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ЕТНОКУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА СЕМАНТИКИ ДАВНЬОГРЕЦЬКИХ 

ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ІЗ КОМПОНЕНТОМ СОБАКА 

Стаття присвячена дослідженню етнокультурної специфіки семантики 

давньогрецьких фразеологізмів, до складу яких входить зоонім собака. У статті наводиться 

аналіз загальнокультурних факторів, які сприяли формуванню стереотипних уявлень давніх 

еллінів про образ собаки, та класифікація ФО із компонентом собака за семантичним 

критерієм. 
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The article is devoted to the analysis of ethnocultural specificity of the ancient Greek 

proverbs semantic with the component dog. Attention is paid to the general cultural factors, wich 

formed ancient Greek stereotype of dog. The proverbs with the component dog are classified by 

semantic criteria. 
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У мовознавчих працях останніх десятиліть особливу увагу науковців 

привертають питання, пов’язані з дослідженням семантики та внутрішньої 

форми фразеологічних одиниць з метою встановлення особливостей 

світобачення та реконструкції стереотипних уявлень того чи іншого етносу про 

людину, її місце в світі та суспільстві, адже "пареміологічний корпус будь-якої 

мови... представляє неповторні зразки національної логіки та світооцінки" [2].  

Унікальність стереотипних уявлень, пов’язаних з тією чи іншою 

твариною, визначається, по-перше, географічними особливостями території 

проживання лінгвокультурної спільноти (зокрема, об’єктивним досвідом 

спостереження і контактів з твариною; особливо це актуальне для свійських 

тварин), по-друге, тенденціями розвитку культури, які впливали на формування 

етнічного менталітету (зокрема, міфологічними та релігійними уявленнями, а 

також традиціями та віруваннями, пов’язаними з твариною). Кожна культура, 

спостерігаючи за життям та поведінкою однієї й тієї самої тварини, по-своєму 

визначала своє ставлення до неї. Відтак, віддаленість мовних регіонів, як 

географічна, так і культурна, сприяє унікальності емотивно-образного 

осмислення тварин в тій чи іншій культурній спільноті. 

Лексичний та фразеологічний рівні найбільш повно відображають 

своєрідність пізнавального та емоційного досвіду етносу, фіксують його 



ціннісні орієнтації, систему його етичних, моральних та естетичних уподобань. 

Відтак, дослідження зоофразеології у лінгвокультурологічному аспекті 

дозволяє виявити специфічні риси менталітету народу-носія мови. Окремі 

аспекти дослідження зоофразеологізмів висвітлено у працях В.М. Бойка, 

І.О. Голубовської, О.О. Селіванової, В.Д. Ужченка, Л.Г. Скрипник та ін. 

Актуальність дослідження визначається посиленням уваги лінгвістів до 

проблем співвідношення мови і духовної культури, особливостей відображення 

у мові ставлення мовної особистості до навколишньої дійсності, потребою 

окреслити специфіку відображення у фразеології етнічного менталітету носія 

мови.   

Метою дослідження є виявлення етноспецифічних ознак, які формують 

стереотипний образ собаки у давньогрецькій мові, на основі структурно-

семантичного аналізу фразеологічних одиниць, які містять компонент собака, з 

урахуванням історико-етимологічного та культурологічного аспектів. 

Об’єкт аналізу становлять фразеологічні одиниці давньогрецької мови, у 

складі яких виявлено зоонім собака. 

Предметом аналізу стали етноспецифічні особливості, семантична 

характеристика, внутрішня форма та історико-етимологічне підґрунтя ФО, які 

містять зоонім собака.  

Матеріал дослідження: давньогрецькі фразеологічні одиниці, до складу 

яких входить зоонім собака (75 одиниць), вилучені методом суцільної вибірки з 

тлумачних, фразеологічних, етимологічних та перекладних словників 

давньогрецької мови [3, 5, 12, 13, 14]. До уваги бралися також ФО, у яких 

зустрічаються назви частин тіла, дій та звуків, пов’язаних із собакою. 

Серед усіх свійських тварин з прадавніх часів найближчою до людини є 

собака. Релігійні уявлення про собак почали формуватися близько 11 тисяч 

років тому – саме до цього часу належать перші знайдені поховання собак. Цей 

період характеризувався обожненням природніх сил та поклонінням духам, і 

саме тоді собака почав усвідомлюватися як захисник від злих духів. Уже в 



бронзовий період собака, з одного боку, все ширше використовується в 

реальному, побутовому житті, а з іншого – отримує все ширші магічні функції. 

У давньогрецькій культурі ставлення до собаки завжди було 

суперечливим. Формуванню певних стереотипних уявлень про собаку, 

звичайно, передувала активна участь собак у повсякденному житті грецьких 

громадян та полісів. Собаки полювали та охороняли, вони були вірними 

супутниками своїх господарів, що сприяло формуванню позитивного образу. 

Спостереження ж за життям бродячих псів породжували у свідомості еллінів 

певні негативні конотації, пов’язані з образом собаки. Уже у творах античних 

авторів можна часто зустріти згадки, з одного боку, про "собачу догідливість та 

безсоромність", а з іншого – про відданість та незамінність в охороні будинку і 

стад. 

В алегоричних сюжетах собака постає як атрибут персоніфікованої 

вірності. У Гомера в "Одісеї" пес Аргус – єдиний, хто впізнає Одісея, який 

змінився (Гомер, Одісея, XVII, 290-326); це, очевидно, перший випадок 

змалювання в літературі собачої вірності. Пліній Старший вважав собаку, як і 

коня, найвірнішою людині твариною. Плутарх казав, що собаки символізують 

"консервативне, пильне, філософське начало в житті". Вважається, що "саме 

греки поєднали у ставленні до собаки функціональність та чисто людську 

прив’язаність у сучасному розумінні" [9]. 

У міфології Давньої Греції собаці відводилась сакральна та ритуальна 

роль. Його наділяли різними містичними функціями: захисник, охоронець, 

тотем, психопомп тощо. Переконавшись у гостроті органів відчуття собаки, 

люди припускали, що собаки можуть бачити привидів та передбачати 

наближення смерті людини. Двоїстість природи собаки проявляється у його 

дотичності одночасно до життя та смерті. З одного боку, собаку часто 

пов’язували із богами царства мертвих (жахливий триголовий пес Кербер 

охороняє вхід в царство Аїда, маючи при цьому відповідний вигляд; Геката, 

хтонічна богиня мороку, нічних видінь та чародійства, часто відвідує могили 

або з’являється на перехрестях у вигляді собаки або у супроводі зграї собак, 



тому на честь неї греки приносили в жертву собак). З іншого боку, собака має 

здібності цілителя та супроводжує бога медицини Асклепія.  

Собака вважався атрибутом Гермеса, посланця богів, покровителя 

мандрівників, провідника душ померлих (так, наприклад, Піфагор радив 

тримати собаку біля рота помираючого, оскільки саме ця тварина вважалася 

найбільш гідною отримати душу). Собака супроводжує Артеміду, 

покровительку лісів та диких тварин, а також мисливців Адоніса та Кефала. 

З реальним інтимним ставлення до собаки пов’язані також історичні 

легенди. Існує, зокрема, переказ про те, як собаки врятували Коринф: п’ятдесят 

собак, які охороняли цитадель, вступили в бій з ворожою флотилією, яка потай 

підпливла до міста, коли внутрішній гарнізон спав; допомога людей підійшла, 

коли живим залишився лише один собака – Сотер, на честь якого і спорудили 

мармуровий пам’ятник. 

Про розповсюдження душевного спілкування людини й собаки свідчать 

також численні марновірства. Плутарх писав, що собаки безпосередньо 

пов’язані з обрядами очищення: для очищення людині необхідно було пройти 

між частинами розрізаної навпіл собаки; деколи навколо тіла того, хто 

очищається, обводили цуценя. І народна медицина, і сільськогосподарський 

ритуал свідчив про глибоку віру у відворотну силу собаки. Пліній Старший 

казав, що жовч чорного собаки очищує та охороняє дім. З тією самою метою 

обризкують стіни будинку кров’ю собаки та закопують її під порогом. За 

свідченнями Плінія, кіготь собаки входив до складу чарівного препарату, який 

робив людину непереможною, а попіл від спаленого собачого черепа вважався 

ліками від багатьох хвороб. Кров собаки допомагала від укусів отруйних змій, а 

при переломах рекомендувалося прикладати до хворого місця мозок дружньої 

собаки. За свідченням давніх авторів, гавків собаки відганяє духів та привидів. 

Похідний від назви собаки термін кинік має в давньогрецькій мові 

зневажливу конотацію, оскільки передбачає нахабність та лестощі. Так спершу 

зневажливо називали, бажаючи підкреслити їх агресивну грубість, 

послідовників філософа Діогена, які проповідували повну особисту свободу, 



природність поведінки та зневажання більшості потреб. Зразком для киніків 

була поведінка бродячого собаки. 

На основі міфологічних та релігійних уявлень, а також реального 

повсякденного спілкування людини з собакою протягом багатьох тисячоліть у 

давньогрецькій етносвідомості сформувалися певні стереотипні уявлення про 

образ собаки, що не могло не відобразитися на фразеологічній системі. Адже 

фразеологічний образ "співвідноситься із зооморфним кодом культур, тобто із 

сукупністю зумовлених культурою стереотипних уявлень про властивості, 

характеристики, особливості поведінки тварини" [1, с. 297-298].  

Семантичний аналіз давньогрецьких ФО, які містять зоонім собака, 

дозволяє зробити наступні висновки. У давніх греків собака був єдиною 

твариною, яка асоціювалася з повсякденним життям (конкурувати з ним міг 

хіба що осел). Тому й не дивно, що саме собака є персонажем майже 26% усіх 

давньогрецьких ФО, які містять назву свійської тварини.  

Загальне уявлення про негативне ставлення греків до собаки відображено 

у фразеологізмі μηδέποτε εὖ ἕρδειν γέροντα, μηδὲ γυναῖκα, μηδὲ παῖδα 

βάσκανον, μηδὲ κύνα τινός, μηδὲ λάλον κωπηλάτην Ніколи добре не 

роблять ані старий, ані жінка, ані злісний син, ані чужий собака чи балакучий 

весляр. Серед усіх ФО з компонентом собака 70,6% становлять одиниці зі 

значенням "характер людини", причому у 79% з них актуалізуються саме 

негативні риси характеру людини. Сам зоонім ὁ / ἡ κύων собака 

використовується як лайливе слово.  

Найбільшу групу становлять ФО на позначення небезпечності та 

агресивності, e.g. προβάλλειν τοῖς κυσὶν ἄρνας кидати ягнят собакам; 

(χαλεπὸν) μαθοῦσα κύων σκυτοτραγεῖν (Небезпечний) собака, що 

навчився обгризати шкіру; ἐν φρέατι κυσὶ μάχεσθαι  / ἐν φρέατι 

κυνομαχεῖν битися у криниці з собакою; Προμέρου κύνες собаки Промера 

(на основі переказу про служника, який через ненависть до трагіків спустив на 

Еврипіда лютих собак). 



Інша негативна риса собаки, яка знайшла відображення у ФО, – його 

лицемірство, підступність та хитрість, e.g. λήταργος κύων собака, що потай 

кусає; κύων τῷ πτωχῷ βοηθῶν собака, що допомагає бідному (насправді 

бажаючи забрати в нього харчі); κυνὸς δίκην собача помста (через певний 

проміжок часу після образи, коли вже ніхто цього не очікує). 

Про те, що собака у греків мав досить низьку оцінку, свідчать ФО 

κυνικὸς θάνατος собача смерть; λεχὼ λέαιναν καὶ κακὸς κύων φοβεῖ 

Породіллю-левицю і поганий собака лякає; εἰσὶ καὶ κυνῶν Ἐριννύες І у собак 

є Еринії. 

Дурість людини викликала у давніх еллінів асоціацію з собакою, що 

гавкає на камінь (κύων εἰς τὸν λίθον ἀγανακτοῦσα). 

Індійські собаки та цуценята, на думку давніх греків, були особливо 

задиркуватими, про що свідчить поява ФО κύνες Ἰνδικοί Індійські собаки та 

ὀργιλότερος τῶν κυνιδίων дратівливіший за цуценя на позначення 

задиркуватих, норовистих людей. 

Крім власне ФО, на позначення рис характеру людини широко 

використовуються також зоометафори, пов’язані із собакою. Так, на 

позначення задиркуватої людини може метафорично вживатися прикметник 

κύνεος 3 (досл. собачий). Сварливість людини часто порівнюється з гавкотом 

собаки, про що свідчить, зокрема, метафоричне вживання дієслів ἀφυλακτεῖν 

та βαΰζειν гавкати, а також іменника τὸ ὕλαγμα гавкіт стосовно людини. 

Для позначення підступності також вживається метафорично прикметних 

μελάνουρος 2, дослівний переклад якого з чорним хвостом. 

Значно меншою мірою представлені у фразеологічному фонді 

давньогрецької мови випадки позитивної характеристики собаки (лише 5%), у 

яких акцентується увага на вірності та ласкавості – рисах, які споконвіку 

цінувалися людьми. Так, ласкавість цуценят стає предметом наслідування для 

осла у приказці ὄνος τὰ Μελιταῖα осел мелітських (цуциків) [sc. наслідує] (в 



основу покладено байку про те, як осел вистрибнув на коліна своїй господині, 

побачивши, як вона грається з цуценятами, за що був сильно побитий). На 

позначення ласкавого характеру також метафорично вживається іменник 

τὸ σκυλακῶδες (досл. характер молодих цуценят). 

Згадка про вірність собаки, як не дивно, зустрічається лише у двох 

випадках: у метафоричному вживанні іменника  ὁ / ἡ σκύλαξ цуценя на 

позначення прихильників, учнів та послідовників (e.g. Ζηνοδότου σκύλακες 

учні Зенодота) та у ФО κύων ἐν προθύῳ собака біля дверей. 

Позитивну конотацію також мають вислови, у яких хтось або щось гідне 

похвали та цінне порівнюється з відомою породою мисливських собак (e.g. 

Ἐρετριακός κύων еретрійський собака). 

Незначна кількість ФО, які містять зоонім собака, мають амбівалентну 

конотацію, тобто, залежно від ситуації та намірів мовця, можуть вживатися як у 

позитивному, так і в негативному значенні, відтак можуть позначати 

діаметрально протилежні риси характеру. Так, наполегливість собаки та його 

цілеспрямованість у пошуках може сприйматися як набридливість (e.g. ἡ κύων 

ἐν τῷ γάμῳ собака на весіллі), швидкість та прудкість – як поспіх (e.g. 

Ἀκάνθιος κύων акантійський собака; він був відомий своєю швидкістю), 

довірливість – як дурість та нерозважливість (e.g. κύων ἐπὶ σῖτον собака до 

їжі; той, хто хоче вбити собаку, приманює її їжею), ласкавість – як 

підлабузництво та улесливість (e.g. κέρκῳ προσ-/ ὑπο-σαίνειν ластитися; 

підлещуватися, дослівно – махати хвостом). 

Аналіз давньогрецьких ФО, які містять зоонім собака дозволив також 

виокремити групу одиниць на позначення рис характеру людини, у яких 

метафоричного значення набуває не сам зоонім, а змальована у ФО ситуація, у 

якій бере участь собака. До таких ФО належать, зокрема, κύνα δέρειν 

δεδαρμένην обдирати обдертого собаку (тобто, робити марну, непотрібну 

справу), κύων ἐπὶ δεσμά собака у путах (про тих, хто перебуває у скрутному 



становищі, переважно, з власної провини), αὑτὸν οὐ τρέϕων κύνας τρέϕεις 

Сам не поївши, годуєш собак, μελίπηκτα κύνες Собаки медовий пиріг [sc. 

отримали] (вживається на позначення тих, хто отримує щось бажане та 

очікуване). 

Образ собаки використовується також у численних давньогрецьких 

фразеологізмах для окреслення соціального аспекту життя людини: 

(не)відповідності людини місцю чи ситуації (ἀξία ἡ κύων θρόνου / τοῦ 

βρώματος Гідний собака трону / їжі; κύων ἐν ῥόδοις собака у трояндах), її 

стосунків з іншими (κύων κυνὸς οὐχ ἅπτεται Собака на собаку не нападає; 

οὕτω σέ ἀγαπῶ, ὡς ὁ κύων τὸ κρόμμυον Так тебе люблю, як собака 

цибулю; φιλοῦσιν ἀλλήλους ὥσπερ γαλῆ καὶ κύων Люблять один одного, 

як ласка з собакою), співмірності дії з потребами людини (κύων τεύτλα οὐκ 

ἐσθίει Собака не їсть буряк) тощо. 

Особливої експресивності набувають прокляття та емоційні 

висловлювання, які містять зоонім собака: εἰς ἴχνια κυνῶν До собачих слідів 

та νὴ / μὰ τὸν κύνα! Присягаюся собакою! (тобто, Чесне слово!).  

Як показує семантичний аналіз давньогрецьких ФО із компонентом 

собака, у переважній більшості ФО відображається саме побутове ставлення до 

собаки, а міфологічні ремінісценції простежуються хіба що в усталених 

формулах проклять та присяг. 

У досліджуваних ФО чітко простежується двоїстість образу собаки, 

пов’язана, головним чином, з реаліями повсякденного життя давніх греків: 

собака як домашній улюбленець та помічних на полюванні – ласкава, вірна, 

прудка тварина, а бродячий собака не достойний поховання, він небезпечний, 

підступний та лицемірний, ниций, сварливий та нерозумний, до того ж 

задиркуватий та завжди не в тому місці. Отже, "антропоморфні" асоціації, 

пов’язані з собакою, у переважній більшості випадків негативні. Панівним є 

зневажливе ставлення до собаки та, подекуди, жалісливе. 



ЛІТЕРАТУРА 

1. Большой фразеологический словарь русского языка. Значение. Употребление. Культурологический 

комментарий / Отв. ред. В.Н. Телия. – М., 2006 . 

2. Голубовська І.О. Антропологічна лінгвістика і класичні мови: можливості дослідження // www.lnu.edu.ua. 

3. Дворецкий И. Х. Древнегреческо-русский словарь: В 2 т. – М.: Гос. изд-во иностранных и национальных 

словарей, 1958. – 1904 с. 

4. Краткая энциклопедия символов // http://wiki.simbolarium.ru. 

5. Михельсон М. И. Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской фразеологии: Сборник образных слов и 

иносказаний. – Т. 1-2. – СПб.: Тип. АН, 1896-1912. – 2208 с. 

6. Назаренко О.В. Українська фразеологія як вираження національного менталітету. – Автореф. дис... канд. 

філол. наук: 10.02.01. – Дніпропетр. нац. ун-т. – Д., 2001. – 18 с.  

7. Словарь символов // http://www.slovarik.kiev.ua/symbol/s/130345.html. 

8.Собака и человек. Древняя Греция и Рим // http://dog-info.narod.ru/antic.htm. 

9. Собаки в мифах и легендах // http://zooprice.ru/dog/myph/detail.php? ID=344122. 

10. Ужченко Д. В. Семантика українських зоофразеологізмів в етнокультурному висвітленні: Автореф. дис. 

.канд. філол. наук. - Харків, 2000. 

11. Энциклопедия знаков и символов // http://znaki.chebnet.com/s10.php?id=699. 

12. Bibliotheca augustana // http://www.hs-augsburg.de/~harsch/graeca/Chronologia/S_post15/Apostolios/ 

apo_pa01.html. 

13. Corpus paroemiographorum graecorum / ed. E.L. a Leutsch, F.G.Schneidewin. – T. I-ІІ. – Gottingae, 1839-1851. – 

541 p., 866 p. 

14. Index adagiorum Graecorum // http://jvpoll.home.xs4all.nl/back/Web/adaggr.htm. 

15. Houghton H.P. Moral significance of Animals as Indicated in Greek Proverbs. – Stanford: Carpenter & Morehouse, 

1915. – 66 p. 

http://dog-info.narod.ru/
http://zooprice.ru/dog/myph/detail.php
http://jvpoll.home.xs4all.nl/back/Web/adaggr.htm

