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Живим втіленням людської мудрості, тонкої спостережливості й кмітливості є порівняльні 
звороти. Народні порівняння, як глибокі й чисті криниці, виразно відображають душу народу, 
його славне минуле, щасливе і героїчне сьогодення. Яскравий відбиток знайшов у них не 
тільки життєвий досвід народу-словотворця, а і його самобутній талант. Кожне з таких 
порівнянь — це своєрідна різнобарвна картина. Ось деякі з них: співає, як соловей; ходить, як 
ведмідь; мчить, як стріла; тихо, як у льоху; великий, як світ; будь багата, як земля, весела, 
як весна, здорова, як вода. І справді, вони не просто позначають певні предмети, явища, 
властивості, факти дійсності, а переносять нас у багатогранний, опоетизований світ образів. 
Народ любить уживати порівняльні звороти у своєму мовленні. Найбільш влучні з них, 
завдяки частому використанню, стали стійкими, традиційними. Сталі, загальновживані 
порівняння, що не утворюються в процесі мовлення, а використовуються, відтворюються як 
готові, цілісні одиниці мови, називаються порівняльними фразеологізмами: як кіт наплакав; 
як із гуся вода; як корова язиком злизала; як із землі виріс; як сніг на голову; крутиться як 
білка в колесі; дивиться як баран на нові ворота; багато як за гріш маку та ін. 

Знання семантичних і структурних особливостей порівняльних фразеологізмів 
робить їх вживання більш осмисленим і доцільним, сприяє піднесенню загальної культури 
мовлення. 

Логічною основою порівняльних фразеологізмів є зіставлення одного предмета з 
іншими предметами або явищами з метою досягнення більшої яскравості зображення, 
образності, його картинності й переконливості. 

Семантичною своєрідністю порівнянь-фразеологізмів є те, що вони, утворившись на 
основі вільних синтаксичних порівнянь, характеризують якусь дію, стан, ознаку чи 
властивість за допомогою певних узагальнених образів навколишнього світу, які відомі і 
звичні кожному мовцеві, а тому і вступають у найрізноманітніші асоціативні зв’язки в 
процесі людського пізнання. Причому порівняльна частина в складі порівняльних 
фразеологізмів, на відміну від вільних синтаксичних порівнянь, втративши прямий зв’язок з 
предметом і набувши переносного значення, виконує підсилювально-оцінювальну функцію. 
Червоний як рак — це не просто предмет червоного кольору, а «дуже червоний»; жовтий 
як віск «дуже жовтий»; як у воду канути «зникнути без сліду»; боятися (когось) як 
торішнього снігу «зовсім не боятися»; знати як свої п’ять пальців «бути добре обізнаним в 
чомусь» та ін. 

Будова порівняльних фразеологізмів досить чітка. 
Найчастіше це двочленні поєднання, що нагадують структуру вільного 

синтаксичного порівняння. 
Структура вільного синтаксичного порівняння, як правило, тричленна. Вона 

складається із слова, яке позначає предмет порівняння (І), слова, що вказує, за якою ознакою 
чи властивістю порівнюються предмети (II), і порівняльного звороту (III). Порівняльний 
зворот об’єднує в своєму складі показник зіставлювальних зв’язків — порівняльний 
сполучник і слово, що позначає предмет чи явище, з яким зіставляється перший предмет. 
Наприклад: 

Вода чиста, як сльоза 
І  II  III 

У структурі синтаксичного порівняння виразно втілюється прагнення мови до чіткого 
і повного вираження думки. Тут кожен член служить для забезпечення швидкого і 
правильного розуміння смислу висловлювання, тобто для вираження реально 
зіставлювальних відношень між двома предметами. Перше й останнє слово позначають 
предмети, які зіставляються. Формальними виразниками зіставлювальних зв’язків між цими 
предметами виступають в українській мові порівняльні сполучники як, мов, немов, немовби, 
наче, неначе, ніби, нібито, начебто що. Смисловим орієнтиром зіставлення служить другий 



член порівняння (у нашому прикладі слово чиста). Він конкретизує і уточнює зіставлення: 
вказує, в якому саме смисловому плані воно відбувається. Так, слово чиста у наведеному 
порівнянні має підкреслити, що перший і другий предмет зіставляються не в цілому, а лише 
за однією властивістю чи ознакою (прозорістю, кришталевою чистотою), яка є спільною для 
обох предметів. Перший член синтаксичного порівняння не фразеологізується і залишається 
за межами порівняльного фразеологізму. Про це виразно говорять такі приклади: «Ми тут 
б’ємося як риба об лід, але ж нас жменька», — хвилюючись, розповідала Варвара 
(Обушному)» (Кириленко); «Дід Семко: Для тебе зняв би і сорочку з себе, аби ото 
послухався. Так ні! Тримався місця, мов реп’ях кожуха» (Підсуха); «Між вершниками як із 
землі виріс Хома Хаєцький» (Гончар). 

Об’єкт порівняння для фразеологізму не суттєвий, оскільки він є перемінним. Так, 
порівняльні фразеологізми битися як риба об лід, триматися як реп’ях кожуха, як із землі 
виріс сполучаються не тільки з одним якимось словом (відповідно: ми, ти, Хома Хаєцький), а 
з багатьма словами. 

Отже, порівняльні фразеологізми за своєю структурою двочленні: 
Б’ємося як риба  об лід 
І    II 

Наведені порівняльні фразеологізми мають, так би мовити, «класичну» структуру. 
Проте у процесі історичного розвитку мови їх структура може зазнавати значних змін. 
Одним з найважливіших факторів, що зумовлюють зміни в структурі порівняльних 
фразеологізмів, є процес скорочення їх компонентного складу, який у мовознавстві 
називається еліпсисом1. 

Еліптичні фразеологізми — явище цікаве і своєрідне, оскільки сама природа 
фразеологізму, його смислова монолітність ніби протидіє будь-якому скороченню чи 
збільшенню слів-компонентів. Вони є зручним засобом передачі думки, роблять мовлення 
лаконічним і емоційним: «Ніби гора йому звалилася з плечей» (Збанацький); «Де вона? Чому 
її медальйон опинився у Зосі?.. Зося теж ніби провалилася крізь землю, але він її будь-що 
знайде» (Панч); «— Що ж там, кумо! Доля долею; а якби таки ви лучче людей розпитали, чи 
що... А то так уже зовсім, немов з мосту та в воду» (Леся Українка). 

Як бачимо, один із компонентів фразеологічної структури залишився не висловленим. 
Але його випадання не утруднює розуміння фразеологізму, бо відсутність його 
компенсується сталим словесним оточенням. Це пояснюється тим, що «завчена» структура 
порівняльного фразеологізму і суспільно закріплене за нею значення настільки міцно 
поєдналися в людській свідомості, що навіть при неповному лексичному складі всі носії 
мови співвідносять даний еліпсований порівняльний фразеологізм з його традиційною 
повною формою. Компоненти порівняльного фразеологізму вступають між собою в таку 
стійку структурно-семантичну взаємозалежність, що навіть частина реалізованої у мовленні 
структури неодмінно передбачає і підказує ту структурну ланку фразеологізму, яка 
залишилась невисловленою. 

Незважаючи на те, що кількість слів-компонентів в еліптичних порівняльних 
фразеологізмах менша, порівняно з їх повними відповідниками, вважати їх структуру 
простішою не можна. Навпаки, структура еліптичних порівняльних фразеологізмів 
ускладнюється. Відсутність у них першого компонента порушує смисловий зв’язок 
зіставлення між двома предметами. Це певною мірою затемнює мотивування всього 
фразеологізму. Якщо, наприклад, фразеологічне значення розгорнутої структури (всі як 
один) підказується першим словом-компонентом всі (воно зберігає пряме номінативне 
значення), то порушення внутрішньо завершеної структури приводить до її ускладнення. 
Значення еліптичного фразеологізму (як один) залишається тим же: «всі, одностайно, без 
винятків», але тепер воно не називається прямо конкретно вираженим компонентом 
фразеологічної структури, а соціально закріплюється лише за другим компонентом — 
                                                           
1 Еліпсис (від грец. ελλειψις — опущення) — пропуск у мовній структурі слова чи словосполучення, 
зрозумілого з контексту. 



порівняльним зворотом (як один). Значення еліптичного порівняльного фразеологізму не 
лежить на поверхні, а відшукується у пам’яті. Але в мовленні, завдяки звичному і 
традиційному використанню порівняльного фразеологізму, цей процес проходить непомітно 
для мовця, автоматично. 

Еліпсування порівняльних фразеологізмів — явище закономірне, адже конденсація 
(згущення) думки в еліптичних фразеологізмах відбиває загальне прагнення мови до 
економії мовних засобів висловлювання. 

Еліптичним порівняльним фразеологізмом називається не будь-яка фразеологічна 
структура з опущеним компонентом, а лише та, за якою зберігається традиційне значення її 
розгорнутого, повного відповідника. Опущені компоненти порівняльного фразеологізму 
компенсуються або тими словами, які залишились, або контекстом мовлення (тобто 
словесним оточенням порівняльного фразеологізму), або ситуацією мовлення. Залежно від 
способу компенсації опущених компонентів еліптичні порівняльні фразеологізми можна 
поділити на два різновиди: порівняльні фразеологізми з граматичним еліпсисом і 
порівняльні фразеологізми з семантичним еліпсисом. 

До першого різновиду належать такі порівняльні фразеологізми, у яких випадання 
якогось члена з лексичного складу фразеологізму приводить до формального порушення 
«класичної» логіко-граматичної структури стійкого порівняння. Внаслідок такого зміщення 
в структурі порівняльного фразеологізму руйнується первинне, формальне, вираження 
зіставлювальних зв’язків. Тоді еліпсований порівняльний фразеологізм набуває 
підсилювально-оцінювального характеру: «— І знову ліри заревли. І знов дівчата, мов 
сороки. А парубки, узявшись в боки. Навприсядки пішли» (Шевченко) (замість: 
заскрекотали мов сороки); «Синіє степ усе снігами, в лице — свинцева далина... Лежать 
дроздовці перед нами, і лава їх — немов струна» (Сосюра) (замість: рівна (натягнута) 
немов струна). 

Компенсація граматичного еліпсису у наведених порівняльних фразеологізмах 
відбувається двома шляхами. З одного боку, значення опущеного компонента підказується 
змістом усього висловлення, тобто широким контекстом, а з другого — структурою самого 
порівняльного фразеологізму, тобто вузьким контекстом. 

Другий різновид — порівняльні фразеологізми з семантичним еліпсисом — об’єднує 
такі стійкі порівняння, у яких усунення певного компонента не порушує формальних 
зіставних зв’язків між компонентами порівняльного фразеологізму. Наприклад: 

Всі як один чоловік   > всі як один. 
Крутиться мов білка в колесі   > крутиться мов білка. 

Так порівняльні фразеологізми із двочленних перетворюються в одночленні. Та 
процес скорочення структури порівняльних фразеологізмів на цьому не припиняється. Він 
продовжується в напрямку перетворення їх в однослівну метафору. Наприклад: 

Звивається як в’юн  > як в’юн > в’юн. 
Упертий як осел     > як осел > осел. 

Словом-метафорою завершується той процес, який починався у порівнянні. Слово 
набуває нового значення. Якщо в порівнянні предмети зіставляються частково, то в слові-
метафорі відбувається їх ототожнення. 
 


