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МОТИВ ЗДОРОВ'Я В ТЕМАТИЦI КОМПАРАТИВНИХ ФРАЗЕМ СХОДУ 

УКРАIНИ 

 

Шкуран О.В. (Лисичанський педагогiчний коледж)  

 

Мабуть, найважливiшим аспектом у життi людини с її здоров'я. 

Недарма при зустрiчах та прощаннях бажали один одному: "Дай, Боже, 

здоров'я!"; "Щоб ти здоровий був!", "Здоровеньки були!", "Здрастуйте!". 

Oтож не дивно, що увага до здоров'я знайшла своє найширше 

вiдображення в семантицi компаративних фразем сходу України. 

Метою написания статтi є дослідження компаративних фразеологiзмiв 

сходу України на позначення рiзного стану здоров'я. 

Компаративно-семантичнi групи "категорiя здоров'я" структурують 

iдеографiчнi групи порiвнянь, що позначають рiзний стан здоров'я людини: 

"здоровий, мiцний", "хворий, слабкий". 

У гpyпi порiвнянь iз загальним значенням "здоровий, мiцний" 

компаративний модуль виражається прикметниками здоровий, здоров, 

прездоровий, мiцний; а також кволий, слабкий, слабий, малий, низький 

ужитими iронiчно. 

У порiвняльній частинi найчастiше використовуються властивостi 

рослинного i тваринного cвiтy, природних явищ та об'єктiв, металiв та 

виробiв iз них, побутових предметiв. 

Найчисельнiшими є порiвняння здорової, мiцної людини з фiзичними 

ознаками тварин. Для компаративацiї вибираються великi та витривалi 

тварини: будьте здоровi як сиві корови; будь здорова як корова i красива як 

свиня; здоровий як слон (як бик, як бугай, як бичок, як лось, як ведмiдь, як вiл, 

як бузiвок – однорiчне теля); крєпкий як буйвол; мiцний як кінь; здоровий як 

коняка; великий як ломака, здоровий як собака; набувають ужитку 

компаративізми з назвами екзотичних тварин, які не зустрiчаються в нашiй 

мiсцевостi (як страус, як гiпопотам, як бегемот, як слон, як крокодил). Слiд 

зазначити, що на сходi України ознакою здорової людини є не тiльки міцне 

тiло, але й високий зрiст, бо компаративiзми зi значенням "високий, мiцний, 

не дуже худий" мають позитивне забарвлення. 



Порiвняймо: здоровий як смерека і малий як блоха; високий як тополя i 

низький як миша в картузi; худий як журавель i товстий як перестuглий 

гарбуз на паличках. Особливу групу складають компаративеми зi значенням 

"товстий", мають вони пейоративне забарвлення, бiльшiсть їх зафiксовано в 

словнику В.Ужченка, Д.Ужченка: як бомбовоз, як вареник, як бочка з 

варенням (дустом, жиром, пивом, салiдолом). 

У полiських компаративемах здорову людину порiвнюють iз прудкою 

рибою: здоровий як риба, здоров'я як у рuбu i як бiльш конкретне вираження 

дитя як линок. Порiвняння такого плану зустрiчаються в багатьох мовах i 

дуже давнi за походженням. Людина взяла за об'єкт порiвняння те, що її 

оточувало повсякденно (рибальство) i зiрко пiдмiтила жвавiсть, гарний, 

здоровий вигляд риби. Аналiзуючи цей фразеологiзм у рiзних слов'янських 

мовах, М.Толстой помiтив, що його кopeнi слов'янського походження i до 

того ж досить архаїчнi, про це нам нaгaдyє символiка риби в народному 

фольклорi, де рибина вистyпає "як втiлення чистоти i жвавостi / «хитростi» /, 

тобто тiлесного й духовного здоров'я. На сходi України вживаються 

компаративеми з протилежним значенням: схудла як зiв'яла рибонька або 

слабка як риба в'яла або худа як вобла сушена, худа як сельодка, але 

семантика названого вище об'єктa зберiгається. 

Часто здорову людину порiвнюють з фiзичними ознаками рослин. В 

основу компаративного звороту здоровий (дебелий) як хрєн покладено 

уявлення про антисептичну дiю хрону. У давнi часи українці їли xpiн у 

понедiлок першого тижня Великого посту, щоб змiцнитися на весь пiст. 

Порiвняння прездоровий як дуб (дубовuй пень); здоровuй як тополя (як 

смерека), великий як верба мотивованi мiцнiстю та довговічністю деревини; 

твердістю шкаралупи, певними зусиллями при розколюваннi зумовлено 

витворення компаративних фразеологiзмiв крепкий (здоровий) як горiх (орех), 

де предмет позначає плiд лiщини. Ці порiвняння зустрiчаються в росiйськiй 

(как крепкий орешек), англiйськiй (мiцний як гopix, який важко розколоти), 

французькiй (мiцний, як гopix, який пiд час готування буде жорстким), 

icпанськiй (як мiцний гopix, який важко вiддiлити вiд шкаралупи), нiмецькiй 

(як дуже мiцний гopix) мовах, процес мiграцiї населення розповсюдив тaкi 

компаративеми в степовiй природнiй зонi. 

У порiвняльнiй частинi iдеографiчної групи "кволий, слабкий" 

використовуються властивостi рослинного, тваринного свiтy, предметiв 

побуту: кволий (слабкий) як мурашка (як муха, як комаха, як мошка, як 

горобець)(восени), кволий як воск на огні, як серце кволе у нещаснiй долі. У 

схiднослобожанських компаративемах група "низький, малий" набуває теж 

значення кволостi, слабкостi: малий як блоха (як жаба, як хвісm у зайця, як 

собака навприсядки, як воша на каблуках). У "Словарi" Б.Д.Грiнченка 

зафiксованi компаративеми: нiженьки коротеньки, ушеньки клапонькu; сама 

як свиня або виріс як ячменик на корх, що тiльки на голу косу косиmи (корх – 

одиниця вимiру на чотири пальцi). Для виконання роботи треба було мати 

вiдповiднi фiзичнi данi. 



На ознаку мiцнoгo здоров'я в казують компаративнi фразеологiзми, де 

ознаки суб'єкта порiвнюються з властивостями металу (як iз залiза зробленuй; 

як з бронзu вилитий) та виробiв з нього (хлопець як гвоздь; а також 

порiвняния типу здоровuй як камінь, здоровuй як лут (мотузка), мiцнuй як 

дорога, в яких семантика не вимагає додаткових пояснень. 

Люди здавна пiдмiтили цiлющi властивостi води. "Опiвночi перед 

Водохрищами вода в piкax, як вiрили селяни, хвилюється. Та все ж набрана з 

рiчки опiвночi перед Водохрищами вода – цілюща, вона зберiгається у 

знаючих людей за образами на випадок поранення або тяжкої хвороби". Bipa 

в силу води вiдбита у порiвняннi здоровий як вода (ця компаративем 

зафiксована на Полiссi, на сходi України). Академiчний словник (ФСУМ) 

подає КФ: як з води – швидко рости; як чорт свяченої води – боятися. 

Про здорову, сильну, високу жiнку на сходi України кажуть: як гнiда 

кобила, як атомна бомба, як вогонь, як цeмeнтнa баба, як гiлка оскiльки 

громадська активнiсть "слабкої стaтi" популяризує образ фiзично витривалої 

жiнки. А наслiдком цього є розширення семантичного поля цiєї КО 

(компаративної одиницi). Тому на сьогоднi саме ці компаративеми мають 

позитивне забарвлення. 

До компаративних фразеологiзмiв на ознаку здоров'я додамо групу 

порiвнянь, якi позначають рум'яну людину, що також вказує на добре 

самопочуття. 

Рум'яна, червонощока людина найчастiше порiвнюється з рослиною 

червоного та рожевогo кольорiв: як яблучко, як рожа серед будякiв, як роза, 

як ягiдка; з святковими атрибутами: як писанка, як писана краля, як лялечка, 

як яєчко, як вiльце, як з воску вилитий. 

Зовсiм протилежну семантику мають порiвняння, якi об'єднанi 

значенням "хворий, виснажений". 

Зрозумiло, що недужа людина, на противагу здоровiй, виглядає худою, 

блiдою, млявою, i саме цi ознаки нездоров'я покладенi в основу порiвняння. 

Компаративний модуль виражений такими семами: блiдий, бiлий, побiлiв, 

збiлiв, зблiд, пополотнiв, зелений, позеленiв, жовтий, пожовтiв, чорний, 

зчорнiв, страшний, гарячий, палає, занедужав, в'яне, сохне, чахне, тане, 

ухватило, мне, здох, гине, вiдкинувся, склеїв ласти. 

Семантичне опрацювання модуля худий, вuснажений, блiдий 

передбачає аналіз основи порiвняння, що виражає рiзнi стадiї та вiдтiнки 

недуги i всебiчно характеризує хворого, звичайно, якщо порiвняльна частина 

сполучається зi словами, якi виражають рiзнi основи порiвняння: чорний як 

смерть, жовтий як смерть, бiлuй як смерть, худий як смерть, страшний як 

смерть, вuглядає як смерть. 

Важкий стан хворої людини вiдбито в компарагивемах гине як риба без 

води та вuшептався як рак у торбi. 

Часто в основі порiвняння лежать властивостi тканин та виробiв з них. 

Тут спостерiгається мотивацiя за кольором: побiлiв як полотно; бiленький як 

нитка; як сорочка пополотнiв, як бiла сорочка (рубашка). 



Внутрiшню логiко-компаративну валентнiсть зустрiчаємо в 

порiвняннях з фiзичними властивостями воску i похiдних продуктiв: жовтий 

як свiчка (як вiск, як вощина); блiдий як віск; тане як вiск (як свiчка); станув 

як віск на сонцi; худий як свiчечка. У народному фольклорi свiчка часто 

виступає як передвiсниця смерті, напр.: "...Як мене родила, ciм разiв 

замирала, восковая свiча в головках палала". Тут мова йде не про свічку як 

джерело свiтла, а про свiчку-громовицю. 

Мотивом виникнення частини компаративем на ознаку хворостi стали 

рiзноманiтнi уявлення, пов'язанi зi смертю, потойбiчним життям, 

покiйниками. В народнiй уявi смерть – це кiстлява, висока жiнка, переважно з 

косою в руках, дуже страшна зовнi. Страх перед неминучою (в майбутньому) 

смертю та її мiфологiчне зображення спостерiгаємо в порiвняннях чорний 

(бiлий, блiдий, жовтий, страшний, худий) як смерть. 

У порiвняннi страшний як мара використано образ злого духа темряви, 

хвороби, cмepтi. "Ворогами життя i здоров'я як людини, так i тварин є духи 

пiтьми, якi пiд рiзними найменуваннями живуть по темних i брудних 

мiсцинах: в яругах, болотах, у лiсах, пiд землею, пiд пiччю та в iнших мiсцях 

й звiдси, за тих чи iнших сприятливих обставин, проникають у тiло людини, 

мучать i терзають її, i врештi-решт доводять до cмepтi". 

Не краще виглядає людина, про яку кажуть: блiдий як труп; бiлий як 

покiйник; як з гробу встав; як з хреста знятий. 

Спостереження за хворими тваринами, якi швидко видужують, вiдбито 

у компаративемах: заживе як на собацi; присохне як на собацi; живучий як 

кiшка (як собака). 

Отже, схiднослобожанська i степова говірка мiстить у собi 

компаративеми рiзних iдеографiчних груп на позначення стану здоров'я 

людини, що виникли в процесi споетережень за рослинним і тваринним 

світом, природними явищами та об'єктами, побутовими предметами i 

заслуговують на увагу дослiдникiв ареальної фразеологiї, бо в них вiдбито 

мудрiсть та спостережливiсть українського народу. 


