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МЕТАФОРИ-ЗООМОРФІЗМИ У СКЛАДІ СИНОНІМІЧНОГО РЯДУ 

 
Одним із джерел поповнення і збагачення синоніміки є загальномовна та індивідуально-
авторська метафоризація, тобто синонімічний ряд поширюється за рахунок слів-оцінок, які 
використовуються як засоби експресивної характеристики. Наприклад, слова, що є назвами 
тварин, птахів, комах (їх ще називають зооморфізмами), часто вживаються на адресу 
людини: слон (про незграбну людину); собака (про погану людину); змія (про злу, підступну 
людину); соловей (про людину з чудовим голосом); бджілка (про працьовиту людину). Живе 
мовлення, особливо діалог, передбачає використання багатозначних слів зі значенням, що 
ґрунтується на перенесенні найменування з одного предмета на інший за ознакою схожості, 
аналогії, порівняння. Наприклад, хитра, підступна людина — лис; неповоротка, неметка 
людина — ведмідь. 

Метафоричне слововживання має багатовікову історію, і тому переважна більшість 
метафор відома всім людям. Вони увійшли в систему мови, і словники виділяють їх при 
характеристиці смислової структури слова. 

Не можна не помітити народного характеру цих слів-характеристик, їх зв’язку з 
фольклором, національної специфіки. Цікаво, що позитивні якості людини передаються 
здебільшого за допомогою слів-назв птахів: орел (про сміливу людину); лебідь/лебідка: «— А 
що ти називаєш коханням? Отих своїх ... білогрудих лебідок?» (Ю. Мушкетик); пава (про 
гарну жінку); голубка, ластівка, сокіл (у звертанні до коханих): «Серце моє, доле моя, соколе 
мій милий!» Експресія негативної характеристики передається завдяки метафоризації назв 
тварин: віслюк (про вперту, нерозумну людину): «Ну й віслюк»; «ішак» (про людину, яка 
багато і виснажливо працює); кузька (про «маленьку» людину): «Забудь ... То вищії помисли. 
Ми й справді кузьки» (Ю. Мушкетик); лис (про хитруна, підлабузника); заєць (про боягуза): 
«Ти — нікчемний заєць. Скуби свою капусту» (Ю. Мушкетик); вовк (про злу, підступну 
людину, хижака): 

В буянні нових днів,  
В борні добра зі злом  
Вовк тільки іншою прикрився машкарою.  
Натуру ж вовчу не змінив, але прикинуться 
зумів....  

(С. Крижанівський) 
Але ці загальні закономірності можуть мати винятки, особливо в індивідуальному 

слововживанні (наприклад, лев — «світський лев»). 
У мовах різних народів зустрічаємо незвичні для нас, специфічні традиції вживання 

переносних значень слів. Так, у німецькій мові свиня — в переносному значенні нечупара, в 
українській, російській — не тільки фізично неохайна, але ще й морально неохайна людина, 
в китайській так кажуть про хтиву, розбещену людину. Уособленням глупства або впертості 
в українській, російській мовах є осел, в ідиш — корова або кінь. Корова в українській, 
російській мовах— незграбна або товста людина. Зустрічаються і парадоксальні, на нашу 
думку, вживання переносних значень слів у різних народів. Так, неповоротка людина 
асоціюється у слов’янських, романських, германських мовах зі слоном (рос. как слон в 
посудной лавке). Слониха — це звичайно товста жінка, в хінді так кажуть про жінку з 
граціозною ходою, це комплімент, бо слон в Індії — священна тварина, а хода його справді 
плавна, повільна. 

В українській мові серед метафоричних значень крім слів-оцінок, що поширені у різних 
мовах з однаковим переносним значенням, зустрічаємо і специфічно національні лексеми: 
індик (про дурну людину): «Індик думав, та й у борщ попав»; зозуля/зозулиця, перепілонька (у 
звертанні до коханих): «Годі ж, годі, моя перепілочко!» (Г. Квітка-Основ’яненко); віл (про 
людину, яка багато працює): укр. як віл (у ярмі) працювати; рос. как лошадь работать; сич 
(про людину, що насупилась, або про відлюдькувату людину): сичом (як сич) жити. 
Діалектне кугут/когут (літературне півень) вживається у двох переносних значеннях: 



«задирака, забіяка» і «мужлай, селюк, неотеса»: «Наші запорозькі кугути мандрувати не 
люблять, раді випхнути за січові ворота будь-кого й на дорогу припасів не шкодують» 
(Ю. Мушкетик) Вівця в українській мові також вживається у двох переносних значеннях — 
«дурна» і «тиха, покірна, ляклива»: «— Куди ти, вівце дурна! — коли котра-небудь сестра 
хотіла подивитись у книжку, що він читає» (Панас Мирний), в російській мові лише у 
другому значенні. Українське квочка 1) про обмежену людину; 2) про людину, що весь час 
метушиться; російський відповідник клуша (за словником В. Даля) — це жінка, що 
вдягається без смаку. 

Цікаво, що часто в синонімічні групи об’єднуються слова, які в прямому поняттєвому 
значенні нічого спільного не мають, а зближуються за мовленнєвим, вторинним, здебільшого 
метафоричним значенням. Наприклад, за ознакою «пронозливість, шахраюватість, хитрість» 
об’єднуються слова лис і жук: 

...Жук і йшов сюди 
Не на шукання і труди. 
Ціну високому званню 
Він розглядав як зарплатню! 
З чиєїсь легкої руки 
Він присмоктавсь тут, як павук. 
Вони ще є, такі жуки, 
У всяких галузях наук! 

(С. Олійник) 
У нейтральному значенні ці слова є зовсім різними, але у синонімічному ряді, який 

складається з емоційно забарвлених слів і словосполучень (фразеологізмів), зближуються за 
ознаковою віднесеністю. 

Слова семантичної групи на позначення назв тварин, птахів, комах є продуктивним 
лексичним джерелом категорії оціночності в широкому розумінні: тут і змалювання 
зовнішнього вигляду людини, і характеристика її моральних якостей, її суспільної поведінки, 
вираження позитивного чи негативного ставлення до певної особи. Вирішальне значення для 
побудови синонімічного ряду має вибір того чи іншого слова для характеристики явища чи 
особи. Семантична група зооморфізмів дає великі можливості для такого вибору. 
 


