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АНТРОПОЦЕНТРИЧНІ МОДЕЛІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ НОМІНАЦІЙ З 

КОМПОНЕНТАМИ-ІХТІОНІМАМИ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ, 
ФРАНЦУЗЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ) 

Постановка проблеми. Ономасіологічний механізм мови неможливо уявити 
без втручання свідомості як «конструктивного відображення людиною 
матеріального та ідеального планів реальності» [3, с. 21]. Як підкреслює 
В. Калько, «освоюючи або класифікуючи світ, людина мислить себе діяльною, 
динамічною істотою, відштовхуючись від власного еgo як від точки відліку. 
Головним фактором у процесі номінації є прагнення номінатора за допомогою 
лексичних одиниць відобразити у назві свою картину світу, де предметна 
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сторона сприймається через причетність до людини, через зіставлення з нею» [7, 
с. 133].  

Проте, як слушно зазначає К. Мізін, антропоцентризм має дві іпостасі: це й 
спосіб, і інструмент пізнання людиною об’єктивного світу. Перша іпостась 
передбачає взаємодію при онтогенетичній та філогенетичній вербалізації 
навколишньої дійсності антропоцентричних номінативних стратегій: будь-який 
номінативний акт відбувається за умови екстеріоризації та інтеріоризації 
зовнішнього й внутрішнього світу людини, що фіксується значеннєвою та 
смисловою структурами номінатем [12, с. 27].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Антропоцентризм як один із 
провідних принципів сучасної лінгвістики сприяє спрямуванню лінгвістичних 
розвідок у сферу вивчення людського чинника в мові на матеріалі лексичних [5; 
10] та фразеологічних [1; 2; 11] одиниць.

Виділення невирішених раніше частин проблеми. Вивчення внутрішніх
мотиваційних моделей найменувань риб досить поширене у сучасному 
мовознавстві (В. Коваленко, В. Коломієць, С. Стройкова, В. Усачова та ін.), 
проте проблема фразеологізації іхтіонімів залишається поза увагою науковців, 
що і зумовило обрання теми цієї розвідки. 

Мета статті – ідентифікувати антропоцентричні моделі фразеологічних 
найменувань риб в англійській, французькій та українській мовах. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз мотиваційної основи фразеологічних 
номінацій риб ґрунтується на положенні про метафоричну взаємодію сфер 
РИБА→ЛЮДИНА. У результаті проведеного дослідження серед фразеологізмів 
з компонентами-іхтіонімами, що характеризують людину, було виокремлено 
7 антропоцентричних моделей: «риба – риси характеру людини», «риба – 
стосунки між людьми», «риба – людина як фізичний та психоментальний 
феномен», «риба –поведінка людини», «риба –удача та невдача», «риба – 
емоційний стан людини», «риба – матеріальний стан людини». 

Найпродуктивніша модель – «риба – риси характеру людини» Спільним для 
англійської, французької та української мови є використання фразеологізмів з 
компонентами-іхтіонімами для опису таких рис характеру: 

– хитрість: укр. ловити рибу в каламутній воді «використовувати будь-які
обставини, всіляко хитрувати для власної вигоди, намагаючись приховати свої 
дії», лин вилинає, а карася очешуть «хитра людина завжди уникне небезпеки», 
крутитися, як в’юн на сковороді «спритно або хитруючи», і риби наловить, і ніг 
не замочить «бути дуже спритним, у негативному значенні»; фр. ne tient pas 
l’anguille, qui la tient par la queue «вугра в руках не втримаєш», se retourner 
comme une anguille «вислизнути з рук» (про особу, яка вислизає тоді, коли 
здавалося вже, що її тримають в руках); англ. slippery as an eel «слизький, як 
вугор, хитрий, спритний»; 

– слабохарактерність: англ. neither fish nor fowl nor good red herring, фр. ni
chair, ni poisson мають український відповідник ні риба ні м’ясо, що описує 
людину «слабохарактерну, нерішучу, безвольну, не здатну щось вирішувати 
самостійно»; 
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– жадібність: англ. wouldn't shout іf a shark bit you, де йдеться про людину, яка 
не закричить навіть якщо її вкусить акула (англійське дієслово to shout означає 
кричати, але також має значення пригощати випивкою, тому у цьому контексті 
характеризує жадібну людину, що не бажає пригощати друзів випивкою), 
фр. il avalerait la mer et les poissons «надзвичайно жадібна багата людина», 
укр. рибу їж, та рибалку не з’їж. 

В українській мові існує ціла низка фразеологізмів на позначення рис 
характеру людини, а саме: 

– улесливості: витися (звиватися, крутитися і т. ін.) в’юном біля кого 
«підлещуючись, підлабузнюючись, догоджати кому-небудь»; 

– настирливості: знов за рибу гроші «невідступно наполягати на чому-небудь, 
настирливо повторювати те саме»; 

– упертості: становиться, як окунь проти води, цей вираз описує вперту 
людину, що наполягає на своєму; 

– розважливості: і риба не плине проти бистрої води, так кажуть про людину 
обережну, яка не любить ризикувати; 

– безтурботності: гуляє, як риба в морі, де йдеться про людину безжурну, 
легковажну; 

– невимогливості: на безриб’ї і рак – риба, так говорять про відсутність чогось 
потрібного, але через брак кращого зійде і що-небудь простіше; 

– вправності: в умілого і долото рибу ловить, хороший рибак по кльову мусить 
знати, як рибку звати; 

– скупості: дешева рибка – погана юшка. 
У французькій мові серед фразеологічних одиниць, мотивованих іхтіонімами, 

виділяємо ті, що змальовують риси характеру людини, зокрема: 
– брехливість: à la graisse de hareng saur «фальшивий, брехливий», noyer le 

poisson (дослівно – водити рибу на гачку, «вводити в оману, дурити когось»); 
– прискіпливість: il ne sait à quelle sauce manger le poisson, цим виразом 

характеризують особу, якій важко догодити; 
– байдужість: indifférent comme une carpe «зовсім байдужий». 
В англійській мові ледачість людини характеризують виразом the cat would eat 

fish, but would not wet her feet «небажання людини щось робити може 
перешкодити досягненню мети». 

Наступна модель – «риба – стосунки між людьми». Глибинний зміст 
людського «Я» виявляється в людських стосунках, які проявляються по-різному і 
з різною інтенсивністю, що знаходить своє відображення і у фразеологізмах з 
компонентами-іхтіонімами. У всіх досліджуваних мовах іхтоніми є складовими 
фразеологізмів на позначення ворожих стосунків. В українській мові знаходимо 
такі фразеологічні одиниці, що описують ворожі відносини: мати на рибу від 
кого «бути вилаяним, покараним», годувати лящами кого, на те щука в морі, 
щоб карась не дрімав, пливе щука з Кременчука – куди гляне, трава в’яне, хоч 
щука вмерла, а зуби не вмруть, нема риби без ості, а чоловіка без злості, окунь з 
раком не помиряться. 

В англійській мові теж зустрічаються фразеологізми, які характеризують 
ворожі стосунки: big fish eat little fish «багаті і сильні нищать бідних і слабких», 
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sharks are circling «бути в небезпеці, мати небезпечних ворогів», toss one to the 
sharks «відправити когось в небезпечне місце без захисту». 

У французькій мові для опису ворожих відносин користуються фразеологізмом 
engueuler qn comme du poisson pourri «вилаяти когось останніми словами». 

Значна частина стійких виразів на позначення відносин у всіх зіставлюваних 
мовах присвячена опису любовних стосунків. Сюди відносимо такі французькі 
фразеологізми як faire des yeux de carpe pâmée «кокетувати, пускати бісики», le 
mariage de la carpe et du lapin «дивний, протиприродний союз».  

В англійській мові вирази з компонентами-іхтіонімами there are plenty of other 
fish in the sea, there are as good fish in the sea as ever came out of it 
використовуються для утішання людей, що розлучилися з коханими. Буквально ці 
звороти означають, що в морі ще залишилася риба, проте риба в даному випадку 
символізує інших людей, з якими можна буде побудувати любовні відносини. 

Цікавою є любовна символіка українського 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!». В 
народній пісні «Очерет тріщить» кум просить куму: «Звари мені судака, щоби 
юшка була, і юшечка, і петрушечка, кумо ж моя люба, кумо душечко!», 
очевидно, тут вираз варити рибу описує стосунки між кумами ближчі від 
дозволеного [6, с. 498]. 

Фразеологізми, що змальовують стосунки між господарем та гостями 
зустрічаються в англійській та французькій мові: фр. l’hôte et le poisson en trois jours 
(sont) poison «і гість, і риба стають отрутою через три дні», англ. fish and guests smell 
after three days «гості, що затримуються надовго, набридають господарям». 

В англійській та французькій мові виявлено фразеологічні одиниці, в яких 
фігурує запах оселедця на позначення стосунків, проте інтерпретується він по-
різному. Англійський фразеологізм draw a red herring across the path, що має 
значення «навмисно вводити в оману; відволікати увагу від обговорюваного 
питання; збивати з пантелику», походить від звички волочити по землі мішок з 
копченими оселедцями, щоб створити штучний слід при тренуванні мисливських 
собак. У французьких фразеологізмах з компонентом harеng запах оселедця, що є 
досить стійким, асоціюється з родинними стосунками: зворот la caque (la cale) sent 
toujours le hareng (досл.: бочка завжди пахне оселедцями) має такі українські 
аналоги – горбатого могила виправить, яблуко від яблуні недалеко падає; вираз la 
poche sent toujours le hareng (досл.: кишеня завжди пахне оселедцями) означає, що 
людина завжди зберігає щось від того середовища, в якому виросла. 

Українська мова використовує фразеологізми з компонентами-іхтіонімами на 
позначення дружніх стосунків: як риба з водою «дружно, мирно, у злагоді, 
нерозлучний з ким-, чим-небудь», як кіт з оселедцем панькатися «занадто 
багато приділяти уваги кому-, чому-небудь». 

Мотив припинення стосунків в англійській мові актуалізується через назву-
гіперонім fish, де вираз have bigger fish to fry «мати важливіші справи» 
застосовується при відмові проводити час з людиною. 

У французькій мові фразеологізм, мотивований назвою риби, позначає 
елемент ділових стосунків: serrer les cinq sardines «потиснути руку». 
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Третьою за продуктивністю виявилася модель «риба – людина як фізичний 
та психоментальний феномен». Найчастіше сталі вирази, мотивовані 
іхтіонімами характеризують фізичний стан людини. Зокрема, універсальними 
для усіх названих мов є фразеологічні звороти, що позначають тісноту, 
наповненість, велику кількість людей на невеликому просторі (англ. packed like 
sardines «набиті, як оселедці в бочці»; serrés comme des harengs «повно-
повнісінько, як оселедців у бочці», être pressés comme des sardines «тіснитися, як 
оселедці в бочці», укр. як оселедців (у бочці)). 

В українській та англійській мові фразеологізми з компонентами-іхтіонімами є 
засобами вербалізації відмінного фізичного стану: укр. дитиночка, як линочок 
«здорова, гарна дитина», англ. sound as a trout «абсолютно здоровий». 

Французький вираз plat comme une limande та його англійський аналог as flat 
as a flounder характеризують «позбавлене звичайних округлостей, рівне, як 
дошка, тіло людини». 

В українській мові сон, як один зі станів організму людини, також може 
позначатися за допомогою фразеологізмів: окунів ловити (носом) «куняти», рибу 
вудити «дрімати, спати сидячи». 

Фразеологічні одиниці, мотивовані назвами риб, у французькій та українській 
мові використовуються для позначення фізичної активності: фр. trop de 
maquereau «шалений алюр, відчайдушна скачка», nager comme un poisson «гарно 
плавати», plongeon carpe «стрибок зігнувшись», saut de carpe «стрибок зі 
збереженням горизонтального положення тіла», les gros poissons mangent les 
petits «хто сильніший, той і правіший», укр. битися як риба в саку (в сітях, в 
неводі) «силкуватися робити що-небудь непосильне». 

Психоментальний стан людини у французькій мові теж викликає асоціацію з 
рибами. Зокрема, усталені порівняння з компонентами-іхтіонімами 
використовуються на позначення інтелектуальної обмеженості особи: sot comme 
une carpe, bête comme une carpe, ignorant comme une carpe. 

Четверта модель – «риба – поведінка людини». Манера поведінки людини 
може виражатися за допомогою фразеологічних номінацій риб у всіх 
досліджуваних мовах. Ризикована поведінка людини може бути описана через 
використання фразеологізмів, у складі яких є іхтіоніми, в англійській та 
українській мовах: англ. you must lose a fly to catch a trout «пожертвувати чимось, 
щоб отримати бажане», to give a sprat to catch a mackerel «ризикувати меншим, 
щоб досягти чогось значного», throw out a minnow to catch a whale «ризикнути 
малим заради великої вигоди», укр. або рибку з’їсти, або на дно сісти 
«ризикуючи, домогтися усього бажаного або все втратити». 

Недостойна поведінка влади та її наслідки знаходять своє відображення через 
порівняння з псуванням риби у всіх зіставлюваних мовах: фр. Le poisson 
commence toujours à sentir par la tête (дослівно – «риба псується з голови», про 
недостойну поведінку керівництва або деградацію суспільства), англ. the fish 
always stinks from the head downwards «якщо є якісь проблеми в державі, то 
винне, у першу чергу, керівництво», укр. риба смердить (гниє) від голови «який 
лідер, такий і колектив». 
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Досить часто англійські та українські фразеологічні одиниці, мотивовані 
назвами риб, містять поради щодо правильної поведінки в тих чи інших 
життєвих ситуаціях. Сюди відносимо такі англійські вирази, як every herring must 
hang by its own gill «кожен сам повинен відповідати за власні дії», all is fish that 
comes to the net «кожна можливість має бути використана з вигодою», better are 
small fish than an empty dish «будь вдячним за те, що маєш» та українські 
прислів’я лови рибку, як ловиться «роби все вчасно», щоб рибу їсти, треба в 
воду лізти «для отримання результату треба попрацювати», не вчи рибу плавати 
«того, хто вже вміє щось робити і знає, як слід чинити, не варто переучувати» 
(використовується як застереження проти зайвих повчань). 

Прикладом вербалізації негативної поведінки людини можуть бути такі 
фразеологічні одиниці: фр. se battre à la perche «даремно метушитися», укр. як 
карась, у вершу лізти «поводитися необережно, нерозсудливо», англ. drink like a 
fish «пити алкоголь надмірно». 

В українській мові фразеологічні номінації риб описують скромну поведінку 
людини, до прикладу, ходить як лин по дну «поводиться тихо, не привертає до 
себе уваги», по суті ж герой, а мовчав, як риба (тримав свої думки при собі). 

Українське прислів’я риба шукає, де глибше, а чоловік, де краще описує 
людину, що вирішує змінити поведінку, сподіваючись на краще, інколи це 
прислів’я вживається також для виправдання своїх дій, вчинків. 

П’ята антропоцентрична модель – «риба – удача та невдача». Фразеологічні 
номінації риб у всіх досліджуваних мовах можуть виступати вербалізаторами 
бінарних концептів УДАЧА / НЕВДАЧА. За Т. Семегин, термін «бінарні 
концепти» відображає генетичну основу одиниць мислення структурувати 
елементи навколишнього світу за характером їхньої парності/не-парності, а 
також протилежності як суттєвої ознаки ментального відображення світу загалом 
та кожного фрагмента дійсності зокрема [14, с. 6]. Осмислення удачі та невдачі в 
народній свідомості відбувається в таких напрямках: удача – щасливий, 
бажаний, очікуваний результат чого-небудь, сприятливі обставини, невдача – 
невезіння, негативний стан, несприятливі обставини. 

Представники когнітивної лінгвістики визнають структурну (польову) 
організацію концепту [4; 8; 9; 13], тобто наявність у ньому ядра та периферії. 
Ядро концепту – це основні поняття, семи, зафіксовані у словниках, що 
формують приядерну зону концептосфери. Периферія – це ті конотативні, 
асоціативні додатки, які вносяться культурою та реалізуються за допомогою 
певного набору слів-репрезентантів у різних текстових джерелах: як 
прецедентних (прислів’я, приказки), так і індивідуально-авторських текстах. 

На нашу думку, фразеологічні одиниці з компонентами-іхтіонімами є одним із 
засобів периферійної вербалізації бінарних концептів УДАЧА / НЕВДАЧА. 
Мотив удачі прослідковується в таких українських сталих виразах, як по щучому 
велінню «без докладання зусиль; ніби в казці, негайно, дуже швидко», і риби 
наловити, і ніг не змочити «будучи винним, уміло уникнути покарання, нарікань 
і т. ін.», спіймати золоту рибку «стати везучим, досягти чогось значного». 

Удача – річ мінлива. То вона на нашому боці і нам постійно щастить, то 
відвертається від нас, і на зміну їй приходить неуспіх. Мотив невдачі у всіх 



Поміж мов і культур: методологічний еклектизм і міждисциплінарність сучасного мовознавства 
 

168 

досліджуваних мовах може виражатися за допомогою зворотів з компонентами-
іхтіонімами: фр. être baptisé d’eau de morue «бути невдахою», англ. a fine kettle of 
fish «скрутна ситуація», fish in troubled waters «опинитися у складній або 
небезпечній ситуації», укр. вскочити як риба в невід «необачно, зопалу 
опинитися в неприємному становищі», ловили, ловили, та й піймали сома. 

У французькій мові людину, якій не пощастило розраджують, примовляючи 
petit poisson deviendra grand «маленька рибка виросте» (про того, у кого все 
попереду). 

Шоста модель – «риба – емоційний стан людини». Іхтіоніми у народній 
свідомості англійського, французького та українського народів частіше 
асоціюються з негативними емоціями, які втілюються в образах риби, витягнутої 
з води (укр. риба без води, а чоловік без землі гине, англ. like a fish out of water «не 
в своїй тарілці» (буквально – як риба, яку витягли з води), фр. être comme un 
poisson hors de l’eau «почуватися незручно») та риби, що потрапила на гачок 
(укр. не до жартів рибі, коли її під жабри зачепили «хто-небудь стурбований, 
засмучений, бо потрапив у скрутне становище»). 

В українській та французькій мові фразеологізми, мотивовані назвами риб, 
також викликають асоціацію з позитивними емоціями: укр. як риба у воді «вільно, 
невимушено, добре», гуляє, як риба в морі «щасливий», фр. se débrouiller comme 
un poisson dans l’eau «почуватися вільним» (досл.: поводитися, як риба у воді). 

Остання антропоцентрична модель – «риба – матеріальний стан людини». В 
українській та французькій мові фразеологізми з компонентами-іхтіонімами 
можуть використовуватися для характеристики матеріального стану людини, 
зокрема бідності. В українській мовній свідомості ідею бідності можна передати 
через образ риби, що б’ється об лід, намагаючись потрапити назад у воду, тобто 
комфортне для неї середовище існування: битися як риба об лід «жити в тяжких 
матеріальних умовах, переборюючи нестатки, злидні». 

Невеликі статки в українській мові позначаються і через асоціацію з 
виношеним одягом бідної людини, про який кажуть риб’ячим пухом підбитий 
«який не затримує тепла, погано гріє». 

У французькій мові мотив бідності прослідковується у фразеологічних 
одиницях з компонентом hareng (оселедець). Так, вираз vivre d’un hareng означає 
«погано харчуватися» (буквально – жити на самих оселедцях).  

Бідні люди, не маючи достатньо грошей, намагаються купити недорогі товари. 
З цим аспектом нестатків пов’язаний французький вислів on vend au marché plus 
de harengs que de soles «дешеві товари розкуповують швидше» (дослівно – на 
ринку продають більше оселедців, ніж морських язиків). 

Висновки. У результаті аналізу фразеологічних одиниць з компонентами-
іхтіонімами, виявлено, що не всі іхтіоніми мають здатність утворювати 
фразеологізми. Було зафіксовано 9 англійських (fish, herring, shark, trout, sprat, 
minnow, eel, mackerel, sardine), 9 українських (риба, щука, в’юн, лящ, оселедець, 
карась, лин, окунь, минь, сом) та 8 французьких (poisson, perche, hareng, carpe, 
sardine, maquereau, anguille, morue) назв риб, що можуть бути компонентами 
фразеологізмів. 
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Фразеологічні номінації риб за їх образною семантикою було скласифіковано 
за сімома антропоцентричними моделями. Було виявлено, що найбільш 
репрезентованою групою є фразеологізми на позначення рис характеру людини, 
представлені 27 одиницями (15 в українській мові, 8 – у французькій та 4 в 
англійській мові). 

Національно-культурні відмінності фразеологічних найменувань із 
компонентами-іхтіонімами пов’язані зі специфічними уявленнями, що склалися 
про риб у свідомості носіїв кожної з мов (в англійській мові – мотив припинення 
стосунків, відсутність зворотів з іхтіонімами на позначення матеріального стану 
людини, у французькій – увага до ділових стосунків та психоментального стану 
людини, в українській – характеристика скромної поведінки людини, мотив 
удачі та позначення дружніх стосунків між людьми). 

Перспективи подальших розвідок полягають у можливості аналізу 
особливостей вторинної номінації найменувань риб. 
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