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Мова є дзеркалом думок і почуттів народу, скарбницею його історичного досвіду і здобутків. 
За допомогою мови передається естафета досвіду поколінь від давнини до сучасності й від 
сучасності до майбуття. Невичерпним джерелом розвитку мови, зокрема її художньо-
образної системи, завжди була усна народна творчість. У ній віками відбиралося, 
шліфувалося і нагромаджувалося все краще, притаманне мові кожного народу: образність, 
влучність, виразність. 

Для передачі найтонших відтінків думки або почуття, створення легкого для сприйняття і 
змістовного образу у системі української мови серед інших тропів часто вживаються 
порівняння. За допомогою порівнянь відбувається зближення таких віддалених понять, як 
живе й неживе, як матеріальне і духовне; порівняння може стосуватися якості і кількості, 
емоцій, волевиявлення тощо, тобто у порівнянні особливо виразно виявляється єдність 
процесів пізнання світу людиною. 

Розглянемо порівняння, уживані в піснях про Олексу Довбуша, уславленого ватажка 
карпатських опришків, оспіваного в багатьох піснях, що стали справжніми перлинами 
народної творчості. Адже для «поезії східноєвропейських народів характерним є велике 
багатство розбійницьких пісень, причім розбійник являється заступником свободи і права, 
оборонцем і месником бідних і покривджених...» (Колесса Ф. М. Фольклористичні праці. — 
К., 1970. — С. 21). 

Найбільш вживаними в українській мові взагалі, а отже, цілком закономірно, і в піснях 
про Довбуша є порівняння, побудовані за допомогою підрядного сполучника як, напр.: 
молодичка гарненька, як пава. Народній творчості, народній свідомості притаманне 
порівняння жінки з пташкою. У даному випадку стерлося те, що справді яскравими і гарними 
барвами вирізняється, власне, тільки павич, і збереглася лише пряма асоціація: павич — 
пташка — порівняння жінки з пташкою. Тому і в іншій пісні про Довбуша зустрічаємо: 
хороша, як пава. Цікавим для аналізу народної психології сприйняття і відображення 
дійсності є й таке порівняння: «...молодичка була, Така пишна, така гарна, як сива зозуля». У 
даному випадку відбулося певне зміщення понять, оскільки частіше зозуля у народній 
творчості виступає як сумний образ. Отже, не випадково, мабуть, порівнянню тут передує 
нагромадження позитивних якостей, що певним чином компенсує те зміщення образу, яке 
відбулося. Порівняйте загальновідому народну пісню з характерним фольклорним 
паралелізмом дій і образів: «Ой, закувала та сива зозуля... Ой, заплакали хлопці...». 

Поряд з порівняннями із птахами та взагалі з представниками тваринного світу, 
характерними для народної творчості, є порівняння з рослинами: «Штефанова молоденька, 
як калина червоненька». Тут порівнюється не тільки колір калини, а й загальний образ 
молодої гарної жінки і калина, що вирізняється з-поміж усіх рослин своїми яскравими 
червоними кетягами і соковитим зеленим листям. 

Крім згаданих традиційних для пісенної народної творчості порівнянь у Довбушівському 
циклі пісень зустрічаються порівняння різних людських рис чи якостей, усталених і 
закріплених у народній свідомості як казкові: «Наш капітан на Підгір’ю, Красний, красний, 
як царевич». 

До порівнянь із сполученням як, у яких зближуються якості, примикають і такі, в яких 
порівнюються не стільки якості певних предметів, людей тощо, скільки їхні дії: «Збіглись 
хлопці, як баранці». У цій конструкції порівнюються не хлопці з баранцями, а те, як вони 
збігалися, тобто певна конкретна дія-образ, передана за допомогою іменника та дієслова, 
зближується з дією, що властива комусь іншому. Пор. ще: «Але Довбуш молоденький, як 
місяць ісходить»; «А Марічка, що як ружа, В красоті буяла»; «Наша правда йде за нами, 
Велика, як сонце». Традиційні порівняння гарного хлопця з місяцем, гарної дівчини з 
трояндою, щирої правди з сонцем теж розгортаються, доповнюються, стверджуються 
подібністю певних дій. 



До порівняльних конструкцій із сполучником як безпосередньо примикає рідковживана 
синонімічна конструкція з сполучником наче, що, на нашу думку, посилює саме 
«порівняльний» акцент, реальний, матеріальний: «Хлопців дужих, наче буки». А за 
допомогою сполучника як відбувається деяке зміщення смислового акценту з порівняння на 
зіставлення. 

Окрему групу становлять безсполучникові порівняння. Насамперед це порівняння, 
утворені за допомогою орудного відмінка іменника, з яким хтось або щось порівнюється. 
Орудний відмінок у поєднанні з дієсловом підсилює динамізм, внутрішню напруженість 
висловлювання: «Слава соколом витає». 

Досить поширеним прийомом в усній народній творчості є створення розгорнутих 
порівнянь, які вказують не на одну, а на цілий ряд спільних ознак у двох порівнюваних 
явищах, напр.: «Сидить Довбуш, гірський орел, пишний, сизоокий». 

Додаткове експресивне забарвлення вносить у порівняння зіставлення далеких понять, 
зведення в один образ можливого і неможливого, матеріального і духовного, персоніфікація 
природи і, навпаки, порівняння живого з неживим: «Там стоять два яворочки — То є мої два 
браточки». Додаткове підсилення відбувається також за рахунок розгортання образу, 
шляхом своєрідного відокремлення одного з компонентів в окремий образ: «Ой там стоять 
дві ялиці — то дві мої ба й сестриці, Дві сестриці — жалібниці». 

Нерідко порівняння розгортається у велику синтаксичну фігуру, складники якої за своїм 
змістом начебто дуже далекі один від одного. Проте саме ця видима далекість, викликаючи 
цілий комплекс додаткових асоціацій, служить глибокому і різнобічному сприйняттю усього 
складного образу, його семантичної структури: «Ой холодна керниченька, лиш би її пити, 
Хотів би тя, молодичко, щиро полюбити». Звернімо увагу хоча б на неправильну з 
формальної точки зору конструкцію: керниченька, лиш би її пити — і це створює образність, 
порушуючи усталений хід думки, викликає додаткову естетичну насолоду. 

В українському фольклорі поширені також порівняння, в яких розгорнуті обидві частини, 
завдяки чому цілі строфи пісень про Довбуша сприймаються як єдиний колоритний і 
глибокий образ: «Ой не стало того сонця, що світило людям, Вже Олексино серденько 
битися не буде». Розгорнуті порівняння можуть стати основою для гіперболи: «А як гримнув 
з пістолета, то всі ся дивили: Ци то буря в Чорногорі так гуде лунає, Ци то може кінець 
світу уже наступає». У даному прикладі сміливе порівняння пістолетного пострілу з кінцем 
світу вдало обмежується конкретною реалією «буря в Чорногорі». 

Як бачимо, українська народна творчість дуже багата на різноманітні за своєю будовою і 
змістом порівняння, вивчення яких, безперечно, збагатить філологічну науку, допоможе 
сягнути далі у глибини творення образності, глибини пізнання й освоєння навколишньої 
дійсності. 
 


