
СВІТЛАНА  БИБИК 
В МЕНЕ МОЛОДИЦЯ ЯК  КАЛИНА (ПРО СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ 

ПОРІВНЯНЬ У МОВІ  ПРОЗИ МАРКА   ВОВЧКА) 
 

Мовна естетика Марка Вовчка формувалася під впливом двох стихій — фольклорної та 
усно-розмовної, — підтримуваних у безпосередньому живомовному спілкуванні 
письменниці та її глибокому зацікавленні усною народною творчістю. Така взаємодія 
спричинилася до того, що в її творах, за висловом І. Франка, «українська проза досягла 
нечуваної перед тим ніжності і мелодійності». 

Одним із елементів емоційно насиченої розповіді у «Народних оповіданнях» та 
повістях Марка Вовчка є порівняння. Це засоби портретування, увиразнення динамічних, 
зовнішньо- та внутрішньо-психологічних деталей у поведінці тих чи інших персонажів, в 
описі села, явищ природи. 

Народний мовний образ у Марка Вовчка — це сплетіння казкового та реального, 
пісенної формули та стилістично-розмовного невимушеного зіставлення; цс актуалізація 
стереотипних образних асоціацій, закріплених у побутовій свідомості українців; це мовно-
естетичний національно-культурний знак. 

Саме відтворювані п і с е н н і  п о р і в н я н н я  переважають над порівняннями 
народнорозмовного типу у мовних портретах жінки й чоловіка. Крім того, письменниця 
акцентує більшу увагу на мовообразі жінки, вживаючи народнопісенні формули у 
співвідношенні 3:1. Спостерігається й використання ампліфікацій-них компаративних 
образних структур: двокомпонентних (І дитинка в їх була, дівчинка, як ясочка, свіжа й 
повна, як гурочок (Тут і далі цитуємо за виданням: Марко Вовчок. Оповідання. Казки. 
Повісті. Роман. — К.: Наук, думка, 1983); Найчастіше припливав молодий козак Семен, 
вродливий парубок, хисткий, як очеретина, смілий, як сокіл..), рідше — 
багатокомпонентних (- Дивіться, дивіться, добрі люди, що в мене молодиця, як калина, як 
яблучко, як дівочка, як панночка\). 

Апеляція до народнопісенних асоціацій не дозволила Маркові Вовчку 
індивідуалізувати зовнішнє портретування дівчини, жінки: формульність, повторюваність 
деяких порівнянь надають йому конкретно-чуттєвої узагальненості. Пісенний компаратив, 
що має прозору внутрішню форму, таким чином вказує лише на найзагальнішу ознаку — 
основу порівняння, а саме: 

в р о д а  — як квіточка (квіт, квітка), як рожа, як маківочка, як місяць (А дівчинка, 
справді, як та квіточка розпукується; Так-то убрані гарно, а пишняться, як повні 
рожі..; А який же то парубком був! І веселий, і повновидий, як місяць...);  

приємний  загальний  зовнішній  вигляд  — як королівна, як намальована (Одна — 
Катрею звали — вже дівчина доросла, а хороша та пишна, як королівна...; Ходить, було, як 
намальована); 

перевага  червоного  кольору  — як вишенька, як зірочка, як жар, як той мак 
червоний (Заквітчана, в червоному намисті, сорочка вишивана, в черевичках, — ну дівчина!.. 
Як зірочка!; А сама засоромилась, почервоніла, як вишенька..; Далі бачу, що вона вже 
червоніє, як псар найчервоніший..); суворість — як ніч, мов хмара чорна (..пан 
намальований, чорнявий, як жук, а хмурий, як ніч..; А Чайчиха щодалі, усе вона хмурніша — 
от мов хмара чорна); 

зажуреність ,  смуток  — як хустка, як крейда (А Настя йде біла як хустка, ні 
журлива, ні весела..; ..сидить між повними маківками в білій сорочці, гарно убрана, у 
намисті, й сама ще молоденька, — тільки як крейда біла..);  

сивизна  — як молоко, як голуб сивий (А той Петро Шостозуб та був перший чоловіку 
громаді, — вже старезний такий, боже! як молоко, білий). 

Індивідуалізація образу персонажа в Марка Вовчка здійснюється лише як повтор 
певного порівняння впродовж тексту. Так, в оповіданні «Ледащиця» Чайчиха — як хмара, а 
Настя — мов камінь (мов з каменю). 



Не всі аналізовані порівняння однозначні. Так, компаратив як яблучко та його варіанти 
вказують на конкретно-чуттєві нюанси залежно від суб’єкта порівняння: а) лірично-пісенна 
ознака ‘біле, кругле обличчя’ — Очі в неї були ясні, коси довгі, великі, чорнорусі, а личко-
якяблучко; б) іронічно-жартівлива ознака ‘повний чоловік’ — За тиждень Тишко налився, 
як червоне яблучко, так і качається по дворі; в) іронічно-глузлива ознака ‘стара 
прискіплива людина’ —Вже стара така, зморщена, як сухе яблучко, а все тупає та 
гомонить. 

Якщо об’єктом пісенного портретного порівняння є назви рослин та їх плодів, явищ 
природи, птахів, тварин, прикметники-поетизми, то об’єктами народнорозмовного 
порівняння стають, зокрема, реалії побутової сфери. Слова-побутовизми надають образам 
буденності, підкресленої невимушеності, справжньої народності. Пор.: «Як оддамся, то 
зав’яжу отею червону хустку», — говорить, а сама ще така, як узлик; Поганенький на 
личку, рябий, як решето; Як дома, .. начіпляє на себе всього, що треба, а чого й зовсім не 
треба, як на кілок у коморі; Щодня божого діточки її, як бубен, збиті і под. 

У Марка Вовчка, яка відійшла від етнографізму й сентименталізму мови прози першої 
третини XIX ст., порівняння стає засобом соціалізації образів персонажів. Письменниця 
використовує прийом зниження експресії вислову до іронічно-глузливого, вживаючи для 
характеристики панства не лірично-пісенні компаративи, а стилізовані буденно-побутові 
розмовні зіставлення, як-от: Вона [пані — С Б.] в нас, як говорить з яким чоловіком, сидить 
собі просто, як добрий качан у городі..; Було, так [пані — С.Б.] і їсть, як іржа залізо; 
Обідньої вже доби сама пані вкотила, як на колесах. Прийшла просто до дзеркала, 
повернулася двічі, так і зашуміло по покоєві, як сухе листя., і под. 

Народнорозмовні порівняння Марко Вовчок активно використовує для увиразнення 
д и н а м і ч н и х  о б р а з і в .  Більшість таких компаративних зворотів — фразеологізовані 
ситуативні вирази, в яких поєднані ознаки дії, її інтенсивності, якості. Такі фразеологізовані 
народнорозмовні порівняння — стереотипізовані дієслівно-компаративні структури. 
Наприклад: Уже ж я й годила, як малій дитині, та ні, не вгодила! (Фразеологічний 
словник української мови. — К.: Наук, думка. — Т. 1. — С. 239, далі ФСУМ); Обсіли мене 
[діти — С. Б.], як дрібні пташенята; ..а де вже помітила що незвичайне, то так 
погляне, наче холодною водою зіллє, і одійде собі геть (ФСУМ, 1,424);.. [Горпина — 
С. Б.] сидить та перекидається маківочками, і всміхається, як дитина... і т. ін. 

Необхідними компонентами стилізації невимушеної оповіді є ситуативні розмовні 
узагальнення. Зокрема, фразеологічні порівняння-метафори — це засоби перефразування, 
образно-семантичного заміщення нейтрально-мовного знака лірично-пісенним чи 
народнорозмовним висловом. Пор. вживання порівняння замість прислівника багато — 
Женихів у тебе, хвалить Бога, як цвіту в городі; замість займенника одна -як мала коло 
себе прихильну душу, вірне серце; а то зосталася, як та билина в полі! 

Народнорозмовні порівняння у мові прози Марка Вовчка — це й джерело для 
розширення кола сучасних лексикографічних фіксацій фразеологізмів-синонімів, як-
от: Іде, було, по селу хмурий, сердитий та поглядає туди й сюди, як той ворон хижий 
— пор. ФСУМ, 1,235: дивитися бісом (чортом, вовком, оскілками). До того ж сама 
мовотворчість письменниці засвідчує таку варіантність: Скільки вона [Настя — С. Б.] сліз 
вилила, Боже мій, світе мій! Станула, як віск; Дивлюсь я — тане, тане моя Одарка, як 
воскова свічечка (ФСУМ, 1,877). 

Порівняння — засіб увиразнення динамічних звукових асоціацій. При цьому 
письменниця апелює до життєвого досвіду читача, його побутової свідомості, до реалій із 
життя селянина. Пор.: А що вже мені втішно та мило буде.., що коло тебе діточки, як 
бджілочки коло повного квіту, загудут ь!; Догадались тоді вже всі, кого Олеся дожидала 
та так і забурчало по селу мое у джерелі..; Ніякого лиха не знає, не відає; бігає собі та 
сміється, мову срібні дзвоники дзвонить; Та так жалісно, як пташеняточко, кличе — 
пустіть! і под. 



Зіставлення дії та способу її виконання, в основі якого лежить зорова асоціація, може 
мати фольклорну або розмовно-побутову експресію. Пор.:.. [Настя — С. Б.] побіжить, 
як полетить на крилах: не дожене і молоде., та Цокотали ще дві молодиці; розходились 
і знов сходились та все махали руками, наче горох молотили; .. третя [дівчина — С. Б.] 
знов вилетіла на вулицю, як горобець а стріхи. 

Порівняння у так званій «об’єктивній» манері письма Марка Вовчка є важливим засобом 
узагальненої оцінки тих чи інших внутрішньопсихологічних якостей персонажів, 
інтенсифікації виокремленої ознаки, як-от: Та вже в нас соромляжа, мов засватана; 
Стара .. жалувала мене, що я їй щиро робила, не лінувалась і слухняна була, — от як той 
товкач..; Андрійко скорий був, палкий, як іскра., і т. ін. 

На мовній естетиці прози Марка Вовчка позначився вплив дитячої усної народної 
творчості, зокрема жанру казки. Фольклорна формульність властива оцінним порівнянням, 
де об’єкт — назва тварини, птаха, як-от: Білолиця, гарна й весела, а прудка, як зайчик..; Він 
собі то коней заведе таких, що як змії..; Повибігали якісь панночки, куці та бистрі, як 
сороки... 

Вживаючи народнорозмовні порівняння для узагальненого опису села, хати, 
письменниця звертається до таких мовних образів, в яких синтезовано поетичну 
експресивність, зорову асоціативність та усномовну еліптичність. Пор.: Село як на долоні, 
так мені в очах і замигтіли білі хати, колодязне цямриння, розквітлі садки й городи; В 
хату то й заглянуть весело: яку віночку. 

Нерідко використовує авторка порівняння-означення, що зрослося з означуваним-
прикметником у розмовний фразеологізм: — Де там! Такі стали голі, як турецькі 
святі; — Дарма, кажу, — що ковшем міряє: вони, сії пани, на гроші такі ласі, як циган на 
сало, братику! 

Численні порівняння у прозі Марка Вовчка — це сентенції, що зберігають 
народнопобутову оцінність щодо морально-етичних норм суспільства. Наприклад: Сім’ю 
свою треба хазяйці так тримати, як мак у жмені: а то розсиплеться усе, порохом піде 
за вітром; Та він мовчки усіх вас гнітить, під ноги собі топче ... ні ради в вас, ні поради 
не спита — не шукає: поводиться, як той пан з підданками! тощо. 

Отже, стилістика мови прози Марка Вовчка засвідчує взаємодію пісенних та 
народнорозмовних порівнянь, що сприяють поетизації авторської оповіді, надають їй 
нейтрально-розмовної мелодійності. 
 


