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Лексико-стилістичні можливості досягнення виразності думки і створення образності 
висловлення в українській мові досить різноманітні. Чільне місце посідають порівняння. 
Напр.: «Як жовті лисиці-красуні, проміння пробігло по полю. Орда відступала на південь, 
шуміла півколом крутим» (А. Малишко); «Люблю, коли гриби, обнявшись, мов брати, 
збирають на свої шапки росу...» (М. Стельмах); «Чепурні берези маяли на вітрі, як русалки, 
зеленими косами» (М.Коцюбинський); «Віки висихали, як роси на скелях, зарошені кров’ю, 
засмічені злом» (І. Драч); «Пішли мої літа, як вітер круг світа» (Прислів’я). 

Порівняльні конструкції — одне з найбільш давніх і поширених явищ мови. Широке 
використання їх у різних стилях сучасної української літературної мови свідчить про те, що 
порівняння відіграють важливу роль у мисленні людини, її пізнавальній діяльності. «Все 
пізнається у порівнянні» — говорить народна мудрість. У порівнянні розкриваються ознаки 
пізнаваного предмета через зіставлення його з іншим предметом, відомим своїми ознаками, 
які характерні для нього взагалі в звичайних умовах. Так, ознака білий (біліє) завжди 
характерна для крейди, молока, снігу, паперу тощо; ознака червоний (червоніє) асоціюється в 
нашій свідомості з предметами, яким властивий червоний колір, — кров, калина, макова 
квітка, жар і т. ін. Ці слова й використовуються переважно як об’єкт порівняння при 
виділенні ознаки білий, червоний. Напр.: «Карпо... став непорушно... білий, як крейда» 
(І. Нечуй-Левицький); «Вівчар Улас, білий як молоко дідуган... якось глухо бубонів сам з 
собою» (Панас Мирний); «Часом очеретяний початок, зачеплений Соломією, лопався й 
обсипав її білим пухом, мов снігом» (М. Коцюбинський); «Маруся, вийшовши із кімнати, 
засоромилась... почервоніла, що твій мак» (Г. Квітка-Основ’яненко). 

Здавна використовуються як об’єкт порівняння в усній народній творчості 
загальновідомі слова калина, дівчина, що символізують красу, привабливість, пишність. 
Напр.: «Дівчина, як калина, встала, щоб вискочити на берег» (І. Нечуй-Левицький); «Ось і 
рябина стоїть, мов дівчина заквітчала голову хмелем» (Панас Мирний). 

Слово, що порівнюється, і слово, з яким порівнюється, взаємозв’язані між собою. 
Вони семантично збагачують одне одного. Тому завжди важливо знати семантику слова, з 
яким порівнюється, і слова, що порівнюється. Виступаючи об’єктом порівняння, слово 
вживається тільки з прямим значенням. Слово, вжите у переносному значенні, втрачає 
можливість використовуватися у порівняльній конструкції. Не виступають, як правило, у 
порівняннях і абстрактні слова. І це зрозуміло. Через зіставлення ознак предмета, що 
порівнюються, й об’єкта порівняння ширше розкривається і семантика слова, яке виступає у 
порівнянні. 

Слова нашої мови семантично багатогранні. І часто слово, що виступає об’єктом 
порівняння, має не одну, а кілька характерних ознак, за якими їх можна порівнювати. Так, 
наприклад, слово птах (і похідні від нього) використовується у порівняннях в таких 
аспектах: летіти, як птах; літати високо, як птах; співати (щебетати, гомоніти), як 
пташка; бути галасливим (безтурботним, полохливим), як пташка, і т. ін. Напр.: «Усі ж то 
позадирали голови і дивляться, як пан Забрьоха, мов птах який заморський, летить попід 
небесами» (Г. Квітка-Основ’яненко) або «Я летів би, як птаха, так сили злетіти нема» 
(А. Малишко); «І поспішаючи до школи, щебечуть діти, як пташки» (В. Сосюра); «Радісні, 
галасливі, як пташенята, діти юрмилися навколо коня» (О. Гончар); «Співала [Маруся] 
цілими днями, як пташина» (Г. Хоткевич); «Молода полохлива, як пташеня з гаю; 
заговорить він — вона й очей не зведе» (Марко Вовчок). 

У порівняннях, наприклад, із словом звір (та похідними від нього) виступають такі 
характерні ознаки, властиві цій істоті: вити (ревіти), як звір; бути лютим, як звір; ховатися, 
як звір; жити самотньо, бути дикуном, як звір і т. ін. Напр.: «Микола був лютий, як звір» 
(І. Нечуй-Левицький); «В негоду плює [море] на берег, і б’ється і реве, як звір» 
(М. Коцюбинський); «Осінній вітер... Хутко вже й зимовий по сій діброві звіром зареве» 



(Леся Українка); «Сховалося у серці лихо, Як звір у темнім гаї» (Т. Шевченко); «В степу я 
був, один, як той козак Голота... Сирі качани гриз, у скиртах звіриною спав» (О. Гончар). 

Таким чином, основа порівнянь може мати широкий план навіть на матеріалі одного 
і того ж слова. 

Найповніше художній образ виявляється у поширених порівняльних конструкціях, 
що утворюються завдяки наявності у такій конструкції різноманітних епітетів, завдання яких 
підкреслити всі можливі семантичні відтінки слова, зробити колоритнішим образ. Напр.: 
«Шхуна мчала всю ніч, мов велетенський чорний птах, пустельним і бурхливим морем» 
(З. Тулуб); «З правого боку горба — тою тінню ліг в море Аю-Даг і, мов спраглий у спеку 
звір, припав до води» (М. Коцюбинський); «Бриг вирівнявся, як кінь під добрим вершником, і 
летів птахом, припавши до хвиль» (Ю. Яновський). Іноді повнота характеристики образу 
забезпечується додатковими засобами, зокрема підрядним реченням, що приєднується до 
порівняльної конструкції. Напр.: «Тіло його зробилося легке, сухе, освіжене, зібране, як у 
птаха, що йде на великий переліт» (Г. Тютюнник); «Велетень заревів, як звір, котрому не 
дали далі гнатися за здобичею і накинули міцне путо» (Г. Хоткевич); «Там на березі мріє 
кілками Морський човен розбитий, нужденний, Наче звір, що в пустині пісками його вихор 
засипав південний» (Леся Українка). 

Як свідчать наведені приклади, порівняльні конструкції виступають у вигляді 
поширених і непоширених, сполучникових і безсполучникових1. З погляду художньої 
вартості важко визначити перевагу одного різновиду над іншим. Усі різновиди порівнянь в 
однаковій мірі використовуються в українській мові з метою найбільшої влучності, 
виразності, образності висловлення. 
 

                                                           
1 Аналізові граматичної природи порівнянь присвячена монографія І. К. Кучеренка «Порівняльні конструкції в 
світлі граматики» (К., 1959). 


