
ГАЛИНА ДОБРОЛЬОЖА 
ІДЕОГРАФІЯ ЕГОЇЗМУ ТА БАЙДУЖОСТІ В ПОЛІСЬКИХ НАРОДНИХ 

ПОРІВНЯННЯХ 
 

Егоїзм, байдужість визначається як етичний принцип, що означає таку поведінку людини, 
коли вона віддає перевагу власним інтересам, нехтуючи інтересами суспільства та окремих 
людей. 

Ідеографія (семантичний опис) егоїзму (як протилежність до співучасті, товариськості) 
виражається такими предикатами, що виступають основою порівняння: байдужий, вірний 
(іронічне), спокійний, глухий, гарячий, слизький, радий, холодний, ударив, боїться, налякав, 
переживає, засоромився, стоїть, скучає, забив, дбає, нагнав (страху), почервонів, сказав, 
слухає, заскучав, горить, допік, пристає, балакає, турбує, обходить, зійшло, пристало, 
товче, тримає, поможе, допекло, дошкулив, дивиться, гуляє, підіпрешся. 

До вибору мотиву та об’єкта порівняння залучаються найменування з такими 
ідеографічними (тобто семантичними) ознаками: 1) відсутність загрози, небезпеки, при 
цьому в порівняльних конструкціях міняються місцями хижак і здобич: боїться як слон мухи 
(як прошлогодню муху, як собака мух, як кіт миші, як курка дощу, як вовк кози, як вовк курей, 
як риба води, як циган бджоли, як гора вітру), боїться як торішнього снігу, налякав як кота 
ковбасою, скучає як собака за києм (як віл за обухом); 2) зайвина, непотрібність: дбає як пес 
за п’яту ногу, буде утіха як з дірявого міха, рад як торішньому снігові; 3) безсоромність: 
стида як в тої кобили, що воза побила; почервонів як чорний собака, засоромився як вовк; 
4) небажання, ігнорування: глуха як свекруха, коли кажуть «дай», слухає як невістка 
свекрушину раду, годить як зять тещі, надія як на кума Матвія; 5) черствість: серце як 
камінь, душа черства як сухар; 6) холодність: гарячий як свекрушин борщ (як циганський 
борщ, як жидівський борщ, як жидовсъкий борщ у п’ятницю), гарячий як мачушине серце, 
холодний як жаба (як лід, як крига, як день осінній); 7) неспроможність: поможе як 
мертвому кадило, дурного навчати що мертвого лікувати, допекло як мертвому припарки, 
тримає як мертвий рукою, спокійний як пульс у покійника, нагнав страху як беззубий собака, 
на мені покатаються як на їжаку; 8) недоречні, запізнілі переживання: переживає як 
старий кінь (кіт) за мамою, заскучав як старий віл за мамою, журиться як кобила, 
звернувши в болото, 9) несприйняття: розуміє як ситий голодного, очі як у мороженого 
судака (як холодець), говорити як з кобилою у болоті, іде як не бачить, дивиться як чужими 
очима, говорить як до стовпа (як бо пенька); 10) вичікування: спокійний як сатана (як 
удав); 11) повільність: спокійний як дим; 12) безнаслідковість: дошкулив як по печі кожухом, 
кинув слово як на вітер, говорить як пустий вітер, скаже як києм по болоті, зійшло як з 
гуски вода, боїться як мокрий дощу, а голий розбою, допік як горохом об стіну, пристає як 
горох до стіни, говорить як горох об стіну, б’є як горох об стіну сипле, б’є як горох об 
ступінь; 13) невірність: вірна як зозуля; 14) непорушність: стоїть як стовп (як пень, як 
пеньок); 15) ненадійність: підіпрешся ним як соломиною (як суховилами у воду, як гнилою 
тріскою, як зламаним києм), подопресся як гнилим пеньком, обопрешся як палкою об воду, 
обіперся як соломиною об лід, слизький як лід; 16) безглуздість дії: налякав як їжака голим 
задом, пристало як батогом по воді, з ним говорити як воду товкти, товче як воду в ступі; 
17) непостійність: міняє як циган коні (як рукавички). 

У порівнянні на позначення байдужості, флегматичної людини роль компаративного 
об’єкта найчастіше виконують тварини, часто — це хижак і здобич з іронічним 
порівняльним значенням боїться, злякався, в інших компаративних одиницях — це назва 
тварини плюс знаряддя фізичного впливу на неї (кий, обух, палка) з такою ж семантикою. 

На позначення байдужості використано також образ людини (живої або мертвої), 
переважно за її свояцьким станом (свекруха, невістка, зять, мачуха, кум). 

Відсутність інтересу, зацікавлення, співчуття знаходимо в компаративних 
конструкціях, де в порівняльній частині назви харчових продуктів типу борщ, сухар, 
холодець тощо. 



Об’єктом порівняння часто виступають частини дерева (пень, пеньок, гнилий пеньок, 
стовп, тріска, кий, суховили, палка), яким приписуються властивості ненадійності, 
нереальності. 

Ніякого впливу не мають і нічим не загрожують торішня муха чи торішній сніг — 
явища, предмети, що втратили свою дію, а отже й властивості, — тому їхні назви вжито 
також на позначення байдужості. 

Торохтіння гороху (звук) і те, що він не залишає ніякого сліду від удару по стіні, 
зумовили утворення чималої кількості компаративів із цим об’єктом. 

Ніякого сенсу, звичайно, не має товчіння рідини, тому й використовується як об’єкт 
порівняння — вода. 

Часто означення холодний в основі порівняння вказує на байдужість, егоїзм людини. На 
позначення об’єкта порівняння використовують властивості криги, осіннього дощу, жаби. 

До попередньої групи компаративних фразеологічних одиниць із загальним 
семантичним полем «байдужий, егоїстичний» дотичні порівняння, що використовуються на 
позначення подружньої невірності, розпусти. 

Семантична основа порівняння виражається такими лексемами: вірний, постійний 
(іронічне), дурний, занадився, внадився, вчащає, замішався, пішов, гуляє, прогуляв, набралася 
(гріхів). 

Об’єктами, з якостями яких порівнюються моральність суб’єктів, виступають тварини: 
занадився як ведмідь на пасіку (як кіт у комору, як свиня у моркву, як лис до курей, як вовк до 
овець, як тхір у курятник), внадився як лисиця в курник (як кіт до сала); птахи: унадилася як 
курка в просо, вірна як зозуля, мати як зозуля-підкидачка (ще на Поліссі зозулю називають 
безкровною матір’ю); комахи: вчащає як мухи до меду; природні явища: пішла по руках як 
вітер по полю, гуляє як вітер у чистому полі; постійний як дим: куди вітер, туди й він; 
дівчина як тінь: ти за нею — вона від тебе, ти від неї — вона за тобою; гроші: гуляє як на 
батькові гроші, совесть прогуляв як червонець; одяг: міняти як рукавички. 

Зауважимо, що структура семантичного поля порівнянь із значенням «байдужість», 
«егоїзм» асиметрична. Антисемічні порівняння на позначення товариськості, 
взаємодопомоги відсутні; є лише одне порівняння служить (вірний) як собака (пес) для 
вираження надійності, незрадливості, випробуваності. 

Про вірного у подружньому житті чоловіка скажуть лише одне: вірний як лебідь, а про 
дружину — вірна як лебідка (як голубка). 

Ця асиметрія структури зумовлена соціальним значенням — засудженням таких 
людських якостей, як егоїзм, розпуста, подружня невірність, натомість позитивна оцінка 
сприймається як сама собою зрозуміла категорія, що не потребує деталізації, експресивного 
називання. 
 


