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Стаття присвячена дослідженню стилістичних функцій порівняльних структур у художній творчості Олександра 
Довженка.  Особлива увага звертається на образний, оцінний та експресивний аспекти компаративних лінгвістичних 
одиниць.  Здійснено спробу виявлення семантичних зв’язків та відмінностей  між порівняльними конструкціями та 
метафорами.  Проаналізовано основні підходи до вивчення порівняння як лінгвістичної одиниці. Основний акцент 
поставлений на розмежуванні лінгвістичних та художніх порівнянь. Практична частина наукового дослідження 
присвячена виявленню оцінних, емоційно-видільних та зображальних властивостей авторських компаративних 
конструкцій. Визначено синтаксичні функції порівняльних структур. Досліджено різнотипні порівняльні вирази в мові 
художніх творів Олександра Довженка.  
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Порівняння як логічний процес та його 
мовленнєвий наслідок ґрунтується на пізнанні 
та зіставленні одного об’єкта (предмета, явища) 
з іншим на основі спільної для них ознаки, 
тобто,  це конструкція з певним семантичним 
навантаженням та різноманітними способами 
вираження компаративних зв’язків.  

Дослідженням художніх порівнянь займалось 
багато лінгвістів, зокрема А. Вежбицька,  
К. Лотоцька, Н. Ємець, Е. Мельниченко. 

Письменники часто використовують порівняльні 
конструкції в своїй творчості. Це один із 
найпростіших засобів, через який пізнається 
світ завдяки зовнішнім та внутрішнім зв’язкам 
між предметами та явищами.  

Метою наукового дослідження є вивчення  
порівняльних структур на основі мовотворчос-
ті Олександра Довженка.  

Предмет дослідження – мовний опис 
функціонального аспекту художніх порівнянь 
в ідіолекті Олександра Довженка.  

Художні порівняння містять три основні 
елементи: поняття, яке підлягає порівнянню; 
поняття, залучене до порівняння; основа 
порівняння [1, с. 95-96]. 

У деяких лінгвістичних словниках порівнян-
ня  не виділяється в окрему словникову статтю 
[8, с. 297], а розглядається у межах метафори. Ця 
теорія зазнала ряду уточнень та доповнень: було 
доведено, що метафора виникає на грунті лише 
образних порівнянь, основа яких указує на 
постійну властивість суб’єкта метафори й не 
обмежується однією чітко виділеною ознакою. 
Думки про відсутність семантичних трансфор-
мацій у порівняльній конструкції дотримується 
О. Федоров, зазначаючи, що образна суть порів-
няння полягає в зіставленні двох або кількох 
вербалізованих предметів, явищ, дій, рис, що 

мають близькі або однакові ознаки. При цьому 
зіставлювані поняття зберігають у свідомості 
самостійність, не зливаючись в одне враження, 
тому й семантика порівнюваних слів, словоспо-
лучень та речень не змінюється  [11, с. 13]. 

С. Мазенін  розглядає порівняння окремо від 
художніх тропів. Мовознавець зазначає, що 
порівняльні конструкції є основою для створення 
метафор та метонімій, але не уподібнюються цим 
стилістичним фігурам [10, с. 70]. 

Ю. Левін стверджує, що порівняння є се-
мантично простішими конструкціями, ніж ме-
тафора. Лише завдяки методу художньої транс-
формації здійснюється синтез відповідних ме-
тафоричних зворотів.  Серед порівняльних 
конструкцій лінгвіст виділяє акцентувальні, 
описові, метафоричні та словникові, засновані 
на імпліцитних метафорах, компоненти яких 
увійшли в словниковий склад мови [7, с. 293]. 

У літературознавчому словнику художнє 
порівняння трактують як троп, що пояснює 
один предмет через інший, подібний до нього, 
за допомогою компаративної зв’язки [9, с. 561]. 
На відміну від одночленної  метафори, в якій 
присутній лише суб’єкт, у порівнянні один 
смисл висвітлюється через інший [2].  

Р. Якобсон та Ц. Тодоров розглядають порів-
няння та метафору на одному семантичному рівні, 
а поділ їх на аномалії та фігури за формотворчим 
принципом відбувається в межах однієї 
смислової системи [12, с. 154]. 

Важливо розмежовувати  звичайні та худо-
жні порівняльні сполуки. Звичайні порівняння 
означають співставлення двох об’єктів, що на-
лежать до одного класу речей, з метою встано-
влення ступеня однаковості чи відмінності [4, 
с. 167]. Порівняння як стилістичний засіб 
виражає контраст між різнорідними об’єктами.  
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Порівняння – це один з основних прийомів 
пізнання світу, його традиційно вважають най-
простішим мовним засобом образності. Однак 
дослідники не завжди враховують складність 
цієї лінгвістичної категорії, якій притаманні 
антропоцентричність, прагнення до зіставлен-
ня через оцінювання віддалених одне від одно-
го явищ дійсності, зумовленість суб’єктивним 
досвідом автора. Компоненти порівняння змі-
нюють свої семантичні та емоційно-експре-
сивні можливості; вони є відбитком особис-
тості автора, викликають широке коло асоці-
ацій, активізують увагу й почуття, зумовлю-
ють відповідну реакцію читача. За допомогою 
порівнянь письменник втілює в художніх 
образах свої життєві сприйняття, будує індиві-
дуальну мовний ідіостиль. «Специфіка ідіости-
лістичного аналізу художнього тексту полягає 
в розкритті контекстуальної семантики слова й 
закономірностей стилістичного забарвлення 
мовних одиниць, що виявляються на рівні 
синтезу зображальних потенцій літературної 
мови, психомотивації, національної традиції, 
специфіки авторського бачення світу та енергії 
словесного образу, що постає з творчої 
рефлексії на буття» [3, с. 350]. 

У мовотворчості Олександра Довженка 
можемо виділити декілька ситуацій, в яких 
використовуються порівняльні конструкції з 
метою стилістичного увиразнення тексту:  

1) передача емоцій та внутрішніх станів 
автора та персонажів, напр.: Сонце давно вже 
зайшло. Але його проміння освітлювало верхи 
велетенського нагромадження хмар, що 
насувалися з заходу, як трагічний символ [6, с. 
48]. Емотивне порівняння, виражене обстави-
ною причини, спрямоване на створення асоці-
ативної суміжності. Та що ти з ними, сопляками, 
говориш? [6, с. 45].   Порівняльна прикладка, ви-
ражена жаргонною лексемою, має саркастичний 
відтінок зверхнього ставлення до персонажа.    
Товариші! Ви ж герої! Що ж ви сидите, мов 
діти? [6, с. 57]. Художній паралелізм із 
конотацією інфантилізму вербалізується рито-
ричним окликом та  непоширеною прикладкою.  
Діточки – жеребці! На цих діточках вже можна 
ходити в атаки на ворога чи доганяти вітра в по-
лі! [6, с. 69]. Метафоризоване порівняння, вира-
жене складеним іменним присудком, передає 
емоцію легкого обурення з відтінком осуду.  
Кравчина весь обертається в слух, і спогади 
летять, як птиці, обганяючи одна одну в великих 
просторах його серця [6, с. 96]. Порівняння-
асоціатив, виражене обставиною способу дії, пе-
редає глибокі та мінливі  психологічні процеси 
персонажа. Недостача слів, образів раптом заби-

ваються навалою многослів`я, епітети лізуть 
скрізь, як комарі, і ні видавити їх, ні прогнати [6, 
с. 190]. Непоширене асоціативне порівняння де-
монструє безперервний плин думок митця. 
Зустріла мене робітниця Паша, з якою я розцілу-
вався, як з рідною сестрою [6, с. 173]. Порівняль-
ний зворот, виражений обставиною способу дії, 
містить конотацію прихильності та люб’язності.  

2) вираження фізичного стану персонажів, 
напр.: Часом, коли сонце добре припече, вiн аж 
синiв увесь вiд кашлю i ревiв, як вовк чи лев, 
хапаючись обома руками за штани, де була та 
грижа, i закарлючуючи догори ноги, зовсiм як 
маленький [5, с. 7]; Сивий Вовкогін Улас, дебе-
лий як віл, стоїть з двома круторогими волами на 
скіфській могилі й вдивляється в степ, закам`янів-
ши, як статуя минулої епохи [5, с. 72]. Гіперболі-
зовані порівняльні звороти з образно-значеннє-
вими центрами, вираженими фауно-символами. 
Кашель клекотiв у нього в грудях, як лава у 
вулканi, довго i грiзно, i дуже нескоро пiсля 
найвищих нот; коли дiд був уже весь синiй, як 
квiтка крученого панича, вулкан починав дiяти, i 
тодi ми тiкали хто куди, а вслiд нам довго ще 
неслися дiдовi громи i блаженне кректання [6, 
с. 7]. Метафоризовані порівняльні звороти мають 
гіперболічні відтінки із значеннєвими центрами у 
вигляді флоро-символів.  

3) вираження оцінного ставлення до 
зображуваних предметів, напр.: Горбаті німецькі 
солдати. Криві, тонкі, як глисти [6, с. 6]; Німці 
їдять, коли б ви бачили, як черва. Їдять і їдять, 
аж дивитися гидко [6, с. 20]. Непоширені  порів-
няльні звороти передають конотацію зневажли-
вого ставлення та різкої огиди до зображуваного 
об’єкта. Німецькі офіцери – скоти і мерзотники 
як на підбір [6, с. 13]. Складений іменний при-
судок із відтінком емотивного порівняння вира-
жає негативну оцінку у формі лайливих номі-
нативів. Кобзаря цитувати трудно. Він нагадує 
мені огненну піч, з якої обережно вихвачують 
угольки і, перекидаючи їх між пальцями, прику-
рюють [6, с. 30]. Складений дієслівний присудок 
у значенні порівняння має метафоричне поход-
ження й відтворює конотацію захоплення та 
возвеличення.  Май, іюнь – ось два місяці, що 
увійдуть в історію людства як самі криваві міся-
ці людства [6, с. 35]. Поширена постпозиційна 
прикладка з відтінком порівняння містить 
авторську суб’єктивну оцінку до зображуваних 
історичних подій.  

Моя слов`янко, українко сумна. З повними 
очима сліз. З очами-криницями, повними сліз 
[6, с. 37]. Прикладка-асоціатив ужита в контек-
сті для  позначення якісної характеристики 
зовнішності персонажа.  
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4) вираження зовнішніх характеристик 
персонажів, напр.: Батько Тарасів довго висів 
серед села мерзлий, увесь в інею, як статуя [6, 
с. 41]. Порівняльне непоширене означення  
метафоричного походження вербально відтво-
рює стан організму після смертельної агонії. Я 
глянув на ляльку. Я її навiть трохи злякався: 
мордочка з кулачок i сиза, як печене яблуко [6, 
с. 46].  Порівняльне означення містить емотив-
ну асоціацію з метафоричним значеннєвим 
центром  у вигляді флоро-символу.  Я бачу її 
сльози, білизну прекрасного лиця, уста роз-
криті і сухі, покривлені, неначе блискавкою 
вдарено по них, і чую стогін її чи спів, не роз-
беру вже [6, с. 151]. Поширене порівняння 
метафоричного походження містить конота-
цію художнього перебільшення. Увечері Саня 
лежала гола серед розірваної одежі, сива і була 

похожа на мармурову статую на своїй 
могильній плиті [6, с. 39]. Емотивне 
порівняння виражене поширеним складеним 
дієслівним присудком, в основу якого входить 
калькована російська лексема «похожа».  

Отже, порівняльним конструкціям з 
ідіолекту  Олександра Довженка притаманні 
такі функції: емоційно-видільна, образотворча 
та емотивно-оцінна. Вони можуть виражати 
позитивні та негативні риси характеру персо-
нажів, передавати внутрішній стан героїв та 
створювати яскраві асоціативні та метафо-
ричні образи. Емоційно-видільна функція 
активно фігурує в семантичному полі «душев-
ний стан людини». Більш детально кожна 
функція порівнянь розгортається в поширених 
компаративних конструкціях. 
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Довженко. Особое внимание обращается на образный, оценочный и экспрессивный аспекты компаративных лингвистических 
единиц. Предпринята попытка выявления семантических связей и различий между сравнительными конструкциями и 
метафорами. Проанализированы основные подходы к изучению сравнения как лингвистической единицы. Основной акцент 
поставлен на разграничении лингвистических и художественных сравнений. Практическая часть научного исследования 
посвящена выявлению оценочных, эмоционально-выделительных и изобразительных свойств авторских компаративных 
конструкций. Определены синтаксические функции сравнительных структур. Исследованы разнотипные сравнительные 
выражения в языке художественных произведений Александра Довженко. 
Ключевые слова: сравнительные обороты; художественное и лингвистическое сравнения; метафора; ассоциация; коннотация. 
 
Konoval Inna Ivanivna 
FUNCTIONAL LOAD OF COMPARATIVE STRUCTURES IN THE LANGUAGE OF ALEXANDER DOVZHENKO 
The article is devoted to the study of stylistic functions of comparative structures in the artistic work of Alexander Dovzhenko. Particular 
attention was paid to the figurative, evaluative and expressive aspects of comparative linguistic units. An attempt has been made to identify 
semantic connections and differences between comparative constructions and metaphors. The main approaches to the study of comparison as a 
linguistic unit were analyzed. The main emphasis was on the distinction between linguistic and artistic comparisons. The practical part of the 
research was devoted to the identification of evaluative, emotional-distinguishing and pictorial properties of the author's comparative 
constructions. The syntactic functions of comparative structures were determined. Various types of comparative expressions of Aleksander 
Dovzhenko's idiolect were studied. 
Key words: comparative inversions; artistic and linguistic comparison; metaphor; association; connotation. 
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