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У сучасній українській мові чимало назв об’єктів природного ландшафту збігається з 
найменуваннями частин тіла або виступає як назва характерних ознак зовнішності чи вдачі 
людини. Так, назва губа вживається в українській мові для позначення морської затоки, 
лиману на півночі нашої країни, коліно — для вигину річки. Причому первинним значенням 
для цих найменувань є анатомічне, а географічне — похідним. За даними сучасної 
української мови та її діалектів, загальна кількість лексем такого типу сягає 40 одиниць, 
зокрема: голова «верхів’я ріки», головка «мис на річці», брова «найвищий рівень води під час 
повені», бровка «суха гряда на низині», глаз «чиста вода серед болота», око «гірське озеро», 
лоб «гола вершина гори», лобик «лісова полянка», лобок «окремий пагорб», чоло 
«прямовисний кам’яний схил», язик «коса», чуб «ліс на вершині безлісої гори», лисина «гола 
вершина гори», плешина, плешевина «т. с.», локоть «вигин річки», персті «розгалуження 
русла» та ін. 

У процесі розвитку української мови ця тематична група метафор зазнавала постійних 
змін. Так, повністю втрачена переносна назва для морського виру пуп, засвідчена 
староукраїнськими текстами: «Єсть у мори окїяньскомъ дванадцять вhкєнъ, выровъ или 
пуповъ, которые аж до самой прєисподньи глубиною» (Середньовічний роман «Александрія» 
у списку XVIII ст.). 3 другого боку, образна назва для затоки, лиману пазуха, що в сучасній 
українській мові сприймається як свіжа метафора, насправді фіксується ще пам’ятками 
давньоруської мови: «Скрывшєся в пазухахъ морскихъ» (І. Срезневський). 

Проте, незважаючи на нестабільність складу зазначеної групи слів, на всіх етапах 
розвитку української мови їй була притаманна метафоричність. У результаті широких 
історико-етимологічних досліджень слов’янських топонімів встановлено, що вже у діалектах 
праслов’янської мови переосмисленню підлягав ряд лексем з первинним анатомічним 
значенням: бік, горб, хребет, око, п’ята, ребро та ін. Дані сучасної діалектології свідчать про 
те, що цей тип називання зберігає свою продуктивність в українській мові і сьогодні. Крім 
того, сучасні говори української мови фіксують ряд яскравих прикладів, коли 
найменуванням для географічного об’єкта служить назва, що характеризує стан, вік чи 
поведінку, вдачу людини, напр.: веселун «низький криворослий ліс», одинак «окремий 
великий камінь», самотник «т. с.», підлиза «підмитий берег», самохват «трясовина», трясун 
«т. с.», старик, старуха «старе русло» та ін. Наведені приклади свідчать про продуктивність 
метафори як способу постійного збагачення народної географічної номенклатури української 
мови новими влучними видовими назвами для вже відомих понять. 

Серед слів на позначення природного ландшафту нема таких, що називають внутрішні 
органи людини (нирки, серце, шлунок, легені тощо). Ці назви переосмисленню не підлягають 
і серед географічної номенклатури української мови не засвідчуються. Додатковим доказом 
правильності цього висновку служать географічні найменування, утворені шляхом 
метафоризації назв частин тіла тварин. Їх значно менше, напр.: копито «частина русла між 
двома звивинами», рог «мис», хобот «звивина русла», хребет «невисоке видовжене 
підвищення» тощо. 

Обов’язковою умовою для переосмислення є зовнішня схожість реалій, що дає 
поштовх до асоціативного зближення відповідних понять, пор.: коліно, око, лисина, чуб, шия, 
язик та ін. Набагато рідше підставою для переосмислення виступає схожість за функцією, 
напр.: жила, підошва та ін. 

Описане явище антропоморфізму при називанні географічних об’єктів не є особливістю 
української чи навіть слов’янських мов. Воно належить до універсалій людського мислення і 
простежується в кожній мові. Відоме, наприклад, дослідження метафоричних географічних 
назв сербохорватської мови у зіставленні з відповідними фактами мов народів Африки 
(банту, зулу, туарегів), мовами народу айну в Японії та тюркськими мовами народів 
Радянського Союзу, в результаті якого справдилося припущення, що всі ці народи, маючи 



однакові уявлення про будову людського тіла, використовують у мові однакові метафоричні 
моделі. 

Географічна номенклатура — один з найдавніших шарів лексики кожної мови. Спосіб 
найменування багатьох об’єктів навколишнього середовища сьогодні вже не піддається 
розшифруванню через віддаленість у часі тих образів і асоціацій, які лягли в основу 
внутрішньої форми давніх назв, напр., ріка, вода, гора, ліс, лука тощо. І тільки метафора 
впродовж тисячоліть не втратила тих мостів, які міцно з’єднали анатомічну лексику з 
географічною номенклатурою. 

 
 


