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Значення слів весь час розвиваються, змінюються. Одним із шляхів такого розвитку є 
метафоризація, тобто перенесення назви одного явища на інше за ознакою подібності цих 
явищ, напр.: легкий камінь — легка усмішка, гостра коса — гостра суперечка. Метафоричні 
значення слів розвиваються в певних напрямках. Таким є, зокрема, напрямок інтенсивності / 
неінтенсивності, пов’язаний з поняттями напруженої / ненапруженої дії (летіти — «швидко 
їхати», пиляти — «повільно їхати»), високого / невисокого ступеня вияву якості чи повноти / 
неповноти розвитку явища (сильна втома — слабка втома, важка хвороба — легка 
хвороба). Мова активно реагує на потребу позначити високий / низький ступінь розвитку 
якоїсь ознаки в особі, предметі чи незалежно від них. Тому, наприклад, маємо такі 
морфологічні форми: недозрілий — перезрілий, поганенький — поганющий (препоганий), 
вітерець — вітрище, людина — надлюдина, бестія — архібестія, реакційний — 
ультрареакційний, страшний — страшенний тощо. Прикладами лексичного вираження 
інтенсивності / неінтенсивності можуть бути якісні прикметники, порівняльні звороти: 
оплески — тривалі, кохання — пристрасне, гострий — як бритва, чорний — як сажа і под. 

Розвиток метафоричних значень за характером інтенсивності / неінтенсивності охоплює 
різні частини мови. Особливо характерний він для якісних прикметників і утворюваних від 
них прислівників міри та ступеня. Прикметники виражають загальне значення 
«інтенсивний / неінтенсивний, який досяг високого / невисокого ступеня вияву», а 
прислівники передають відповідно значення «дуже / не дуже». Серед якісних прикметників, 
які схильні до такого розвитку значення, розрізняємо: 

1. Слова на позначення більшого / меншого ступеня концентрації ф і з и ч н о ї  
я к о с т і, зокрема ті, що позначають р о з м і р, напр.:1 великий — малий (крик, мороз, 
радість); високий — низький (темп, напруга, швидкість); глибокий [мілкий — не вживається 
у цьому значенні] (старість, тиша, кохання); далекий [близький не вживається у цьому 
значенні] виступає тільки у прислівнику далеко: «Взагалі ж я далеко менше стомлений 
дорогою, ніж торік» — М. Коцюбинський; товстий, дебелий — тонкий (пор. рідковживані 
вислови товстий сон — тонкий сон або дебеле лихо, але тільки тонка посмішка, тонка 
прохолода); слова, що пов’язані з поняттями м і ц н о с т і, с и л и, напр.: міцний — 
слабкий (вітер, сон), пор. міцно — слаб(к)о (заварити чай, посолити хліб), тільки слаб(к)о 
(освітлена кімната); розмовне кріпкий (мороз, сон); сильний (сніги, ярмарок), сильно 
(зголодніти, багатий); дужий (потік повітря, баритон), дуже (тихий, набриднути); могутній 
(піднесення сільського господарства); слова на позначення в а г и, напр.: важкий — легкий 
(удар, втома, провина, втрата), тільки легкий (вітер, посмішка, дрімота), важко — легко 
(поранити, задуматися), тільки легко (скубти за волосся); тяжкий (лихо, нарікання); слова 
на позначення т е м п е р а т у р и, напр.: гарячий [холодний не вживається в цьому 
значенні] (робота, стрілянина), гаряче (любити); жаркий (бій, мороз), жарко (потрудитися). 
До першої групи дещо умовно можна також віднести метафори гострий, різкий (від 

різати), які в своїх вихідних значеннях теж співвідносяться певною мірою зі ступенем 
концентрації фізичної якості — гостроти: гострий [тупий не вживається в цьому значенні] 
(потреба, нестача продуктів, туга, суперечка, форма скарлатини), гостро (ненавидіти, 
переживати); різкий (скорочення, контрасти), різко (відмінний). 

Деякі випадки не можна з певністю віднести до якоїсь з подібних підгруп. Так, уживані в 
розмовній мові метафоричні значення слів здоровий (мороз, крик) [«Битва кипіла, наче окріп 
в казані на здоровому жару» — І. Нечуй-Левицький] та здорово [«Вовк і Лисиця здорово 
поголодніли» — І. Франко] можуть пов’язуватися як із значенням «сильний, міцний» (про 
                                                           
1 Приклади до метафоричних значень відповідних слів наводяться за матеріалами словників: Словник 
української мови. Т. 1-5. К., 1970-1974; Українсько-російський словник. Т. 1-6. К., 1953-1963. Подекуди 
використано факти розмовного мовлення. 



людину), так і з значенням «великий за розміром» (здоровий камінь). 
2. Слова на позначення більшого / меншого ступеня і н т е н с и в н о с т і  д і ї, 

я к о с т і, зокрема ті, які вказують на інтенсивність ф і з и ч н и х  я в и щ, напр.: кипучий 
(праця, діяльність), бурхливий (овація, радість, розвиток економіки), бурхливо (розвиватися); 
інтенсивність п с и х і ч н и х  п р о ц е с і в: лютий (горе, біль, мороз), люто 
(працювати); жорстокий (мороз, поразка, приступ хвороби), жорстоко (помилятися); злий 
(мороз, вітер); шалений (швидкість, атака), шалено (мчатися); скажений (холод, мороз), 
скажено (дзвонив телефон); божевільний (швидкість), божевільно (мчала річка); Навіжений 
(гвалт, лють), навіжено (любити, кричати); несамовитий (шквал, крик), несамовито 
(працювати, кричати). 

3. Слова на позначення понять, що асоціюються з п о в н о т о ю  я к о с т і, напр.: 
круглий (відмінник, дурень, сирота); повний (крах, успіх, тиша); цілий (ряд оповідань, подія, 
парубок). 

4. Слова на позначення с т р а х у  і взагалі я в и щ, я к і  в р а ж а ю т ь  с в о є ю  
н а д м і р н і с т ю, н е з в и ч а й н і с т ю  і под.: страшний (туман, напруження волі, 
метушня, боягуз), страшно (злякатися); жахливий (температура, голод, ледар), жахливо 
(гарний, мчатися); кошмарний (ціна); смертельний (нудьга, втома), смертельно (втомитися); 
пекельний (ненависть, стрілянина), і пекельно (боротися); райський (блаженство); 
ангельський (ангельської доброти чоловік); диявольський (настирливість); сатанинський 
(гордість, зусилля); демонський (гемонський) (стрілянина); звірячий (радість, апетит, 
енергія); нелюдський (туга, зусилля); катастрофічний (швидкість), катастрофічно 
(старіти). 
За характером інтенсивності / неінтенсивності ознаки утворюється багато дієслівних 

метафор, які становлять окремі синонімічні групи. Пор. синонімічну групу метафор на 
означення поняття «їхати»: швидко їхати — летіти, газувати (щодо моторизованого 
транспорту), гнати, дути, жати, чесати, шкварити, чухрати, пекти, жарити, шурувати2; 
повільно їхати — волоктися, тягтися, пиляти. Напр.: «Хлопці! — гукнув Кируша. — 
Начальство їде! Глянь, як газує» (В. Кучер); «Жму, лечу, аж вітер свище, Навкруги 
переполох... А проклятий кабанище [в машині] Верещить, бодай він здох!» (С. Олійник); 
«Рейс далекий, траса московська, маши-и-ин, а воно ще дощ. Пиляю я собі на сорок 
кілометрів, обганяють мене різні шикуни, волги там, москвичі» (П. Загребельний). Пор. 
вираження інтенсивної дії в таких синонімічних рядах, позначених розмовною експресією: 
їсти (з апетитом, швидко, жадібно): затирати, наминати (уминати), молотити, мотати, 
трощити, теребити, тьопати, лопати, тріскати, навертати, укутувати, перти та ін.; 
бити (дуже): гріти, гилити, кремсати, локшити, клепати, потрошити, мотлошити, 
колошматити та ін.; ударити (дуже): опороти, луснути, навернути, оперезати, огріти, 
зацідити, загилити, заїхати, потягти, дзизнути, блиснути, брязнути, тріснути та ін. 

Крім того, є ряд дієслівних метафор, що передають значення універсальної інтенсивності, 
напруженої дії взагалі. Звичайно вони позначають такі дії, як бити, стріляти, іти, бігти, 
їхати, грати, танцювати, говорити (зокрема, лаяти), падати (про дощ, град), їсти, пити. 
Серед цих дієслів можна назвати чесати, садити, шпарити, шкварити, чухрати, кресати, 
жарити, дерти (у значеннях «бити», «бігти»), мотати, жати, пекти, дути, молотити (у 
значеннях «бити», «їсти»), лупити, шурувати, стригти, давати3, катати, чистити, різати 
(також різатися — в карти, в доміно), смалити, парити («бити», «падати» — про дощ). Пор. 
також ряд метафоричних дієслів, які вживаються тільки у формі однократного способу дії, 
що особливо підкреслює її інтенсивність: дмухнути, свиснути, черкнути, уджигнути, 
                                                           

2 У тих випадках, коли слова дути, гнати, газувати та ін вживаються у формі наказового способу як 
фамільярне спонукання до дії, вони можуть означати «їхати взагалі (не обов’язково швидко)», пор., дуй, газуй 
звідси. 

3 Для дієслова давати словники не подають значення універсальної інтенсивності дії, але в розмовній 
мові воно широко вживається. Напр.: От дає! (про велику швидкість автомобіля, сильний дощ тощо); Його 
спиняють, а він розходився і дає, і дає!., (про промовця). Пор. також: «Трясеться [мотоцикл] на місці, і тоді 
хлопець озирається до своєї супутниці трохи винувато й захоплено: — О, дає! Як на вібростенді» (О. Гончар). 



шморг(о)нути (у значеннях «ударити», «побігти»), утнути. Напр.: «Як підріс Чіпка — став 
бігати, то вибіжить було з двору на вигін та прямо до дітвори так і чеше» (П. Мирний); 
«Трактор на вгород... їде... Ось капуста... Чеше трактор, тільки головки лускаються» 
(О. Вишня); «Стара Пястова чесала Марильку за її забудькуватість» (І. Вільде); «Явтух Рябка 
знай все по жижках чеше» (П. Гулак-Артемовський); «Зрозумій — у мене теж справи. 
Початок я тобі зробив, а тепер шуруй сам» (Ю. Збанацький); «Дмухнув дорогою щодуху» 
(І. Франко); «А господар його ззаду Як вилами свисне..» (С. Руданський); «Юнак тут же 
свиснув стрілою в кукурудзу» (П. Козланюк). 

Спостереження за аналізованим напрямком утворення метафор дає змогу зробити два 
цікавих висновки. 

По-перше, метафори, які позначають більший ступінь вияву ознаки, представлені 
набагато повніше, ніж ті, що позначають менший ступінь вияву ознаки. 
По-друге, очевидно, є підстави вважати, що метафори, пов’язані з інтенсивністю, з 

погляду емоційно-оцінного сприймання носіїв мови виступають здебільшого як позитивно 
забарвлені, видаються «бажаними» для мовців. Поняття неінтенсивності ознаки, меншого 
ступеня її вияву, як правило, мають негативну оцінку. Відзначене емоційно-оцінне 
розмежування метафор не завжди чітко виявляється. Воно часто залежить від того, який 
об’єкт дійсності — «позитивний» чи «негативний» — позначає певна метафора (пор. 
страшно кохати і страшно ненавидіти). На оцінне забарвлення метафори може впливати 
відповідне забарвлення вихідного значення слова: це, наприклад, можна сказати про 
прикметники жахливий, кошмарний, пекельний, смертельний, жорстокий, метафоричні 
значення яких здебільшого поєднуються зі словами, що позначають щось негативне, 
неприємне. Такі прикметники можуть мати одночасно метафоричні значення «інтенсивний» 
і «дуже поганий», напр.: жахливий ледар і жахлива новина, кошмарна ціна і кошмарні умови 
життя, пекельний танець і пекельне життя; пор. з іншого боку: райське блаженство і 
райське життя. У цілому ж метафори, на позначення інтенсивності, які розвинулися з 
вихідних значень — назв фізичних явищ, більш-менш нейтральних в емоційному сприйманні 
людини, мають, як правило, позитивне забарвлення. Пор. метафоричні позначення 
інтенсивності: смолоскип, горіти, повнокровний — і позначення неінтентивності: недогарок, 
тліти, анемічний: «Ні, не недогарком таланту як зневажливо говорив П. Куліш про поета 
після заслання, а яскравим смолоскипом вистражданої ненависті спалахнув Кобзар» 
(П. Федченко); «Горіть, а не тліти! Від тління — лиш дим... Хай полум’ям серце юнацьке 
палає» (І. Нехода); «З гордістю бачиш, якою повнокровною... є наша поезія» (А. Малишко); 
«Індивідуаліст — творець лише з власної крові... Ось чому його найкращі твори безкровні, 
анемічні» (В. Еллан). Значення інтенсивності і позитивної оцінки об’єднується, зокрема, в 
метафоричному значенні розмовного прикметника капітальний, напр.: капітальний 
(великий) мороз і капітальний (дуже гарний) фільм. 
 


