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Чому ми називаємо людей соловейками, зозульками або ж — ослами? Що впливає на вибір 
таких найменувань? У лінгвістиці є таке поняття — зооморфізми, тобто пряме найменування 
людини тваринними назвами. Це присудок або будь-яка конструкція, що легко замінюється 
присудком, напр.: він осел; ця змія, твоя теща, не захотіла й розмовляти — твоя теща — 
змія; сини мої, соколята! — сини є соколята. Не вважаються зоонімами порівняння типу: 
роботяща, як бджілка. 

Люди відчувають потребу в таких найменуваннях, а мова не суперечить переносному 
слововжитку, бо він і економний і експресивний спосіб називання. Зооніми акцентують увагу 
на якійсь ознаці, тобто метафорична назва людини підкреслює інтимність цієї ознаки, 
вказуючи на її тотожність із певною твариною, хоч тваринам часом незаслужено 
приписується характерна якість. Мисливці, скажімо, знають, що неповороткість ведмедя — 
це хибне уявлення людей. Тим часом люди традиційно бачать світ тварин по-своєму, 
накладаючи на нього риси ніжності, хоробрості, хитрощів тощо. Зооморфізми — засіб 
стилістичної виразності, тому вони широко побутують у розмовній мові, художній літературі 
та фольклорі. До них насамперед належать назви здавна відомих народові тварин: корова, 
ластівка, орел, сокіл, чайка, видра, ворона, собака, гадюка, лебідь, соловей та ін., а також 
екзотичні для України назви: мавпа, папуга, тюлень, страус, динозавр: «Це звичайний собі 
динозавр культівської доби» (О. Гончар); «Батиєві шакали обшукали кожний закуток» 
(А. Хижняк). 

Зооморфізми — це розряд оцінної лексики, розподіленої між двома полюсами — 
позитивна і негативна оцінка, причому вона категорична, тут немає помірності. Полюс 
позитивності представлений назвами птахів: голуб (голубка), орел (орлиця), сокіл (соколиця), 
лебідь (лебідка), пава (павич), соловей (-ко), перепілка, галочка, горлиця, ластівка, чайка, 
горобенятко, пташенятко. Негативний полюс значно більший, тут переважають назви не 
птахів: видра, динозавр, змія, осел (віслюк), ішак, черепаха, шакал, тварина, скотина, 
тюлень, кінь, свиня, гадюка, акула, бидло, жук, щука, мавпа, горила, коза та ін., хоча є й 
ворона, сорока, квочка, шуліка, папуга, сова, чапля, стерв’ятник. Розподіл зооморфізмів між 
полюсами позитивності та негативності — факт мовної системи, однак у мовленні 
негативний зооморфізм часом вживається з позитивною конотацією. Як правило, таке 
вживання виникає в конкретному спілкуванні, закріплюючись згодом для подібних ситуацій. 
Найбільше фантазії щодо найменувань у закоханих, так О. Бальзак називав у листах 
Е. Ганську вовком, та вовчищем, В. Маяковський іменував себе Щеням, у листах до 
Л. Горлик герой російської повісті В. Шульгіної називає жінку корівкою, і та почувається 
щасливою, пор. так само: слониха — Ю. Трифонов. Читач при бажанні може продовжити цей 
список, спираючись на власний досвід. Механізм зооморфічної метафоризації користується 
статево-віковими ознаками номінації. Як відомо, у мові формуються назви тварин за 
статевими ознаками лише тоді, коли це має господарське значення, або вони здавна живуть 
поряд з людиною. Зокрема, можна виділити такі переноси: 1) видова назва тварин 
переноситься на людину — чоловіка або жінку: мавпа, свиня, собака, лисиця, гадина; 
2) видова назва переноситься на чоловіка або жінку залежно від родової характеристики: 
страус і кінь — він, а видра, зозуля, чайка — вона; 3) пере. хід за сімейним принципом — 
назви самець, самка, маля переноситься на чоловіка, жінку, дитину — це найпоширеніший 
тип: вовк — вовчиця — вовченя; голуб — голубка — голуб’ятко, лебідь — лебідка — 
лебедятко та ін. 

Перенос назви може відбуватися на основі одної ознаки, тобто вона закріплена за всіма 
представниками виду: лис — лисиця — лисеня (хитрість); орел — орлиця — орля (сміливість, 
гордість) і т. п. При цьому цікаво спостерігати, як розподіляється міра ознаки між членами 
сім’ї: так, якщо зооморфізм покликаний лише висловлювати приязнь та любов, то назва 
маляти, очевидно, передає більшу міру ніжності: чайка — чаєня, голубка — голуб’ятко, 



лебідь — лебедятко, зозуля — зозулятко. Позитивна оцінка посилюється, зрозуміло, в 
пестливих назвах: соколик, соколочок, соколичок, соколя, соколеня, соколятко, соколенятко; 
голубка, голубочка, голубонька, голубок, голубочок; лебедик, лебідка, лебідочка, лебідонька; 
соловейко, соловенятко, солов’я, солов’ятко та ін. 

Якщо зооморфічні метафори мають в основі якусь реальну позитивну або негативну рису 
людини, то міра ознаки стосовно малят менша: орел — орля; сокіл — соколя; лев — левеня; 
тигр — тигреня; така сама розстановка сил у парах: лис — лисеня; страус (довгоногий) — 
страусеня (рідко); ведмідь — ведмежа і свиня — порося. Тобто негативна характеристика в 
таких найменуваннях стирається або й зникає зовсім. А от у парах гадина — гаденя, собака 
— щеня, гадюка — гадюченя, мавпа — мавпеня, видра — видреня, змія — змієня — малята 
зовсім не поступаються дорослим. 

Зооморфічні переноси в рамках виду можуть опиратися на зовсім різні семи. Так, кабан — 
дебелість, а свиня і порося — неохайність, журавель— цибатий, а журавка — ніжна, баран — 
глупство, вівця — безтолковість, а ягня — беззахисність, кобила, лошиця — дебелість, 
жеребець, огир — гіперсексуальність, бик, бугай — масивність, здоров’я, корова — дебелість, 
невправність, теля — дурість, а віл — покірний роботяга і т. ін. Позитивно оцінені 
зооморфічні назви характеризує прикмета української класичної літератури XIX ст., народної 
творчості та епістолярного стилю. Високий рівень функціональності властивий зооморфізмам 
голуб (голубка), рибка, соколик, ластівка, див. напр., вживання слова голуб (голубка) в таких 
контекстах: «Бабусенько, голубонько, серце моє, ненько!» (Шевченко); «Ой посади, мила, 
голубонько сива, та у воротях вербу. — Ой не треба милий, голубонько сивий, на воротях 
верби» (Укр. пісні в записах Потебні); «Козаче, голубче, соколику мій! Дай білу рученьку, зо 
мною постій» (С. Руданський); «[Одарка:] Ти, певно, втомився, мій голубе? Ходи в хату, 
спочинеш...» (М. Кропивницький); «Князю, голубоньку сизий!... — От бачиш! Ти мене назвала 
голубоньком та лебедоньком. Ти мене кохаєш? Еге?» (І. Нечуй-Левицький). Доля пестливих 
зооморфізмів, з якими пов’язаний романтично-сентиментальний ліризм у літературі, 
неухильно зменшується, бо мова сучасної літератури відбиває раціоналізм мислення, 
прагнення до філософських узагальнень, часом жорстокий реалізм та натуралізм у зображенні. 
Сучасна розмовна мова, на жаль, також не вражає розмаїттям позитивних зоометафор: 
голубчик для чоловіка, рибонька для жінки, заступили собою чи не весь пестливий світ. 

Доля негативно оцінних зооморфізмів щасливіша. Вони широко функціонують як в 
українській, так і в російській мовах, причому це стосується і розмовного стилю, і художньої 
літератури. Порівняймо у різних авторів: «Корову забив та ще на мене руку підіймаєш? Ах 
ти ж гадюченя жигаївське» (А. Шиян); «[Олекса:] Не козак ти, не лицар! Ти гадюка, злодій 
ти!» (С. Васильченко); «Це ти прекрасно знав, гадюко» (О. Довженко); «[Зв’язковий:] І ти, 
гадино, його страчував?» (Ю. Яновський); «У, гад! — вирвалось у нього. Чути було, як тихо 
спустив курок» (А. Головко); «То ти знущаєшся з мене, гад?! — прошепотів Іван Ілліч» 
(Є. Гуцало). 

Про експансію полюса негативності в області зоономії свідчить і той факт, що більшість 
екзотичних зооморфізмів несуть саме негативну оцінку, порівняймо метафоризацію лексем, 
що прийшли до нас у різні часи з розширенням географічного та наукового кругозору: 
скорпіон, акула, гієна, крокодил, страус, мавпа, папуга, єхидна, тюлень, ішак, слон, кобри, 
верблюд, хамелеон, жирафа, пантера, горила, бегемот, а також амеба, динозавр, їхтіозавр, 
мамонт. Позитивну оцінку відзначаємо лише в таких метафор: лев, лань, газель. 

Очевидно, в галузі оцінних понять позитивне сприймається як норма, а негативне — як 
виняток, саме тому в негативній зоні і виникає семантична напруга, що потребує нових назв. 
Відомо, що в багатьох суспільствах правила спілкування орієнтують мовців на позитивне. 
Англійці зауважують, що в їхній мові діє код стриманості, вони також висунули принцип 
Поліани (говорити більше про позитивне, зм’якшувати негативні оцінки). Перевірити, як діє 
цей принцип в інших мовах, зокрема в українській, російській та інших слов’янських, — 
завдання майбутнього. А сьогодні кожен із нас має змогу втілити принцип Поліани в життя: 
«Вийди, дівчино, вийди рибчино — серце благає!»; «Серце моє, доле моя, соколе мій милий!». 


