соловей, людина ↔ 

сорока, людина ↔ чайка тощо); біполярна пара людина / риба, рак 

(асоціативні паралелі: людина ↔ риба та людина ↔ рак); біполярна пара 

людина / комаха (асоціативні паралелі: людина ↔ бджола, людина ↔ блоха / 

воша, людина ↔ комар, людина ↔ мураха (мурашка), людина ↔ муха, людина 

↔ саранча (сарана) тощо); біполярна пара людина / плазуни, землеводні, 
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павукоподібні (асоціативні паралелі: людина ↔ жаба, людина ↔ змія / гадюка 

/ гадина / вуж, людина ↔ павук, людина ↔ хробак (черв’як) тощо). 

Отож, творення етнофразеологізмів здебільшого відбувається на основі 

метафоричного осмислення реалій та компонентів мовних одиниць, що сприяє 

створенню образної картини світу, виступає своєрідним ключем до пізнання 

минулого та сьогодення нації, її культури, духовності, менталітету.  
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РОЗДІЛ IV 

ЛЕКСИКОГРАФІЧНИЙ ОПИС ЕТНОФРАЗЕОЛОГІЗМІВ НА 

ПОЗНАЧЕННЯ РИС ХАРАКТЕРУ ЛЮДИНИ 

 

Специфічними мовними формулами із закодованою інформацією про 

минуле, наших предків, спосіб сприйняття світу та оцінку всього сущого 

виступають образні фразеологізми, що акумулюють культурні надбання 

народу лише їм притаманним способом, відтворюють неповторність етносу. 

Фразеологічні одиниці ввібрали історичні події й соціальне життя, вирізняють 

найменші порухи нашого серця, розкривають неосяжний світ людських 

почувань, вражають точністю асоціацій між природою, звичайними 

життєвими фактами і людською поведінкою, емоціями й учинками. Усе 

матеріальне життя, обряди, вірування, повір’я, забобони відклалися в 

стереотипах поведінки будь-якого народу й вербалізувалися в численних 

фразеологізмах [223, с. 8]. Саме фразеологічні звороти вважаються 

неоціненним скарбом для пізнання минулого народу.  

Водночас завжди близьким та загадковим для людини був тваринний 

світ. Саме людина, спостерігаючи за поведінкою тварини, за особливостями її 

характеру, намагалася уподібнитись до неї, ототожнити певні особливості 

свого характеру, перенести на себе деякі тваринні риси та ознаки. Це 

спонукало до творення етнофразем на позначення тваринного світу.  

Свого часу М. Костомаров, досліджуючи особливості світогляду 

українців і росіян, підкреслював значний вплив природи на формування 

характеру людини, стверджував, що «трави, дерева, птахи, тварини, небесні 

світила, ранок і вечір, спека і сніг – все дихає, думає, розуміє разом із 

людиною» [104, с. 52], адже людина є частиною природи. Людина свідомо або 

мимоволі (бо від цього залежало її життя та благополуччя) спостерігала за 

поведінкою тварин або птахів у лісі чи біля водойм, «дивувалася їхніми 

органічними зв’язками з навколишнім середовищем і щедро користувалася 

цим природним барометром чи календарем: ластівки низько літають – дощ 

обіцяють, пищить снігур – скоро зима буде, гусак піднімає лапку, ховає голову 
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під крило – на холод [220, с. 101]. Або пор.: світлячки яскраво світяться – 

протягом доби збережеться гарна, тиха погода [П 1991, с. 385]; снігур під 

вікнами цвірінькає – на відлигу [П 1989, с. 382]; пищить снігур – скоро зима 

буде [П 1989, с. 382]; багато хрущів весною – на жарке літо [П 1989, с. 385]; 

чайки скиглять – буря буде; чайки прилетіли – невдовзі скресне крига; чайки 

багато купаються – на негоду; чайка сіла на воду – чекай доброї погоди 

[П 1989, с. 382]; ранній виліт бджіл – гарна буде весна [П 1989, с. 384]; 

бджоли сидять на стінках вулика – буде велика спека [П 1989, с. 384]; як рік 

сухий – купуй бджілку, а коли мокрий – корівку [Збірка, с. 45]. 

Вивчення фразеологічних одиниць в народознавчому плані належить до 

актуальних завдань етнолінгвістики. Особлива увага дослідників прикута до 

зоофразем. Досліджуючи мовні одиниці, бачимо, що для їх творення 

використовуються й родові назви тварин, що зумовлено їх семантикою. 

Асоціативно-порівняльна характеристика зоофразеологізмів опосередковує 

зміст фразем та відображає етнозв’язок між концептосферами ЛЮДИНА та 

ТВАРИНА: голодний (злий) як собака; надутий як сич; загоїться як на собаці; 

глухий як тетеря; здоровий як віл; сивий як голуб (як лунь); чорний як сім 

галок; надутися як індик. Тваринам людина спочатку приписувала певні свої 

особливості, які з часом закріпилися за нею, відобразились у фольклорних 

текстах, встановлювалися як певні стереотипи. Так загальновідомими є такі 

риси та ознаки: собака – відданість, заєць – боязливість, лис – хитрість, 

бджола – працьовитість, змія – підступність, обачливість, павич – 

гордовитість, курка – нерозумність, свиня – нахабство, баран – упертість, 

дурість, риба – мовчазність і т. ін. Стереотипні уявлення про тварин людина 

асоціює зі сприйняттям дій цих тварин зоровими, слуховими, тактильними 

органами відчуття. Так, наприклад, сорока виступає стереотипом балакучості і 

асоціюється із джерелом інформації на підставі слухових відчуттів, зокрема 

звуків, що видає цей птах, пор., сорока на хвості принесла (розносить) або 

мені сорока наскреготала. 

Становлення фразеологічних одиниць у народному мовленні викликане 

самою потребою людського спілкування, його світосприйняттям, образним 
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мисленням. Процес розуміння й аналізу фразеологічного складу мови – це 

шлях до пізнання ментальності народу, його уявлень про світ і сприйняття 

себе в цьому світі. А тому важливим, на нашу думку, є здійснення 

лексиграфічного опису зоофразем, який сприятиме реконструкції етномовної 

картини світу та розкриттю асоціативних паралелей фразеополя «ЛЮДИНА В 

КОЛІ ІНШИХ ІСТОТ».  

Під час лексикографічного опису маємо справу з фраземами здебільшого 

реченнєвого типу, що спонукає до відтворення фрагментів концептуальної 

картини світу, внутрішнього світу людини. При цьому виділяємо позитивні та 

негативні риси характеру людини, які постають унаслідок ототожнення 

людини з твариною. Адже людина, спостерігаючи за поведінкою тварини, за 

особливостями її характеру, намагається уподібнитись до неї, перенести на 

себе деякі тваринні риси та ознаки. Зібраний фактичний матеріал дає змогу 

зробити висновки, що в пареміях ключові концептуальні одиниці, 

персоніфікуючись, засвідчують одухотворення довкілля, сакральну природу 

мовних одиниць, породжувану численними віруваннями. 

 

4.1. Етнофразеологізми, пов’язані зі свійськими тваринами 

 

БАРА́Н (ч.) – дика травоїдна тварина з довгою шерстю і вигнутими 

рогами, що живе у відкритій гірській місцевості; самець вівці [СУМ-11. – Т. 1, 

1970. – с. 103] (див. ще вівця; ягня). П о з и т и в н і риси – досвідченість 

(мудрість, освіченість), покірність (слухняність, сумирність): *старший 

(старий) баран має твердий ріг (тим ріг твердіший) [П 1989, с. 150; П 1990, 

с. 167]; *зігнути (скрутити, скрутило) в баранячий ріг [СФУМ, с. 264; ЛК]; *в 

баранячий ріг скрутити [П 2001, с. 230]. Н е г а т и в н і риси – агресивність, 

безневинність, безхарактерність, впертість, знущання, інтриганство, 

лицемірство (підступність), неосвіченість (тупість), нерозуміння 

(несвідомість), неуважність (розсіяність), провинність: *і баран буцне як 

зачепиш [П 1989, с. 150]; **невинний як баранчик [П 2001, с. 167]; *так (єму) 

завинив як баран вовкові [П 1991, с. 67; П 2001, с. 167]; **ні пес, ні баран 
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[СФУМ, с. 500]; **уперлась (уперся) як баран у сіно [ЛК; П 2001, с. 79]; 

*барана стрижуть, а козлу наминати (навішки) дають [П 1989, с. 150]; 

*баране, не мути воду вовкові [П 1989, с. 150]; **добрий як баран (баранчик), 

а лише (тільки) по-вовчому виє [Збірка, с. 119; П 2001, с. 79; П 1989, с. 150]; 

*ірон. пуста голова – баранові рідня [П 1990, с. 232]; *бараняча шапка на 

баранячій голові [Збірка, с. 194; П 1990, с. 50, 227]; *видно барана по рогах; 

**дурний як (божий) баран [П 1990, с. 337; П 2001, с. 97]; **як баран [П 2001, 

с. 114, 337]; **ірон., зневажл. розбирається (дивився, розуміється) як (мов, 

ніби) баран в аптеці (аптеку, на зорях) [ЛК; П 2001, с. 77, 78; СФУМ, с. 23]; 

**дивиться (повитріщалися, витріщив, вилупився, дивитися) як (мов)      

баран(-и) (віл, козел, корова) на нові ворота [ЛК; П 2001, с. 41, 132, 252, 279; 

СФУМ, с. 23]; **а він дивиться на мене як баран на нові ворота [ЛК]; *не 

робись бараном, бо вовк з’їсть [П 1989, с. 150]; *не будь бараном, то й вовк не 

з’їсть [Там же].  

 

БИ́К (ч.) – велика свійська рогата тварина; самець корови [Знаки, с. 35] 

(див. ще корова). П о з и т и в н і риси – безневинність, кмітливість 

(енергійність, жвавість), рішучість (енергійність), сила (міць): *за каплю 

молочка та так бити бичка [П 1989, с. 152]; *за ложку молока не вбити бика 

[П 1989, с. 326]; **скаче (ганяє) як куций бик по череді [П 2001, с. 202, 161]; 

**бігає мов кручений бик по череді [П 2001, с. 146]; *брати (брав, взяти, 

візьме, хапаючи, хапати) бика за роги (налигача) [ЛК; СФУМ, с. 38; П 2001, 

с. 230]; **сили як у бика, дужий як бик [П 2001, с. 96, 111], **здоровий (здоров) 

як бик [П 2001, с. 100]. Н е г а т и в н і риси – безпощадність (жорстокість), 

безтурботність (байдужість), безхарактерність, високомірність (пихатість), 

гордовитість, забудькуватість, запальність, крикливість, нав’язливість, 

невпевненість, незграбність, ненаситність, неосвіченість (недалекоглядність), 

повільність, підлість (підступність), скупість, упертість: *мачусі жалко 

дитяти як бикові теляти [П 2001, с. 62]; *бика голова не боліла як корова 

теля родила [П 1989, с. 152]; *най той бик здохне, що його корова б’є [П 1989, 

с. 152]; *бик забув як телятком був [П 1989, с. 152]; **пишається 
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(величається) як куций бик у череді [П 2001, с. 72, 190]; *забуде бик зиму, як ся 

дочекає трави [П 1989, с. 152]; *сам бик землю борикає і на себе кидає 

[П 1989, с. 152]; *бик землю бортить, а шерсть на нього летить [Там же]; 

**реве (гуде) як бугай (в болоті) [П 2001, с. 59, 140]; **як бик скажений 

заревівши [П 2001, с. 322]; *випросив би і в бика молока (од бика молока) 

[П 1991, с. 93]; **виглядає як бик у кориті [П 2001, с. 89]; **ходить як бугай 

[П 2001, с. 175]; **наївся як бик [П 2001, с. 54]; **наївся як бик, перепався як 

смик (і голодний як собака) [П 2001, с. 54]; *пішли дурака по бика, а він 

телицю приведе [П 1990, с. 348]; **дураки б’ються як бики [П 1991, с. 57]; 

*(не) волочися (волочиться) як Борисів бик [П 2001, с. 156]; *міняй бики на 

воли, аби дома не були [П 1991, с. 121]; *чий бугайчик був, аби тільки телятко 

було наше [П 1989, с. 153]; *чиї бички б не скакали, були б наші телятка [Там 

же]; *чиї бики (бички), аби мої (наші) телята (теляти, телички) [Там же]; 

*чий би бугай не був (не скакав), а телятко (теля) все наше [Там же]; 

**багатий як бик рогатий: в тісні ворота не вміщається [П 1991, с. 216]; 

**уперся як бик [Збірка, с. 119]. 

 

ВІВЦЯ́ (ж.) – невелика свійська тварина, яка дає вовну, м’ясо, молоко; 

самка барана [Знаки, с. 90] (див. ще баран; ягня). П о з и т и в н і риси – 

безневинність, покірність, справедливість: *(коли) вівці (вівцю) скубуть 

(стрижуть), а козам (козі) на віжки (довишки, на розум) дають [П 1989, 

с. 150]; **вівцю стрижуть, а друга дивиться [Там же]; **як овечку 

стрижуть, то баран трясеться [Там же]; **тепер ся жінка мов вівця 

покірна, бо злидні стисли [П 2001, с. 304]; *не рахуй овець в череді, а рахуй в 

загороді [П 1989, с. 151]. Н е г а т и в н і риси – безхарактерність, боягузтво 

(страх, слабкість), знервованість, жадібність, корисливість, лицемірство, 

недоумкуватість, неосвіченість (тупість), недалекоглядність, покірність, 

підлабузництво, підступність, розгубленість, самовпевненість, хитрість: *він 

овечу натуру має [П 1989, с. 150]; *ірон. молодець проти овець [П 2001, 

с. 308]; *молодець проти овець, а проти молодця й сам вівця [Збірка, с. 197]; 

*вдача овеча – по ягнячи(по-овечи) й мекече [П 1989, с.150; П 1990, с. 427; 
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П 1989, с. 150]; *водить очима як блудна вівця [П 2001, с. 41, 156]; 

**крутитися як дурна вівця [ЛК]; **як (мов, ніби) голодні вовки на вівцю 

[СФУМ, с. 119]; *з поганої вівці хоч вовки жмут [П 1989, с. 151]; *одна погана 

вівця – все стадо портить [Збірка, с. 79]; *паршива вівця (овечка) усе стадо 

спаскудить (зарадить) [П 1989, с. 151]; *одна паршива овечка (вівця) усю 

(у(в)се, ціле, всю) отару (стадо, череду) (за)поганить (зіпсує, заразить) [Там 

же]; *одна паршива вівця сто других заразить [Там же]; *паршиве ягня цілу 

череду запаскудить [Там же]; *за єднов вівцев ціле стадо біжить [П 1989, 

с. 151]; *хто з себе робить вівцю, того вовк з’їсть [Там же]; *не прикидайся 

вівцею – вовк з’їсть [Там же]; *хто стає ся вівцею, того вовк з’їсть [Там же]; 

*зробишся (укажися) овечкою, а вовки готові (будуть) [П 1989, с. 151]; **як 

вівця стане [ЛК]; **неначе вівці за пастухом [Там же]; **громада як отара 

овець [П 2001, с. 218]; *за вівцю розуму не має [П 1990, с. 325]; *дурна вівця і 

перед вовком висповідається [П 1989, с. 151]; *буває й від гарного отця, 

родиться дурна вівця [Збірка, с. 158; П 1989, с. 150; П 1990, с. 105]; *і від 

мудрого вітця родиться не раз дурна вівця [П 1989, с. 150]; **як циган у вівцях 

[СФУМ, с. 757]; **знається як циган на вівцях: яка сива, така й сита [П 1990, 

с. 309; П 2001, с. 76]; **стоять мов вівці [П 2001, с. 204]; **як облуплену 

овечку [ЛК]; *бути божою овечкою [ЛК]; *паршива вівця [П 2001, с. 265]; 

*прикинутися овечкою [ЛК], *овечкою стане [Там же]; *надіти овечу шкуру 

[Там же]; *овечу шкуру натягати [Там же]; **ходить як овечка, а буцькає як 

баран [П 1989, с. 151]; *заблукана вівця [П 2001, с. 175]; **ходить як блудная 

вівця [П 2001, с. 176]; **ходить як приблудна вівця [П 2001, с. 241]; **блудить 

як вівця без пастуха [П 2001, с. 148], *заблукана (заблудла, блудна, приблудна) 

вівця (овечка) [ЛК; СФУМ, с. 94], *блудна вівця – вовча вечеря [П 1989, с. 150]; 

**відбився від хати як вівця від череди [П 2001, с. 155]; *роби так, жеби і 

вівця була ціла, і вовк ситий [П 1989, с. 199]. 

 

ВІ́Л (ч.) – кастрований бик, якого здавна використовували як тяглову 

силу [Знаки, с. 95]. П о з и т и в н і риси – відважність, вірність, везіння, 

досвідченість, кремезність (міць, сила), передбачливість, працьовитість, 
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скромність, швидкість (кмітливість): *злякав вола мішком дерті [ЛК]; *ірон., 

безрогий віл і гулею б’є [П 1989, с. 153]; *для доброго друга, й вола з плуга 

[Збірка, с. 92]; **як (мов) за вола вхопили [ЛК]; *старий віл борозни не попсує 

(скривить, портить, псує) [П 1989, с. 155; П 1990, с. 167]; *бо віл старий не 

портить борозни [П 2001, с. 338]; *старого вола не навчиш орати [П 1989, 

с. 155]; *старого вола трудно вигнати з борозни [Там же]; **здоровий як віл 

[ЛК; СФУМ, с. 190]; *кулаком вола вб’є [ЛК]; *скрутити волові роги [Там же]; 

*може волові роги скрутити [П 2001, с. 253]; *ірон. від чого віл брикає, від 

того кінь здихає [П 1990, с. 153]; **як волами [ЛК]; **(тягне, працював, 

робив) як (мов) [чорний] (той) віл (у ярмі) [СФУМ, с. 110; ЛК; П 2001, с. 19, 

207, 338]; **як чорний віл трудиться [ЛК]; **робить як (чорний) віл у ярмі 

(волами їде) [П 2001, с. 18, 20, 28, 72, 158, 338]; **дві неділі робила Олександра 

як віл у ярмі [Там же]; **робили як той сірий віл [Там же]; **гне шию як віл в 

ярмі [Там же]; **(так) гарує як віл у ярмі (чорний віл) [Там же]; **впрягли 

чоловіка як вола в ярмо [Там же]; **все в роботі як віл в ярмі [П 1989, с. 277]; 

*ірон. у вола язик довгий, а говорити не вміє [П 1989, с. 153]; **справний 

(зграбний) як віл до корита [Збірка, с. 200; П 2001, с. 76]. Н е г а т и в н і риси 

– агресивність (жорстокість); байдикування; безтурботність (байдужість); 

безхарактерність; високомірність (забудькуватість); впертість; гіперактивність; 

засмученість (образа); знедоленість; ледарство (лінощі); недосвідченість; 

незграбність; ненажерливість (ненаситність, жадібність); неосвіченість; 

несправедливість (безжалісність); повільність; пліткарство; підступність; 

підлабузництво; слабкість; хитрість: *з (одного) вола (по) дві шкури (не) 

деруть [П 2001, с. 338]; *по дві не луплять шкури з вола [П 1989, с. 154]; *з 

вола двох шкур (сім шкур) не деруть [П 1989, с. 154]; *волам хвости крутити, 

(бідний) волам хвости крутити / крутити хвости волам [ЛК]; *вола голова не 

боліла, коли корова теля родила [П 1989, с. 154]; *у вола голова не боліла 

[П 1989, с. 154]; *ірон. біда тому волові якого корови підганяють[П 1989, 

с. 153]; *горе тобі, воле, коли тебе корова коле [Там же]; *біда тобі, воле, коли 

тебе корова рогом коле [Там же]; **лихо тобі, воле як тебе корова коле 

[Там же]; *віл забув, коли телятком був [П 1989, с. 154]; **забув віл, коли (як) 
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телятком (телям) був [П 1989, с. 154]; **забули (забув) воли (віл) як телятами 

(телям) були (був) [П 1989, с. 154; Збірка, с. 76]; *не затягнеш волом (волоком, 

налигачем) [ЛК], **як ся впре, то й пара волів з місця не зрушить [П 1990, 

с. 399]; **(преться) як віл на рогатину (рогатці) [СФУМ, с. 109-110; ЛК; 

П 2001, с. 78, 189, 191]; **уперся як віл у нові ворота [П 2001, с. 78]; **уперся 

як віл на налигачі (частина ярма) [Збірка, с. 119]; **вперся як віл рогами 

[П 2001, с. 78]; **курить якби воли продав [П 2001, с. 118]; **(пізнаєш) як 

(мов, наче) (чорний) віл на ногу наступив [СФУМ, с. 110; ЛК; П 1989, с. 155; 

П 2001, с. 76]; *хіба ревуть воли (воли ревуть) як ясла повні [П 2001, с. 338; 

П 1989, с. 155]; *і лінивий віл отаву би їв [П 1990, с. 448]; *ледачим волом не 

наробишся [П 1990, с. 448]; *ледачий віл усе верне на занози [П 1990, с. 448]; 

**лінивий як віл [П 2001, с. 104]; *тікай з волами, бо процесія йде [П 1989, 

с. 155; П 1990, с. 282]; *на бік, воли, бо процесія йде [П 1989, с. 155]; **робить 

як волами їде [Збірка, с. 128]; **повертається як віл [П 2001, с. 191]; **такий 

спосібний як віл до карети[П 2001, с. 76]; **зграбний як віл до карети 

[Там же]; *вола б з’їв (з’їсти) [ЛК; П 2001, с. 234]; **(допався) як віл у (до) 

браги [СФУМ, с. 109; ЛК; П 2001, с. 166; 338]; **допався (придався) як віл до 

калюжі (карета, карити,карети) [П 2001, с. 76, 194, 166, 359]; **припав він до 

горщечка як віл до води [Там же]; *способен волам хвости крутить [П 1989, 

с. 155]; *віл воду п’є, а теля лід лиже [П 1989, с. 154]; *ірон. котрий віл тягне, 

того ще й б’ють [П 1989, с. 155]; *волови дай полови, буде робив поволи 

[П 1989, с. 154]; **швидкий як віл у плузі [П 2001, с. 121];  *наговорив, що й на 

воловій шкурі все не списати [П 1990, с. 288]; *в вола язик довгий, та говорити 

не вміє (може) [П 1989, с. 153]; *великий рот у вола, а говорити (говорить) не 

вміє (може, тільки реве) [Там же]; *віл має довгий язик, а не може говорити 

[Там же]; *кому що, а волові брага [П 1989, с. 155]; *був волом та й став 

козлом [П 1989, с. 153]; *ірон. волові й півбока нагріє [ЛК]; **хіть як у вола, а 

сила як у комара [П 2001, с. 215]; *старий віл не піде на ріллю [П 1989, с. 155]. 
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ВІСЛЮ́К (ч.) – свійська робоча тварина родини конячих [Знаки, с. 100] 

(див. ще осел). Н е г а т и в н а риса – впертість: **впертий як віслюк [П 2001, 

с. 78]. 

 

ЖЕРЕБЕ́ЦЬ (ч.) – самець кобили [СУМ-11. – Т. 2, 1971. – с. 520] (див. 

ще кінь; кобила; лоша; шкапа). Н е г а т и в н і риси – агресивність, 

невихованість: **розходився як на аркані жеребець [П 2001, 

с. 326]; *ірон., ірже наче жеребець на стайні [П 2001, с. 135]. 

 

КАБА́Н (ч.) – самець свині [СУМ-11. – Т. 4, 1973. – с. 63] (див. ще 

порося; свиня). Н е г а т и в н і риси – гордовитість (високомірність, 

зарозумілість): **благородний як кабан городний [П 2001, с. 87]. 

 

КІ́НЬ (ч.) – велика свійська однокопитна тварина, яку використовують 

для перевезення людей і вантажів [Збірка, с. 286] (див. ще жеребець; кобила; 

лоша; шкапа). П о з и т и в н і риси – везучість, вірність, досвідченість, 

незалежність, покірність, повага, піднесеність, працьовитість, сила (міцність), 

сміливість, швидкість (кмітливість): *бути (почувати себе) на коні [СФУМ, 

c. 306; П 2001, с. 255]; *кінь не видасть – і ворог не знайде [П 1989, с. 161]; 

*кожний кінь до свого господаря прибіжить [П 1991, с. 103]; *старий кінь 

борозни не зіпсує (портить) та й не глибоко оре [П 1989, с. 164; П 1990, 

с. 167]; *стара кобила борозни не псує [П 1989, с. 167]; **і сліпий кінь 

держить дорогу як візнник видющий [П 1989, с. 161]; *сиві коні не все є старі 

[П 1989, с. 164]; **вирвався на волю як кінь із припону [П 2001, с. 153]; *(то 

такий) кінь ласкавий як дитина [П 2001, с. 16]; *не ходять ясла до коней, але 

коні до ясел [П 1989, с. 164]; *не ясла до коней ходять, а коні до ясел [П 1989, 

с. 164]; *кінь іде до жолоба, а не жолоб до коня [П 1989, с. 161]; *сісти на 

коня [СФУМ, c. 753]; *осідлати коня [Там же]; **як хто на сто коней висадив 

[Там же]; *все в роботі як кінь у кираті [П 1989, с. 277]; *залізний (сталевий) 

кінь [СФУМ, c. 297]; *коняче / кінське здоров’я [П 2001, с. 100]; **здоровий 

(здоров) як кінь [Там же]; **здорова як ногайська кобила [Там же]; *не жаль з 
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доброго коня і впасти [П 1989, с. 160]; *з доброго коня не шкода і впасти 

[П 1989, с. 160]; *не соромно впасти, аби з доброго коня [П 1989, с. 160]; не 

шкода впасти, а з доброго коня [П 1989, с. 160]; *(і) конем не доженеш 

(доженеш) [СФУМ, c. 213; ЛК]; згаяного часу і конем не доженеш [П 1989, 

с. 714; Збірка, с. 190]; **бігає як кінь [П 2001, с. 146]. Н е г а т и в н і риси – 

байдикування, безтурботність, впертість, гордовитість, жадібність, 

корисливість, ледачість, легковажність, нав’язливість (надокучливість), 

неврівноваженість (непостійність), недовірливість, недосвідченість, 

незграбність, неосвіченість, нестримність, неуважність, оббріхування, 

перебірливість (вибагливість), повільність: *коням хвости крутити [222, 

с. 219]; *нехай журиться кобила – у неї голова велика [ЛК]; *не мій кінь, не мій 

віз, хай торкоче, куди хоче [П 1989, с. 239]; *якби кінь свою силу знав, ніхто б 

на нім не всидів [Знаки, с. 287]; **журиться як кобила, звернувши в болото 

[ЛК]; **уперся як норовистий кінь [П 2001, с. 79]; *ходить як гусарський кінь 

[П 2001, с. 175]; *(і) на коні не під’їдеш [СФУМ, c. 508]; **ото сі добрали як 

коні до масти [П 2001, с. 165]; **гребе як кінь копитом [П 2001, с. 162]; *який 

кінь тягне, на того й кладуть [П 1989, с. 243]; *кінь добрий на пашу, а до 

роботи байдуже [П 1989, с. 159]; *лінивому коню і дубина не страшна 

[П 1990, с. 450]; *лінивого коня б’ють [П 1990, с. 450]; *не в тому сила, що 

кобила сива, а в тому, що не везе [П 1989, с. 166; П 1990, с. 410]; *не в тім 

сила, що кобила сива, а в тім, що воза побила (тягне, тягнути не хоче, справа, 

що доля каправа, як вона везе) [П 1989, с. 166; Збірка, с. 192; П 2001, с. 345; 

ЛК]; *тільки того й дива, що кобила сива [П 1989, с. 167]; *чи мило, чи не 

мило, вези, сива кобило [П 1989, с. 166]; **треться як жаба до коня [П 2001, 

с. 189]; **лізе як ґедзь до коняки [П 2001, с. 183]; *викидати (викинути) коники 

(коняка, коник) [СФУМ, с. 72; ЛК]; **буяє як незагнузданий кінь [П 2001, 

с. 150]; **хитає головою як норовистий кінь [П 2001, с. 33]; *не вір ні собаці, 

ні коняці [П 1991, с. 167]; *не вір ні псови, ні коневи [Там же]; *злазити з свого 

коника (коня) [СФУМ, c. 266; ЛК]; *кінь на чотирьох ногах та й той 

спотикається [П 2001, с. 344]; *кінь на чотирьох спотикається [П 1989, 

с. 161]; *кінь і то спотикається [П 1989, с. 161]; *кінь на (з) чотирьох 
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(чотирма) ногах та й то ся спіткне (ще й спотикається) [П 1989, с. 161]; 

*великий татарський кін, а дурний [П 1990, с. 337]; **дурний як турецький 

кінь [П 2001, с. 98; П 1989, с. 162]; **розумний як Мошків кінь [П 2001, с. 77; 

ЛК]; *норовистому коневі і майдан тісний [П 1989, с. 164]; *на коні їде, а коня 

шукає [П 1991, с. 98]; *він коня шукає, а кінь його виглядає [П 1989, с. 159; 

П 1991, с. 97]; *завтраками циган коня годував, то він і здох [П 1989, с. 160]; 

*дав коню вівса, а він дивиться на пса (гони його як пса) [П 1989, с. 160]; 

*тягнути коня за гриву (хвіст) [222, с. 219]; *ірон. кінь педальний [Там же, 

с. 219]. 

 

КІ́Т (ч.) – свійська тварина родини котячих, що знищує мишей і щурів, 

самець кішки [Знаки, с. 288] (див. ще кішка; кошеня). П о з и т и в н і риси – 

безстрашність, везучість, граційність, досвідченість, прудкість, сміливість: 

**боїться як кіт сала [П 2001, с. 71]; **все на ноги впаде як кіт [П 2001, 

с. 38]; впав як кіт на рівні ноги [П 2001, с. 157]; **лізе як кіт (через пліт) 

[П 2001, с. 183]; *(і) старий кіт, а масло (сало) любить (тепло) [П 1990, 

с. 167; П 1989, с. 184, 186; Збірка, с. 165]; **бігає як кіт загорений [П 2001, 

с. 146]; *один кіт стада мишей не боїться [П 1989, с. 186]. Н е г а т и в н і 

риси – безкарність, безтурботність, боягузтво, брехливість, впертість, 

гордовитість, жадібність (ласість), ледачість, лицемірство, насміхання 

(знущання), ненажерливість, неосвіченість, підлабузництво, переляк, провина 

(стурбованість), сварливість, сором’язливість, улесливість, хижість, 

хуліганство (задерикуватість): *кіт за пліт, а миші в танець [П 1989, с. 184]; 

*де кота нема дома, там миші брикають [П 1989, с. 184]; *пішов кіт спати, а 

миші в танець [П 1989, с. 184]; *кіт з комори, миші танцюють [П 1989, 

с. 184]; *коти з дому – миші в танець [П 1989, с. 184]; *кіт з хати – миші 

танцюють [П 1989, с. 184]; *кіт з хати – миші (на стіл) [П 1989, с. 184]; **як 

кота нема дома, то миші гуляють [П 1989, с. 184]; *минулася котові 

масничка (масляна масляниця) [П 1989, с. 185]; *не завжди коту масниця 

[Там же]; *не все (щодня) котові (коту) масляниця (маслянок), треба й піст 

знати (буде й великий піст, прийде й великий піст) [Там же]; *не все котові 
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масляниця [Збірка, с. 191]; **ховається як кіт із салом [П 2001, с. 205]; 

*продав кота в мішку [П 1991, с. 127], **водить як (наче) кота за ниткою 

[П 2001, с. 156]; **вперся як кіт на леду [П 2001, с. 158]; **запишався 

(пишається) як (мов) кіт на глині (кошеня в попелі) [П 2001, с. 74, 190]; 

**допався як кіт до сметани (сала) [П 2001, с. 166]; ласий (ласа) (до грошей) 

як кіт (киця) до сала (на ковбаси) [П 2001, с. 103; П 1991, с. 112]; **лакомий як 

кіт (на сало) [П 2001, с. 103]; **ласий як кіт на ковбаси [П 1990, с. 373]; **як 

кіт до миші [СФУМ, с. 298; ЛК]; **занадився (добрався, забігає, почепився, 

узявся, внадився) як кіт до (чужого)сала [П 2001, с. 147, 150, 160, 165, 208]; 

**мов (як, ніби) кіт на сало [СФУМ, с. 298]; дивиться як кіт на мишу [ЛК]; 

**як кіт (над (з) салом) до миші (сала) (позирати) [ЛК]; **дивиться як кіт 

(кошеня) на сало (м’ясо, каганець) [П 2001, с. 132]; **дибає як кіт на сало 

[П 2001, с. 165]; **заглядає як кіт у каганець [П 2001, с. 126]; **задивися 

(задивився) наче кіт в каганець [П 2001, с. 133]; *бачить кіт сало, та сили 

мало [П 1989, с. 183]; *кіт риби прагне, але сіті не тягне [Там же, с. 184]; *кіт 

любить рибу та боїться ноги замочити [Там же]; кіт їв би рибу, та в воду 

(лізти) не хоче [Там же]; **працює як кіт на печі [П 2001, с. 19]; *грати в 

кота і мишку (мишу) [СФУМ, с. 167; ЛК]; *котові смішки (іграшки), а мишці 

слізки [П 1989, с. 185]; *ні сіло, ні пало, з’їв кіт сало [П 1989, с. 186]; **допався 

як кіт до (на) сала (сметани, миші) [СФУМ, с. 298; П 2001, с. 166]; **великий 

як світ, а дурний як кіт [П 1990, с. 337]; **говорить як кіт муркоче [П 2001, 

с. 129]; **муркотить як кіт під носа (над мишею) [П 2001, с. 138]; **ласиться 

(ластиться) як кіт на сало [П 2001, с. 103, 181]; **вирвався як кіт з мішка 

[П 2001, с. 153]; *(на) серці коти скребли (шкребуть [П 2001, с. 248]; *коти на 

серці (душі) шкребуть [Там же]; *дві невістки в хаті – два коти в мішку 

[Збірка, с. 168]; *два коти в одному (однім, єднай) мішку (мишки, салі) не 

помиряться (уживуться, поміститься) [П 1989, с. 184; П 1991, с. 67]; 

**живуть як кіт з собакою [П 2001, с. 66; СФУМ, с. 320]; **не помиряться як 

два кота над салом [П 2001, с. 185]; **гризуться як два коти в одному мішку 

[П 2001, с. 344]; **мов коти гризуться за мишенями [П 2001, с. 344]; 

**встидається як кіт сало [П 2001, с. 212]; *(ага) знає кіт, чиє сало (м’ясо) 
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з’їла, то й мовчить (хоч його не стало) [П 2001, с. 344; П 1989, с. 184; ЛК; 

Збірка, с. 57]; **гострить зуби як кіт на сало [П 2001, с. 36]; **(та так) 

грається (з ним) як кіт з мишею [П 2001, с. 53, 344]; **іграє як кіт з мишкою 

[П 2001, с. 162]. 

 

КІ́ШКА (ж.) – свійська тварина родини котячих, що знищує мишей і 

щурів [Знаки, с. 288] (див. ще кіт; кошеня). П о з и т и в н і риси – вірність, 

граційність, здібність: *вірна кішка [ЛК]; **пробігає мов кішка [ЛК]; 

*спосібний кішці хвоста зав’язать [П 1989, с. 186]. Н е г а т и в н і риси – 

боягузтво, жадібність (ласість), ледачість, лицемірство, насміхання 

(знущання), неосвіченість, підступність, прискіпливість, провина 

(стурбованість), сварливість (агресивність), улесливість, хижість: **забився як 

кішка [ЛК]; **гребе як кішка лапою [П 2001, с. 162]; *нашій кішці миші хвоста 

від’їли [П 1989, с. 185]; *ласа кішка до риби, та в воду лізти не хоче [Збірка, 

с. 189; П 1989, с. 184; П 1990, с. 373]; *облесливий друг схожий на кішку: 

спереду ласкає, а ззаду кусає [П 1990, с. 386]; *кітці смішки (іграшки), а мишці 

слізки [П 1989, с. 185]; *кішці іграшки, а мишці плач [П 1991, с. 196]; *котові 

(кому) жартушки (іграшки, жартки, іграшки), а мишці смертушки (смерть) 

[П 1989, с. 185]; **високий як тичка, дурний як кицька [П 2001, с. 91]; 

**чатувати на когось як кішка на миш [П 2001, с. 209]; **як кішечка 

підкрадається [П 2001, с. 344]; **ходить як кицька [П 2001, с. 176]; 

*зачепився залізною кішкою [ЛК]; *(на) серці кішки скребли (шкребуть) [ЛК]; 

*душу кішки шкребуть [Там же]; *зашкребти чорною кішкою [Там же]; 

*кішки по душі шребуть [Там же]; *кішки (коти) на серці (душі) шкребуть 

[П 2001, с. 248]; **досада шкребе як кішка лапою [П 2001, с. 214; П 1991, 

с. 191]; *чия кішка сало з’їла [СФУМ, с. 298]; **як кішка з собакою [СФУМ, 

с. 298; ЛК]; **гризлися як кішка з собакою [П 2001, с. 326]; **живуть (живе) 

як кішка з собакою [П 2001, с. 66]; **любляться як кішка з собакою [П 2001, 

с. 50]; *(ага) знає кішка, чиє сало (м’ясо) з’їла, то й мовчить (хоч його не 

стало) [П 2001, с. 344; П 1989, с. 184; ЛК; Збірка, с. 57]; **облесний як кішка 
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[П 2001, с. 103]; **вигинається як кішечка [ССКУ]; *для миші і кішка звір 

[П 1989, с. 186]; **чатує на нього як кітка на миш [П 2001, с. 209].  

 

КОБИ́ЛА (ж.) – самка жеребця; лошиця [СУМ-11. – Т. 4, 1973. – с. 200] 

(див. ще жеребець; кінь; лоша; шкапа). П о з и т и в н і риси – 

врівноваженість, настирливість (наполегливість), покірність: **спокійний як 

кобила за возом [П 2001, с. 82]; *кобила здихає, а ще траву хапає [П 1989, 

с. 166]; *та вже ж, куди кобила, туди й лоша [П 2001, с. 345]; *куди кобила, 

туди і лоша [П 2001, с. 375]. Н е г а т и в н і риси – безсоромність, 

безсовісність, гордовитість, ледачість, нав’язливість, надокучливість, 

недовірливість, неврівноваженість, неосвіченість, неуважність, провинність, 

хвалькуватість: *не пристало старій кобилі хвостом махать [Збірка, с. 202]; 

**йому такий стид (стидає, стида, їй так стидно) як тій кобилі (та кобила, 

у тої кобили), що віз (воза) переверне(перевернула, побила) [П 2001, с. 203; 

П 1989, с. 167]; **дивиться як кобила, що віз перевернула [П 2001, с. 132]; 

**він має таке сумління як Волькова кобила [П 2001, с. 212]; *задерла голову 

як цісарська кобила [П 2001, с. 33]; **як попова кобила (дере носа) [ЛК]; 

**дере голову (догори) як попова кобила [П 1990, с. 229, 392; П 2001, с. 33, 

164]; *лінивій кобилі і хвіст мішає [П 1990, с. 450]; *циганська кобила день 

біжить, а три лежить [П 1989, с. 167]; **приївся як сухий ячмінь беззубій 

кобилі [П 2001, с. 55]; **норовиста як (Іванова) кобила [П 2001, с. 81]; **поніс 

як норовиста кобила [ЛК]; *не вір кобилі в дорозі, бо серед болота скине 

[П 1989, с. 166]; *не вір жінці дома, кобилі в дорозі [Збірка, с. 156]; *не тільки 

кобилі не вір, – не вір і кобилячій голові [ЛК]; *кобиляча голова дурніша за 

курячу [ЛК]; **ірон. розумний як Федькова (Мошків, Хведькова) кобила 

[П 2001, с. 77; ЛК]; *на кобилі іде, а кобили шукає [П 1989, с. 166]; **мовчить 

мов та кобила, що воза побила [П 1990, с. 295]; *хвастала кобила, що з возом 

горшки побила [ЛК]; *всякий циган свою кобилу хвалить [Збірка, с. 132]; 

*кожен циган свою кобилу хвалить [П 1989, с. 166]. 

 



172 

КОЗА́ (ж.) – невелика рогата жуйна тварина родини порожнисторогих, 

що дає молоко, м’ясо тощо; самиця козла [Знаки, с. 296] (див. ще козел; цап). 

П о з и т и в н а риса – досвідченість: *знає, де козам роги утирають 

(поправляють, виправляють, втинають) [П 1990, с. 309; П 1989, с. 168]. 

Н е г а т и в н і риси – беззахисність; боягузтво (страх); брехливість; 

крикливість; нав’язливість; невихованість; незграбність; необережність 

(необачливість); неосвіченість; несправедливість; пихатість; хижацтво 

(жорстокість): *на лежачу березу кози скачуть [П 1989, с. 122]; *на похиле 

дерево і кози скачуть [ЛК; П 1989, с. 121]; *на погане деревце всі козоньки 

скачуть [П 1989, с. 121]; *на похиле дерево і коза (кози) (не) скаче [П 1989, 

с. 121]; *на мале дерево кози скачуть [П 1989, с. 121]; *на зігнене, похиле 

дерево і кози скачуть [П 1989, с. 121]; *на зогниле (низьке)дерево і кози 

скачуть [П 1989, с. 121]; *еге, побігли вже кози в лози [П 1989, с. 168]; 

**стільки правди, як (мов) у кози хвоста [ЛК]; **кричить як коза недорізана 

[П 2001, с. 136]; *не хоче коза на торг, та ведуть [ЛК]; *коза не хоче на торг, 

та силою ведуть [П 1989, с.168]; *не хоче коза на торг, та (її) ведуть [П 2001, 

с. 345]; **не минеться як козі на торг [П 1989, с. 170]; *не хоче коза на 

торг,та ведуть [П 1991, с. 126]; **не минеться як козі на торг [П 2001, с. 68]; 

**дике як коза [П 2001, с. 79]; **стоїть як коза на льоду [П 2001, с. 204]; 

*вередлива коза вовкові користь [П 1990, с. 398]; *не витріщайся ні на кого як 

коза на різника [П 1989, с. 169]; **дивиться як коза на різника [П 2001, с. 132]; 

**високий як лоза, а дурний як коза [П 2001, с. 91]; **у неї розуму як у кози 

хвоста [П 2001, с. 77]; **розумний як Сидорова коза [П 2001, с. 77]; 

**розуміється як коза в обчислювальній машині [П 2001, с. 77]; *не рада коза 

торгу (на торг), а кури весіллю (та мусять, та силою ведуть, так потягли) 

[П 1989, с. 169]; *(і) на козі не під’їдеш [СФУМ, с. 508; ЛК]; *коза з вовком 

тягалась (тягалася, судилася), роги й копита осталися (тільки шкура 

зосталася, сама без шкури осталась, й ратичок лишилася) [П 1989, с. 168, 

169]. 
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КОЗЕ́Л (ч.) – дика жуйна тварина родини порожнисторогих, що живе 

переважно в горах [СУМ-11. – Т. 4, 1973. – с. 209] (див. коза; цап). 

Н е г а т и в н і риси – боягузтво, здивування (нерозуміння, спантеличення): 

*козла стрижуть, а барану знати дають [П 1989, с. 170]; **як козел на нові 

ворота [СФУМ, с. 23; ЛК]; **витріщив (дивиться) очі як козел на нові ворота 

[П 2001, с. 41, 132]. 

 

КОРО́ВА (ж.) – велика парнокопитна свійська молочна тварина, яка є 

джерелом добробуту й багатства, бо є годувальницею в селянській сім’ї 

[Знаки, с. 306] (див. ще теля). П о з и т и в н і риси – міць (сила): **здорова як 

корова [П 2001, с. 100]. Н е г а т и в н і риси – гордовитість, здивування 

(розгубленість, спантеличення), крикливість (істеричність), лицемірство, лінь, 

нав’язливість (надокучливість), незграбність: **пишається (чваниться) як 

корова в хомуті [П 2001, с. 74, 144, 190]; **(дивився на нього, витріщив, 

вирячив) очі (на яблуню) як (мов, ніби) корова на нові ворота (двері, у ворота) 

[СФУМ, с. 708; ЛК; П 2001, с. 30, 41, 132, 320]; **молодиця вирячила очі як 

корова на нові ворота [П 2001, с. 320]; **реве (ревла) як корова [П 2001, с. 140, 

346]; *одна хвора корова все стадо заразить [П 1989, с. 157]; **лінивий як 

бондарева корова [П 2001, с. 104]; **водиться як дурень з коровою [П 2001, 

с. 156]; **не волочись як Федькова корова [П 2001, с. 156]; **ходить (за ним) 

як корова за телям (бабине теля) [П 2001, с. 175, 176]; **ходить мов корова 

[П 2001, с. 175]. 

 

КОШЕНЯ́ (ж.) – маля кішки [СУМ-11. – Т. 4, 1973. – с. 316] (див. ще 

кіт; кішка). Н е г а т и в н і риси – гордовитість, невезучість, шкідливість: 

**запишався (пишається) як (мов) кошеня в попелі [П 2001, с. 74, 190]; **впав 

як котя в борщ [П 2001, с. 157]; **шкодливий як кіт (кошеня) [П 2001, с. 84]. 

 

ЛОША́ (с.) – маля коня [СУМ-11. – Т. 4, 1973. – с. 550] (див. ще 

жеребець; кінь; кобила; шкапа). П о з и т и в н а риса – покірність: **йде як 
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лоша за возом [П 2001, с. 172]. Н е г а т и в н а риса – ледачість: *на ледаче 

лоша не насвищешся [П 1990, с. 451]. 

 

ОСЕ́Л (ч.) – свійська робоча тварина родини конячих [СУМ-11. – 

Т. 5, 1974. – с. 758] (див. ще віслюк). П о з и т и в н і риси – безкорисливість, 

довірливість, працьовитість: *осел вино носить, а воду п’є [П 1989, с. 177]; 

*будь же послом, а не ослом [П 1990, с. 282]; **розвісив вуха як осел [П 2001, 

с. 30]; **посел єсть як осел: носить тоє, що на него зложено буває [П 1991, 

с. 271]. Н е г а т и в н і риси – впертість (непоступливість), лицемірство, 

ледарство, неосвіченість (тупість): *осел ослом [П 1989, с. 177]; **впертий як 

осел [П 2001, с. 78]; *дай ослові вівса, а його до будяків тягне [П 1989, с. 176]; 

**слухає як осел черевом [П 2001, с. 142]; *осел ослом, хоч і золото на собі має 

[П 1989, с. 177]; **дурний як осел [П 2001, с. 98]. 

 

ПЕ́С (ч.) – те саме, що собака [СУМ-11. – Т. 6, 1975. – с. 340] (див. ще 

куций; собака; хорт). П о з и т и в н і риси – відважність, досвідченість, 

швидкість, енергійність (кмітливість): **так сі бою як пес лою [П 2001, с. 71]; 

*битий то пес [П 1991, с. 54]; *старий пес дармо не бреше [П 1989, с. 196]; 

**ганя (ганяє, ганяють, гониться, гонять) як псом в ярмарку (по череді) 

[П 2001, с. 161]; **крутиться як пес у (на) сливах (сливках, прив'язі, вірьовці) 

[П 2001, с. 180]. Н е г а т и в н і риси – боягузтво; брехливість; винуватість; 

жадібність; замкнутість (таємничість); злість (жорстокість); ледачість; 

мерзенність; невдоволення; неосвіченість; нестримність; підвладність 

(уподібнення); підлабузництво (улесливість); сором: *кожний пес перед своїм 

порогом сміливий (на своїм сміттю гордий, на своїм смітті пан) [П 1989, 

с. 191]; **як (мов) пес у Пилипівку [СФУМ, с. 673]; *пес бреше – чорт несе 

[П 1989, с. 193]; *пес бреше, дощ чеше, а вітер далі несе [П 1989, с. 193]; *пес 

бреше, вітер далеко несе [П 1989, с. 193]; *пес бреше, вітер несе [П 1989, 

с. 193]; *пес бреше, а вітер несе [П 1989, с. 193]; *брехливий (брехливу, 

брехливого, брехливому) пса (псу) і на вітер гавкає далеко (дальше) чути (чути 

здалеку, хліба дають) [П 1990, с. 379]; *пса брехливого далеко чути [П 1989, 
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с. 193]; **бреше як (руда, Сірко, рябий, попова) пес на вітер (до місяця, на 

місяць, на висівки) [П 2001, с. 124, 299; Збірка, с. 121]; **як побита (побитий) 

пес [СФУМ, с. 674]; **мов пес після макогону [ЛК]; **як пес на сіні [СФУМ, 

с. 674; ЛК; П 2001, с. 273]; **як потайні пси [СФУМ, с. 674]; *пес пса їсть, 

коли барана нема [П 1989, с. 190]; **як пес санджарівський [СФУМ, с. 500]; 

**ледачий (лінивий) як пес [П 2001, с. 104]; ** ховається від роботи як (немов) 

пес від мух [П 1989, с. 289]; **тобі так хочеться робити як старому псові в 

завірюху брехати [П 1989, с. 288]; **а згинув як собака (згиб як собака, здох як 

пес, помер як собака) [П 2001, с. 68]; **здох як пес (під плотом) [Там же]; 

крутить (носом, своїм світом) як пес хвостом [П 2001, с. 40, 179]; *дурний 

пес у полі гавкає [П 1989, с. 189]; **як пес у сливах [ЛК]; **мов (як) пес, 

спущена (спущений) з припону (прив’язі) [СФУМ, с. 673]; *біг пес за возом, 

біжить і за саньми [П 1989, с. 189]; **ластиться коло чоловіка як пес [П 2001, 

с. 74]; лащиться як пес [Там же]; *продати очі псові (псові очі) [СФУМ, с. 703; 

П 1989, с. 195; ЛК]; *псові очі, а чортові душу запродав [П 1989, с. 194]. 

 

ПОРОСЯ́ (с.) – маля свині [СУМ-11. – Т. 7, 1976. – с. 284] (див. ще 

свиня). П о з и т и в н а риса – енергійність: *розбрикався як порося перед 

бурею [П 2001, с. 196]. Н е г а т и в н і риси – боягузтво, зарозумілість 

(високомірність, гордовитість), слабкість: *боязливе порося і в петрівку мерзне 

[П 1989, с. 176]; **як (мов, ніби) порося на орчику [СФУМ, с. 545]; 

**пишається як порося на орчику (в берлозі) [П 2001, с. 75]; **пишається 

(брикає, крутиться) як (наче) порося на орчику [П 2001, с. 150, 179, 190; ЛК]; 

*шолудливе порося і в петрівку мерзне [П 1989, с. 176]; *поганому поросяті і в 

петрівку холодно [П 1989, с. 176]; *слабе порося і в петрівку змерзне [П 1989, 

с. 176]; *погане поросятко і в жнива мерзне [П 1989, с. 176]; *погане 

(паршиве) порося [П 1989, с. 176]; *плохеньке порося і в петрівку мерзне 

[П 1989, с. 176]. 

 

СВИНЯ́ (ж.) – парнокопитний ссавець, свійський вид якого розводять 

для одержання м’яса, сала, щетини, шкіри; самка кнура [Знаки, с. 526] (див. ще 
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порося). П о з и т и в н а риса – цілеспрямованість: **унадився як свиня в 

моркву [П 2001, с. 209]. Н е г а т и в н і риси – безсовісність, безсоромність 

(нахабство), брехливість, впертість, зарозумілість (високомірність, 

гордовитість), жадібність, неосвіченість, неохайність, нечемність, образа, 

злість, підступність, презирство, товариськість, хвалькуватість: *голос 

дзвенячий, а совість свиняча [П 1989, с. 171; П 1990, с. 297]; *загордилася 

свиня, що об попів пліт чухалась [Знаки, с. 526]; *з свинячим писком та в 

пшеничне тісто [Там же]; *завтраками свиней не накормиш [П 1989, с. 172]; 

*упертий, гірше свині [П 2001, с. 79; П 1990, с. 398]; *свиню чеши і мий, а вона 

все в болото лізе [Знаки, с. 526]; *свиня рилом волікла і добридень не рекла 

[Там же]; **упертий як свиня з Варшави (перед воротами) [П 2001, с. 79]; 

*якби не я та не попова свиня, то не було б світу [Знаки, с. 526]; *загордилася 

свиня, що об попів пліт чухалась [П 1989, с. 172]; **величається як (мов) свиня 

в (на) болоті (берлозі, дощ, орчику) [П 2001, с. 72]; **пишається (припалася) 

як свиня орчиком (берлозі, до браги) [П 2001, с. 190, 194]; **допався як свиня 

до браги [П 2001, с. 116]; *не варт свині пасти [П 1989, с. 173; П 1990, с. 416]; 

*треба йому ще сім літ свині пасти [П 1989, с. 175, 261]; **дурний як сто 

свиней [П 2001, с. 98]; **їсть як свиня [П 2001, с. 54]; *посади свиню за стіл, 

вона й ноги на стіл [Знаки, с. 526]; *пусти свиню під стіл, а вона лізе за стіл 

[Там же]; *понура свиня глибоко (глубей) риє (копає) [П 1989, с. 174]; 

*підкладати (підкласти, підставити, підставляти, підсувати, підсунути) 

свиню [СФУМ, с. 508; ЛК; П 2001, с. 266]; *свиню (свиняку) підкладати [ЛК]; 

*пани не свині, все з’їдять [П 1991, с. 234]; *пасти свині [СФУМ, с. 487]; 

*разом свині пас [ЛК]; *хвалилася свиня, що об панський пліт чухалась 

[П 1990, с. 397]. 

 

СОБА́КА (ч.) – домашня тварина родини собачих, яку використовують 

для охорони, на полюванні і т. ін. [Знаки, с. 557] (див. ще пес; хорт; цуцик). 

П о з и т и в н і риси – відданість, відважність, досвідченість, енергійність 

(кмітливість), жвавість, настирливість, слухняність: *собачими очима [СФУМ, 

с. 473]; *бита собака не боїться палиці [П 1991, с. 54]; **боїться як собака 
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мух [П 2001, с. 71]; *собачий нюх (душі) [СФУМ, с. 443; ЛК]; *битий (бита) 

собака [СФУМ, с. 673]; *собака нюхом чує, де стерво лежить [П 1989, с. 195]; 

*з’їсти собаку (вовка, муху) [СФУМ, с. 265; ЛК; П 2001, с. 244]; *собаку з’їсть 

[Там же]; *битому собаці і кий не вадить (не показуй кия, кия не показуй) 

[П 1991, с. 54]; *собаку з’їсти (на цьому з’їли) [П 2001, с. 273]; **ганя (ганяє, 

ганяють, гониться, гонять) як Сірко (собаку) в ярмарку (по череді) [П 2001, 

с. 161]; **крутиться як собака у (на) сливах (сливках, прив’язі, вірьовці) 

[П 2001, с. 180]; **моторний як собака чорний [П 2001, с. 105]; **жарт. як 

(мов, наче) (той) реп’ях у собачий хвіст [СФУМ, с. 596]; **мов (як) собака на 

посвист [СФУМ, с. 673]. Н е г а т и в н і риси – агресивність, байдикування, 

боягузтво, брехливість, винуватість, високомірність (гордовитість), 

дратівливість, жадібність, жорстокість (злість), ласість, ледачість, 

набридливість, неадекватність, неосвіченість, нестримність, підвладність 

(уподібнення), підлабузництво (улесливість), підступність, повільність 

(зволікання), розгубленість (схвильованість), роздратованість, самодурство, 

слабкість, таємничість (замкнутість), хитрість: **гуляє (погуляв, розгулявсь) як 

Сірко (собака) у (на) ярмарку (прив’язі, вірьовці, вервечці, мотузку) [П 2001, 

с. 163]; **розгулявся як Сірко, на вірьовці [П 1991, с. 46]; *ганяти собак 

[СФУМ, с. 146]; **мов (як) скаженого (скаженої) собаки [СФУМ, с. 674]; 

**як (мов) собака у Пилипівку [СФУМ, с. 673]; *собака бреше – вітер носить 

[П 1989, с. 193]; *собака бреше, а вітер несе [П 1989, с. 193]; *вітер віє – 

собака бреше [П 1989, с. 193; П 1990, с. 381]; *брехливий (брехливу, 

брехливого, брехливому) собака (собаку) і на вітер гавкає далеко (дальше) 

чути (чути здалеку, хліба дають) [П 1990, с. 379]; *собака бреше, а чоловік і 

віри пойме [П 1990, с. 384]; *собака бреше, а хазяїн віри йме [П 1990, с. 384]; 

*собака бреше, а пан (гість) іде [П 1990, с. 384; П 1991, с. 238; П 1989, с. 379]; 

*брехливий собака й на вітер гавкає [Збірка, с. 122]; *собака гавкне – хазяїн 

вірить [П 1990, с. 384]; *собака і на хазяїна бреше [П 1990, с. 381]; **бреше як 

(руда, Сірко, рябий, попова, піп та собака) собака на вітер (до місяця, на 

місяць, на висівки) [П 2001, с. 124, 299; Збірка, с. 121]; **брехати мов 

собаки,стануть [П 2001, с. 299]; **нема правди у Максима, бреше як собака, 
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ще й кліпає очима [П 1990, с. 210]; **як Рябка (Курту) годують, так Рябко 

(Курта) і бреше [П 1989, с. 197]; **як побита (побитий) собака [СФУМ, 

с. 674]; **величається мов сучка в човні [П 2001, с. 72]; *собак ганяти 

(дражнити) [П 2001, с. 273]; **як собака на сіні: сам не їсть і другом не дає 

[П 2001, с. 351]; **як собака на сіні [СФУМ, с. 674; ЛК; П 2001, с. 273]; **як 

собака [СФУМ, с. 674]; **ласий як собака на легке [П 2001, с. 103]; *ледачому 

і смерть собача [П 1990, с. 449]; **обрид як собаці редька [П 2001, с. 50]; 

**неначе собачої блекоти наїлася [СФУМ, с. 449]; *дурний собака і на хазяїна 

бреше [П 1990, с. 342, 381]; **великий як ломака, а дурний як собака [П 1990, 

с. 337; П 2001, с. 88]; *то дурний собака, що на всіх гавкає [П 1989, с. 196]; 

**мов собака який зірвався з цепу [СФУМ, с. 673]; **мов (як) собака, спущена 

(спущений) з припону (прив’язі) [СФУМ, с. 673]; *привикла собака за возом 

ходити [П 1989, с. 189]; *звикла собака за возом бігти та й за саньми 

побіжить [П 1989, с. 189]; **облесливий як собака; лащиться як собака 

[П 2001, с. 74]; *собаками підшитий [ЛК]; *тягти (тягнути) сірка (біду) за 

хвіст (хвоста) [СФУМ, с. 729; ЛК; П 2001, с. 249]; *очі забігали як у Сірка 

[СФУМ, с. 475]; *дражнити (дратувати) собак [СФУМ, с. 219]; *пошитися в 

собачу шкуру (або в чорти) [СФУМ, с. 553; ЛК]; *через низький тин (пліт) усі 

собаки скачуть [П 1989, с. 146]; **як потайний собака [СФУМ, с. 674]; 

**хитрий (хитрує) як собака (за вечерею) [П 2001, с. 84]. 

 

ТЕЛЯ́ (с.) – маля корови [СУМ-11. – Т. 10, 1979. – с. 65] (див. ще 

корова). П о з и т и в н і риси – везучість, скромність, слухняність: *нашому 

теляті вовка піймати [П 2001, с. 353]; *дай, Боже, нашому теляті вовка 

з’їсти [П 2001, с. 353; Збірка, с. 213]; **тиха як телиця [П 2001, с. 83]; 

*покірне (покірливе) телятко [СФУМ, с. 708; ЛК]. Н е г а т и в н і риси – 

байдикування, безвольність, боягузтво, гордовитість, здивування 

(розгубленість, спантеличення), нав’язливість (надокучливість), неосвіченість, 

підступність, пліткарство, слабкість, хитрість, покірність: *Макарові телята 

пасти [П 2001, с. 251]; *Боже теля [СФУМ, с. 708]; **труситься (трясе) як 

молоде теля [П 2001, с. 207]; **як (мов, ніби) теля в наритнику [СФУМ, 
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с. 708; ЛК]; **дивиться (позирає) як теля на мальовані ворота [П 2001, 

с. 132]; **волочиться за мною як теля за коровою [П 2001, с. 175]; **ходить 

(за ним) як теля за коровою (бабине теля) [П 2001, с. 176]; *дурне теля [ЛК]; 

**як дурне теля на поводі[П 2001, с. 77]; **розумний як Беркове теля (теля на 

пирогах) [П 2001, с. 76]; **дурний як (боже) теля [П 2001, с. 97]; **великий як 

світ, а дурний як теля [Збірка, с. 114]; *телят боїться, а воли краде [ЛК]; 

**меле язиком як теля хвостом [П 2001, с. 186]; **кидає словами як теля 

хвостом [П 2001, с. 142]; *теля на льону [ЛК]; *покірне теля (що двох) дві 

матері (маток) ссе (а зле ні одної) [П 1990, с. 423; ЛК]; *ласкаве (лагідне, 

слухняне) телятко (теля) дві матки ссе (а бистре – ні одної, буйне – жодної) 

[П 1989, с. 158]; *ласкавеє теля три корови виссе, а пиршавеє ані одну і тим 

собі шкодить [П 1989, с. 158]; *добре теля дві корови ссе, а зле – ані одної 

[П 1989, с. 158]; *недаром кажуть, покірне телятко дві матки ссе [П 2001, 

с. 353]; *блага телятко дві корови виссе [П 1990, с. 423]. 

 

ШКА́ПА (ж.) – заморений, слабосилий, худий кінь [СУМ-11. – 

Т. 11, 1980. – с. 470] (див. ще жеребець; кінь; кобила; лоша). Н е г а т и в н і 

риси – ледачість, незграбність, шкідливість: *ледача шкапа скрізь припинки 

має [П 1990, с. 448; П 1989, с. 162]; *овса (вівса) шкапа з’їла, так і віз побила 

[П 1989, с. 164, с.167]. 

 

ХО́РТ (ч.) – тонконогий, з видовженим тулубом і довгою гострою 

мордою, з прямою шерстю мисливський собака [СУМ-11. – Т. 11, 1980. – 

с. 131] (див. ще пес; собака; цуцик). П о з и т и в н і риси – енергійність 

(кмітливість): **ганя (ганяє, ганяють, гониться, гонять) як хорт (хорти 

зайця) в ярмарку (по череді) [П 2001, с. 161]. Н е г а т и в н і риси – 

несправедливість (хижість): **як хорти зайця [ЛК]. 

 

ЦА́П (ч.) – самець кози [СУМ-11. – Т. 11, 1980. – с. 179] (див. коза; 

козел). Н е г а т и в н і риси – агресивність (жорстокість), впертість, 

незграбність, неосвіченість: *став цапа / цапки ставала [ЛК]; *оба вперті як 
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цапи на кладці [П 2001, с. 79]; **упертий як цап [Збірка, с. 119, П 2001, с. 79]; 

**танцює як цап на льоду [П 2001, с. 60]; **дурний як цап [П 2001, с. 98]. 

 

ЦУ́ЦИК (ч.) – маленький собака [СУМ-11. – Т. 11, 1980. – с. 252] 

(див. ще пес; собака; хорт).Н е г а т и в н і риси – скиглення (невдоволення): 

**скиглить мов кривий цуцик [П 2001, с. 139]. 

 

ЯГНЯ́ (с.) – маля вівці [СУМ-11. – Т. 11, 1980. – с. 624] (див. ще вівця). 

П о з и т и в н і риси – покірливість (скромність): **ірон., зневажл. говорить 

тонісінько мов сопілка грає, а тиха мов ягниця [П 2001, с. 301]. Н е г а т и в н і 

риси – боягузтво (страх), підступність: *рівня ягня проти коня [П 1989, с. 151; 

П 1991, с. 27]; *прикидатися невинним ягням [П 2001, с. 269]. 

 

4.2. Етнофразеологізми, пов’язані з дикими тваринами 

 

БІ ́ЛКА (ж.) – невеличкий лісовий гризун, що живе на деревах [СУМ-11. 

– Т. 1, 1970. – с. 182]. Н е г а т и в н і риси – дратівливість (озлобленість), 

крадійкуватість, метушливість: *світити / засвітити очима (оком, білками) 

[СФУМ, с. 635]; **обідрав (обідрати, оббілувати, обчистити, обдерли) як 

(мов, ніби, на) білку (білочку) [СФУМ, с. 448; П 2001, с. 164, 263; ЛК]; 

**крутитися (вертітися) як (мов, наче) білка в колесі [СФУМ, с. 318; П 2001, 

с. 151, 179]; **як в колесі білка [П 2001, с. 280]. 

 

БОБЕ́Р (ч.) – тварина родини гризунів, цінна своїм хутром 

[Знаки,с. 205]. Н е г а т и в н і риси – безтурботність (комфортність): **живе 

як бобер у салі [ЛК]. 

 

БОРСУ ́К (ч.) – хижий лісовий хутровий звір з родини куницевих [СУМ-

11. – Т. 1, 1970. – с. 221]. Н е г а т и в н і риси – замкненість (відлюдкуватість): 

**оброслий як борсук [П 2001, с. 30]; **сидиш як борсук, у бараці [ЛК]. 
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ВЕДМІ́ДЬ (ч.) – великий хижий ссавець з незграбним масивним тілом, 

укритий густою шерстю [СУМ-11. – Т. 1, 1970. – с. 316]. П о з и т и в н і риси – 

безстрашність, міць, сила: *ведмедя не нашугаєш [П 1989, с. 198]; **великий як 

ведмідь [П 2001, с. 88]; **дужий як ведмідь [П 2001, с. 96]; **міцний як 

медвідь [П 2001, с. 102]; *ведмедя б за ухо вдержав [ЛК]; **сили як у ведмедя 

[П 2001, с. 111]. Н е г а т и в н і риси – відлюдкуватість, корисливість, ласість, 

ледачість, надокучливість, недалекоглядність, незадоволеність, незграбність 

(неповороткість), ненажерливість, ненаситність, неосвіченість (нерозуміння), 

самовпевненість, сварливість (скандальність), сердитість, слабкість, 

сонливість, хитрість: **живе як ведмідь у барлозі [П 2001, с. 66]; *ведмідь 

танцює, а циган гроші бере [Збірка, с. 76]; *медвідь танцює, а циган гроші 

бере [П 1989, с. 199]; **ласий як ведмідь до меду [П 2001, с. 103]; *робота – не 

ведмідь, до лісу не втече (у ліс не втече) [П 1989, с. 286]; *діло не медвідь – в 

ліс не втече [Збірка, с. 38], **лінивий як ведмідь [П 2001, с. 104]; *з тобою 

водиться як із тим ведмедем [П 2001, с. 156]; *мильний медвідь, та дурний 

[Збірка, с. 46]; **бурчить як медвідь [П 2001, с. 125]; *ведмежа натура [ЛК], 

ділити шкуру невбитого ведмедя [СФУМ, с. 203]; **іде наче ведмідь [П 2001, 

с. 172]; **біжить (ходить) як ведмідь [П 2001, с. 147, 172]; **повертається 

як ведмідь (за горобцями) [П 2001, с. 191]; **швидкий (спритний, ганяє, 

ганяється) як ведмідь за (до) горобцями (перепелиць, перепелицями, мухами, 

танцю) [П 2001, с. 83, 99, 105, 121, 161, 127]; **проворний як ведмідь за 

горобцями (горобцем) [Там же]; **скорий як ведмідь за перепелицями 

[Там же]; **ходить як медвідь за горобцями [Там же]; **жвавий як ведмідь до 

карит (за мухами) [Там же]; **неповороткий як ведмідь [Там же]; **лізе як 

ведмідь за горобцями [П 2001, с. 183]; **спішить як ведмідь за горобцями 

[П 2001, с. 193]; *у ведмедя десять пісень і всі про мед [П 1989, с. 199]; 

**добрався як ведмідь до меду [П 2001, с. 165]; *ти в цьому розумієш як 

ведмідь на зорях [П 1990, с. 333]; *(не) діли шкуру, аж уб’єш ведмедя 

(невбитого ведмедя) [П 1989, с. 198, 270]; *не вбивши ведмедя, не діли шкіру 

(шкуру, шкіри не продають) [Там же]; *на живому ведмеді (ведмедю) шкури не 

купляй [Там же]; *не продавай шкіри (шкіру), не вбивши (з живого) ведмедя 
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(звіра) [П 1989, с. 70, 270; П 1991, с. 127]; *медвідь у лісі, а шкура продана 

[Збірка, с. 133]; *не продавай ведмежої шкури, поки ведмідь у ній ходить 

[П 1991, с. 127]; *де й ділась ведмежа шкура, де медвідь, там і шкура [П 1989, 

с. 198]; *ведмідь в лісі ще, а вже шкіра на нім продана [П 1989, с. 198]; *два 

ведмеді в однім (одному) берлозі не уживуться (не живуть) [П 1989, с. 197, 

198; П 1991, с. 67]; *ведмідь на ретязі товсто реве [П 1989, с. 198]; *в лісі 

ведмідь, а в домі мачуха [П 1990, с. 113]; *реве ведмідь, а не знає чого [П 1989, 

с. 199]; **голий як бритва, а сердитий як ведмідь [П 2001, с. 28]; *сильний 

ведмідь (медвідь), а дуги не зігне [П 1989, с. 199; П 1990, с. 411; Збірка, с. 135]; 

**якби (як) спати (поспав) до обід, то приснився (присниться) (і) б ведмідь 

[П 1990, с. 462]; *ревів ведмідь не того, що бджоли покусали, а тому, що меду 

узяти не дали [П 1989, с. 199]; **звивається як ведмідь у танці [П 2001, 

с. 155]; **хитрий як ведмідь до горобців [П 2001, с. 83]. 

 

ВЕРБЛЮ́Д (ч.) – велика жуйна тварина, одно- або двогорба, що живе в 

зоні пустель та сухих степів і відзначається надзвичайною витривалістю 

[СУМ-11. – Т. 1, 1970. – с. 326]. Н е г а т и в н і риси – жадібність 

(злодійкуватість), невихованість: *ти не верблюд [не злодій] [ЛК]; **плює як 

верблюд [П 2001, с. 191]. 

 

ВО́ВК (ч.) – хижак родини собачих, звичайно сірої масті [СУМ-11. – 

Т. 1, 1970. – с. 711]. П о з и т и в н і риси – досвідченість, кмітливість, 

сміливість, працьовитість, швидкість: *морський (старий, смалений) вовк 

[СФУМ, с. 119; ЛК; П 2001, с. 253]; *старий вовк не лізе до ями [Знаки 2006, 

103]; *старий (стріляний) вовк [СФУМ, с. 162]; *старий вовк – знає толк 

[Збірка, с. 183]; *старий вовк [П 2001, с. 273]; *з’їсти вовка [СФУМ, с. 265]; 

*впіймати (піймати, спіймати, вхопити) вовка за вухо (вуха) [ЛК; СФУМ, 

с. 128]; *цей вовка за вухо вхопить [ЛК]; *вовка за вухо не втримаєш 

(втримати) [П 1989, с. 200]; *думає впіймати вовка за вухо [П 2001, с. 339]; 

*уміє піймати вовка за вуха [П 1989, с. 270]; *вовка боятися – в ліс не ходити 
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[П 2001, с. 339]; **як вовка боятись, то і в ліс не ходити [Там же]; **як 

кажуть, то коли вовків лякатися, то нічого ходить з сокирою в ліс [Там же]; 

*вовка ноги годують [Збірка, с. 36]; **бігає як вовк по степу [П 2001, с. 146]; 

**чигає як вовк на псарню [П 2001, с. 209]. Н е г а т и в н і риси – агресивність, 

боягузтво, брехливість, відчай, егоїзм, жадібність (скупість), жорстокість, 

зіпсованість (уподібнення), крикливість, нав’язливість, наглість, 

невихованість, неосвіченість, недосвідченість, ненависть, ненажерливість, 

підлість, підступність (лицемірство), самопожертва, сварливість, сором, 

хижацтво, хитрість: *злий чоловік зліший вовка [Збірка, с. 186; П 1990, с. 361]; 

**дивиться як вовк на вівцю (теля, порося, козу) [П 2001, с. 132]; **злий як 

вовк [П 2001, с. 80]; *смаленого вовка бачити [П 2001, с. 257]; *спіймав 

смаленого вовка [П 1989, с. 203]; *піймати смаленого вовка [П 2001, с. 267]; 

**сторонитися від нього як вовк від сіті [П 2001, с. 71, 203]; **боїться мов 

вовк вогню [Там же]; **никає у темряві як вовк [П 2001, с. 339]; *ще вовка не 

вбили, а шкуру продають [П 1989, с. 207]; **така правда як у рові вовк здох 

[П 2001, с. 212]; *на вовка помовка, а злодій кобилу вкрав (Грицько кобилу 

вкрав) [П 1990, с. 373; П 1989, с. 204]; *за вовка помовка, а зайці (заєць) кобилу 

з’їли (то лис кобилу стис, злодій коня вкрав) [П 1989, с. 204; П 1990, с. 373]; 

*на вовка помовка, а (пастух теля украв) заєць (капусту з’їв) попереду 

біжить (вовк за горами, вовк спідтишка,чорт пана несе) [П 1989, с. 204; 

П 1991, с. 238]; *хоч вовк траву їж [ЛК]; *їж, вовче, чужу кобилу, а моїх овець 

не руш [П 1989, с. 204]; *кликав вовк козу у гості [ЛК]; *хоче у вовка з зубів 

вирвати [П 1989, с. 207]; *витягне вовкові й зуби, то він апетит не згубить 

[П 1989, с. 200]; **накинулися на обід як вовки голодні [П 2001, с. 184; 187]; 

**натрапив як вовк на козу [Там же]; **наловився як вовк риби в ополонці [Там 

же]; *вовчі закони [П 2001, с. 233]; *глянути (дивитися) вовками [СФУМ, 

с. 197]; *вовчий апетит [П 2001, с. 233]; **як (голодні) вовки на вівцю [СФУМ, 

с. 119]; *який вовк, така і шкіра [П 1989, с. 208]; *з вовками жить по-вовчи 

вить [П 2001, с. 339]; *без правди жить – по-вовчи вить [Збірка, с. 205]; 

*попав між вовків, – вий по-вовчи [Збірка, с. 52]; *між вовками по-вовчи й вий 
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[П 1989, с. 203; П 1991, с. 303]; *вити вовком [СФУМ, с. 88]; **вчепився як 

вовк до ягнят [П 2001, с. 160]; *попівські очі та вовчий рот – бездонна яма 

[П 1991, с. 301]; *вовче горло та попівські очі – то яма бездонна [Збірка, 

с. 73]; **дикий як вовк у лісі [П 2001, с. 79]; **завив як вовк [П 2001, с. 127]; 

**як вовк на (у) зорях [СФУМ, с. 754]; **розуміється як вовк на зорях [П 2001, 

с. 77]; **ти сі так розумієш як вовк на звіздах [Там же]; **розбирається як 

вовк по зорях [П 2001, с. 78]; *не бачив (бачити) смаленого (смаленої) вовка 

(сови) [ЛК; СФУМ, с. 25]; *ти ще не бачив смаленого вовка [П 1990, с. 265; 

Збірка, с. 89; П 2001, с. 257]; **любить як вовк вівцю (порося, барана) [П 2001, 

c. 49–50]; **як вовк що стрів, то з’їв [П 1989, с. 207]; **ненаситний як вовк 

[П 2001, с. 57]; *що сіре, те й вовк [П 1989, с. 207]; *впустив вовка до обори 

(стайні) [П 1989, с. 203]; *вовк прийшов в овечій шкурі [П 1989, с. 200, 201]; 

*то ще той вовк в овечій шкірі [Там же]; *вовка пізнати і в овечій шкурі 

[Там же]; *сховався вовк в овечій шкурі [П 1990, с. 420; П 1989, с. 201]; 

*стережися вовка в овечій шкурі [Там же]; *сірі вовчики наділи овечу шкуру 

та такі тихі [П 2001, с. 339]; *мекав вовк вівцею, поки не набрів на вівцю 

[П 1989, с. 204]; *не довіряй вовку череду [П 1989, с. 205]; *ходить мовчки, 

кусає по-вовчи [П 1989, с. 207]; *буває і так: погляд вовчий, а душа янгольська 

[П 2001, с. 339]; *пожалів вовк (ягня та й зїв на снідання) кобилу (порося) – 

лишив хвіст та гриву (лише копита та гриву, заставив (оставив) тільки хвіст 

і гриву, зоставив хвіст та гриву, від’їв ніжки та й уся) [П 1989, с. 206; Збірка, 

с. 76]; **розжалобився як вовк над поросям як ніжки поод’їдав [Там же]; 

**жалує го як вовк вівці [П 2001, с. 167]; **пожалів як вовк порося[Там же]; 

**розжалобився як вовк над ягням [Там же]; **(як) вовк в овечій шкурі 

[СФУМ, с. 119; П 2001, с. 233; ЛК; П 1989, с. 200]; **крадеться 

(підкрадається) наче (як, неначе) вовк до ягняти (овець) [П 2001, с. 178]; 

**змилуватися як вовк над поросятком (поросям) [П 2001, с. 170]; **милує як 

вовк барана [П 2001, с. 50]; **усі як вовки, на одну масть [П 2001, с. 339]; 

**захистив як вовк овець [П 2001, с. 169]; *наставитися вовкові в зуби [ЛК]; 
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*з старим жити вовком вити [П 1990, с. 103]; *свекруха з вовчим зубом 

[П 2001, с. 309]; *вовком глипали [ЛК; П 2001, с. 233]; *вовче око [Там же]; 

*дивився вовком [Там же]; *зиркнути вовком – вовком зиркали [Там же]; 

**кидається як вовк на коняку [П 2001, с. 178]; *очей у вовка позичати 

[СФУМ, с. 531]; *у вовка очей позича [П 1990, с. 240]; *вовча натура [ЛК]; 

*хоч вовк линяє, та норов не міняє [П 2001, с. 339]; **очі світили як у вовка; 

**очі му блищать як вовков [П 2001, с. 41, 42, 339]; **зиркає очима як вовк 

[Там же]; **дивиться як вовк на теля [Збірка, с. 123]; **взяв як вовк вівцю 

(козу) [П 2001, с. 151]; **хитрий (хитрує) як вовк [П 2001, с. 83]; **поглядає як 

вовк на орлицю [П 2001, с. 126].  

 

ЗА́ЄЦЬ (ч.) – невеликий полохливий звірок родини гризунів, з куцим 

хвостом, довгими задніми ногами і довгими вухами [СУМ-11. – Т. 3, 1972. – 

с. 120]. П о з и т и в н і риси – везучість, волелюбність, прудкість (кмітливість), 

хоробрість (сміливість): *зловив зайця за хвіст [П 1989, с. 208]; *заєць поле 

любить [П 1989, с. 208]; **бігає як заєць довгоногий [П 2001, с. 146]; 

**прудкий (ганяють) як заєць [П 2001, с. 121, 161]; *зайця в голові немає [ЛК]; 

*не з заячого пуху [ЛК]. Н е г а т и в н і риси – агресивність, безсовісність 

(наглість, безсоромність), безтурботність, боягузтво (трусливість), впертість, 

гордовитість, легковажність, ледарство, лякливість, незграбність, ненадійність, 

полохливість, скупість (жадність), хитрість: **здурів як заєць в березні 

[П 2001, с. 98]; *не було в зайця хвоста і не буде [П 1989, с. 209]; **не має лиця 

як заєць хвоста [П 2001, с. 38; П 1990, с. 235]; *заєць у голові [ЛК]; *зайчики в 

голові стрибають [СФУМ, с. 244]; *лаяв заєць вовка, тільки вовк того не чув 

[П 1989, с. 208]; **втік як заєць [П 2001, с. 158]; *боїться, щоб йому заєць 

дороги не перебіг [П 1990, с. 405]; *заяча душа [П 2001, с. 242]; *заєць спить, 

та очей не жмурить [П 1989, с. 208]; *заєць спить а очима сі дивить 

[Там же]; *полохливий (плохий) заєць і пенька боїться [П 1989, с. 209]; 

*полоханий заєць [Там же]; *видно зайця по вухах [П 1989, с. 208]; 

**жахається як заєць [П 2001, с. 167, 192, 194]; **полохається як (полоханий) 
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заєць (бубна) [Там же]; *надарив бог зайця хвостом [П 1989, с. 208]; 

**труситься як заєць [П 2001, с. 207]; **лякливий як заєць [П 2001, 

с. 170];**унадився як заєць в капусту [П 2001, с. 209]; **величається як заєць 

хвостом [П 2001, с. 72, 74, 190]; **пишається як заєць хвостом [Там же]; 

**зірвався як заєць з межі [П 2001, с. 171]; *лежачий зайця не піймає [П 1990, 

с. 453]; *мати зайця в голові [П 2001, с. 252]; *є таке, що й зайця боїться 

[П 1990, с. 406, 407, 461; П 1989, с. 209]; *полохливий заєць і пенька боїться 

[Там же]; **я так сі бою як заєць кобили [П 2001, с. 71, 78, 252]; **я так сі 

бою як заєць бубна [Там же]; (він так) боїться як заєць (бубна) [Там же]; 

**боязкий як заєць [Там же]; **такий відважний як заєць [Там же]; **так 

спить як полоханий заєць [П 1990, с. 406, 407, 461; П 1989, с. 209]; *погнався 

за зайцем та коневі голову зламав [П 1989, с. 209]; *у нього (тебе) тільки 

(стільки) гадок, що в зайця стежок [П 1990, с. 307; П 2001, с. 75]; **у зайця 

стільки стежок як у клубку ниток [П 1989, с. 209]; **у нього доріг як у зайця 

хаток [П 2001, с. 96]. 

 

ЇЖА́К (ч.) – невеличка тварина-ссавець, спина й боки якої вкриті 

твердими голками [СУМ-11. – Т. 4, 1973. – с. 59]. П о з и т и в н і риси – 

самоповага, сміливість: **на мені покатаєшся (покатаються) як на їжаку 

[П 1989, с. 225; П 2001, с. 192]; *їжак їжака голками не зляка [П 1989, с. 225]. 

Н е г а т и в н і риси – агресивність, боягузтво, енергійність, недовірливість, 

повільність, сварливість: **щетиниться як їжак [П 2001, с. 210]; **ставився 

як голий до їжака [П 2001, с. 203]; **куражиться як голий на їжакові [П 2001, 

с. 181; Збірка, с. 120]; *їжаком усе [СФУМ, с. 281]; **повзе як їжак [П 2001, 

с. 191]; **колючий як їжак [П 2001, с. 80]; **жалить як кропива, а колеться 

як їжак [П 1989, с. 117]. 

 

КАЖА́Н (ч.) – нічний ссавець із широкими крилами, утвореними 

перетинками між довгими пальцями ніг [Знаки, с. 266]. Н е г а т и в н і риси – 

боягузтво (страх): **живе як кажан у дуплі [П 2001, с. 66]. 

http://sum.in.ua/p/4/59/2
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КРІ́Т (ч.) – невеликий комахоїдний ссавець, що живе під землею, який 

цінний своїм хутром [СУМ-11. – Т. 4, 1973. – с. 358]. Н е г а т и в н і риси – 

боягузтво, лінивість, підступність (інтриганство): **сидить як кріт у норі 

[П 2001, с. 199]; **любить роботу як кріт сонце [П 2001, с. 20]; **сліпий як 

кріт [Знаки, с. 316]; **риє під мене як той кріт [Там же]. 

 

КУНИ́ЦЯ (ж.) – дрібна хижа тварина родини куницевих з цінним 

пушистим хутром [СУМ-11. – Т. 4, 1973. – с. 399]. Н е г а т и в н а риса – 

злодійкуватість: **злодійкуватий (злодійкувате) мов куниця [П 2001, с. 101].  

 

ЛА́СОЧКА (ж.) – невелика хижа тварина з тонким і гнучким тілом (див. 

ще ясочка) [СУМ-11. – Т. 4, 1973. – с. 450]. 

 

ЛЕ́В (ч.) – великий хижий звір родини котячих з короткою жовтою 

шерстю і довгою пишною гривою у самців [СУМ-11. – Т. 4, 1973. – с. 458]. 

П о з и т и в н і риси – сила, (міць): **сильний як лев [П 2001, с. 111]; 

**здоровий як лев [П 2001, с. 100]. Н е г а т и в н і риси – боягузтво 

(високомірність): *лев – цар звірів, а боїться комарів [П 1989, с. 209]; 

**ставився як лев, а згинув як муха [П 2001, с. 65, 203; П 1989, с. 209]. 

 

ЛИ́С (ч.) – хижий ссавець родини собачих з цінним рудим або 

сріблястим хутром і з довгим пухнастим хвостом [СУМ-11. – Т. 4, 1973. – 

с. 490]. П о з и т и в н і риси – досвідченість, мудрість (освіченість), 

передбачливість (обережність), цілеспрямованість (завзятість): *старого лиса 

не виведеш (виманиш) з ліса [П 1989, с. 210; П 1989, с. 210]; *тяжко старого 

лиса ловити [П 1989, с. 210]; *старого лиса не ошукаєш [П 1989, с. 210]; 

*старого лиса тяжко зловити [П 1989, с. 210]; *старий(а) лис [П 2001, с. 273; 

СФУМ, с. 335]; **мудрий як лис [П 2001, с. 77]; *лис не грається коло своєї 

нори [П 1989, с. 210]; *лис може стратити зуби, але не апетит [П 1989, 

с. 210]; Н е г а т и в н і риси – злорадство, жорстокість, злодійкуватість, 

ласість, підлабузництво (підлещування), підступність, хвалькуватість, хижість, 

http://sum.in.ua/p/4/59/2
http://sum.in.ua/p/4/390/2
http://sum.in.ua/p/4/390/2
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хитрість: *лиса вбили – курям радість [П 1989, с. 210]; *лис старіє, але не 

добріє [П 1989, с. 210]; **обкис як лис [П 2001, с. 55, 104]; **видушив як лис 

кури [П 2001, с. 166]; *де піде лис, то всюди увис [П 1989, с. 209]; **ласий як 

лис на кури [П 2001, с. 103]; *вити (завивати, крутися) лисом [СФУМ, с. 88]; 

**стелить як лис хвостом [П 2001, с. 59, 203]; *у вічі як лис, а за (поза) очі як 

біс [П 2001, с. 42; П 1989, с. 211]; *лис і поміниться, а натура в нього не 

зміниться [П 1989, с. 210]; *лис став монахом не на те, аби гріхи 

спокутувати, але щоб нові зробити [П 1989, с. 210]; *кожний лис свою нору 

любить [П 1989, с. 209; П 1990, с. 395]; *там, де лисицею пройду, там три 

роки кури не несуться [Збірка, с. 88; П 1989, с. 211]; *лиса в курник не впускай 

[П 1989, с. 210]; *лис Микита [П 2001, с. 250]; *лис краде, поле бачить 

[П 1989, с. 210]; *у лиса не одна яма [П 1989, с. 211]; **мужик хитрий як лис 

[П 1991, с. 207]; **хитрий як лис (як не добіжить, то доскочить) [П 2001, 

с. 83, 277, 297]; *лисом підшитий, псом підбитий [П 2001, с. 250; П 1989, 

с. 210]; *у хитрого лиса можна зловити [П 1989, с. 209]. 

 

ЛИСИ́ЦЯ (ж.) – самка лиса [СУМ-11. – Т. 4, 1973. – с. 490] (див. ще 

лис). П о з и т и в н і риси – досвідченість, передбачливість (обережність): 

*стара лисиця носом риє, а хвостом слід замітає [Збірка, с. 131]; старий(а) 

лисиця [П 2001, с. 273; СФУМ, с. 335]; *коло нори й лисиця на полювання не 

ходить [Збірка, с. 56]. Н е г а т и в н і риси – брехливість, крадійкуватість, 

образа, підступність, уподібнення, хвалькуватість, хижість, хитрість: *з 

незабитої лисиці кожуха не шиють [П 1989, с. 270]; **крадеться молоденька 

мов лисичка [П 2001, с. 346]; **підкрадається як лисиця за куркою [П 2001, 

с. 178]; **накрився мов лисиця хвостом [П 2001, с. 55]; *знати лисицю по 

хвості [П 1989, с. 209]; *говорить за лисицю, а стріляє зайця [П 1989, с. 209]; 

**говорить як лисиця, а за пазухою камінь держить [П 1990, с. 286; П 1989, 

с. 209]; *з лисами і сам лисом станеш [П 1989, с. 209]; *кожна лисиця свій 

хвостик хвалить [П 1989, с. 209; П 1990, с. 395]; *кожна лисиця свій хвостик 

хвалить, а чужий ганить [Там же]; *хвостиком лисиця виляє і курочок хапає 

[П 1989, с. 211]; *лисиця спить, а кури бачить (їй сняться) [Збірка, с. 130; 
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П 1989, с. 210]; *лисячий хвіст, та вовчий рот [П 1989, с. 210]; *лисяча 

хитрість, заяче серце [Там же]; **мужик хитрий як лисиця (лис) [П 1991, 

с. 207]; **він тихий як лисиця [П 2001, с. 83, 277, 297]. 

 

ЛО́СЬ (ч.) – велика тварина родини оленячих з лопатоподібними рогами 

у самців [СУМ-11. – Т. 4, 1973. – с. 549]. П о з и т и в н і риси – міць (сила): 

**здоровий як лось [П 2001, с. 100]. 

 

МИ́ША (ж.) (рідко миш) – невеличка тварина ряду гризунів, переважно 

сірого кольору, з гострою мордочкою і довгим тонким хвостом [СУМ-11. – 

Т. 4, 1973. – с. 722]. П о з и т и в н і риси – досвідченість, кмітливість: *знає 

миша, де дірку прогризти [П 1989, с. 186]; **бігає як церковна миша [П 2001, 

с. 146]. Н е г а т и в н і риси – боягузтво (страх), відчай, жадібність, 

жалюгідність, корисливість, ледарство, насміхання (знущання), 

неврівноваженість, ненажерливість, непередбачуваність, підступність, 

полохливість (метушливість), розгубленість, тривожність (стурбованість, 

гнітючість, неспокій), хвалькуватість, хитрість, шкідливість: *боязливому і 

миш ведмідь [П 1990, с. 406]; *вліз би і в мишачу нору [П 1990, с. 275]; 

*погрожує миша кішці, та здалека [П 1989, с. 187]; **ховається як мишка в 

дірку [П 2001, с. 205]; **такий страх як із мишачої діри [П 2001, с. 213]; **очі 

му бігають як у миші [П 2001, с. 42]; **бігає мов перелякана миша [П 2001, 

с. 146]; *він би за гріш миш на мотузку аж до Львова гнав [П 1991, с. 108]; *і 

миша в свою норку тягне корку [П 1991, с. 103]; **виглядає як миш у пастці 

[П 2001, с. 90]; *миша у стозі, а піп у селі ніколи не згинуть [П 1991, с. 303; 

П 1989, с. 187]; *мишей топтати [СФУМ, с. 715]; *і миша не побіжить 

[П 2001, с. 246]; *кому смішки, а мишці слізки [П 1989, с. 185]; *нехай Бог 

боронить від скаженої миші [П 1991, с. 60]; **нищить як миша [П 2001, 

с. 139]; *коли б мишка не скакала, то б і ніжку не зламала [П 1989, с. 186]; 

**підішов до Василини тихенько як кіт до миші [П 2001, с. 330]; *мишача 

душа [СФУМ, с. 229]; **попастися як миша в пастку [Знаки, с. 366]; **як 

миша в пастці; наче в пастку (бідна) миш [СФУМ, с. 390]; **метушитися 
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мов миша в пастці [Знаки, с. 366]; **на серці (наче) миші заскребли 

(зашкребли, зашкрябали, скребуть, шкребуть, шкрябають) [СФУМ, с. 390-

391; Знаки, с. 366]; *кожна мишка свій хвіст хвалить [П 1990, с. 395]; **стеле 

язиком як миш хвостом [П 2001, с. 47]; *миш не одну має діру до ями [П 1989, 

с. 187]; *миша у стіжку (стозі) не загине (а піп на селі) [П 1989, с. 187]; 

*лякає миша кицьку, та сама з нори не вилазить [П 1990, с. 408]; *нема 

господаря вдома, то миші гризуться [П 1989, с. 187]; *чують миші, що кота 

нема дома [П 1989, с. 186]; **миша і на вівтар скаче як паламар не баче 

[П 1991, с. 309; П 1989, с. 186]; **і миш на престіл скаче як паламар не баче 

[П 1989, с. 186]; **як ніт газди в хижі, то і миші по столі скачуть [П 1989, 

с. 137]. 

 

ОЛЕ́НЬ (ч.) – велика жуйна тварина (свійська і дика) родини оленевих з 

гілчастими рогами і коротким хвостом [СУМ-11. – Т. 5, 1974. – с. 688]. 

Н е г а т и в н а риса – невихованість: **такий дикий як олень [П 2001, с. 79].  

 

ПАЦЮ́К (ч.) – шкідливий ссавець родини мишоподібних, значно 

більший за мишу, переважно з сірою шерстю і довгим лускатим хвостом 

[СУМ-11. – Т. 6, 1975. – с. 102]. Н е г а т и в н а риса – жадібність: **дивиться 

(зазирає, виглядає, вигляда, виглянув) як (мов) пацюк голодний з муки (крупів) 

[П 2001, с. 90, 133, 134, 125]. 

 

СЛО́Н (ч.) – великий травоїдний ссавець з довгим хоботом і двома 

бивнями, що живе в тропічній Африці та Азії [СУМ-11. – Т. 9, 1978. – с. 375]. 

П о з и т и в н і риси – міць (сила): **дужий (сильний) як слон [П 2001, с. 97, 

111]. Н е г а т и в н і риси – лінь, незграбність, схильність до перебільшення: 

**лінивий як слон [П 2001, с. 104]; **іде як слон [П 2001, с. 173, 177]; **ходить 

як слон [Там же]; **неповороткий як слон [П 2001, с. 105]; *зробити / робити 

з мухи слона (вола, бугая) [СФУМ, с. 601]; *прирівняв слона до комара [П 1991, 

с. 27]. 

 

http://sum.in.ua/p/6/102/2
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ТИ́ГР (ч.) – великий хижий звір родини котячих жовтогарячого 

забарвлення з чорними смугами [СУМ-11. – Т. 10, 1979. – с. 109]. 

П о з и т и в н і риси – мужність (відважність): **відважний як тигр [П 2001, 

с. 78]. Н е г а т и в н і риси – злість (агресивність): **злий як тигр [П 2001, 

с. 80]. 

 

ТХІ́Р (ч.) – хижий звірок родини куницевих з коштовним пухнастим 

хутром [СУМ-11. – Т. 10, 1979. – с. 332]. Н е г а т и в н а риса – шкідливість: 

**шкідливий як тхір [П 2001, с. 84]. 

 

ЧЕРЕПА́ХА (ж.) – покритий роговим або шкіряним панциром плазун, 

який повільно рухається на коротких кінцівках, що, як і голова, можуть 

втягуватися в панцир [Знаки, с. 638]. Н е г а т и в н і риси – повільність 

(незграбність): **як (мов, неначе) черепаха [СФУМ, с. 763]; **скорий 

(швидкий) як черепаха [П 2001, с. 121, 177, 183, 192]; **лізе (повзе) як черепах 

[Там же]; ходить як черепаха [Там же]. 

 

ЩУ ́Р (ч.) – те саме, що пацюк [СУМ-11. – Т. 11, 1980. – с. 611]. 

Н е г а т и в н і риси – жадібність, корисливість, надокучливість: **дивиться 

(зазирає, виглядає, вигляда, виглянув) як (мов) щур з муки (крупів) [П 2001, 

с. 90, 133, 134, 125]; *щур у млині не згине [П 1989, с. 225]; **як щур у носі 

[ЛК]. 

Я́СОЧКА (ж.) – те саме, що ласочка [СУМ-11. – Т. 11, 1980. – с. 658] 

(див. ще ласочка). П о з и т и в н і риси – граційність (енергійність, швидкість), 

веселість (радість), лагідність, ніжність: **стрибнула в хату мов ясочка 

[П 2001, с. 354]; **і ти вже як ясочка [П 2001, с. 354]; **вона в віконце підвела 

голову як ясочка, та й засміялася [П 2001, с. 354]; **весела як ясочка [П 2001, 

с. 89]; **як ясочки, грають Марусині очі [П 2001, с. 354]; **Тетяна в віконце 

виглядає як ясочка [П 2001, с. 354]; **дивиться як ясочка [П 2001, с. 133]. 
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4.3. Етнофразеологізми, пов’язані з птахами 

 

ГА́ЛКА (ж.) – птах родини воронових з чорним пір'ям, блискучим на 

спині [СУМ-11. – Т. 2, 1971. – с. 20] (див. ще ворона; ворон; крук). 

Н е г а т и в н і риси – ледарство, пліткарство: *галки ( галок) лічити (ловити) 

[СФУМ, с. 349]; *маленька галка, та рот великий (рот має, великий кусок 

м’яса ковтає, да рот велик) [П 1989, с. 214, 216]. 

 

ВО́РОН (ч.) – великий хижий птах із блискучим чорно-синім пір’ям, що 

живе подалі від осель (переважно в лісі) [СУМ-11. – Т. 1, 1970. – с. 740] (див. 

ще ворона; галка; крук). Н е г а т и в н і риси – високомірність, корисливість, 

обережність (обачність): **поглядає туди і сюди як той ворон хижий [П 2001, 

с. 340]; *на голу кість і ворон не паде (не б’є, не сяде, не паде) [П 1989, с. 216, 

223, 329]; *ворон ворону (воронові) очі (очей, ока, око) не виклює (видовбає, не 

клюєт, видзьобає), а хоч і виклює, то не вийме [П 1989, с. 213, 214, 217; Збірка, 

с. 185]. 

 

ВОРО́НА (ж.) – хижий птах із чорним або сірим пір’ям, що живе на 

деревах поблизу населених пунктів [СУМ-11. – Т. 1, 1970. – с. 740] (див. ще 

галка; ворон; крук). Н е г а т и в н і риси – агресивність, байдикування 

(неуважність), боягузтво, високомірність, корисливість, крикливість, 

ледарство, неврівноваженість, неосвіченість, неуважність, пліткарство, 

хвалькуватість, хижість, хитрість: *ворона за сім миль стерво чує [П 1989, 

с. 214]; *ґав (ґави, ворон) ловити [СФУМ, с. 350]; *лякана (стріляна, 

полохлива, налякана) ворона (і) куща боїться [П 2001, с. 340; П 1989, с. 216]; 

*в своїм гнізді і ворона сміла [П 1989, с. 213]; *у своїм гнізді і ворона яструбові 

очі виклює (виколе) [Збірка, с. 65; П 1989, с. 213]; *ворона в павиному 

(павичевім) пір’ї [П 2001, с. 234]; *і цариця ворона, коли спаде корона [П 1991, 

с. 244]; *на голу кістку і ворона не впаде, там паде, де чує поживу [П 1989, 

с. 216, 223, 329]; *старий ворон не каркне мимо (даром (пусто) не кряче) 

[Там же]; **кричить наче (як) ворона над курчам [П 2001, с. 136]; *ворон 
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лічити (ловити) [СФУМ, с. 349]; *вороняче гніздо в голові має [П 1989, с. 215]; 

*ворона і (й) за море літала (літає), (а все) та дурна (вороною, чорна) 

верталась (вертала, вертається) [П 1989, с. 214; Збірка, с. 115]; *ворона ти в 

рот залетить [П 1991, с. 32]; *стули рота, бо ворона влетить [П 1990, с. 244, 

416]; **не роззявляй рота, бо ворона (як) летітиме (залетить), так і влетить 

іще [Там же]; *маленька ворона, та рот великий (рот має, великий кусок м’яса 

ковтає, да рот велик) [П 1989, с. 214, 216]; ворона хоч мала (маленька, літає), 

а рот має великий (велике, дурний голову задирає) [Там же]; *новину ворона на 

хвості принесла [Там же]; *і ворона хвалить воронят [П 1989, с. 215]; 

**розскубують мов (як) ґави солому [П 2001, с. 197]; **злетілися як ворони на 

стерво [П 2001, с. 184]; **каркає як ворона (ворон), а хитрий як чорт [П 2001, 

с. 135, 219]; **мужик як ворона, а хитер як хто іной [Там же]; **москаль як 

ворона, та хитріший чорта [Там же]; **мужик дурний як ворона, а хитрий як 

чорт [Збірка, с. 114, 131]; **дурний (говорить) як ворона, а хитрий як чорт 

[П 1990, с. 340, 387]; **каркає як ворона, а хитрий як чорт [Там же]; 

**хитрий як чорт, а дурний як ворона(впертий як свиня) [П 2001, с. 83, 98; 

П 1990, с. 387, 388]; **дурний як ворона, а хитрий як біс [Там же]. 

 

ГО́ЛУБ (ч.) – птах ряду голубоподібних з різнобарвним пір’ям та 

великим волом [Знаки, с. 119] (див. ще голубка). П о з и т и в н і риси – 

ввічливість, безневинність, трепіт: **мов голуб воркує; як голуб воркував цілий 

день [ЛК]; **чистий як голуб білий [ЛК]; *голуб’яче серце має [П 1990, с. 250]. 

Н е г а т и в н і риси – жадібність, тужливість: **жалібно як голуб [ЛК]; 

**голуб гукає як пари шукає [Збірка, с. 142]. 

 

ГОЛУ ́БКА (ж.) – самка голуба [СУМ-11. – Т. 2,1971. – с. 119] (див. ще 

голуб). Н е г а т и в н і риси – заздрість, тужливість: *не остри зубки на чужі 

голубки, а свою май, тоді і кусай [П 1990, с. 83]; **аж як голубка без голуба 

[П 2001, с. 340]. 
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ГО́РЛИЦЯ (ж.) – лісовий птах, менший від голуба; дикий голуб [Знаки, 

с. 145]. П о з и т и в н і риси – елегантність, скромність, тендітність: **сиділа 

на снопику як горлиця [П 2001, с. 340]; *та в мене жінка тиха як горлиця 

[П 2001, с. 341]; **дівка як горлиця [П 2001, с. 34]. Н е г а т и в н і риси – 

тужливість (переживання): **битися як горлиця [СФУМ, с. 30]. 

 

ГОРОБЕ́ЦЬ (ч.) – маленький сірий птах, який живе переважно поблизу 

житла людини [СУМ-11. – Т 2, 1971. – с. 135]. П о з и т и в н і риси – доброта, 

досвідченість: *і в горобця є серце [П 1989, с. 217]; *хоч який горобець 

маленький, а серце має [Там же]; *горобець малий (маленький), а серце 

(серденько) має (та й то має серце) [Там же]; *старий (стріляний; 

обстріляний) горобець (птиця) [СФУМ, с. 162; П 2001, с. 263, 273; ЛК]; *то 

стріляний горобець [П 1989, с. 218; П 1990, с. 167, 317]; *стріляного (старого) 

горобця на полові (полову, половою, м’якушкою) не обдурили (обдуриш, 

зловиш); не вчи старого горобця на м’якині [Там же]; *знає старий горобець 

усі шпари в клуні [П 1989, с. 217]. Н е г а т и в н і риси – байдикування 

(ледарство), безрозсудливість, боягузтво, веселість, зазнайкуватість, 

корисливість, легковажність, неосвіченість, пихатість, слабкість 

(невпевненість), хитрість: *давати горобцям дулі [СФУМ, с. 176; ЛК]; 

*навчився горобцям дулі давати [П 1990, с. 316]; *слово вилетить горобцем, а 

вернеться волом [П 1990, с. 276, 297, 298, 301; П 2001, с. 318]; *слово (мов) – 

не горобець, (назад) вилетить (випустиш), не піймаєш (як то вже не 

спіймаєш) [Там же]; *вирветься слово, а воно не горобець, не впіймаєш 

[Там же]; *вилетить горобцем – не спіймаєш червінцем [Там же]; **ішов як 

лев, упав як горобець [222, с. 238]; **бився як тигр, а упав як горобець 

[Там же]; **сміливий як горобець в терені [Там же]; **веселий як горобець [П 

2001, с. 89]; *горобця у полі заганяє [222, с. 238]; *цей горобець на м’якому не 

сяде [Збірка, с. 110]; *горобці цвірінькають у голові (макітрі) [СФУМ, с. 162]; 

*горобці в макітрі цвірінькають[ЛК]; *в його макітрі горобці цвірінькають 

[Там же]; *воробці тобі в голові цвірінькають [П 1989, с. 217]; *в голові му 

горобці цвіркають [П 1990, с. 227]; **цвірінчить як горобець [П 2001, с. 144]; 
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*дурному в голові все горобці свищуть [П 1990, с. 343]; *на горобця не гляне 

[222, с. 239]; *такий з нього їдець як воробець [П 2001, с. 55]; *і воробець на 

м’яку галузку не сяде [П 1990, с. 422]. 

 

ГУСА́К (ч.) – самець гуски [СУМ-11. – Т 2, 1971. – с. 197] (див. ще 

гуска). Н е г а т и в н а риса – істеричність: *жінці плакати, що гусакові 

босоніж ходити [П 1990, с. 94]. 

 

ГУ ́СКА (ж.) (множ. гуси) – великий водоплавний свійський і дикий птах 

з довгою шиєю; самка гусака [СУМ-11. – Т 2, 1971. – с. 198] (див. ще гусак). 

Н е г а т и в н і риси – зневіра, гординя, неосвіченість, неохайність, пліткарство 

(брехливість), роздратування, хвалькуватість, хитрість: **опустив крила як 

обскубана (підскубана) гуска [П 2001, с. 189]; **несе свою голову як гуска 

[П 1990, с. 394]; **дурна як гуска [П 2001, с. 97]; **наче гуси ночували [ЛК]; 

гусей підпускати [П 2001, с. 237]; **як дві баби та гуска, то ввесь базар 

[П 1991, с. 130; П 1990, с. 144]; *гусей дражнити [Знаки, с. 163]; *ірон. 

хвалилися гуси, що їх предки Рим спасли [П 1990, с. 394]; **хитрий як 

Панасова гуска [П 2001, с. 84]. 

 

ДЕРКА́Ч (ч.) – невеликий перелітний птах з жовтувато-бурим 

оперенням, який відзначається характерним скрипучим криком [СУМ-11. – 

Т. 2, 1971. – с. 252]. Н е г а т и в н а риса – брехливість: **бреше як деркач 

дерчить [П 2001, с. 124]. 

 

ДЯ́ТЕЛ (ч.) – лісовий з довгим, гострим та міцним дзьобом птах, який 

добуває їжу з щілин кори дерева [Знаки, с. 210]. Н е г а т и в н а риса – 

стервозність: **клює як дятел [П 2001, с. 135, 178].  

 

ЖА́ЙВОРОНОК (ч.) – польова чи степова співуча пташка ряду 

горобцеподібних [СУМ-11. – Т. 2, 1971. – с. 503]. П о з и т и в н і риси – 

веселість (радість), лагідність (доброзичливість): **весела як весняний 
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жайворонок [П 2001, с. 89]; **припадає як жайворонок до землі [П 2001, 

с. 194]. 

 

ЖУРАВЕ́ЛЬ (ч.) – великий перелітний птах з довгими ногами, шиєю і 

прямим гострим дзьобом, живе на лісових та степових болотах [СУМ-11. – 

Т. 2, 1971. – с. 547]. Н е г а т и в н і риси – жадібність, лінивість, невпевненість: 

*внадився журавель до бабиних конопель [П 1989, с. 218]; **унадився як 

журавель до конопель [П 2001, с. 209]; *журавлі прилетіли і полудень 

принесли [П 1989, с. 218]; *журавель у небі [П 2001, с. 240]. 

 

ЗОЗУ́ЛЯ (ж.) – перелітний птах-самка з світло- чи бурувато-сірим 

оперенням, який поширений у Європі й Азії, кладе яйця в чужі гнізда та 

живиться комахами [СУМ-11. – Т. 3, 1972. – с. 678]. П о з и т и в н а риса – 

оптимізм: *ще й на нашій вулиці зозуля закує [П 1989, с. 218]. Н е г а т и в н і 

риси – боягузтво (повільність): **ховається як зозулька в кропиві [П 2001, 

с. 205]; *тобі за тою роботою зозуля закує [П 1989, с. 288]. 

 

ІНДИ́К (ч.) – великий свійський птах родини фазанових, якого 

вирощують на м’ясо; індійський півень [Знаки, с. 262]. Н е г а т и в н і риси – 

агресивність, безграмотність, впертість, гордовитість, недоумкуватість, 

образливість, підступність, придурювання (натріщування): **сердиться як 

індик на червоне [П 2001, с. 82, 140]; **грамотний як попів індик [П 2001, 

с. 75]; *індик (єндик) довго думав та й здох (у борщ попав, поки ворота не 

вбили) [П 1989, с. 178; ЛК]; *індик теж лічить себе за пана [П 1991, с. 229]; 

**ходить як індик переяславський [П 2001, с. 176]; *хоч не співає індик, так 

думає доволі [П 1989, с. 178]; *індик хоч не співа, та багацько думає [П 1989, 

с. 178]; **надувшись (надувся, надутий, наприндивсь) як індик [Там же]; **як 

індик надувся, а як дурний усміхнувся [ЛК; П 2001, с. 74; СФУМ, с. 275]; **а 

Карпо собі надувся мов індик [П 2001, с. 343]; понадувалось як індики, і на 

двері косо поглядало [Там же]; *не будь тим індиком, що моркву риє [П 1989, 
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с. 176]; *індик хвалився, то й у борщ попав [П 1989, с. 178]; *не приставляйся 

мерзлим індиком [П 1989, с. 178]. 

 

КА́ЧКА (ж.) – водоплавний свійський і дикий птах, цінний своїм пір’ям 

[Знаки, с. 277]. П о з и т и в н а риса – чутливість: **чуткий як утка [П 2001, 

с. 120]. Н е г а т и в н і риси – боягузтво, незграбність: *влітку (вліті, літом) і 

качка прачка, а взимі (зимою) і (й) Тереся не береться (жінка неборачка, Феся 

не береться, невістка не хоче, пес не хоче, і (то й) дівка шмаркачка, і та не 

хоче) [П 1989, с. 80]; *на молоці і качка прачка [Там же]; *літом і качка – 

прачка [Збірка, с. 217]; *ходить, гій розбита качка [П 2001, с. 174]; **так іде 

як розламана качка [Там же]. 

 

КВО́ЧКА (ж.) – курка, що висиджує або водить курчат [Збірка, с. 280] 

(див. курка; курча; півень). Н е г а т и в н і риси – конфліктність, нав’язливість 

(надокучливість), невихованість, хижацтво: **розкудкудакалась (розквокалась) 

мов (як) квочка (над курчатами) [П 2001, с. 139, 140]; **заклопотався як 

квочка коло курчат [П 2001, с. 134, 146, 187, 280, 315; ЛК]; **клопочеться як 

курка з яйцем [Там же]; **розсівся як квочка [П 2001, с. 198]; **напав як кібець 

на квочку [П 2001, с. 82, 158, 187]; **сердитий як квочка [Там же]. 

 

КРУ́К (ч.) – великий хижий птах із блискучим чорно-синім пір'ям, що 

живе подалі від осель (переважно в лісі) [СУМ-11. – Т. 4, 1973. – с. 372] 

(див ще галка; ворон; ворона). Н е г а т и в н і риси – сварливість, хижість: 

**розкаркалися мов круки, як крук закракав [П 2001, с. 135]; *злетілися круки 

на опустілі луки [П 1989, с. 217]. 

 

КУ́РКА (ж.) – свійська птиця, яку розводять на м’ясо і для одержання 

яєць [Знаки, с. 323] (див. квочка; курча; півень). П о з и т и в н а риса – 

везучість: *і сліпа курка знайде іноді (деколи найде) зерно (на зерно трафить) 

[П 1989, с. 179]. Н е г а т и в н і риси – безхарактерність, боягузтво, 

брехливість, високомірність, відчуття провини, забудькуватість, зневага, 
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знервованість, гіперактивність, нав’язливість (надокучливість), 

ненажерливість, неосвіченість (недоумкуватість), оптимізм, пліткарство, 

хижацтво, хитрість: *тихого та смирного й кури клюють [П 1990, с. 423]; 

*кожна курка на своїм сміттю сміла [П 1990, с. 393, 395, 404; П 1989, с. 142, 

179, 181]; *і півень серед курей хоробрий [П 1989, с. 181]; *сиди тепер та й 

кукурікай [П 1990, с. 455]; *у попа (піст) на устах піст, а в зубах курячий 

хвіст [П 1991, с. 307]; *мудріше (мудрішій тепер) яйце від курки (ніж кури) 

[П 1990, с. 329]; *яйце хоче бути мудрішим від курки [Там же]; *яйця 

починають курей учити [П 2001, с. 346]; **опустив голову як здохла курка 

крила [П 2001, с. 33]; *куряча (закоротка, куряча) пам’ять [СФУМ, с. 483; 

ЛК]; *кури засміють (сміятимуться) [СФУМ, с. 320]; *кури будуть сміятися 

[ЛК]; **вертиться (як, мов, ніби) мокра курка [СФУМ, с. 320; П 2001, с. 151, 

253]; **носиться як (мов, наче) курка з яйце [СФУМ, с. 441]; **як курка з 

яйцем [П 2001, с. 280]; **(не бігай) бігає як курка з яйцем [П 2001, с. 134, 146, 

187, 280, 315; ЛК]; **носиться як курка з яйцем [Там же]; **носиться 

(розбігалась) (з ним) як курка з яйцем [Там же]; **клопочеться як курка з 

яйцем [Там же]; *кому що, а курці просо [П 2001, с. 346]; *курячий мозок 

[СФУМ, с. 401]; *куряча (курячі) голова (голови) [СФУМ, с. 157; ЛК; П 2001, 

с. 250]; **дурний (розумний) як Химині кури [П 2001, с. 77, 98]; **у нього розум 

як у курки [Там же]; *біду курка співом зустрічає [Збірка, с. 209]; *про тебе й 

кури говорили [П 1990, с. 288]; *розкажи курці, а вона всій вулиці [П 1990, 

с. 291]; *сердиться якби йому курка хліб украла [П 2001, с. 82, 158, 187]; 

**спав на него як ястріб на курку [Там же]; **як (мов, немов) курячим зубом 

обчеркнутий [СФУМ, с. 458; ЛК]; *чує курка носом, де поживиться просом 

[Збірка, с. 95]. 

 

КУРЧА́ (с.) – пташа курки [СУМ-11. – Т. 4, 1973. – с. 413] (див. ще 

курка; півень; квочка). Н е г а т и в н і риси – боягузтво, розсіяність 

(розгубленість), хитрість: **всі розбігаються як курчата від шуліки [П 2001, 

с. 315]; **що ж ти наче курчат розгубила [П 2001, с. 346]; *з вареної 

крашанки курча висидить (вилупить) [СФУМ, с. 84; ЛК]; *він такий, що з 
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вареної крашанки курча висидить [П 1990, с. 454; П 2001, с. 113, 114]; *з 

печеного яйця живе курча висидить [Там же]; *добрий жук: він з печених яєць 

курчат висиджує [П 2001, с. 113, 114]; *такий, що з вареної крашанки курча 

висидить [Там же]. 

 

КУЛИ́К (ч.) – невеликий болотяний птах з довгими ногами та довгим 

дзьобом [СУМ-11. – Т. 4, 1973. – с. 390]. Н е г а т и в н і риси – глузування, 

гордовитість (зазнайкуватість), образливість: *насміхався кулик з болота та й 

сам туди заліз [П 1989, с. 219]; *кожний кулик своє болото хвалить [П 1989, 

с. 219]; **не дурно він надувся як кулик на вітер [П 2001, с. 346]. 

 

ЛА́СТІВКА (ж.) – перелітний птах ряду горобцеподібних з вузькими 

гострими крилами, стрімкий у льоті [СУМ-11. – Т. 4, 1973. – с. 452]. 

П о з и т и в н і риси – кмітливість (нерозторопність): **літає як ластівка 

[П 2001, с. 184]. Н е г а т и в н а риса – балакучість: **щебече як ластівка 

[П 2001, с. 144]; *дочка як ластівка: пощебече, пощебече та й полетить 

[Збірка, с. 162]. 

 

ЛЕБІ́ДКА (ж.) – самка лебедя [СУМ-11. – Т. 4, 1973. – с. 458] (див. ще 

лебідь). П о з и т и в н і риси – граційність (елегантність): **дівчина як лебідка 

[П 2001, с. 35]; **пливе мов лебідка [П 2001, с. 191]. 

 

ЛЕ́БІДЬ (ч.) (множ. лебеді) – великий перелітний дикий водоплавний 

птах з довгою, красиво вигнутою шиєю і білим (рідше чорним) пір’ям [СУМ-

11. – Т. 4, 1973. – с. 458] (див. ще лебідка). Н е г а т и в н а риса – наляканість: 

*такий білий, що аж лебеді вхоплять [П 2001, с. 87]; *дочитався до білого 

лебедя [П 1990, с. 314]; **білий як лебідь [П 2001, с. 87]. 

 

ОРЕ́Л (ч.) – великий хижий птах родини яструбових, що водиться в 

горах або степах різних частин світу [СУМ-11. – Т. 5, 1974. – с. 743]. 

П о з и т и в н і риси – відважність (сила), працьовитість: *краще битися 
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орлом, ніж жити зайцем [П 1989, с. 219]; **хлопець (чоловік; козак) як (наче) 

орел [П 2001, с. 39, 43, 219, 347]; **дужий (сильний) як орел [П 2001, с. 96, 

111]; *орел найлучче літає, але й мало спочиває [П 1989, с. 220]. Н е г а т и в н і 

риси – агресивність (жорстокість), знущання (глузування), ревнивість: *орли 

б’ються, а молодцям пір’я [П 1991, с. 59]; *над пішим орлом і сорока з колом 

[П 1989, с. 220]; *бачать очі ревниві дальше, ніж орлині [П 1990, с. 63]. 

 

ПА́ВА (ж.) – великий південноазіатський птах родини фазанових, самці 

якого мають яскраве оперення і довгий барвистий хвіст, що розпускається у 

вигляді віяла [Знаки, с. 428] (див. ще павич). Н е г а т и в н і риси – 

гордовитість, зарозумілість, зверхність: **походжає (ходить) як пава [П 2001, 

с. 174, 175; ЛК]; **як (мов, ніби) пава [СФУМ, с. 479]; **мов павич і пава [ЛК]; 

*видно паву і по носі, що бродила по просі [П 1989, с. 220]; **дівка (вбран, 

убрана) як пава [П 2001, с. 27, 34, 39, 105, 190]; **пишається (пишна) як пава 

[Там же]; задирає собі ніс як пава хвіст [Там же]. 

 

ПАВИ́Ч (ч.) – самець пави [СУМ-11. – Т. 6, 1975. – с. 7] (див ще пава). 

Н е г а т и в н і риси – гордовитість, зарозумілість: *ходити павичем [СФУМ, 

с. 749-750]; **мов павич і пава [ЛК]. 

 

ПАПУ́ГА (ч. і ж.) – це лісовий тропічний птах, звичайно з яскравим і 

різнобарвним пір’ям, здатний наслідувати людську мову [СУМ-11. – 

Т. 6, 1975. – с. 59]. Н е г а т и в н а риса – балакучість: **перебалакає як папуга 

[П 2001, с. 123]. 

 

ПЕРЕПІ́ЛКА (ж.) – невеличка польова перелітна пташка родини 

фазанових, яка має темно-буре плямисте забарвлення [Знаки, с. 240]. 

Н е г а т и в н а риса – боягузтво: *перепілка кричить під дощем [П 1989, 

с. 382].  
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ПІ́ВЕНЬ (ч.) (діал. когут) – свійський птах з червоним гребенем на 

голові, пишним хвостом і шпорами на ногах; самець курки [СУМ-11. – 

Т. 6, 1975. – с. 380] (див. квочка; курка; курча). Н е г а т и в н і риси – 

агресивність, боягузтво, неосвіченість (недоумкуватість), пихатість, 

сором’язливість: *драчливий півень ситий не буває [Збірка, с. 118]; **розмова 

як у півня з курчатами [П 2001, с. 140]; *на батьковому смітнику і півень 

воєвода [П 1990, с. 393, 395, 404; П 1989, с. 142, 179, 181]; *кожен (кожний) 

півень (когут) на своєму (своїм, свій) смітнику (сміттю) пан (господиня, на 

гребінь гордий сміливий) [Там же]; *і когут (півень) на своїм сміттю господар 

(гордий) [Там же]; *всякий півень на своєму сміттю гордий [Там же]; *і когут 

ся хвалиться (сміливий) на своїм сміттю [Там же]; *у дурного півня дурна й 

пісня [П 1991, с. 48; П 1989, с. 182]; *ходити півнем (півником) [СФУМ, 

с. 750]; **червоний як півень [П 2001, с. 119]; **як півень розмальований 

[СФУМ, с. 504]. 

 

ПУГА́Ч (ч.) – хижий нічний птах ряду совоподібних, який живиться 

дрібними гризунами [СУМ-11. – Т. 8, 1977. – с. 384] (див. ще сич; сова). 

Н е г а т и в н і риси – невдоволеність (образливість, похмурість), самолюбство 

(зазнайкуватість): **нахмурив брови мов пугач [П 2001, с. 29]; *нащо пугачеві 

дзеркало, коли він і так знає, що гарний [П 1989, с. 221]; *не показуй пугачеві 

дзеркало, він сам знає, що красивий [Там же]. 

 

СИНИ́ЦЯ (ж.) – маленька співуча пташка з різнобарвним оперенням 

ряду горобцеподібних [СУМ-11. – Т. 9, 1978. – с. 182]. П о з и т и в н а риса – 

цілеспрямованість: *піймати (спіймати) синицю в руку [СФУМ, с. 515]. 

Н е г а т и в н і риси – неосвіченість, самозадоволення, хвалькуватість: 

**безглузда (дурна) як синиця [П 2001, с. 97]; *мати синицю в жмені [СФУМ, 

с. 377]; *ліпше синиця в руках, ніж голуб на стрісі [П 1990, с. 78]; *краще 

(лучче, ліпше) синиця в жмені (руці, руках), ніж журавель (голуб, орел) у небі 

(під небесами) [П 1989, с. 220]; *хвалилася синиця, що море запалить [П 1990, 

с. 397]; *синиця слави наробила, а моря не запалила [П 1989, с. 221]; *літала 
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синиця море запалити, моря не запалила, а шуму наробила [Там же]; *синиця 

море запалила [Там же]. 

 

СИ́Ч (ч.) – хижий нічний птах бурого кольору родини совиних [СУМ-11. 

– Т. 9, 1978. – с. 209] (див. ще пугач; сова). П о з и т и в н а риса – 

досвідченість: *старий сич [СФУМ, с. 649]. Н е г а т и в н і риси – 

безхарактерність; гордовитість; пихатість; озлобленість (ображеність, 

агресивність); похмурість (невдоволеність): *ні сич, ні сова [ЛК]; **сиче́м (як 

сич) жити [СУМ-11. – Т. 9, 1978. – с. 209]; *а сич в лісі та на стрісі недолю 

віщує [П 2001, с. 74, 290, 327, 352]; **а ви як сичі, понадувались [Там же]; 

**мов сичі надуті [Там же]; **мов сич на сову [ЛК]; *сиче́м (сича́ми) сиді́ти 

(диви́тися і т. ін.) [СУМ-11. – Т. 9, 1978. – с. 209]; **як (мов, ніби) сич 

[СФУМ, с. 649]. 

 

СОВА́ (ж.) – хижий нічний птах з великою круглою головою, великими 

очима й коротким гачкуватим дзьобом [Знаки, с. 558-559] (див. ще пугач; сич). 

П о з и т и в н а риса – мудрість: **головатий як сова [П 2001, с. 33]. 

Н е г а т и в н і – брехливість, боягузтво, впертість (наївність), гордовитість 

(амбітність), егоїзм, нав’язливість, невдоволеність (похмурість), 

недосвідченість, непорядність, озлобленість, самолюбство (зазнайкуватість), 

хвалькуватість, хижість, хитрість: *сова плаче – сліз не має [П 1989, с. 222]; 

**не бачила сова орла (сокола) як уздріла, то аж зомліла [П 1989, с. 221]; 

*коли сова заструбіє, то вище сокола літає [П 1989, с. 221]; *не бачить сова, 

яка сама [Пазяк 1989, с. 221]; *не бачить сова яка сама [П 1989, с. 221]; *не 

бачить сова яка сама, зате інших бачить [П 1989, с. 221]; **вчепився як сова 

кігтями [П 2001, с. 160]; **виглядає як сова [П 2001, с. 90]; *не бачити 

смаленої сови [СФУМ, с. 25; ЛК; П 1990, с. 265]; *ти ще не бачив смаленої 

сови [Там же]; *сові сонце очі коле (ріже) [П 1989, с. 222]; **Марія ходила як 

сова, насуплена [П 2001, с. 74, 290, 327, 352]; **надувся як сова [Там же]; *чи 

совою об пень, чи пнем об сову [П 1989, с. 222]; *чи совою в пень, чи (пнем об 

сову) совою в дуба, (усе сові біда) а все сові (сова буде) буба (лихо) [П 1989, 
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с. 222; П 1991, с. 162]; *знає сова, що красна сама [П 1989, с. 221]; *і сова 

казала, що її діти найкращі [Знаки, 559]; *і сова (своїх дітей; свої діти) 

хвалить свої діти [П 1989, с. 221; Збірка, с. 156]; *у сови погані совенята, а все 

їй найкращі [Там же]; *хвалила сова своїх дітей (своїми дітьми), що найкращі 

в світі (її діти найкращі) [П 1990, с. 397]; *і сова казала, що її діти найкращі 

[П 1989, с. 221]; *сліпа сова мишей ловить [П 1990, с. 183]; *знати (видно, 

пізнати) сову по польоту (пір’ю, льоту) [П 1989, с. 221]; *сова (хоч) спить, та 

курей бачить [П 1989, с. 222]; *сова знає, де кури ночують [П 2001, с. 352]. 

 

СО́КІЛ (ч.) – хижий птах родини соколиних з міцним гачкуватим 

дзьобом, кривими кігтями і довгими гострими крилами [СУМ-11. – Т. 9, 1978. 

– с. 438]. П о з и т и в н і риси – працьовитість, сміливість, швидкість 

(кмітливість): *сокіл на одному місці не сидить, а де бачить птаха туди й 

летить [Збірка, с. 36]; **сміливий як сокіл [П 2001, с. 112]; **бравий як сокіл 

[П 2001, с. 352]; *сокіл з місця, а сова (ворона) на місце [П 1989, с. 221, 222]; 

*не виділа сова сокола [Там же]; *де соколи літають, там ворони не пускають 

[Там же]. Н е г а т и в н і риси – невезучість, підступність, хвалькуватість, 

хижість: *мавши сокола в руках та впустити [П 1989, с. 222]; *ворона з місця 

– сокіл на місце [П 2001, с. 352]; *для людей постіл, для мене сокіл [П 1990, 

с. 61, 119; П 2001, с. 39]; **моя дитина кому як постріл, а мені як сокіл [Там 

же]; **людям таке як постіл, а мені таке як сокіл [Там же]; *знати (видно, 

пізнати) сокола по (його) польоту (лету), а доброго молодця по походці (сову 

по погляду) [П 1989, с. 222]. 

 

СОЛОВЕ́Й (ч.) – маленький перелітний корисний птах родини 

горобиних з сірим оперенням, самець якого чудово співає, особливо в період 

гніздування [СУМ-11. – Т. 9, 1978. – с. 444]. П о з и т и в н і риси – 

індивідуальність, самодостатність: *в кожного солов’я пісня своя [П 1989, 

с. 223]; *соловейко – мала пташка, а май знає [П 1989, с. 223]. Н е г а т и в н і 

риси – запальність (тужливість), неосвіченість: *виводити (заливатися, 
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розливатися, співати) соловейком (солов’єм) [СФУМ, с. 681]; *який соловей, 

така й пісня [П 1991, с. 48]; *у дурного солов’я дурна пісня [Там же]. 

 

СОРО́КА (ж.) – лісовий птах родини воронових з довгим хвостом і 

чорно-білим пір’ям, що видає характерні звуки – скрекотіння [СУМ-11. – 

Т. 9, 1978. – с. 463]. Н е г а т и в н і риси – балакучість, брехливість, 

зазнайкуватість, зрадливість, жадібність, корисливість (хитрість), крикливість, 

лицемірство, невихованість, неврівноваженість (неадекватність), 

неосвіченість, непосидючість, неспокійність, сварливість, стурбованість, 

підступність, пліткарство: *сорока скрекотала – гості казала (кличе, прийдуть 

гості, гостей кличе, бо гостей хоче) [П 1989, с. 224, 382]; *сорока скрегоче – 

дівка того хоче, бо гості будуть [Там же]; *сорока гостей кличе (накликала) 

[Там же]; *і сорока розказує, та толку мало [П 1989, с. 223]; **Олена як та 

сорока, скрекоче [П 2001, с. 129, 352]; **говорить як сорока скрекоче 

(білобока) [Там же]; **балакучий (торохтить, скрекоче, розскреготалась) як 

сорока [П 2001, с. 123, 142, 143; ЛК]; **набудував як сорока [П 2001, с. 18]; 

**піймала як сорока Якова [П 2001, с. 51]; *високо сорока літає, та дома не 

ночує [П 1989, с. 223]; *сама скаже сорока де гніздо звила [Збірка, с. 132]; 

**дивиться (зазирає) як сорока в кість (кістку) [П 2001, с. 133, 134, 125, 126]; 

**будеш глядів так як сорока в кістку [Там же]; *заглядає як сорока на (голу) 

кістку [Там же]; **ходить, заглядає як сорока в кістку [Там же]; *на голу 

кістку і сорока не впаде [П 1989, с. 223, 229; П 1990, с. 43]; *знає сорока, де 

зиму зимувати [П 1989, с. 223]; **так кричить як сорока на тині [П 2001, 

с. 137]; *загубила сорока хвіст [П 1989, с. 223]; *не роззявляй рота, бо сорока 

влетить [П 1990, с. 244, 416]; **скаче як сорока [П 2001, с. 202]; **дурний 

думає як сорока літає [П 1990, с. 341]; **вертиться як сорока на тину 

[П 2001, с. 151]; **примостився як сорока на колу (кілку) [П 2001, с. 66, 186]; 

**як сорока в (на) кістку (кілку, тернині, тину) [СФУМ, с. 677]; 

**заливається як сорока на гілці [П 2001, с. 134]; **живе як сорока на тину: 

хто йде, сполохне [П 2001, с. 66]; *сорока скаже, що сир, та й ухопить 

[П 1989, с. 224]; *сорока біла, а душа чорна [П 1989, с. 224]; *двох сорок разом 
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за хвіст не вдержиш [П 1989, с. 223, 224]; *всяка сорока від свого язика 

страждає [Там же]; *сорока з тину, а десять на тин [Там же]; *одна сорока з 

плота, а десять на [Там же]; *сорока з місця, а десять на місце [Там же]; 

*сорока з плоту, а десять на її місце [Там же]; *сорока – сороці, ворона вороні 

(скаже), так і пішло (піде чутка) [Там же]; *сороки колодязь перевернули 

[П 1991, с. 361]; *(цю вістку) сорока на хвості принесла (вістку) [П 1989, 

с. 224; П 2001, с. 273; П 1990, с. 284]; **а дівчата мов ті сороки, цокотали 

[П 2001, с. 352, 353]; *сорока – жіноча розмова [Там же]; **(мов, як) сорока на 

хвості рознесла (принесла, розносить) [СФУМ, с. 677]; **як сорока на хвості 

[СФУМ, с. 677]. 

 

ЧА́ЙКА (ж.) – морський водоплавний птах родини сивкових [СУМ-11. – 

Т. 11, 1980. – с. 264]. Н е г а т и в н і риси – повільність, скиглення: 

**вибирається як чайка за море [П 2001, с. 152]; **скиглить (видасть) як 

чайка [П 2001, с. 142, 163]. 

 

ЧА́ПЛЯ (ж.) – болотний дикий перелітний птах з великим дзьобом, 

довгою шиєю і довгими ногами, який живиться комахами, рибою, 

земноводними, плазунами та дрібними ссавцями [СУМ-11. – Т. 11, 1980. – 

с. 268]. П о з и т и в н і риси – кмітливість (енергійність): **бадьоритися як та 

чапля [П 2001, с. 145]. 

 

ШПА́К (ч.) – невеликий перелітний співучий птах ряду горобиних з 

коротким хвостом, прямим дзьобом і великими крильми [Знаки, с. 652]. 

Н е г а т и в н і риси – несправедливість, хвалькуватість: **вилетить 

(вилетит) як шпак, (а) люди зроблять як сак [П 2001, с. 126, 183]; **вилетіло 

як мак, учинилося як шпак [Там же]; *учений шпак говорить всяк [П 1990, 

с. 289]. 

 

Я́СТРУБ (ч.) – хижий птах з коротким гачкуватим дзьобом, гострими 

загнутими пазурами, що водиться в лісах різних частин світу [СУМ-11. – 
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Т. 11, 1980. – с. 658]. Н е г а т и в н і риси – жадібність, жорстокість, 

підступність: унадився, гий яструб до курят [Пазяк 2001, с. 209]; *яструбом 

накинутися [ЛК]; *жалів яструб курку, доки всю обскуб [П 1989, с. 224]; 

*цілував яструб курочку до останньої пір’їнки [Там же]; *ловить яструб 

безкарно кури, а голуба і за просо б’ють [Там же]. 

 

4.4. Етнофразеологізми, пов’язані з назвами риб та раком  

 

В’Ю́Н (ч.) – надзвичайно рухлива риба з видовженим гнучким тілом 

[СУМ-11. – Т. 1, 1970. – с. 795]. П о з и т и в н і риси – спритність (кмітливість, 

прудкість): **спритний як в’юн [П 2001, с. 83]. Н е г а т и в н і риси – 

брехливість, жорстокість, непосидючість (хитрість), підступність: *в’юном 

звиватися [П 2001, с. 154, 235]; **кидається як посолений в’юн [П 2001, с. 80, 

81, 82, 178]; *ходити в’юном [СФУМ, с. 749]; **крутиться як (мов) посолений 

в’юн [П 2001, с. 179]; **збивається (в’ється, крутитися) як (мов, ніби) в’юн в 

(на) посолений (в ополонці, на сковороді, посолений, в очереті) [ЛК; СФУМ, 

с. 144; П 2001, с. 151, 154, 180]; *витися (звиватися, крутитися, 

викручуватися і т. ін.) в’юном (лисом), в’юном в’юнились [ЛК; П 2001, с. 89, 

151]; *викручуватися (витися, звиватися, крутитися) в’юном [СФУМ, с. 88]. 

 

О́КУНЬ (ч.) – прісноводна хижа риба родини окуневих зеленувато-

жовтого кольору, з чорними поперечними смугами і червонуватими нижніми 

плавниками [СУМ-11. – Т. 5, 1974. – с. 686]. Н е г а т и в н а риса – впертість: 

**ставиться (став) як (мов) окунь проти води [П 2001, с. 203]. 

 

РА́К (ч.) – покрита панцером безхребетна прісноводна тварина класу 

членистоногих з великими клішнями біля голови і черевцем, схожим на хвіст 

[Знаки, с. 494]. Н е г а т и в н і риси – безвихідь, ледачість, лицемірство 

(підступність), наглість, надокучливість, невдячність, незграбність, 

недоброзичливість (жорстокість), перебільшеність, повільність, сором: 

**сісти (сів) як рак на мілині (мілкому) [СФУМ, с. 652; П 2001, с. 201]; 
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**лишитись наче рак на мілині [ЛК]; **сів як рак на мілкому [Збірка, с. 91]; *і 

раків не хочу, і ніг не вмочу [П 1989, с. 234]; **збирається як рак на мак 

[П 2001, с. 169]; *один рак з горя  червоніє  [П 1991,  с. 156, 160; П 1990, 

с. 201];  *люди  –  не  раки,  з  лиха  не почервоніють  [Там  же];  *одного  рака  

горе  красить  [П 1989,  с. 235]; *лихо (горе, біда) тільки рака красить (як 

кип’яток (окріп) рака) [П 1991, с. 142, 155, 159; П 2001, с. 213]; **вчепився як 

рак (за берег,за штани) [П 2001, с. 160]; *за гай і раки немає дяки [П 1991, 

с. 80]; **танцює як рак на льоду [П 2001, с. 60]; *показати, де раки зимують 

[СФУМ, с. 532]; *знаєш, вражий сину, де раки зимують [П 2001, с. 76, 239, 

374, 378; СФУМ, с. 269; ЛК; П 1990, с. 309]; *знають (знає, (не) знаєте, 

показати, голова зараз почує, як я бачу, ви знаєте), де зимують раки (де раки 

зимують, доки рак свисне) [Там же]; *він знає, де раки зимують [Збірка, 

с. 111]; **змилувався як Бог над раком [П 2001, с. 170]; *тим рак страшний, 

що ззаду очі [П 1989, с. 235]; *страшне рак, да гдесь інде очі [П 1989, с. 235]; 

**жвавий як рак на греблі [П 2001, с. 99]; *пекти (спекти,напекти, пече) рака 

(раки, раків) [СФУМ, с. 488; П 2001, с. 256]; *пік (пекти, спік, пече) раків 

(раки) [ЛК]; **як печений (варений) рак [СФУМ, с. 593; ЛК]; **розчервонівся 

(червоний) як (варений) рак [П 2001, с. 118]; **покраснів як рак печений 

[П 2001, с. 193]. 

 

РИ́БА (ж.) – водяна хребетна тварина з непостійною температурою тіла, 

яка дихає зябрами і має плавці та шкіру, звичайно вкриту лускою [Знаки, 

с. 498]. П о з и т и в н і риси – енергійність, везучість, впевненість, 

працьовитість, талановитість: **жвавий як риба (рибка) в річці [П 2001, с. 99]; 

*спіймати золоту рибку (жар-птицю) [СФУМ, с. 682]; **як риба у воді 

[СФУМ, с. 598]; *без труда не виловиш і рибки з пруда [П 1989, с. 276, 285]; 

*риба у воді, а людина в труді [Там же]; *в умілого й золото рибу ловить 

[П 1989, с. 267]; *кинь в море – випірне з рибою в зубах [ЛК]. Н е г а т и в н і 

риси – безхарактерність, боягузтво (страх), ледачість, невезучість, 

неосвіченість, непосидючість (хитрість), скупість (жадність), підступність, 

пліткарство, хитрість: **стежить як рибка смикає [ЛК]; *ні риба ні м’ясо 
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[СФУМ, с. 597; ЛК; П 1989, с. 232]; **дрижить як риба [П 2001, с. 166]; 

*легше рибу з’їсти як піймати [П 1989, с. 231]; *у лінивій річці і риби не 

скачуть [П 1990, с. 451]; **(вскочити) як риба в невід [ЛК]; **дурний як риба в 

саку [П 2001, с. 98]; **збивається (в’ється, крутитися) як (мов, ніби) риба в 

(на) посолений (в ополонці, на сковороді, посолений, в очереті) [ЛК; СФУМ, 

с. 144; П 2001, с. 151, 154, 180]; *рибку вудить, а сухий хліб їсти буде [П 1989, 

с. 231, 232, 332; Збірка, с. 93, 170]; *дешева (солона) рибка – погана (добра, 

дешева) юшка [Там же]; *від дешевої рибки не побіжиш стрибки [Там же]; 

*дешева риба, дешева й юшка [П 1991, с. 128]; **слизький як риба [П 2001, 

с. 82]; **плеще як риба хвостом [П 2001, с. 139]; *(добре) ловити рибку (рибу) 

в каламутній (мутній) воді [СФУМ, с. 352; П 2001, с. 113, 233; П 1989, с. 54, 

231; Збірка, с. 47]; *так якби в мутній воді рибу ловив (ловить, ловлять) 

[Там же]; *і риби наловити, і ніг не замочити [ЛК]. 

 

ЩУ ́КА (ж.) – хижа прісноводна промислова риба, що має видовжене 

тіло із сплющеною зверху витягнутою головою [СУМ-11. – Т. 11, 1980. – 

с. 609]. Н е г а т и в н а риса – хитрість: *щука хитра, да не з’їсть йорша з 

хвоста [П 1990, с. 388]; *не всі старі щуки карасів хватають [П 1989, с. 234]. 

 

4.5. Етнофразеологізми, пов’язані з комахами 

 

БДЖОЛА́ (ж.) – медоносна комаха, що збирає квітковий нектар і 

переробляє його на мед [СУМ-11. – Т. 1, 1970. – с. 103]. П о з и т и в н і риси – 

безкорисливість, жвавість (швидкість), працьовитість, радість (щастя), 

цілеспрямованість: *бджола ведмедю медом данину платить [П 1989, с. 182]; 

*бджілкою літати [СФУМ, с. 348]; *мала бджілка, але й та працює [П 1989, 

с. 182, 275]; *він товкся в саду зранку і до ночі як та молода бджола [П 2001, 

с. 337]; **працьовитий як бджілка [П 2001, с. 19]; **робоча як бджола 

[П 2001, с. 21]; **родюча як земля, а робоча як бджола [ЛК]; **як (Божа) 

бджола [СФУМ, с. 26]; *люди раді літу, а бджоли – цвіту [Збірка, с. 45]; 

*люди раді літу, а бджоли цвіту [П 1989, с. 80]; *бджоли раді цвіту, люди – 
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літу [Там же]; **раді люди світу як бджоли цвіту [П 2001, с. 110]; **чоловік 

по світу як бджола по цвіту [П 1990, с. 203]; **раді люди літу як бджоли 

цвіту [П 1989, с. 80]; *нема бджоли без жала, а троянди без колючок [П 1989, 

с. 183]. Н е г а т и в н і риси – агресивність (дратівливість), гіперактивність, 

жадібність, ледачість, необізнаність, настирливість (надокучливість), 

прискіпливість, хитрість: *лихих бджіл і підкур не бере [П 1989, с. 183]; *дала 

бджола меду – аж пику скривило [Там же]; *оси в гнізді дразнить [П 1989, 

с. 229]; **летять як бджоли [П 2001, с. 184]; *за бджолами ліз, а меду не 

приніс [П 1989, с. 183]; *у ледачого пасічника і бджоли ледачі [П 1990, с. 451]; 

**трутнів бджоли викидають як неробів люди [П 1989, с. 183]; **знається як 

циган до бджіл [П 2001, с. 76]; *пустив му ся осою до очей, осою лізе в очі 

[П 1989, с. 229]; **липнути як бджоли до меду [СФУМ, с. 335]; **липли до 

нього як бджоли до меду [П 2001, с. 184; 363]; **летить як пчола до меду; 

липнуть до мого сина як бджоли до меду [Там же]; *за бджілкою підеш – до 

меду дійдеш [П 1989, с. 183]. 

 

 БЛОХА́ (ж.) – безкрила кровосисна маленька комаха – паразит тварин і 

людей [Знаки, с. 42] (див. ще воша). Н е г а т и в н і риси – байдикування, 

брехливість, знервованість (гіперактивність, надокучливість), обманливість, 

озлобленість, схильність до перебільшення: *ганяти бліх [СФУМ, с. 146]; *на 

м’яких перинах блохи трусити [ЛК]; *без снасті тільки блохи ловить [Збірка, 

с. 202]; *єсть і в нього блохи, да нікому вигнати [П 1989, с. 227]; *побув трохи 

– і витрусив блохи [П 1989, с. 227]; *не чоловік, а торба бліх [П 1990, с. 202]; 

**він скаче як блоха [П 2001, с. 201]; **вертиться мов його блохи кусають 

[П 2001, с. 151]; *чим менша блоха, тим дужче вкусить [П 1989, с. 227; 

П 1991, с. 73]; *блоха кусає, а за що – не знає [П 1991, с. 73; П 1989, с. 227]; 

**блоха як кінь [П 2001, с. 88]. 

 

ВО́ША (ж.) – маленька безкрила кровосисна комаха – зовнішній паразит 

тварин і людини [СУМ-11. – Т. 1, 1970. – с. 746] (див. ще блоха). 

П о з и т и в н і риси – гордість (гідність): *вош чисте сумління має, бо не 
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втіка [П 1989, с. 227]; **ліпше свої воші бити як чужі гроші рахувати 

[П 1989, с. 227]. Н е г а т и в н і риси – брехливість, корисливість, 

набридливість, образливість (озлобленість, агресивність), підлість, 

підступність, пихатість (гордовитість, зарозумілість): *пан жовнір, а вошей 

повний ковнір [П 1991, с. 269]; **як чужа воша не залізе, той не збагатіє 

[П 1991, с. 224]; **влізливий як вош [П 2001, с. 91]; **дується як вош на 

гребінь [П 2001, с. 73]; **сидить як воша на потилиці [П 2001, с. 199]; 

**надувся як вош на морозі [П 2001, с. 73]; **так сі надув як вош на морозі 

[П 2001, с. 73]; *що вош, то і гнида – все одно огида [П 1989, с. 227]; *їли воші, 

а тепер і гниди стали [П 1989, с. 227]; *у голові паство, а сорочку воші з’їли 

[П 1991, с. 239]; *панство в голові, а воші за коміром [П 1991, с. 239]; *це той 

пан, що при місяці воші б’є [П 1991, с. 240]. 

 

ҐЕ́ДЗ (ч.) – велика муха, що живиться кров’ю тварин і соком рослин 

[Знаки, с. 164] (діал. бомок). Н е г а т и в н і риси – дратівливість, ледарство 

(байдикування), обурливість, озлобленість, примхливість (вередливість): 

*ґедзя (ґедза) кинути [СУМ-11. – Т. 2, 1971. – с. 46]; *б’є (б’єте, бити) бомки 

[ЛК; СФУМ, с. 28]; **(як) ґедзь напав (укусив) [СФУМ, с. 175]; *ґедзики 

пускати (очима) [СУМ-11. – Т. 2, 1971. – с. 45]; *з ґедзиким [СФУМ, с. 175]. 

 

ДЖМІ́ЛЬ (ч.) – корисна як запильник комаха роду бджолиних з товстим 

мохнатим тільцем [СУМ-11. – Т. 2, 1971. – с. 263]. Н е г а т и в н і риси – 

жвавість (неспокійність, крикливість), непосидючість: **як джмелі [П 2001, 

с. 131]; **гудуть як чмелі по кропиві [П 2001, с. 131]; **крутиться як джміль 

на гарячому [П 2001, с. 180]. 

 

ЖУ́К (ч.) – комаха ряду твердокрилих, в якої верхні тверді крила 

захищають нижні прозорі крила, за допомогою яких літають [СУМ-11. – Т. 2, 

1971. – с. 546]. П о з и т и в н і риси – жвавість (енергійність, непосидючість), 

досвідченість: **риється як жук у навозі [Збірка, с. 119, 196]; **в’ється як 

жук [П 2001, с. 154]; **ворушиться мов жук у снопі [П 2001, с. 157]; *битий 

http://sum.in.ua/p/2/46/1
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жук (жак) [СФУМ, с. 233]. Н е г а т и в н і риси – егоїстичність, корисливість, 

недоумкуватість, підступність, хитрість: *захотіли в жука меду [П 1989, 

с. 227]; *не сподівайся з жука меду їсти [Там же]; *в жука меду не добудеш 

[Там же]; *в гостях (полі, степу) й жук м’ясо [П 1989, с. 84, 227]; *жуки у 

голові [СФУМ, с. 237]; *попалась жучку в ручку [П 1989, с. 227]; *кожн(ий) 

жучок в свою (своєю) доріжку (доріжкою) тягне [П 1989, с. 227]. 

 

КЛІ́Щ (ч.) – маленька членистонога тварина з класу павукоподібних, що 

паразитує на тілі тварин і людини, а також на рослинах [СУМ-11. – Т. 4, 1973. 

– с. 186]. Н е г а т и в н а риса – нав’язливість: **причепився як кліщ до корови 

[П 2001, с. 160, 344]; той уп’ється, то як кліщ [Там же]. 

 

КОМА́Р (ч.) – двокрила кровоссальна комаха з тонким довгастим 

тільцем і хоботком [СУМ-11. – Т. 4, 1973. – с. 240]. Н е г а т и в н і риси – 

корисливість, крикливість, ледарство, перебільшення, прискіпливість, 

слабкість, хитрість: **крамар (корчмар) як комар, де сяде, там і п’є [П 1991, 

с. 131; П 1990, с. 443; П 2001, с.102]; **пищить як комар [П 2001, с.139]; *їсть 

за вовка, а робить за комара [П 1989, с. 337]; **стільки зробить (зробив) як 

комар надзижчить (надзижчав) [П 2001, с.21; П 1989, с. 287]; *з комара 

роблять (робити) слона (вола, коня) [П 1989, с. 227, 228]; *прирівняв слона до 

комара [Там же]; *він такий, що з комара зробить слона (вола, сомара) 

[П 2001, с.113]; *байка з комара виросте на вола [П 1990, с. 302]; *тільки сили 

на нім, що на комарі цілім [П 1989, с. 228; ЛК]; *що комар, той сила [Там же]; 

* (він) (і) за комара сили не має(ш) [П 1989, с. 227; П 1990, с. 410]; **сильний 

як комар [П 2001, с.111]; *комар з дуба впаде та спочине (ще й спочиває) 

[П 1989, с. 228]; *дай мені сили за комарову ніжечку [П 1990, с. 410]. 

 

КОМА́ХА (ч.) – клас безхребетних членистоногих тварин, до якого 

належать жуки, бабки, мухи, бджоли, блощиці, мурашки [СУМ-11. – Т. 4, 

1973. – с. 241]. П о з и т и в н а риса – працьовитість: **трудящі діти як 

комахи: скоро все рознесуть [П 1990, с. 120]. Н е г а т и в н а риса – страх: 
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*ніби полізли по спині комашки [ЛК]; *комашки поповзли по спині [Там же]; 

*комашки забігали по шкірі [Там же]; *комашки (мурашки) по спині побігли 

[П 2001, с. 249]; **(як) комашки забігали (полізли, поповзли) під шкірою (по 

спині) [СФУМ, с. 306].  

 

МЕТЕ́ЛИК (ч.) – комаха ряду метеликів [СУМ-11. – Т. 4, 1973. – с. 687]. 

Н е г а т и в н а риса – самопожертва: *а ти б, метелику, не дуже-то годився, 

бо ти ж недавно з гусені уробився [П 1990, с. 392];  *ти б, метелику, не дуже 

пишався, сам учора гусінню був [Там же]; **летить як метелик на вогонь 

[П 2001, с. 184]. 

 

МІ ́ЛЬ (ж.) – невеликий метелик, гусінь якого є шкідником вовняних 

виробів, зерна злакових і т. ін. [СУМ-11. – Т. 4, 1973. – с. 738]. Н е г а т и в н і 

риси – неспокій (переживання, стурбованість): *міль молю гризе, а молі чорт 

не бере [П 1989, с. 228]; *міль моля гризе, коли нема що [Там же]; *кожний 

свого моля має, що його гризе [П 1989, с. 228]; *міль одежу їсть, а горе 

чоловіка [Збірка, с. 210]; **гризе го як міль [П 2001, с. 130]. 

 

МУРА́ХА (ж.) – невеликі комахи ряду перетинчастокрилих, що живуть 

великими колоніями [СУМ-11. – Т. 4, 1973. – с. 828]. П о з и т и в н а риса – 

працьовитість: **старається як мурашка [П 2001, с. 203]; **працює 

(роботяща) як мурашка [П 2001, с. 19, 21]. Н е г а т и в н і риси – страх 

(переляк, несподіванка, холод, переживання, неспокій): *мурашки по спині 

бігали [ЛК]; *побігли мурашки [П 2001, с. 249]; *мурашва побігла спиною 

[СФУМ, с. 411]; *аж (холодні) мурашки бігають (збігали, лізуть, побігли, 

полізли, пробігають, пробігли) за плечима (по спині, по тілу) [СФУМ, с. 411, 

412; П 2001, с. 226]; *Андрієві очі лізуть на лоба, а за плечима мурахи [П 2001, 

с. 316].  

 

МУ ́ХА (ж.) – загальна назва дуже поширеної комахи ряду двокрилих, 

що є переносником збудників заразних хвороб [СУМ-11. – Т. 4, 1973. – с. 832]. 
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П о з и т и в н і риси – везучість, безконфліктність (доброта, сумирність, 

лагідність), кмітливість, сміливість: *впав у гаразд як муха в сметану [П 2001, 

с.157]; **(упав) в (у) гаразді як муха в сметані (сметану) [П 2001, с. 214; 

П 1991, с. 200]; *мухи не зобидить [ЛК]; *мухи не зачепить [П 2001, с. 253]; 

*мухи не зобидить (скривдить) [СФУМ, с. 271]; *мушкою літати [СФУМ, 

с. 348]; *мухою літати [СФУМ, с. 348]; *муха не боїться обуха [П 1989, 

с. 229]. Н е г а т и в н і риси – байдикування, байдужість, брехливість, 

втомленість (знесиленість), жадібність (скупість), зарозумілість 

(зазнайкуватість, високомірність), злість (уїдливість, агресивність), 

корисливість, млявість, набридливість (нав’язливість, настирливість), 

перебільшеність, повільність (незграбність), слабкість (безхарактерність), 

хитрість, швидкість (заклопотаність): *ротом мух ловити [СФУМ, с. 353]; 

ловити мух [СФУМ, с. 352]; **п’яному світ як банька, а люди як мухи [П 2001, 

с. 110]; **така правда як муха (вош, блоха) кашляє [П 2001, с. 212]; **такий 

слабкий як муха весною [П 2001, с. 112]; **припадає (припав) до води як муха 

до меду [П 2001, с. 194; П 1989, с. 54]; **наносив як мухи меду [П 2001, с. 187]; 

*така пані, аби мухи не сідали [П 1991, с. 242]; *такому й муха на заваді 

[П 1989, с.229]; *йому й муха на заваді [П 1989, с. 229]; *останні (осіння) мухи 

(муха) остро (боляче) жалять (кусає) [П 1989, с. 83, 229]; *осіння муха боляче 

кусає [Там же]; *якась (яка) муха вкусила [СФУМ, с. 412]; *кидається якби 

його яка муха вкусила [П 2001, с. 178]; *шаленая муха вкусила за вухо [П 1989, 

с.229; П 1991, с. 73]; *розгнівався, бо муха на ніс сіла [П 1991, с. 72]; *муха 

йому сіла на ніс [П 1989, с. 229]; *мухи в носі грають [СФУМ, с. 413]; *мати 

мухи в носі [СФУМ, с. 374]; *муха вкусила [П 2001, с. 253]; **як муха (мухи, 

гедзі) у Спасівку, (пристала) [СФУМ, с.412-413; ЛК]; **як спасівська 

(спасівчана) муха [Там же]; **мов спасівська муха, усім очі виїдає [П 1989, 

с. 229; П 1991, с. 71]; **кусається як муха в Спасівку [П 2001, с. 181]; 

**столичні пані кусливі як мухи в Спасівку [П 2001, с. 322]; **кусаються як 

осінні мухи [П 2001, с. 181]; *де мед, то там і мухи [П 1989, с. 362]; *чує муха, 

де струп [П 1989, с. 229; П 2001, с. 347]; *чує муха, де струп, там і сідає 

(туди й летить) [П 1989, с.229; Збірка, с. 57]; *там муха сідає, де рану чує 
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[П 1989, с. 229]; **скрутитися як муха на окропі [СФУМ, с. 660]; **як муха на 

садно [ЛК]; **як (мов, ніби) сонна муха [СФУМ, с. 413]; **докучає як муха 

восени [П 2001, с. 165]; **лізе в очі як муха [П 2001, с. 13, 183]; **пристає як 

муха на сон грядущий [П 2001, с. 195]; **пристає як муха на сон грядущий 

[Збірка, с. 120]; *з мухи вола не робить (зробили) [П 1989, с. 228]; *зробити 

(зробив, робити,зробили) з мухи бугая (вола, слона) [СФУМ, с. 601; П 2001, 

с. 245, 347; П 1989, с. 228]; *з мухи (робити вола) слона роблять (робити) [ЛК; 

П 2001, с. 245]; *з мухи бугая (слона, верблюда) робили [Там же]; *брехач з 

мухи слона зробить [П 1990, с. 379]; *я не дивуюсь нічому, бо вспів 

переконатись, що люди часом з мухи слона роблять [П 2001, с. 347]; 

**швидкий як муха в оранку [П 2001, с. 121; Збірка, с. 202]; **ох і швидка як 

муха в воді [П 2001, с. 121]; **диба мов (як) муха по (в) сметані [П 2001, 

с. 165]; **спритна як муха в сметані [П 2001, с. 82]; **(заплутався) як муха в 

глечику (сметані, павутинні) [ЛК; П 2001, с. 168; СФУМ, с. 412]; **ударив як 

муха крилом зачепила [П 2001, с. 208]; **хитрий як муха в дьогті [П 2001, 

с. 83]; **швидкий (бистрий, проворний, жвавий) як муха (в окропі) [П 2001, 

с. 99, 121]; **вертітися (вертиться, крутитися, повертається) як (наче) 

муха в окропі (сметані, сироватці, меді) [СФУМ, с. 58, 412; П 2001, с. 151, 

179, 180, 191; ЛК]; **шастайся (за ділом) як муха в окропі [П 2001, с. 210]; 

**вона звивалась як (чий, мов, наче) муха в окропі [П 2001, с. 155, 322]. 

 

ОСА́ (ж.) – чорна з жовтими поперечними смужками перетинчастокрила 

комаха, що жалить, як бджола [СУМ-11. – Т. 5, 1974. – с. 751]. Н е г а т и в н і 

риси – заздрість, надокучливість, роздратованість (агресивність): *чужа сила – 

осина [П 1991, с. 106]; *не лізьте осою в вічі [П 2001, с. 347]; **лізе (в очі) як 

(мов) оса (в вічі) [П 2001, с. 183; ЛК]; *оце так як та оса – межи очі летить 

[П 2001, с. 183, 184]; **як оса лізе в глаза [Там же]; **скаче до очей як оса 

[П 2001, с. 201]; **сердита як оса [П 2001, с. 82]; **розпалився як оса [П 2001, 

с. 197]; **як оса [СФУМ, с. 469]. 
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САРАНА́ (ж.) – комаха, схожа на коника, яка перелітає величезними 

зграями, знищує посіви і рослинність; небезпечний шкідник сільського 

господарства [СУМ-11. – Т.9, 1978. – с. 58]. Н е г а т и в н а риса – 

агресивність: **як (мов, наче) сарана [ФСУМ, с. 630].  

 

ТАРГА́Н (ч.) – прямокрила комаха чорного чи бурого кольору з 

довгими вусиками, що живе в житлових приміщеннях і пошкоджує харчові 

продукти, а іноді переносить збудників різних захворювань людини [СУМ-11. 

– Т. 10, 1979. – с. 40]. Н е г а т и в н а риса – байдикування: *воювать тобі на 

печі з тарганами [П 1991, с. 329].  

 

ЦВІРКУ́Н (ч.) – комаха підряду прямокрилих, яка тертям крил створює 

тріскучі звуки [СУМ-11. – Т. 11, 1980. – с. 187]. Н е г а т и в н і риси – 

боягузтво, легковажність, сварливість: *цвіркун на видноті не цвірчить 

[П 1989, с. 229]; *цвіркуни тріщать у голові [СФУМ, с. 756]; **пищить як 

цвіркун [П 2001, с. 139]. 

 

4.6. Етнофразеологізми, пов’язані з плазунами, землеводними й 

павукоподібними 

 

ВУ́Ж (ч.) – неотруйна змія середнього розміру, що має жовті плями з 

обох боків голови [СУМ-11. – Т. 1, 1970. – с. 782] (див. ще гадина; гадюка; 

змія). Н е г а т и в н і риси – брехливість, егоїзм: **звивається як вуж [П 2001, 

с. 83, 154, 302]; **хистка як лозинка, в’юнка мов вуж [Там же]; **суслить як 

уж молоко [П 2001, с. 60]; **смокче як вуж жабу [П 2001, с. 57]. 

 

ГА́ДИНА (ж.) – земноводна тварина або плазун [СУМ-11. – Т. 2, 1971. – 

с. 10] (див. ще вуж; гадюка; змія). Н е г а т и в н і риси – жорстокість, 

лицемірство, непосидючість (гіперактивність), ницість, підступність, 

стурбованість (схвильованість): **кидається як гадина до очей [П 2001, с. 80, 

81, 82, 178]; **то ще зла як гадина під корчем [Там же]; **сичить (шипить) як 

http://sum.in.ua/p/9/463/1
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(мов) гадина (гад) [П 2001, с. 342, 343]; **заревла неначе гадина в болоті 

[Там же]; *вигрій гадину за пазухою (а вона тебе вкусить) [П 1989, с. 225]; *за 

пазухою гадину гріти [Там же]; **крутиться як (мов) гадина солена [П 2001, 

с. 179]; *підколодна (потайна і т. ін.) гадина [ЛК]; *пригріти гадину за (у) 

пазухою (на грудях, у пазусі) [СФУМ, с. 559]; *підколодна (потайна) гадина 

[СФУМ, с. 145]; *гадину має за пазухою [П 1989, с. 225, 226]; *вигрів гадину за 

пазухою [ЛК]; **сидить як гадина під корчем [П 2001, с. 199]; *щось у нього 

на душі як гадина в корчі [П 1990, с. 254]; *гадина ссе коло серця [СФУМ, 

с. 145; ЛК]; **серце болить мов гадина його ссе [П 2001, с. 342]. 

 

ГАДЮ ́КА (ж.) – отруйна змія з плескатою головою у вигляді 

трикутника [СУМ-11. – Т. 2, 1971. – с. 11] (див. вуж; гадина; змія). 

П о з и т и в н а риса – передбачливість: *гадюка і вмирає, а зілля хватає 

[П 1989, с. 225]. Н е г а т и в н і риси – боягузтво, брехливість, жорстокість, 

лицемірство, ницість, підлабузництво, підлість, підступність, пліткарство, 

стервозність, стурбованість (схвильованість): *кого гадюка укусить, той і 

черв’яка боїться [П 1989, с. 226]; *скільки ніг у гадюки, стільки правди у 

брехуна [Збірка, с. 121; П 1990, с. 384]; **в’ється (вівся, звива, звиваться) мов 

(наче, як, жвавіш) гадюка (змійка) у камінні [П 2001, с. 154, 235]; *Черці 

гадюкою зашипіли, звірем заревіли [П 2001, с. 342, 343]; **злий (лютий, 

сердитий, сердиться) як гадюка [П 2001, с. 80, 81, 82, 178]; **сичить 

(шипить) як (мов) гадюка під корчем [П 2001, с. 140, 144]; **зашипіли мов 

гадюки, Черці в Ватикані [П 2001, с. 342, 343]; *пригріти на грудях гадюку 

(гади) (гадюку у пазусі) [ЛК]; *буває, що гріємо гадюку за пазухою [ЛК]; 

*відгодувати (відігрівати, відігріти) гадюку біля (коло) [свого] серця (за 

пазухою) [СФУМ, с. 100]; *підколодна (потайна і т. ін.) гадюка [ЛК]; 

*підлеслива (пестлива) людина – гадюка під квітками [Збірка, с. 130; П 1990, 

с. 387; П 1989, с. 226]; **як не грій гадюку, вона все одно укусить [П 1991, 

с. 73]; *підколодна (потайна) гадюка [СФУМ, с. 145]; *у гадюки нема іншої 

науки, ніж кусати [П 1989, с. 225, 226]; *гадюку за пазуху брати [П 2001, 

с. 235]; *закидати (закинути, закидити, пустити, пускати, пустити) гадючку 
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[СФУМ, с. 244; ЛК]; **чорний як гадюка [П 2001, с. 120]; *в язиці більше яду, 

ніж у гадюки [П 1990, с. 245]; *гадюкою каблучиться [ЛК]; *гадюка ссе коло 

серця [СФУМ, с. 145; ЛК].  

 

ЖА́БА (ж.) – невелика безхвоста земноводна тварина, задні кінцівки 

якої довші, ніж передні, і пристосовані до стрибання [СУМ-11. – Т. 2, 1971. – 

с. 499]. П о з и т и в н і риси – інтуїтивність, сміливість: **чує як жаба зміну 

погоди [П 2001, с. 144]; **сміливий як жаба: з маху в воду [П 2001, с. 112; 

П 1990, с. 404]; **сміливий як жаба: плига в воду і не хреститься [Там же]; 

**сміливий як жаба: плига в воду і не хреститься [Там же]. Н е г а т и в н і 

риси – амбітність, боягузтво, високомірність, впертість, гордовитість, 

жадібність, здивованість, марнославство (пихатість), наглість, надокучливість 

(неосвіченість), невихованість, образливість, підступність, пліткарство, 

повільність, стурбованість (схвильованість), хвалькуватість: *роздайся, море, 

жаба лізе [П 1989, с. 230]; *на словах города бере, а на ділі – жаби боїться 

[П 1990, с. 229, 406; Збірка, с. 132]; *словами міста здобуває, а ділами – то і 

жаби боїться [П 1990, с. 300]; **пнеться як жаба на торг (купину, купину, під 

ноги, проти вола,до гусят) в гарну годину [П 2001, с. 191, 195; Збірка, с. 130]; 

*не кланявся дід бабі – я не стану й жабі [П 1990, с. 151]; *жаба у рака гніздо 

одбила [Збірка, с. 201]; *не витріщай очей як з-під каменя писана жаба 

[П 2001, с. 41, 132]; **витріщив очі як жаба [П 2001, с. 29, 40, 41, 341]; 

**баньки виставив мов жаба [Там же]; **вирячкуватий як жаба [Там же]; **в 

Палажки очі витрішкуваті як у жаби [Там же]; **сидить за столом і кліпає 

як жаба на морозі [П 1990, с. 455]; **дивиться як жаба [П 2001, с. 41, 132]; 

**як не дмись, жабо, а до вола далеко [Збірка, с. 132]; *вилізла жаба на нім та 

й каже, що її дім [П 1989, с. 229]; **розлютився (розпалився, роззявив губу, 

розпустить губи) як жаба на (до) каченята (гусеня) [П 2001, с. 34, 81, 140, 

196]; *коваль коня кує, а жаба (й собі, свою) ногу (лапу) наставляє (пхає, дає) 

[Збірка, с. 83]; *де коня кують, там жаба ногу підставляє, бо розуму не має 

[Там же]; *коня кують, а жаба і собі ногу підставляє (ногу дає) [Там же]; *да 

коня кують, хай жаба ногу не пхає [П 1989, с. 230, 254]; *не лізь, жабо, туди, 

http://sum.in.ua/p/2/263/2
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де коней кують [Там же]; *роззявляє губу жаба на вола, але го не з’їсть 

[П 1989, с. 230]; *жаба і на коня рот роззявляє [Там же]; *жаба дулася, 

дулася та й лопнула [П 1989, с. 229]; *дується жаба, аби була як віл [Там же]; 

*не надувайся, жабо, до вола ще далеко [Там же]; *дмись, жабо, не дмись, а 

волом не будеш [Там же]; *не дуйся, жабо, бо ще луснеш [П 1990, с. 392]; 

**надувся як жаба (індик, сичі) (в болоті, під пеньком, на пеньку, на помості) 

[П 2001, с. 73, 327]; **дметься як жаба в болоті [Збірка, с. 130]; **як жаба на 

купині (перед волом) [ЛК]; **журба в’ється коло серця як гаденя [П 2001, 

с. 214]; *жаба мала, а рот великий [П 1989, с. 230]; **говорила баба як літала 

жаба [П 1990, с. 144, 286]; *три бабі, три жабі – та й буде ярмарок [Там же]; 

*де дві жаби та три жаби зберуться вмісті, не переспорять їх хоч чоловік 

двісті [Там же]; **лізе як жаба по болоті [П 2001, с. 183]; **дметься як жаба 

в (на, проти) болоті (кладці, лопуху) [П 2001, с. 73]; **бовтнула як жаба в 

кашу (болото) [П 2001, с. 124, 148]; **бовкнув як жаба в болото [Там же]; 

*холодна жаба сидить під серцем [СФУМ, с. 233; ЛК]; *кожна жаба своє 

болото хвалить [П 1989, с. 56, 230]; *у своїм болоті і жаба не співає [Там же]; 

**величається як жаба хвостом [П 2001, с. 72]. 

 

ЗМІЯ́ (ж.) – плазун з видовженим тілом, укритим лускою [СУМ-11. – 

Т. 3, 1972. – с. 629] (див. ще вуж; гадина; гадюка). П о з и т и в н а риса – 

передбачливість: *змія умирає, а все зілля хватає [П 1989, с. 225]. 

Н е г а т и в н і риси – агресивність, боягузтво, брехливість, жорстокість, 

лицемірство, підступність, хитрість: **Карпова Мотря наче люта змія 

[П 2001, с. 304]; **а він як змій, сичить і лізе в вічі [П 2001, с. 342]; *ужалений 

змією боїться і вірьовки [П 1989, с. 226]; **в’ється (вівся, звива, звиваться) 

мов (наче, як, жвавіш) змійка у камінні [П 2001, с. 154, 235]; **злий (лютий, 

сердитий, сердиться) як змія [П 2001, с. 80, 81, 82, 178]; **сичить (шипить) 

як (мов) змія під корчем [П 2001, с. 140, 144]; *відгодувати (відігрівати, 

відігріти) змію біля (коло) [свого] серця (за пазухою) [СФУМ, с. 100; ЛК]; **як 

та змія, підповзе та й укусить [П 2001, с. 181]; **як та змія, підповзе та й 

укусить [П 1989, с. 225, 226]; **хитрий як змій [П 2001, с. 83, 154, 302]. 
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ПАВУ́К (ч.) – це членистонога тварина з отруйними залозами, що 

звичайно живиться дрібними комахами, вловлюючи їх у виткану нею самою 

павутину. Звичайний павук – один з найчисленніших мешканців на землі 

[СУМ-11. – Т. 6, 1975. – с. 8]. Н е г а т и в н і риси – інтриганство, 

покірливість, підступність: *павуком тче [ЛК]; **заснував як павук муху 

[П 2001, с. 169], обсновувати (обплітати, оплітати, обснувати, обплести, 

оплести) як (мов, ніби) павук [СФУМ, с. 457]; *а ж тепер, павуку, попався 

панові в руку [П 1991, с. 225].  

 

П’Я́ВКА (ж.) – прісноводна тварина типу кільчастих червів, більшість 

видів якої живиться кров’ю тварин, до тіла яких вона присмоктується [СУМ-

11. – Т. 8, 1977. – с. 416]. Н е г а т и в н і риси – нав’язливість, тривога 

(стурбованість): **як п’явка [ЛК]; як п’явка впився (впивсь) [П 2001, с. 56, 

216]; **вчепився (впився в нього) як п’явка (слабого) [П 2001, с. 160, 216]; 

**паненята як ті п’явочки, вчепляться [П 2001, с. 348]; **приліпився як п’явка 

до тіла (а не сидить без діла) [П 2001, с. 194]; *п’явка (п’явки) ссе (ссуть) за 

(під) серце (серцем) [СФУМ, с. 588]. 

 

СКОРПІО́Н (ч.) – отруйна членистонога тварина ряду павукоподібних, 

поширена у країнах з теплим та жарким кліматом [СУМ-11. – Т. 9, 1978. – 

с. 304]. Н е г а т и в н і риси – агресивність (сварливість, цькування, 

підступність): бичували скорпіонами [ЛК]. 

 

СЛИМА́К (ч.) – молюск, який має черепашку, дуже повільно 

пересувається і живе переважно у болотах [СУМ-11. – Т. 7, 1978. – с. 426]. 

Н е г а т и в н і риси – безхарактерність (слабовільність, нікчемність), 

лицемірство (повільність): **гладкий як слимак [П 2001, с. 92]; *як (мов, ніби) 

той слимак [СФУМ , с. 662]; **поспішає як слимак на власний похорон 

[П 2001, с. 193]. 

 

http://sum.in.ua/p/6/8/1
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ХРОБА́К (ч.) – безхребетна тварина, яка пересувається, вигинаючи своє 

м’яке, видовжене тіло [Знаки, с. 638] (див. ще черв’як). П о з и т и в н і риси – 

везіння, енергійність: *трафилося (трапилос) хробаку раз на віку влізти на 

моркву [П 1989, с. 226-227]; **в’ється як хробак [П 2001, с. 154]. 

Н е г а т и в н і риси – високомірність, страх, стурбованість: *заліз хробак у 

хрін та й гадає (думав), що луччого немає [П 1989, с. 226]; *заліз хробак у хрін 

та й гадає, що нема нічого ліпшого [Там же]; *не той хробак страшний, що я 

його з’їм, а той, що мене з’їсть [П 1989, с. 226]; *не той хробак, що ми їмо, а 

то хробак, що нас їсть [Там же]; *кожний має свого хробака [П 1989, с. 226]. 

 

ЧЕРВ’Я́К (ч.) – безхребетна тварина, яка пересувається, вигинаючи своє 

м'яке видовжене тіло [СУМ-11. – Т. 11, 1980. – с. 300] (див. ще хробак). 

П о з и т и в н а риса – везіння: *доведеться черв’яку на віку [П 1989, с. 266]. 

Н е г а т и в н і риси – високомірство, неосвіченість, стервозність, страх, 

стурбованість (підозра): *заліз черв’як у хрін та й хвалиться, що добре 

[П 1989, с. 226]; *на однім кінці черв’я, а на другім дурак [Збірка, с. 47]; 

*дерево точить черв’як, а зла жінка – чоловіка [Збірка, с. 153]; *не той 

черв’як страшний, що я його з’їм, а той, що мене з’їсть [П 1989, с. 226]; 

*черв’як точить серце / черв’як якийсь точить [ЛК]; *черв’як серце точить 

[П 1989, с. 226]; *кожному свій черв’як серце точить [П 1989, с. 226]; 

*черв’ячок точить [ЛК]; **як черв’як у дереві, так біда в серці [Збірка, с. 210; 

П 1991, с. 153]. 

 

Висновки до ІV розділу 

 

Однією з найчисленніших груп фразеологічного фонду, що відображає 

багатовікові спостереження людини за зовнішніми ознаками і поведінкою 

тварини та становлять культурно-інформаційний фонд мови є зоофраземи, які 

формують своєрідну фразеологічну картину світу. Асоціативно-порівняльна 

характеристика зоофразеологізмів опосередковує зміст фразем та відображає 

етнозв’язок між концептосферами ЛЮДИНА та ТВАРИНА. Семантика ж 
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лексем, що становлять лексико-семантичне поле назв тварин, відображає 

численні аспекти взаємодії людини з близькими або віддаленими, реальними 

або міфічними, видимими або уявними просторовими сферами. Зоофраземи 

творяться здебільшого реченнєвого типу, використовуючи символізм та 

метафоричність. 

Серед фразеологізмів виділяємо ряд ЕФ, які позначають позитивні та 

негативні ознаки людини, реалізуючись в образі тієї чи іншої тварини. 

Наприклад, серед позитивних рис виділяємо: працьовитість, вірність, 

відданість, слухняність, дисциплінованість, чесність, мужність, принциповість 

(див. Додаток 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9); серед негативних – брехливість, боягузтво, 

лінь, підлість, підступність, лицемірство, ласість, жадібність, надмірна 

цікавість та інші (див. Додаток 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Поширеність і 

універсальність зоокомпонентів у фразеологічних одиницях свідчить про той 

факт, що у фразеології вони активно використані як образна характеристика 

людини. Лексикографічний опис фразем засвідчує, що найчастіше позитивні 

ознаки характеру зустрічються у свійських тварин. Проте деякі хижі тварини, 

які найчастіше у своєму житті зустрічаються людині, теж можуть передавати 

позитивні риси та ознаки, що асоціюються з людиною, наприклад, лис, куниця, 

ведмідь, вовк, тигр, сокіл, орел, сова, лев, змія, ласка / ясочка, їжак передають 

працьовитість, самоповагу, міцне здоров’я, силу, кмітливість, мужність, 

привабливість, швидкість, граційність, сміливість, безстрашність, мудрість, 

передбачливість, цілеспрямованість та ін. Серед усіх позитивних рис 

найчастіше подибуємо досвідченість, яку передають кінь, віл, лис, сова, та 

сміливість – сокіл, вовк, їжак. Разом з тим, за результатами нашого 

дослідження спостерігаємо, що хижі тварини, як і свійські, є працьовитими, 

досвідченими, ніжними (до свого потомства), символізуючи граціозність, міць, 

силу, мужність, відважність та ін. 

У нашому дослідженні найпомітніше місце займають усталені вирази з 

ключовими образами свійських тварин. Фразеосемантична група із 

символізованими назвами хижих тварин, добре відомих у певній місцевості, 

певним групам людей, не така численна. Причому деякі образи тварин із 
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символічним значенням трапляються лише в поодиноких випадках, що 

пояснюється, по-перше, моносимволічністю тієї чи іншої зоофраземи (ягня, 

ластівка, соловей, сорока), а по-друге, тим, що деякі тварини (лев, слон, 

крокодил, павич) зорієнтовані лише на певну територію. 

Для концептуалізації тваринного світу характерні процеси переважно 

антропоморфної аналогізації предметного світу у свідомості людини, 

ґрунтовані на використанні знань про ознаки, поведінку тварин, зв’язок їх із 

людиною, а також на аксіологічних та емотивних стереотипах етносвідомості. 

Знаки концепту тваринного світу у фразеологізмах використовують 

здебільшого на відображення психоемоційного, фізіологічного станів людини, 

її поведінкових характеристик. Тварини виступають також засобом образної 

характеристики людини, набуваючи при цьому різної символіки. Окремі 

тварини стали уособленням тієї чи тієї риси характеру людини, її образу, напр. 

старий як собака, дикий як вовк у лісі, ласий як ведмідь до меду, собачий нюх, 

собаку з’їсти, меле язиком як теля хвостом, боїться як кіт сала тощо.  

Отже, лексикографічний опис зоофразем допомагає з’ясувати механізм 

творення таких фразеологічних одиниць, встановити специфіку символічного 

змісту та його вплив на семантику фраземи. Зооніми, які виступають 

компонентами фразеологізмів, будучи основними носіями символіки, 

втілюють стереотипні уявлення людей про тваринний світ та образно-

асоціативне його сприймання. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ  

Мовна опосередковує розумову діяльність людини, тісно пов’язана з 

усіма сферами існування індивідуума. Вивчення фразеологічної системи 

належить до актуальних завдань сучасного мовознавства. Фразеологічна 

система української мови виступає самобутнім, унікальним, складним та 

комплексним явищем, зародження та розвиток якого відбувається в тісному 

зв’язку з людиною, її свідомістю, мисленням та менталітетом. Кожен народ 

має власне сприйняття світу, основу якого становлять історичний досвід, 

традиції, культура, стереотипи. Фразеологічні одиниці, виступаючи носіями 

національної культури, відбивають етнокультурні уявлення, переживання, 

світосприйняття, становлять собою об’єкт етнолінгвістики, яка відстежує 

тісний взаємозв’язок мови та етносу, мови та етнокультури.  

На основі проведеного дослідження, можемо зробити такі висновки: 

1. Для вивчення фразеологічних одиниця варто використовувати всі 

методи та форми, які дозволяють пізнати внутрішню сутність мовних одиниць, 

зануритись у глибини народної творчості, народної культури. 

2. Важливою та первинною ознакою фразеологізму є образність, яка 

набула розвитку завдяки здатності людини до символічного, асоціативного 

мислення. На основі образів сприйняття виникають вторинні образи. В основі 

творення образних фразеологізмів лежать асоціативні зв’язки, перенесення 

ознак з одного предмету чи явища на інше, а також порівняння. Символічне 

значення того чи іншого слова виникає на основі важливої соціальної ролі 

предмета чи явища, які позначені цим словом, у рамках національної 

культури. Символіка фразеологізмів яскраво відбиває етнопсихологічні 

особливості носія мови та демонструє вплив мови на формування менталітету 

народу. Фразеологічний склад мови досліджуємо у руслі взаємозв’язку понять 

«мова-культура-етнос». 

3. Зовнішній і внутрішній світи народу сприймаються і 

переосмислюються через мову, яка становить собою своєрідну концептуальну 

й мовну картини світу, де реалізується певний спосіб відображення дійсності 
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відповідно до конкретно історичного досвіду народу, його культури та умов 

життя.  

4. Мовними одиницями, які відображають глибини народної мови, 

розкривають співвідношення культури та мови, виступають фразеологізми. 

Формування етнофразеологізмів мотивоване ототожненням людини з 

твариною, а також ставленням до різних сил природи як до живих істот або 

багатовіковими спостереженнями за ними. Внутрішня форма 

етнофразеологізмів репрезентує семантику фразеологічної одиниці. В основі 

внутрішньої форми будь-якої фраземи лежить образне світосприймання, що 

ґрунтується на метафоризованому осмисленні буття, традицій, звичаїв, 

обрядів, вірувань. Переосмислення стійкої сполуки пов’язане з семантикою, з 

появою переносного значення, визначається характером внутрішньої форми 

образу, закладеного у стійкій сполуці, ступенем її мотивованості, своєрідністю 

смислових відношень у конкретній мові. 

5. Етнофразеологізми виступають особливими номінативними 

одиницями, що відображають одну із семіотичних аксіом будь-якої мови – 

наявність в ній як мотивованих, так і немотивованих іншими знаками мовного 

коду одиниць. Вони виступають засобом зберігання і передачі культурної 

інформації про людину та навколишній світ. При цьому культуру розглядаємо 

як систему, в якій синтезуються знаки і смисли, що твориться людиною у 

процесі світорозуміння, використовуються різні матеріальні й формальні 

засоби для позначення культурних смислів. 

6. Концептуальну картину світу вбачаємо у системі понять про реалії 

довкілля, системі смислів, які втілюються за допомогою концептів. 

Дослідження етнокультурних концептів як мовних одиниць, породжених 

історико-культурною свідомістю народу, або таких, що характеризуються 

історичними та культурними нашаруваннями смислів, збагачує теоретичну 

базу семантики українського слова і вислову. Як вербалізований компонент 

людського мислення концепт передає через мову знання у формі культурної 

інформації. Важливим завданням є опис фразеологічної картини світу, а також 
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розкриття специфіки народної мови, зокрема окреслення в ній базових 

етнокультурних концептів. 

7. Фразеологічна концептуалізація тваринного світу відображена в 

ареальній фразеології. Цінним аспектом аналізу стійких мовних одиниць 

етнолінгвістичного характеру є асоціативні зв’язки, які виникають унаслідок 

ототожнення людини з навколишньою природою. Це яскраво проявилось під 

час проведення паралелі між людиною та твариною. Вагоме місце в 

українській етнофразеології посідають стійкі мовні сполуки, що позначають 

назви тварин та птахів. Їхня поширеність та універсальність засвідчує той 

факт, що у фразеології вони активно використовуються як образна 

характеристика людини. 

8. Людина пізнає світ у зіставленні себе з довкіллям – прямо або через 

посередництво якихось ознак. Серед етнофразеологізмів простежуємо стійкі 

концептуальні ланцюги мовних одиниць, які відображають асоціативні зв’язки 

людини та інших істот. Наприклад, це людина ← [швидкість] → кінь;       

людина ← [вірність] → пес / собака; людина ← [боягузтво] → заєць;        

людина ← [хитрість] → лис (лисиця); людина ← [неповороткість] → 

ведмідь; людина ← [мудрість] → сова; людина ← [працьовитість] → бджола;           

людина ← [здоров’я] → риба та ін. Важливе місце в асоціативній паралелі 

фразеополя «людина в колі птахів» серед свійських птахів посідають гусак / 

гуска, качка, курка / півень та ін. Із символом диких птахів: ворона / ворон, 

голуб, горобець, голуб, зозуля тощо. Відзначаємо ряд висловів і з іншими 

істотами, які зрідка вживаються у народному мовленні, а саме: жук, скорпіон, 

змія, риба, рак, джміль, ґедзь, жаба, комаха, комар, метелик, хробак, цвіркун 

та ін. Такий широкий діапазон рис характеру тварини, які переходять на 

людину, зумовлений тісним контактом людини із тваринами та птахами.  

9. Серед зібраного фактичного матеріалу відзначаємо значну кількість 

висловів із символом вівця, віл, ворона, кінь (кобила), кіт, коза, корова, курка, 

собака (пес), свиня, горобець, сорока, сова, ведмідь, вовк, лис, миша, заєць. 

Найбільшу кількість прикладів ЕФ нараховуємо із символом собаки (пса), 

адже ця тварина найтісніше пов’язана з життям людини, супроводжуючи її від 
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народження до смерті. Водночас значна кількість етнофразем пов’язана також 

з конем (кобила), волом, котом, свинею, куркою, коровою, козою тощо. 

10.  Уособлення, образність як основний елемент творення фразеологізму 

сприяє ототожненню позитивних та негативних рис характеру людини. Серед 

позитивних виділяємо працьовитість, жвавість, швидкість, дружність, 

радість, вірність, цілеспрямованість, безкорисливість, уважність, 

зосередженість, чуйність, ніжність, закоханість, трепіт, справедливість, 

цілеспрямованість, привабливість, злагода, смиренність тощо. У свою чергу 

налічуємо 14 символів істот (тварин та птахів), які передають таку позитивну 

рису характеру людини, як д о с в і д ч е н і с т ь, це: кінь, віл, сова, коза, лис, 

миш, вовк, тигр, баран, кіт, сокіл, жук та ін.; п р а ц ь о в и т і с т ь 

символізують 9 істот: кінь, віл, бджола, мураха, риба, сокіл, осел, вовк, комаха 

(див. Додаток 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).  

11. Важливе місце в етнофразеології посідають вислови із символами 

тварин, які передають негативні риси характеру людини. Таких прикладів 

налічуємо найбільше, адже народне мовлення, як правило, будується на 

негативних порівняннях, прокльонах та ін. Серед негативних виділяємо 

байдикування; безсовісність; безсоромність; брехливість; високомірність; 

гордовитість; жадібність; журба; запальність; зрадливість; 

легковажність; ледачість; набридливість; нав’язливість; неадекватність; 

невихованість; неврівноваженість; невпевненість; недовірливість; 

недоумкуватість; недотепа; незграбність; ненажерливість; ненаситність; 

непристойність; нестримність; норовистість; переживання; 

підлабузництво; оббріхування; повільність; самодурство; скнарість; 

скупість; сором; упертість; хвалькуватість; хвилювання; хижість; 

шкідливість;та ін.  

12. У свою чергу, відзначаємо, що найбільше серед тварин та птахів таку 

негативну рису характеру людини як п і д с т у п н і с т ь передають (на основі 

нашого матеріалу) 22 етносимволи: баран; бджола; бик; блоха; вівця; вовк; 

гуска; жук; заєць; змія; індик; кіт; корова; курка; миш; рак; риба; свиня; 

собака; сорока; сокіл; яструб; х и т р і с т ь: бджола; ведмідь; вівця; віл; вовк; 
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ворон; горобець; гуска; жук; змія; кінь; комар; корова; курка; лис; миш; муха; 

рак; риба; собака; сова; сорока. Риса характеру н е о с в і ч е н і с т ь 

відображається у 20 символах: баран; бик; вівця; віл; вовк; ворон; горобець; 

кінь; кіт; коза; корова; курка; осел; риба; свиня; синиця; собака; соловей; 

сорока; хробак. А г р е с и в н і с т ь символізують такі тварини: баран; 

бджола; бик; блоха; вівця; віл; вовк; ворон; джміль; жаба; заєць; змія; індик; 

кінь; коза; курка; муха; риба; сарана; собака (див. Додаток 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9). 

13. Серед зібраного фактичного матеріалу відзначаємо значну кількість 

тварин, які символізують лише н е г а т и в н і риси характеру, а саме: білка, 

блоха, бобер, борсук, верблюд, віслюк, ворона, ворон, вуж, гадина, галка, 

голубка, гусак, гуска, ґедзь, деркач, джміль, дятел, жеребець, журавель, індик, 

кабан, кажан, квочка, кліщ, козел, комар, кошеня, кріт, крук, кулик, куниця, 

курча, лебідь, міль, метелик, олень, окунь, оса, пава, павич, павук, папуга, 

пацюк, півень, перепілка, пугач, п’явка, рак, сарана, скорпіон, слимак, сорока, 

тарган, тхір, цап, цвіркун, цуцик, чайка, черепаха, шкапа, шпак, щука, щур, 

яструб. Тільки п о з и т и в н і риси передають: жайворонок, лебідка, лось, 

соловей, чапля, ясочка. 

14. Відзначаємо, що у народному мовленні є ряд етнофразеологізмів, у 

яких риси характеру людини переходять на тварину, пор.: коби так за 

худобину як за дитину; (то такий) кінь ласкавий як дитина тощо. 

15. Знаки концепту тваринного світу у фразеологізмах використовують 

здебільшого на відображення психоемоційного, фізіологічного станів людини, 

її поведінкових характеристик. Тварини виступають також засобом образної 

характеристики людини, набуваючи при цьому різної символіки. Окремі 

тварини стали уособленням тієї чи тієї риси характеру людини, її образу, 

напр., старий як собака; дикий як вовк у лісі; ласий як ведмідь до меду; 

собачий нюх; меле язиком як теля хвостом; боїться як кіт сала тощо.  

16. Семантика ж лексем, що становлять лексико-семантичне поле назв 

тварин, відображає численні аспекти взаємодії людини з близькими або 

віддаленими, реальними або міфічними, видимими або уявними просторовими 
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сферами. Зоофраземи творяться здебільшого реченнєвого типу, 

використовуючи символізм та метафоричність, і становлять собою символьні 

номінативні утворення, а також прислів’я та приказки, які сприяють 

відтворенню традиційно=поетичного образу. Перемії, більшість із яких 

виникла в давні часи і протягом віків супроводжує людину в її мовному 

самовиявленні, виражають думку не лише окремого носія, а й цілого народу, 

даючи влучну народну оцінку різних життєвих ситуацій і поведінки людини. 

17. Здійснивши спробу лексикографічного опису, вбачаємо перспективу 

дослідження у продовженні такого аналізу. Оскільки це сприятиме створенню 

ідеографічних словників, що допоможе реконструювати етномовну картину 

світу, створити образну картину мозаїчного типу, що відбиватиме 

світобачення нації, знання людини про навколишній світ у метафоричному 

переосмисленні та буде своєрідним ключем до розуміння укладу життя 

народу, його менталітету.  

18. Теоретичні положення можна застосовувати у студіях з 

найрізноманітніших спецкурсів не лише філологічного спрямування, а й 

етнопсихологічного, історичного, педагогічного, фольклорного та ін. Зібраний 

матеріал розширить базу даних про семантику лексем української мови, 

української фразеології, а також може бути використаний при укладанні 

етимологічних, фразеологічних, етнографічних словників тощо. 
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                                        ДОДАТКИ                                                                                                                    Додаток 1 

Риси характеру, пов’язані зі свійськими тваринами 

  

 

        

 

  

 

 

 

 

 

 

 ЛЮДИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХО́РТ 

П о з и т и в н і: 
енергійність; кмітливість 

Н е г а т и в н і: 

несправедливість; хижість 

 

КОШЕНЯ́ 
Н е г а т и в н і: 

гордовитість; невезучість; шкідливість 

 

ШКА́ПА 

Н е г а т и в н і: 
ледачість; незграбність; шкідливість 

 

БАРА́Н 
П о з и т и в н і: 

досвідченість; мудрість; освіченість; покірність; 

слухняність; сумирність 
Н е г а т и в н і: 

агресивність; безневинність; безхарактерність; 

впертість; знущання; інтриганство; лицемірство; 

підступність; неосвіченість; тупість; нерозуміння; 

несвідомість; неуважність; розсіяність; провинність 

 

ЦУ́ЦИК 

Н е г а т и в н і: 
скиглення; 

невдоволення 
ЯГНЯ́ 

П о з и т и в н і: 

покірливість; скромність: 
Н е г а т и в н і: 

боягузтво; страх; підступність 

 ОСЕ́Л 

П о з и т и в н і: 

безкорисливість; 
довірливість; працьовитість 

Н е г а т и в н і: 

впертість; непоступливість; 
лицемірство; ледарство; 

неосвіченість; тупість 

 

КАБА́Н 
Н е г а т и в н і: 

гордовитість; високомірність; 

зарозумілість 

ЦА́П 

Н е г а т и в н і: 

агресивність; жорстокість; 
впертість; незграбність; 

неосвіченість 

ПОРОСЯ́ 

П о з и т и в н а: 
енергійність 

Н е г а т и в н і: 

боягузтво; зарозумілість; 
високомірність; гордовитість; 

слабкість ЛОША́ 
П о з и т и в н а: 

покірність 

Н е г а т и в н а: 
ледачість 

 
ВІСЛЮ́К 

Н е г а т и в н і: 

впертість 

 

ЖЕРЕБЕ́ЦЬ 

Н е г а т и в н і: 

агресивність; 

невихованість КІ́Т 

П о з и т и в н і: 

безстрашність; везучість; граційність; 
досвідченість; прудкість; сміливість 

Н е г а т и в н і: 

безкарність; безтурботність; боягузтво; 
брехливість; впертість; гордовитість; жадібність; 

ласість; ледачість; лицемірство; насміхання; 

знущання; ненажерливість; неосвіченість; 
підлабузництво; переляк; провина; стурбованість; 

сварливість; сором’язливість; улесливість; хижість; 

хуліганство; задерикуватість 

 

КОБИ́ЛА 
П о з и т и в н і: 

врівноваженість; настирливість; наполегливість; покірність 

Н е г а т и в н і: 
безсоромність; безсовісність; гордовитість; ледачість; 

неосвіченість; недовірливість; неврівноваженість; непостійність; 

нав’язливість; надокучливість; неуважність; провинність; 
хвалькуватість 

ВІ́Л 
П о з и т и в н і: 

відважність; вірність; везіння; досвідченість; кремезність; 

міць; сила; передбачливість; працьовитість; скромність; 
швидкість; кмітливість 

Н е г а т и в н і: 

агресивність; жорстокість; байдикування; безтурботність; 
байдужість; безхарактерність; високомірність; забудькуватість; 

впертість; гіперактивність; засмученість; образа; знедоленість; 

ледарство; лінощі; недосвідченість; незграбність; 
ненажерливість; ненаситність; жадібність; неосвіченість; 

несправедливість; безжалісність; повільність; пліткарство; 

підступність; підлабузництво; слабкість; хитрість 
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Додаток 2 

Риси характеру, пов’язані зі свійськими тваринами 

 

  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЮДИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОЗА́ 
П о з и т и в н і: 

досвідченість 

Н е г а т и в н і: 
беззахисність; боягузтво; страх; брехливість; 

крикливість; нав’язливість; невихованість; 

незграбність; необережність; необачливість; 
неосвіченість; несправедливість; пихатість; 

хижацтво; жорстокість 

 

КОРО́ВА 

П о з и т и в н і: 
міць; сила 

Н е г а т и в н і: 

гордовитість; здивування; розгубленість; 
спантеличення; крикливість; істеричність; 

лицемірство; лінь; нав’язливість; 

надокучливість; незграбність 

 

ВІВЦЯ́ 
П о з и т и в н і: 

безневинність; покірність; справедливість 
Н е г а т и в н а: 

безхарактерність; боягузтво; страх; слабкість; 

знервованість; жадібність; корисливість; 
лицемірство; недоумкуватість; неосвіченість; 

тупість; недалекоглядність; покірність; 

підступність; підлабузництво; розгубленість; 
безвихідь; самовпевненість; хитрість 

 

КІ́НЬ 

П о з и т и в н і: 

везучість; вірність; досвідченість; незалежність; покірність; 
повага; піднесеність; працьовитість; сила; міцність; сміливість; 

швидкість; кмітливість 

Н е г а т и в н і: 
байдикування; безтурботність; впертість; гордовитість; 

жадібність; корисливість; ледачість; легковажність; 

недосвідченість; неосвіченість; нав’язливість; надокучливість; 
неврівноваженість; непостійність; недовірливість; 

незграбність; нестримність; неуважність; оббріхування; 

перебірливість; вибагливість; повільність 

 

КОЗЕ́Л 
Н е г а т и в н і: 

боягузтво; здивування; 

нерозуміння; спантеличення 

ПЕ́С 

П о з и т и в н і: 

відважність; досвідченість; швидкість; 
енергійність; кмітливість 

Н е г а т и в н і: 

боягузтво; брехливість; винуватість; жадібність; 
замкнутість; таємничість; злість; жорстокість; 

ледачість; мерзенність; невдоволення; 

неосвіченість; нестримність; підвладність; 
уподібнення; підлабузництво; улесливість; сором 

 

СОБА́КА 

П о з и т и в н і: 
відданість; відважність; досвідченість; енергійність; кмітливість; жвавість; 

настирливість; слухняність 

Н е г а т и в н і: 
агресивність; байдикування; боягузтво; брехливість; винуватість; 

високомірність; гордовитість; дратівливість; жадібність; жорстокість; злість; 

ласість; ледачість; набридливість; неадекватність; неосвіченість; 
нестримність; підвладність; уподібнення; підлабузництво; улесливість; 

підступність; повільність; зволікання; розгубленість; схвильованість; 

роздратованість; самодурство; слабкість; таємничість; замкнутість; хитрість 

 

ТЕЛЯ́ 

П о з и т и в н і: 
везучість; скромність; слухняність 

Н е г а т и в н і: 

байдикування; безвольність; боягузтво; гордовитість; 
здивування; розгубленість; спантеличення; нав’язливість; 

надокучливість; неосвіченість; підступність; пліткарство; 

слабкість; хитрість; покірність 

 

КІ́ШКА 
П о з и т и в н і: 

вірність; граційність; здібність 

Н е г а т и в н і: 
боягузтво; жадібність; ласість; ледачість; 

лицемірство; насміхання; знущання; 

неосвіченість; підступність; прискіпливість; 
провина; стурбованість; сварливість; 

агресивність; улесливість; хижість 

СВИНЯ́ 

П о з и т и в н і: 

цілеспрямованість 
Н е г а т и в н і: 

безсовісність; безсоромність; нахабство; 

брехливість; впертість; зарозумілість; 
високомірність; гордовитість; жадібність; 

неосвіченість; неохайність; нечемність; 

образа; злість; підступність; презирство; 
товариськість; хвалькуватість 

 
БИ́К 

П о з и т и в н і: 
безневинність; кмітливість; енергійність; 

жвавість; рішучість; енергійність; сила; міць 

Н е г а т и в н і: 
безпощадність; жорстокість; безтурботність; 

байдужість; безхарактерність; високомірність; 

пихатість; гордовитість; забудькуватість; 
запальність; крикливість; нав’язливість; 

невпевненість; незграбність; ненаситність; 

неосвіченість; недалекоглядність; повільність; 
підлість; підступність; скупість; упертість 
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КІНЬ 
незграбність; повільність; нестримність; гордовитість; норовистість; жадібність; 

впертість; неврівноваженість; недоумкуватість; байдикування; скнарість; бідність; 

ледачість; ненажерливість; недовірливість; легковажність; неадекватність; 

норовистість; підлабузництво; нав’язливість; непристойність; безсоромність; 

сором; погане ставлення; безпричинні обіцянки; використання працелюбності; 

оббріхування; некорисливість; відчуття провини; недовірливість; шкідливість; 

безсовісність; агресивність; алкоголізм; самодурство; неосвіченість; 

хвалькуватість; хижість; брехливість; запальність; високомірність; недотепа; 

роззява; ненаситність; байдикувати; огрядність; невпевненість; хитрість; журба; 

переживання; хвилювання; зрадливість; неусвідомленість сили; набридливість; 

покірність; хвалькуватість; невихованість 

 

Додаток 3 

Риси характеру, пов’язані з дикими тваринами 

 

  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЮДИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСИ́ЦЯ 
П о з и т и в н і: 

досвідченість; передбачливість; обережність: 

Н е г а т и в н і: 
брехливість; крадійкуватість; образа; підступність; 

уподібнення; хвалькуватість; хижість; хитрість 

 

ВЕДМІ́ДЬ 

П о з и т и в н і: 
безстрашність; міць; сила 

Н е г а т и в н і: 

волохатість; відлюдкуватість; корисливість; ласість; ледачість; 

надокучливість; недалекоглядність; незадоволеність; незграбність; 

неповороткість; ненажерливість; ненаситність; неосвіченість; 

нерозуміння: самовпевненість; сварливість; сердитість; скандальність; 
слабкість; сонливість; хитрість 

 

ВЕРБЛЮ́Д 
Н е г а т и в н і: 

жадібність; злодійкуватість; 

невихованість 

 

КРІ́Т 

Н е г а т и в н і: 
боягузтво; лінивість; 

підступність; інтриганство 

 

ЇЖА́К 
П о з и т и в н і: 

самоповага; сміливість 

Н е г а т и в н і: 
агресивність; боягузтво; енергійність; 

недовірливість; повільність; сварливість 

 

ЗА́ЄЦЬ 

П о з и т и в н і: 

везучість; волелюбність; прудкість; кмітливість; 
хоробрість; сміливість 

Н е г а т и в н і: 

агресивність; безсовісність; наглість; безсоромність; 
безтурботність; боягузтво; впертість; гордовитість; 

легковажність; ледарство; лякливість; незграбність; 

ненадійність; полохливість; скупість; жадність; 
трусливість; хитрість 

 

МИ́ША 

П о з и т и в н і: 
досвідченість; кмітливість 

Н е г а т и в н і: 

боягузтво; страх; відчай; жадібність; жалюгідність; 
корисливість; ледарство; насміхання; знущання; 

неврівноваженість; ненажерливість; непередбачуваність; 

підступність; полохливість; метушливість; розгубленість; 
тривожність; стурбованість; гнітючість; неспокій; 

хвалькуватість; хитрість; шкідливість 

 

ЛИ́С 
П о з и т и в н і: 

досвідченість; мудрість; освіченість; передбачливість; 

обережність; цілеспрямованість; завзятість 
Н е г а т и в н і: 

злорадство; жорстокість; злодійкуватість; ласість; 

підлабузництво; підлещування; підступність; 
хвалькуватість; хижість; хитрість 

 

ВО́ВК 

П о з и т и в н і: 
досвідченість; кмітливість; сміливість; працьовитість; швидкість 

Н е г а т и в н і: 

агресивність; боягузтво; брехливість; відчай; егоїзм; жадібність; скупість; 

жорстокість; зіпсованість; уподібнення; крикливість; нав’язливість; 

наглість; невихованість; неосвіченість; недосвідченість; ненависть; 

ненажерливість; підлість; підступність; лицемірство; самопожертва; 
сварливість; сором; хижацтво; хитрість 

 

СЛО́Н 
П о з и т и в н і: 

міць; сила 

Н е г а т и в н і: 
лінь; незграбність; схильність до перебільшення 

 



256 

КІНЬ 
незграбність; повільність; нестримність; гордовитість; норовистість; жадібність; 

впертість; неврівноваженість; недоумкуватість; байдикування; скнарість; бідність; 

ледачість; ненажерливість; недовірливість; легковажність; неадекватність; 

норовистість; підлабузництво; нав’язливість; непристойність; безсоромність; 

сором; погане ставлення; безпричинні обіцянки; використання працелюбності; 

оббріхування; некорисливість; відчуття провини; недовірливість; шкідливість; 

безсовісність; агресивність; алкоголізм; самодурство; неосвіченість; 

хвалькуватість; хижість; брехливість; запальність; високомірність; недотепа; 

роззява; ненаситність; байдикувати; огрядність; невпевненість; хитрість; журба; 

переживання; хвилювання; зрадливість; неусвідомленість сили; набридливість; 

покірність; хвалькуватість; невихованість 

 

Додаток 4 

Риси характеру, пов’язані з дикими тваринами  

  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЮДИНА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЩУ́Р 

Н е г а т и в н і: 

жадібність; корисливість; 
надокучливість 

 

ЛЕ́В 

П о з и т и в н і: 

сила; міць 

Н е г а т и в н і: 

боягузтво; високомірність 

 

БОРСУ́К 

Н е г а т и в н і: 
замкненість; 

відлюдкуватість 

 

ЛО́СЬ 

П о з и т и в н і: 

міць; сила 

 

ТХІ́Р 

Н е г а т и в н а: 

шкідливість 

ПАЦЮ́К 

Н е г а т и в н а: 

жадібність 

ОЛЕ́НЬ 

Н е г а т и в н а: 
невихованість 

 

КУНИ́ЦЯ 
Н е г а т и в н і: 

злодійкуватість 

КАЖА́Н 
Н е г а т и в н і: 

боягузтво; страх 

 

БОБЕ́Р 

Н е г а т и в н і: 
безтурботність; 

комфортність 

 

ТИ́ГР 
П о з и т и в н і: 

мужність; відважність 

Н е г а т и в н і: 
злість; агресивність 

 
БІ́ЛКА 

Н е г а т и в н і: 
дратівливість; озлобленість; 

крадійкуватість; метушливість 

 

Я́СОЧКА 

П о з и т и в н і: 

граційність; енергійність; 
швидкість; веселість; радість; 

лагідність; ніжність 

 

ЧЕРЕПА́ХА 

Н е г а т и в н і: 
повільність; незграбність 

 

СОЛОВЕ́Й 
П о з и т и в н і: 

індивідуальність; 

самодостатність 
Н е г а т и в н і: 

запальність; 

тужливість; 
неосвіченість 

 

СИНИ́ЦЯ 
П о з и т и в н а: 

цілеспрямованість 

Н е г а т и в н і: 
неосвіченість; самозадоволення; 

хвалькуватість 

 

ЖА́ЙВОРОНОК 

П о з и т и в н і: 
веселість; радість; лагідність; 

доброзичливість 
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Додаток 5 

Риси характеру, пов’язані з птахами 

 

  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЮДИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЕ́Л 

П о з и т и в н і: 
відважність; сила; працьовитість 

Н е г а т и в н і: 

агресивність; жорстокість; знущання; 
глузування; ревнивість 

 

ГОРОБЕ́ЦЬ 

П о з и т и в н і: 
доброта; досвідченість 

Н е г а т и в н і: 

байдикування; ледарство; безрозсудливість; 
боягузтво; веселість; зазнайкуватість; 

корисливість; легковажність; неосвіченість; 

пихатість; слабкість; невпевненість; хитрість 

 

ГО́РЛИЦЯ 

П о з и т и в н і: 

елегантність; скромність; тендітність 
Н е г а т и в н і: 

тужливість; переживання 

 

СО́КІЛ 
П о з и т и в н і: 

працьовитість; сміливість; швидкість; кмітливість 

Н е г а т и в н і: 
невезучість; підступність; хвалькуватість; хижість 

 

СОВА́ 

П о з и т и в н а: 

мудрість 
Н е г а т и в н і: 

брехливість; боягузтво; впертість; наївність; гордовитість; 

амбітність; егоїзм; нав’язливість; невдоволеність; образливість; 
похмурість; недосвідченість; непорядність; озлобленість; 

ображеність; песимізм; самолюбство; зазнайкуватість; 

хвалькуватість; хижість; хитрість 

 

СОРО́КА 

Н е г а т и в н і: 
балакучість; брехливість; зазнайкуватість; 

зрадливість; жадібність; корисливість; хитрість; 

крикливість; лицемірство; невихованість; 
неврівноваженість; неадекватність; неосвіченість; 

непосидючість; неспокійність; сварливість; 

стурбованість; підступність; пліткарство 

 

ГО́ЛУБ 

П о з и т и в н і: 
ввічливість; безневинність; трепіт 

Н е г а т и в н і: 

жадібність; тужливість 

 

ВО́РОН 

Н е г а т и в н і: 

високомірність; корисливість; 
обережність; обачність 

 

ІНДИ́К 

Н е г а т и в н і: 

агресивність; безграмотність; впертість; 
гордовитість; недоумкуватість; образливість; 

підступність; придурювання; натріщування 

 

КУ́РКА 
П о з и т и в н а: 

везучість 
Н е г а т и в н і: 

безхарактерність; боягузтво; брехливість; високомірність; 

відчуття провини; забудькуватість; зневага; знервованість; 

гіперактивність; нав’язливість; надокучливість; 

ненажерливість; неосвіченість; недоумкуватість; оптимізм; 

пліткарство; хижацтво; хитрість 

ГУ́СКА 

Н е г а т и в н і: 

зневіра; гординя; неосвіченість; 
неохайність; пліткарство; брехливість; 

роздратування; хвалькуватість; хитрість 

 

СИ́Ч 

П о з и т и в н а: 

досвідченість 
Н е г а т и в н і: 

безхарактерність; гордовитість; пихатість; 

озлобленість; ображеність; агресивність; 
похмурість; невдоволеність 

 

ВОРО́НА 

Н е г а т и в н і: 
агресивність; байдикування; неуважність; 

боягузтво; високомірність; корисливість; 

крикливість; ледарство; неврівноваженість; 
неосвіченість; пліткарство; хвалькуватість; 

хижість; хитрість 

 

ПІ́ВЕНЬ 
Н е г а т и в н і: 

агресивність; боягузтво; неосвіченість; 

недоумкуватість; пихатість; сором’язливість 

 

КВО́ЧКА 

Н е г а т и в н і: 

конфліктність; нав’язливість; 
надокучливість; невихованість; 

хижацтво 

 



258 

Додаток 6 

Риси характеру, пов’язані з птахами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЮДИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗОЗУ́ЛЯ 

П о з и т и в н а: 

оптимізм 
Н е г а т и в н і: 

боягузтво; повільність 

 

ЖУРАВЕ ́ЛЬ 

Н е г а т и в н і: 

жадібність; лінивість; 
невпевненість 

 

КА́ЧКА 
П о з и т и в н а: 

чутливість 
Н е г а т и в н і: 

боягузтво; незграбність 

 

ЛА́СТІВКА 

П о з и т и в н і: 

кмітливість; нерозторопність 
Н е г а т и в н а: 

балакучість 

 

ГУСА́К 

Н е г а т и в н а: 
істеричність 

 

КУРЧА́ 

Н е г а т и в н і: 

боягузтво; розсіяність; 
розгубленість; хитрість 

 

ГА́ЛКА 

Н е г а т и в н і: 
ледарство; пліткарство 

 

КУЛИ́К 

Н е г а т и в н і: 

глузування; гордовитість; 
зазнайкуватість; образливість 

 

ПАВИ́Ч 
Н е г а т и в н і: 

гордовитість; 

зарозумілість 

 

ПУГА́Ч 
Н е г а т и в н і: 

невдоволеність; образливість; похмурість; 

самолюбство; зазнайкуватість 

 

ДЕРКА́Ч 

Н е г а т и в н а: 
брехливість 

 

ЛЕБІ́ДКА 

П о з и т и в н і: 
граційність; елегантність 

 

ПА́ВА 
Н е г а т и в н і: 

гордовитість; зарозумілість; 

зверхність 

 

ГОЛУ́БКА 

Н е г а т и в н і: 

заздрість; тужливість 

 

ДЯ́ТЕЛ 

Н е г а т и в н а: 

стервозність 

 

ПАПУ́ГА 
Н е г а т и в н а: 

балакучість 

 

ЛЕ́БІДЬ 

Н е г а т и в н а: 
наляканість 

 

КРУ́К 
Н е г а т и в н і: 

сварливість; хижість 

Я́СТРУБ 

Н е г а т и в н і: 
жадібність; жорстокість; 

підступність 

 

ШПА́К 

Н е г а т и в н і: 
несправедливість; 

хвалькуватість 

 

ЧА́ЙКА 

Н е г а т и в н і: 
повільність; скиглення 

 

ЧА́ПЛЯ 

П о з и т и в н і: 

кмітливість; енергійність 

ПЕРЕПІ́ЛКА 

Н е г а т и в н а: 

боягузтво 
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Додаток 7 

Риси характеру, пов’язані з раком та назвами риб 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЮДИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЩУ́КА 

Н е г а т и в н а: 
хитрість 

 

ВЮ́Н 
П о з и т и в н і: 

спритність; кмітливість; прудкість 

Н е г а т и в н і: 

брехливість; жорстокість; 

непосидючість; хитрість; підступність 

 

РА́К 

Н е г а т и в н і: 

безвихідь; ледачість; лицемірство; підступність; 

наглість; надокучливість; невдячність; незграбність; 

недоброзичливість; жорстокість; перебільшеність; 

повільність; сором 

О́КУНЬ 

Н е г а т и в н а: 
впертість 

 

РИ́БА 

П о з и т и в н і: 
енергійність; везучість; впевненість; 

працьовитість; талановитість 

Н е г а т и в н і: 

безхарактерність; боягузтво; страх; ледачість; 

невезучість; неосвіченість; непосидючість; 

хитрість; скупість; жадність; підступність; 
пліткарство 
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Додаток 8 

Риси характеру, пов’язані з комахами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЮДИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҐЕ́ДЗ 

Н е г а т и в н і: 

дратівливість; ледарство; байдикування; 
обурливість; озлобленість; примхливість; 

вередливість 

 

КЛІ́Щ 

Н е г а т и в н а: 
нав’язливість 

 

БДЖОЛА́ 

П о з и т и в н і: 

безкорисливість; жвавість; швидкість; працьовитість; 
радість; щастя; цілеспрямованість 

Н е г а т и в н і: 

агресивність; дратівливість; гіперактивність; 
жадібність; ледачість; необізнаність; настирливість; 

надокучливість; прискіпливість; хитрість 

 

МІ́ЛЬ 

Н е г а т и в н і: 
неспокій; переживання; 

стурбованість 

 

КОМА́Р 

Н е г а т и в н і: 

корисливість; крикливість; 
ледарство; перебільшення; 

прискіпливість; слабкість; хитрість 

 

МУ́ХА 

П о з и т и в н і: 

везучість; безконфліктність; доброта; сумирність; лагідність; 
кмітливість; сміливість 

Н е г а т и в н і: 

байдикування; байдужість; брехливість; втомленість; знесиленість; 
жадібність; скупість; зарозумілість; зазнайкуватість; 

високомірність; злість; уїдливість; агресивність; корисливість; 

млявість; набридливість; нав’язливість; настирливість; 
перебільшеність; повільність; незграбність; слабкість; 

безхарактерність; хитрість; швидкість; заклопотаність 

 

КОМА́ХА 
П о з и т и в н а: 

працьовитість 

Н е г а т и в н а: 
страх 

 

ТАРГА́Н 

Н е г а т и в н а: 

байдикування 

САРАНА́ 

Н е г а т и в н а: 
агресивність 

 

ЖУ́К 

П о з и т и в н і: 
жвавість; енергійність; непосидючість; 

досвідченість 

Н е г а т и в н і: 
егоїстичність; корисливість; 

недоумкуватість; підступність; хитрість 

 

ДЖМІ́ЛЬ 

Н е г а т и в н і: 

жвавість; неспокійність; 
крикливість; непосидючість 

 
БЛОХА́ 

Н е г а т и в н і: 
байдикування; брехливість; знервованість; 

гіперактивність; надокучливість; 

обманливість; озлобленість; схильність до 
перебільшення 

 

МУРА́ХА 

П о з и т и в н а: 
працьовитість 

Н е г а т и в н і: 

страх; переляк; несподіванка; холод; 
переживання; неспокій 

 

ВО́ША 

П о з и т и в н і: 
гордість; гідність 

Н е г а т и в н і: 

брехливість; корисливість; набридливість; образливість; 
озлобленість; агресивність; підлість; підступність; 

пихатість; гордовитість; зарозумілість 

 

ЦВІРКУ́Н 

Н е г а т и в н і: 
боягузтво; легковажність; 

сварливість 

 

МЕТЕ́ЛИК 
Н е г а т и в н а: 

самопожертва 

 

ОСА́ 

Н е г а т и в н і: 
заздрість; надокучливість; 

роздратованість; агресивність 
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Додаток 9 

Риси характеру, пов’язані з плазунами, землеводними й павукоподібними 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЮДИНА 

 

 

 

 

ХРОБА́К 

П о з и т и в н і: 

везіння; енергійність 
Н е г а т и в н і: 

високомірність; страх; 

стурбованість; підозра 

 

ЗМІЯ́ 
П о з и т и в н і: 

передбачливість 

Н е г а т и в н і: 
агресивність; боягузтво; брехливість; жорстокість; 

лицемірство; підступність; хитрість 

 

П’Я́ВКА 
Н е г а т и в н і: 

нав’язливість; тривога; 

стурбованість 

 

СЛИМА́К 
Н е г а т и в н і: 

безхарактерність; 

слабовільність; нікчемність; 
лицемірство; повільність 

 

ПАВУ́К 
Н е г а т и в н і: 

інтриганство; покірливість; 

підступність 

 

ЖА́БА 

П о з и т и в н і: 
інтуїтивність; сміливість 

Н е г а т и в н і: 

амбітність; боягузтво; високомірність; 

впертість; гордовитість; жадібність; 

здивованість; марнославство; пихатість; 

наглість; надокучливість; неосвіченість; 
невихованість; образливість; підступність; 

пліткарство; повільність; поспішливість; 

стурбованість; схвильованість; хвалькуватість 

 

ЧЕРВ’Я́К 

П о з и т и в н а: 
везіння 

Н е г а т и в н і: 

високомірство; 
неосвіченість; стервозність; 

страх; стурбованість; підозра 

 

ГАДЮ́КА 
П о з и т и в н і: 

передбачливість 
Н е г а т и в н і: 

боягузтво; брехливість; жорстокість; лицемірство; 

ницість; підлабузництво; підлість; підступність; 
пліткарство; стервозність; стурбованість; схвильованість 

 

ГА́ДИНА 

Н е г а т и в н і: 
жорстокість; лицемірство; 

непосидючість; гіперактивність; 

ницість; підступність; 
стурбованість; схвильованість 

 ВУ́Ж 

Н е г а т и в н і: 

брехливість; егоїзм 

 

СКОРПІО́Н 

Н е г а т и в н і: 
агресивність; сварливість; 

цькування; підступність 

 


