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У невичерпній скарбниці фразеологізмів української мови помітне місце посідають сталі 
порівняльні звороти. 

Порівняльна конструкція у мові двокомпонентна1. 1-й компонент конструкції — 
пізнаване, суб’єкт. До фразеологізму цей компонент не входить, це лексика мовного 
оточення, контексту. 2-й компонент — об’єкт порівняння, те, з чим порівнюють пізнаване, 
ознаки чого використовують для характеристики пізнаваного. Оскільки порівнюватись 
можуть предмети, явища різного семантичного поля, ця частина містить метафоричність, 
переносність; отже, саме ця детермінована частина порівняльної конструкції й становить 
собою фразеологізм. 

Переважна більшість порівняльних фразеологізмів близька, за класифікацією 
В. В. Виноградова, до фразеологічних єдностей, тому що «переносне значення певною 
мірою мотивоване значеннями слів, що входять до складу фразеологічної одиниці»2. 

Порівняймо для прикладу фразеологізм «як корова язиком злизала», що передає 
нерозкладне єдине значення — пропало, зникло і заступає у мовному вжитку ці позбавлені 
емоційності слова у таких контекстах: «Усеньке небо було як на долоні, а Воза [сузір’я] ніби 
корова язиком злизала» (Минко); «Ярошенко обернувся, ...але отця Софронія мов корова 
язиком злизала» (Речмедін),— і вільне, омонімічне — «корова язиком злизала сіль». 

Порівняльні фразеологізми викликають у читача( (слухача) певне ставлення до 
описуваних подій: позитивну реакцію — схвалення, прихильність, захоплення, співчуття 
тощо — чи, навпаки, негативну — осуд, відразу, зневагу тощо. Так, уживання порівняльних 
фразеологізмів «битися, як риба об лід», «працювати (робити), як [чорний (сірий)] віл [у 
ярмі]», «як на кам’яну гору надіятися», «як у воду дивитися», «як у віночку», «як і аптеці», 
«як гриби після дощу (по дощі)», «як із землі [вирости]», «як з голки (голочки)»3 тощо 
пов’язане позитивною оцінкою подій, про які розповідається, напр. «Як живеш недоїдаючи 
щодня, та б’єшся як риба об лід заробляючи, то не будеш веселий» (Грінченко); «Нас семеро 
було в батька Микити, і бився він з нами як риба об лід» (Кучер); «Сливе дві неділі робила 
Олександра, як віл у ярмі» (Коцюбинський); «Між вершниками, як із землі, виріс Хома 
Хаєцький. Гарячий, закіптюжений, наче щойно з-під молотарки» (Гончар); «Українські 
газети та журнали повискакують незабаром, як гриби по дощі — і цей факт, на мою думку, 
матиме вплив і на галицьку пресу» (Коцюбинський); «У Минківці утворилося товариство 
«Просвіта». Такі товариства виникали тоді по селах буквально як гриби після дощу» 
(Минко). 

Негативну характеристику виражають порівняння типу «як батіг з клоччя», «як баран 
(корова, козел) на нові ворота дивитися (вирячитися і т. ін.)», «як баран в аптеці [розумітися 
на чому (розбиратися в чому і т. ін.)]», «як недорізаний [кричить (верещить і т. ін.)]: тощо, 
наприклад: «— Карпе? Чого це ти витріщив очі на яблуню, наче корова на нові ворота? — 
спитав Лаврін (Нечуй-Левицький); «Гримнув на москаля, аж той свистати перестав. 
Дивиться на його, як козел на нові ворота» (Марко Вовчок); «Петро мовчав, тільки 
втелющився в Хлипала, мов баран на нові ворота» (Збанацький); «Офіцер скочив на дорогу 
й став галасувати, мов недорізаний» (Яновський); «Вражений запорозькою тактикою, 
французький інженер Боплан верещав, як недорізаний, намагаючись налагодити 
артилерійський вогонь» (Довженко). 

Особливо виразно негативна оцінка виявляється у фразеологізмах, побудованих на 
контрасті лексичних компонентів, на несумісності об’єднуваних понять: «[силач], як з 

                                                           
1 Див.: І. К. Кучеренко, Порівняльні конструкції мови в світлі граматики, Вид-во КДУ, К., 1959. 
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варіантні. 



горобця жених», «личить, як корові сідло», «робить, як мокре горить», «стільки має, як 
голодний за зубами», «родич, як чорт козі дядько», «користі, як з козла молока», 
«розумітися, як свиня на апельсинах», «любити, як собака палицю», «добре, як голому в 
кропиві (у терні)», «корисно, як сліпому дзеркало», «стільки правди, як у решеті води», 
«ясно, як у льоху під діжкою», «знатися, як свиня на перці», «вірити, як собаці», «робить, як 
сліпий дивиться»4 тощо. Ці фразеологізми посилюють комізм ситуації, загострюють 
сатиричне спрямування опису. Наприклад: «Наталка посміхнулася: — Не задавайся, силач з 
тебе такий, як з горобця жених...» (Чабанівський); «Я переконався, що нам дворянство так 
личить, як корові сідло» (Карпенко-Карий); «Мужик ти був, Сидоре Сидоровичу, мужиком і 
залишився. Пристойний тон тобі однаково, що корові сідло» (Козаченко); «І воно ж [плаття] 
вам не личить... Для літньої жінки ці маки, пробачте, як корові сідло...» (Муратов); 
«Я р о ш е н к о: Я проти вашої статті тому, що критики в ній немає. Є лише видимість 
критики... Там правди — як в решеті води» (Левада); «Всі .. сміються. Справді ж бо — 
схожий Микола на вихователя, як батіг на мотовило» (Збанацький); «— Гляди, Іванові 
скажу.— Боюсь я його, як торішнього снігу,— стрепенулась Марійка» (Стельмах). 

Емоційно-оцінне забарвлення у деяких фразеологізмах може бути ситуативним, 
залежним від контексту. Так, порівняльний фразеологізм «як кіт наплакав» у контексті 
Грінченка: «Ви ж знаєте, що в нас сінця того, як кіт наплакав,— уже з початку зими не стає 
свого» — має викликати у читача співчуття. В інших контекстах він передає яскраво 
виражений осуд: «Ставочок той чи річка занехаяні, обмілілі, риби в них мов той кіт 
наплакав, вода зелена та вонюча, одні жаби кумкають у ній» (Чабанівський). 

Порівняльні фразеологічні звороти об’єднуються в с и н о н і м і ч н і  р я д и. Так, 
активне зростання передають синоніми: «росте, як із води», «росте, як на дріжджах», 
«ростуть, як гриби після дощу» тощо. Бездоглядність передають фразеологізми: «росте, як 
каченя на воді», «росте, як билина в полі». 

Міру дії, що означає дієслово «допався», розкривають синоніми-порівняння: «як віл 
(свиня) до браги (до корита)», «як дурень до мила», «як муха (циган) до меду», «як кіт до 
сала». Ознаку прикметника «дурний» увиразнюють порівняльні фразеологізми, що 
становлять синонімічний ряд: «мов прибитий мішком», «хоч кілок! на голові теши», «як сто 
свиней», «як турецький кінь» тощо. 

Поширене явище у порівняльних фразеологізмах — їх в а р і а н т н і с т ь. Варіюються 
рівнозначні сполучникові слова «як», «мов», «немов», «наче», «неначе», «що» тощо, а також 
периферія порівняння — переважно! обставини й додатки: «добре, як голому в кропиві (в 
терні)», «добре, як собаці на перелазі (на прив’язі)», «допався, як віл до браги (до корита)» 
тощо. 

У переважній більшості компоненти порівняльних фразеологізмів застигли в одній з 
граматичних форм. Проте деякі з них можуть варіюватися. Так, у сполученні «як вареник у 
сметані (у маслі)» компонент «вареник» може виступати не тільки в формі називного 
відмінка, але й у формі давального, пор.: «— Вашій Лукині буде за ним, як вареникові у 
сметані» (Нечуй-Левицький); «Жив собі як вареник у маслі» (Збанацький). 

Називний і орудний побутують як варіантні у компоненті фразеологізму: «як горох 
(горохом) сипати (обсипати)». 

Вище йшлося про відмінкові форми іменникових компонентів порівняльних 
фразеологічних зворотів. Що ж до форм роду й числа, то вони, як виявляється, не відіграють 
істотної ролі в структурі фразеологізму: суб’єкт жіночої статі може вільно порівнюватись з 
об’єктом статі чоловічої (і навпаки), множинний об’єкт з однинним об’єктом і под., напр.: 
«М а р у с я: А чим же тобі не добра Марина? Що всім годить та робить, як сірий віл?» 
(Васильченко); «Підприємці стали, мов теля перед новими воротами» (Франко). 

Порівняльний фразеологізм вживається у складі простого речення, заступаючи один з 
його членів: означення, обставину, присудок і підводячи його, за висловом 

                                                           
4 Образне слово (Постійні народні порівняння), «Дніпро», К., 1966. 



В. В. Виноградова, під певні граматичні категорії слів5: прикметників, прислівників, дієслів. 
Так, фразеологізм «як з голочки», маючи значення «новий», заступає цей прикметник і 

виконує у реченні роль або означення, або іменної частини складного присудка: «Ех, 
сорочко, моя сорочко!.. На вас-от — інша річ! Все новеньке та чистеньке... З голочки» 
(Гончар); «На йому сорочка як сніг, каптанок як з голочки, все на йому чисте-гладеньке...» 
(Панас Мирний). 

Фразеологізм «як сніг на голову» вживається замість прислівника «несподівано». «Вони 
[матроси] вривалися в німецькі траншеї з усіх боків, падали як сніг на голову, і трощили все, 
що потрапляло під руки» (Кучер). Аналогічна функція і фразеологізму «як з відра», що 
заступає прислівник «сильно», означаючи міру чи ступінь вияву ознаки дії: «Посипався як з 
решета, наглий краплистий дощ, а далі полив як з відра» (Нечуй-Левицький). 

Дієслівну семантику має фразеологізм «як води в рот набрати» — мовчати, замовкнути — 
і заступає присудок у реченні: «Чіпка — як води набрав в рот. Він мовчки їв, мовчки пив» 
(Панас Мирний), «Горпина насторожилась і мов води в рот набрала» (Головко). Може 
ототожнюватись і з прислівником «мовчки», виступаючи у реченні обставиною способу дії: 
«Макар не був мовчуном, але тепер сидів, неначе в рот води набрав» (Добровольський). 

Проте не завжди фразеологізм еквівалентний слову. Так, замість вільної сполуки слів 
«несподівано з’явитися де-небудь» вживають фразеологізм «наче з неба впасти», пор.: «Всі 
три наче з неба впали на Буркут» (Леся Українка). 

Отже, фразеологізми можуть виступати членами простого речення. Назвемо їх, слідом за 
В. Л. Архангельським6, порівняльними ф р а з е м а м и. Слова як, мов, ніби, наче, неначе і 
т. ін. при цьому виконують функції модальних чи модально-порівняльних часток. Кома у 
таких випадках перед ними не ставиться. 

В інших контекстах ці ж фразеологізми уточнюють головний член речення — присудок 
— чи другорядні — означення, обставину — і відокремлюються, становлячи щось середнє 
між членом речення і підрядним реченням. Напр.: «Кузьмін мовчить, мов води в рот 
набрав» (Збанацький); «Зараз такий йде дощ, як з відра» (Коцюбинський); «Чи добре вона 
зробила, отак, як сніг на голову, з’явившись у цій кімнаті» (Собко). 

Порівняльні фразеологізми, еквівалентні предикативному реченню, можна назвати 
порівняльними с т а л и м и  ф р а з а м и, напр.: «Л ю б о в: Звідки се ви, Сергію 
Петровичу, наче з неба впали!» (Леся Українка); «—Але ж він босий,— непокоївся 
телефоніст. — ...Чоботи десь зникли... Як у воду впали» (Гончар). 

Співвідносні з вільно утворюваними реченнями і такі порівняльні фразеологізми: «як кіт 
наплакав», «як не бувало», «як не було», «як вода змила», «як гора з плечей (пліч) впала 
(звалилася)» тощо. Проте, всі вони можуть виступати і як еквіваленти слів — членів речень. 

Отже, розподіл порівняльних фразеологізмів на порівняльні фраземи — будівельний 
матеріал речень — і порівняльні сталі фрази — еквіваленти речень — не може бути 
абсолютним. Порівняльні фразеологізми використовуються з певною емоційно-оцінною 
метою як еквіваленти позбавлених емоційності слів та виразів. 
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