
К. В. ЛЕНЕЦЬ 
СЛОВО ТОЧНЕ... І ГАРНЕ 

 
Звучання слова має неабияке значення в мові. Уже тільки сам по собі звук або поєднання 
звуків викликають у людській уяві певний відгук — позитивний чи негативний, і 
пов’язуються з відповідними уявленнями про щось ласкаве, ніжне, лагідне, хороше або, 
навпаки, грубе, лихе, недобре. Були спроби навіть походження мови пояснити, виходячи з 
сприймання людиною звуків. Назви речей і явищ виникли, нібито, «внаслідок відтворення за 
допомогою звуків того враження, яке справляють на людську психіку ці предмети чи явища: 
приємне враження відтворювалося, нібито, приємними на слух звукосполученнями, а 
неприємне враження — неприємними звукосполученнями; так, наприклад, — вказували 
прибічники цієї теорії, — латинське слово lеnе, що означає «м’яко», також і звучить м’яко, а 
латинське слово asperitas, що означає «грубість», також і звучить грубо»1. Латинський 
письменник Августін, який жив у V ст. нашої ери, у своїй книзі «Початки діалектики» 
писав, що слово mel (мед) «приємно голубить слух», виражає «щось солодке», а слово асеr 
(гострий, шорсткий) «відповідає й неприємному смаку, і неприємному слуховому 
враженню». 

Уже в кінці XVII—на початку XVIII ст. німецький вчений Лейбніц, який намагався 
обґрунтувати теорію походження мови, зауважував, що звук 1 може передавати і «щось 
м’яке» (lieben «любити», leben «жити»), і щось зовсім інше (lion «лев», loup «вовк»), далеке 
від м’якого. 

І в українській мові в багатьох словах приємне звучання поєднується з позитивним 
значенням, напр.: любити, любий, милуватися, милий, ласка, ласкавий, веселий, веселитися, 
линути, лебідь, льон, лагідний; дитячі: ляля, льоля та ін. Але це не означає, що приємне 
звучання має завжди йти поруч з позитивним значенням і навпаки. Значення переважної 
більшості слів у мові не залежить від звукової оболонки слова. Порівняймо, наприклад, 
слова гарний і лютий. Перше оформлене більш грубими, не зовсім мелодійними звуками г, 
р, друге має в своєму складі м’яке, співуче лю. Незважаючи на це, значення слів прямо 
протилежне звучанню: перше слово має позитивний зміст, друге — негативний. 

Велику роль у сприйманні слова відіграють асоціації, образи, що пов’язуються з його 
значенням. Наприклад, слово жайворонок або його варіант жайворон, незважаючи на 
твердість вимови і співзвучність із словом ворон, пор.: «— Тобі грозить клинок козачий, мені 
наган свинцем жарким... Не жайворон, а ворон кряче над нами, любий побратим!» 
(В. Сосюра), не викликають у людини, знайомої з цими словами, негативних емоцій, а 
сприймаються як щось ласкаве, як весняна мелодія цього співучого птаха. І в народній 
творчості, і в художній літературі жайворонок — символ ніжності, молодості, весняного 
сонця, щастя: «Веселий, як весняний жайворонок» (приказка); «Земля пишається у рясті, І 
жайворонки угорі Трепещуть піснею про щастя» (М. Рильський); «Жайворон — безжурний 
птах над нами в’ється у промінні» (В. Сосюра). Леся Українка писала до свого брата 
Михайла: «Мені сподобалось, що звеш мене жайворонком, маю симпатію велику до сії 
птиці!». 

Таким чином, позитивне чи негативне значення слова не обов’язково залежить від його 
приємного чи неприємного звучання. Відомі ще й такі явища, як мовне табу та пов’язані з 
ним евфемізми: окремі слова люди намагаються свідомо обминути, замінити їх іншими, 
передати назву описово. Мовне табу — це заборона вимовляти певні назви, початково 
зумовлена забобоном, містичним страхом перед невідомим. Назва предмета або явища 
нібито має безпосередній зв’язок з самим предметом чи явищем. Представники деяких 
племен та народів і досі вірять, що між іменем людини і нею самою існує органічний зв’язок. 
Не можна згадувати в присутності сторонніх свого імені, бо чужа людина, знаючи ваше ім’я, 
може зробити з вами що завгодно, — так вважають жителі деяких чілійських островів. 
Американські індіанці неохоче повідомляють іноземцям свої імена, щоб не схуднути: 
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називаючи себе чужинцю, вони немовби одночасно відокремлюють від себе частинку самого 
себе. У всіх таких випадках ім’я вигадують, оминаючи своє власне, справжнє. 

Забобонна людина вірить, що коли назве когось або щось прямо, то цим потривожить у 
ньому якусь ворожу силу і накличе на себе лихо. Тому, наприклад, ведмедя іноді називають 
«хазяїном», «вуйком», щоб не потурбувати, не розсердити його. Не годиться, нібито, 
згадувати дідька, замість цього кажуть «нечистий», «лихий». Смерть називають «косарем», 
пор. стилістичне використання цього слова у Т. Шевченка: «Над головою вже несе свою 
неклепаную косу косар непевний» («Невольник»). 

Пам’ятаєте, як поводиться вівчар, що став ріпником і, працюючи під землею, згадує 
колишнє: «— А гарно там у нас у горах, у полонині! Ой гарно! Делікатно! Не то, що тут у 
вас, бодай ви... — Він хотів заклясти, але вдарив себе долонею по роті. Його душа була тепер 
у атмосфері поезії, серед живої природи, чутливої та видючої, і він боявся образити її, бо був 
у її власті» (І. Франко). 

Слова або вирази, що заміняють заборонені назви, — це евфемізми (від грецького 
euphemismos — «пом’якшений вираз»). Частина евфемізмів породжена прагненням до 
естетизації мови: слова і вирази з грубим або непристойним змістом чи відтінком замінюють 
словами і виразами, які передають цей зміст пом’якшено, приховано. Так, за столом, у 
товаристві рекомендується говорити «погано (недобре) пахне щось», а не «смердить» чи (ще 
гірше!) «воняє»; щоб не бути грубим, людині кажуть «ви говорите неправду», а не «ви 
брешете» та ін. Звичайно, перебільшене, гіпертрофоване почуття естетизму у висловах 
зайве. Таке надмірне «облагороджування» мови помітив і тонко висміяв М. В. Гоголь у 
«Мертвих душах», змалювавши великосвітських дам, які про немитий стакан говорили: 
«Він погано поводиться». 

Певним відлунням згаданих поглядів є спроби замінити іншими деякі слова через уявне 
їх неблагозвуччя, негативний зміст або небажані асоціації, які вони іноді викликають. 
Редакція «Культури слова» одержала, наприклад, листа, автор якого (не будемо називати 
його імені) вважає грубими слова тварина, тваринник щодо корови та того, хто доглядає за 
коровами на фермі: «Я народився на Україні, — читаємо в листі, — працював у поміщика 
свинарем, телятником, корівником, але ніде слова «тварина» не чув і мене «тваринником» 
не називали... Всі грамотні і культурні люди, а корову називаємо «твариною», а того, хто 
доглядає, — «тваринником». Чи не можна реабілітувати «тварину» на «корову», а 
«тваринника» на «коровника»? Якби мене назвали «тваринником», я б ніколи не став 
доглядати за коровами. Іноді привезуть молоко з магазину і думаєш, чи можна його пити чи 
ні, бо кажуть «тваринне»... 

Чи справді це так? Давайте коротко простежимо історію слів тварина і тваринник. 
Слово тварина утворене з допомогою суфікса -ин(а) від загальнослов’янського іменника 

твар, що значив «виріб, витвір; те, що створене, творіння, створіння; жива істота». Слово 
твар має той самий корінь, що й дієслово творити (тільки голосні а – о чергуються). Отже, 
тварина — це «одне створіння», «одна жива істота» (суфікс -ин(а) має значення 
одиничності). Споріднений іменник твар у сучасній болгарській мові також має значення 
«створіння, істота». Польське twarz значить «обличчя, лице», чеське tvář — «щока», 
«обличчя», «вигляд», «подоба», словацьке tvár — «обличчя», «вигляд». В українській мові 
твар також уживається в значенні «обличчя», але на сьогодні воно застаріло, хоч і 
трапляється в деяких авторів, наприклад: «Він хоче одвести смертельний удар і скривлену 
твар затуляє руками» (С. Воскрекасенко). З іменником тварина пов’язані споріднені слова 
тваринник, тваринниця, тваринний, тваринництво, тваринницький. Тваринник — це 
фахівець з тваринництва, тобто розведення і вдосконалення сільськогосподарських тварин, 
як рослинник — фахівець з рослинництва, тобто вирощування сільськогосподарських 
рослин. 

Слово тваринник — український відповідник російського слова животновод, що 
з’явилося в мові недавно. Уперше російське слово животновод зафіксоване в 1934 р. в 
тлумачному словнику російської мови за ред. акад. Д. М. Ушакова, а жіночий відповідник 



животноводка — в 1955 р., в академічному сімнадцятитомному «Словаре современного 
русского литературного языка». Спочатку животноводство, животновод були подані як 
книжні слова, а животноводческий — як економічний термін. Згодом вони стали 
подаватися як звичайні слова, що відповідало їх глибшому проникненню в загальний 
ужиток. 

Так само і в українській мові слова тваринник, тваринництво, а також тваринницький, 
тваринний зафіксовані словниками в пожовтневий період у зв’язку з розвитком відповідної 
галузі сільського господарства. У країні почали в широких масштабах займатися 
розведенням великої рогатої худоби, свиней, овець, кролів, коней, верблюдів, оленів. 
Тваринництво включає також птахівництво, собаківництво, бджільництво, шовківництво. 
Таким чином, тваринник у широкому значенні не тільки той, хто доглядає за коровами чи за 
вівцями. Це поняття підпорядковує назви корівник, свинар, кролівник, оленяр та ін. У 
вужчому значенні тваринником називають особу, що доглядає і вирощує на фермі один з 
видів свійських тварин — корів, овець тощо. 

Іменники тваринник і тваринництво вперше подані в проекті Словника 
сільськогосподарської термінології, упорядкованого П. О. Сабалдирем (УРЕ, 1933 p.). Слово 
тваринниця фіксується у тритомному Російсько-українському словнику АН УРСР (1968 p.). 
Слова тваринник, тваринництво, тваринниця та ін. належать до виробничої 
сільськогосподарської лексики і використовуються в художніх творах, у пресі, в науково-
популярній літературі: «Для молодих досвідчена тваринниця Марія Баклан, що працює 
дояркою в колгоспі, стала доброю порадницею» (І. Волошин); «В минулому [1965] році 
чудово попрацювали бавовнороби, буряководи і тваринники країни» (Звітна доповідь ЦК 
КПРС XXII з’їздові партії); «Останнім часом хімічні речовини почали використовувати і в 
тваринництві» (ж. «Наука і життя»). 

Іменники тварина і застаріле твар уживаються в побуті і переносно як лайливі назви 
грубої, підлої людини. Це значення виникло в результаті переосмислення обох іменників, 
перенесення рис поведінки істот, що стоять нижче людини, на саму людину з метою 
принизити її. Внаслідок цього і на споріднені тваринник, тваринниця падає відбиток 
негативного забарвлення: дехто, в тому числі й автор наведеного листа, сприймає ці 
іменники теж як грубі, лайливі, хоча це цілком нейтральні утворення, що мають зовсім іншу 
семантику. Схожість тільки в звучанні слів, а не в значенні, так що пийте на здоров’я 
тваринне молоко: реабілітувати корову потреби нема. 

Естетична функція мови, як бачимо, дуже важлива. Зростання свідомого ставлення до 
мови взаємозв’язане із відповідним ставленням до її виражальних засобів. Це збільшує 
відповідальність усіх, хто має справу з словом, особливо з художнім. 
 


