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Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2018. 

Дисертацію присвячено комплексному аналізу лексико-семантичних, 

структурно-граматичних особливостей та стилістичних функцій вторинних 

номінацій в українській художній прозі початку ХХІ ст. Поповнення 

українського художнього дискурсу початку ХХІ ст. новими творами 

зумовлює збільшення вторинних номінацій та їхніх структурно-семантичних 

типів у словниковому складі української мови початку ХХІ ст. та потребує 

всеохопного дослідження. 

У роботі висвітлено поняттєво-термінологічний апарат, необхідний для 

вирішення поставлених у дослідженні питань, проаналізовано підходи до 

витлумачення, наукового обґрунтування термінів «первинна номінація»,  

«повторна номінація», «вторинна номінація», схарактеризовано методи 

досліджень вторинної номінації, розглянуто її засоби. 

Зауважено, що зацікавлення вивченням вторинних номінацій у 

мовотворчості прозаїків початку ХХІ ст. зростає. Вторинні найменування 

стають все більше вживаними через прагнення сучасних авторів зробити 

художній світ своїх творів експресивнішим, колоритнішим за допомогою 

використання яскравих мовних засобів. Вивчення механізму мовної номінації 

пов’язане з потребою комплексного дослідження  змісту цього явища в усіх 

його мовних виявах, зокрема як вторинної номінації. 

Відзначено, що мовні процеси поповнення номінативних ресурсів 

пов’язані переважно з переосмисленням значень уже наявних у мові 

найменувань і з появою в них нових значень, формування яких відбувається 



 3 

за рахунок вторинної номінації. Зауважено, що метафора постає в мові тоді, 

коли реалія породжує певні асоціації суб’єкта пізнання. Процес виникнення 

нового знання супроводжується порівнянням, проведенням аналогій між 

об’єктами на концептуальному рівні, оскільки  це закладено в самій природі 

мисленнєвих операцій людини. Метонімія є семантичним процесом, у якому 

з’являється мовне оформлення різноманітних відношень суміжності, що їх 

установлює свідомість людини між концептуальними категоріями 

предметності, кількості, належності тощо. Перифраза функціонує як вільно, 

спонтанно народжуване алегоричне вираження думки.  

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що в ній уперше в 

українському мовознавстві цілісно досліджено лексико-семантичні, 

структурно-граматичні особливості та стилістичні функції вторинних 

номінацій в українській художній прозі початку ХХІ ст. Обґрунтовано 

теоретичні підходи до функціонування вторинних номінацій. Визначено 

сутність засобів вторинної номінації, а саме: метафори, метонімії та її 

різновиду синекдохи, перифрази. Запропоновано лексико-семантичну 

класифікацію вторинних номінацій за семантичним критерієм. Детально 

схарактеризовано структурно-граматичні особливості вторинних номінацій. 

Описано компонентний склад вторинних номінацій та їхнє граматичне 

наповнення. Установлено, що найбільш продуктивним є двокомпонентні 

структурні моделі вторинних номінацій. Кількісно значно меншу частину 

становлять полікомпонентні структурні моделі. 

Окреслено стилістичний потенціал вторинних номінацій у мовосвіті 

сучасних прозаїків, що сприяють увиразненню художнього мовлення та 

колоритного відтворення зображуваних явищ. У дисертації закцентовано 

увагу на образотвірній, емотивно-оцінній, зображально-оцінній, стилістично-

описовій, внутрішньоаксіологічній функціях, які виконує метафора. Детально 

описано стилістичні функції перифразових номінацій, зокрема власне- 

номінативну, емоційно-експресивну, образну, художньо-естетичну, етикетну 

функції. З’ясовано функції метонімії та синекдохи, а саме: номінативну, 
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експресивну, підсилювальну.  Установлено, що перифразові номінації не 

тільки є описовими назвами об’єктів, а й містять у собі імпліцитні смисли. 

Простежено, що всі ненормативні вторинні номінації в сучасній 

українській художній прозі підпорядковані авторському задуму. Актуальною 

є евфемізація мовлення сучасних авторів, яка завуальовує й пом’якшує 

вторинні найменування, що спричиняють негативні й небажані побутові 

асоціації. 

На основі зібраного автором матеріалу укладено словник перифраз, що 

функціонують у сучасній українській художній прозі. 

Практичне значення дослідження зумовлене безпосереднім зв’язком 

його результатів із практикою викладання української мови та літератури в 

школах і закладах вищої освіти. Матеріал, теоретичні положення й висновки  

можуть бути використані для створення підручників, навчально-методичних 

посібників зі стилістики, лексикології та граматики української мови, у 

лексикографічній практиці, зокрема для укладання словників ідіостилів 

окремих письменників, розроблення відповідних спецкурсів і спецсемінарів у 

вищій школі.  

Ключові слова: номінація, первинна номінація, вторинна номінація, 

повторна номінація, метафора, метонімія, синекдоха, перифраза, стилістичні 

функції, українська художня проза, художній дискурс, методи дослідження, 

евфемізми, метафоричне перенесення, метонімічне перенесення, 

синекдохічне перенесення, емоційно-оцінна семантика. 

 

ANNOTATION 

 

Prybluda L. M. Structure and stylistic functions of secondary nominations in 

the Ukrainian artistic prose at the beginning of the XXI century. – Qualifying 

research work as manuscript.  

Thesis for the Candidate Degree in Philology: Speciality 10.02.01 – the 

Ukrainian language. – Kyiv National Linguistic University. – Kyiv, 2018.  



 5 

The study is devoted to the complex analysis of lexico-semantic, structural 

and grammatical features and stylistic functions of secondary nominations in the 

Ukrainian artistic prose at the beginning of the XXI century. The replenishment of 

the contemporary Ukrainian artistic discourse at the beginning of the XXI century 

by new works leads to increasing of secondary nominations, their structural and 

semantic types in the vocabulary of the Ukrainian language at the beginning of the 

XXI century and requires a comprehensive study.  

The conceptual and terminological apparatus that is necessary for solving of 

raised in the research issues is highlighted. The approaches to the interpretation 

and scientific substantiation of terms «primary nomination», «renomination», 

«secondary nomination» are analyzed. The methods of secondary nomination 

study are analyzed and the means of secondary nomination are considered. 

It is noted that the interest in the study of secondary nominations in the prose 

writers’ language at the beginning of the XXI century is growing. Secondary 

names are becoming more and more used because of contemporary authors’ desire 

to make the artistic world of their works more expressive and colorful through the 

using of bright linguistic means. The study of the mechanism of the linguistic 

nomination is connected with the need of complex study of this phenomenon 

content in all its language manifestations, in particular as a secondary nomination. 

It is shown that the language processes of nominative resources 

replenishment are mainly related to the rethinking of the meanings of already 

existed in the language names and to the appearance of new meanings that are 

formed by the secondary nomination. The author states that metaphor occurs in the 

language when subject of knowledge has certain associations generated by the 

reality. The process of new knowledge emergence is accompanied by a 

comparison, the holding of analogies between objects on the conceptual level, 

since this is in the base of the nature of human mental operations. Metonymy is a 

semantic process in which the linguistic design of various relationships of 

contiguity arises, which the human consciousness establishes between the 
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conceptual categories of objectivity, quantity, membership, etc. Perifrase functions 

as a free, spontaneously born allegorical expression of thought. 

The scientific novelty of the study is that at the first time in the Ukrainian 

linguistics the lexico-semantic, structural and grammatical features and stylistic 

functions of secondary nominations in the Ukrainian artistic prose at the beginning 

of the XXI century are researched in complex way. The theoretical approaches to 

the secondary nominations functioning are substantiated. The essence and 

linguistic status of varieties of the secondary nomination are determined, namely: 

metaphors, metonymy and its kind of synecdoche, periphrasis. The lexico-semantic 

classification of secondary nominations according to the semantic criterion is 

offered. Structural and grammatical features of secondary nominations are 

described in detail. The component composition of the secondary nominations and 

their grammatical content are characterized. It is established that the most 

productive items are two-component structural models of secondary nominations, 

at the same time quantitatively, much smaller part is multicomponent structural 

models. 

The stylistic potential of secondary nominations in the world of 

contemporary prose writers’ language, which influence the visualization of artistic 

speech and colorful reproduction of the described phenomena, is outlined. The 

attention is paid to the visual, emotional, evaluative, figurative and evaluative, 

stylistic and descriptive, intra-axiological functions, which the metaphor performs. 

The stylistic functions of periphrased nominations, including the nominative, 

emotional and expressive, figurative, artistic and aesthetic, etiquette functions, are 

highlighted in detail. The functions of metonymy and syncdoche are found out, 

namely: nominative, expressive, reinforcing. It is demonstrated that periphrased 

nominations are not only descriptive names of objects, but also contain implicit 

meanings. 

It is traced that all non-normative secondary nominations in the 

contemporary Ukrainian artistic prose are subordinated to the author’s plan. The 

euphemisation of the contemporary authors’ speech, which veils and softens the 
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secondary names that cause negative and undesirable household associations, is 

actual.  

On the basis of the collected material author composes the dictionary of 

perifrases, which function in the contemporary Ukrainian artistic prose. 

The practical significance of the research is determined by the direct linkage 

of its results with the practice of the Ukrainian language and literature teaching in 

schools and higher educational institutions. The material, theoretical positions and 

conclusions can be used in making of textbooks, educational and methodical books 

in stylistics, lexicology and grammar of the Ukrainian language, in the 

lexicographic practice, in particular, to make some writers’ styles dictionaries, to 

develop appropriate special courses and special seminars in higher education. 

Key words: nomination, primary nomination, secondary nomination, 

renomination, metaphor, metonymy, synecdoche, periphrasis, stylistic functions, 

Ukrainian artistic prose, artistic discourse, research methods, euphemism, 

metaphorical transfer, metonymic transfer, synecdochic transfer, emotionally-

evaluative semantics. 
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ВСТУП 

 

На сучасному етапі розвитку лінгвоукраїністики помітна тенденція до 

ґрунтовного дослідження мовотворчої практики письменників, яка є 

невичерпним джерелом збагачення лексико-семантичної системи мови. 

Особливу увагу лінгвістів привертає авторська специфіка використання 

мовних засобів вираження експресивної семантики, що постали внаслідок 

процесів вторинної номінації. 

Українська художня проза початку ХХІ ст. розвивається на тлі 

бурхливих глобалізаційних процесів. Це зумовлює появу нових наукових 

підходів до мовознавчої інтерпретації текстів художнього дискурсу. 

Художній текст є особливою художньою реальністю. Поєднуючись із 

дискурсами автора й читача, утворюється новий тип дискурсу – художній, 

який віддзеркалює прагнення пошуку нових принципів організації тексту з 

використанням оригінальних засобів мови. 

Художня проза початку ХХІ ст. − багатостильова, образно 

динамізована площина. Аналіз семантики мовних одиниць, які її 

представляють, крізь призму художньо-естетичних вимірів текстів дадуть 

змогу з’ясувати характер мовомислення письменників означеного періоду, 

особливості їх індивідуальних пошуків і способи самовираження [66, с. 95]. 

Сучасний етап розвитку лінгвістики вимагає поглибленого розгляду 

номінації предметів та явищ об’єктивної дійсності, пошуку нових шляхів 

аналізу номінативної системи мови художніх творів, складником яких є 

вторинні найменування. Вторинні номінації стають все більше вживаними 

через прагнення сучасних авторів зробити свою мовотворчість 

експресивнішою, яскравішою за допомогою влучних, яскравих засобів мови.  

Природа та сутність номінативних процесів привертають увагу 

багатьох сучасних мовознавців. Загальні питання теорії номінації 

досліджували вітчизняні й зарубіжні лінгвісти, зокрема Е. C. Азнаурова 

[3], О. С. Кубрякова [133; 134], В. Г. Гак [49], В. М. Телія [261], 
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І. В. Арнольд [16], Н. Д. Арутюнова [19], Дж. Лакофф [315], М. Е. Рут [222], 

Ю. С. Степанов [252], Ж. О. Вардзелашвілі [40], А. А. Таран [254], 

Л. Б. Шутак [303] та ін. 

Вагомий внесок у теорію вторинної номінації зробили Л. М. Мурзін 

[168], К. К. Жоль [91], О. М. Шахнарович [297], О. О. Тараненко [260], 

В. К. Харченко [287], Г. М. Скляревська [236], А. Вежбицька [42], Т. Є. Кісс 

[108], В. Є. Прищепа [205], В. М. Москвин [167], Є. А. Карпіловська [105], 

С. О. Хахалова [288], І. Ю. Плаксіна [184], І. В. Качур [107] та ін. 

Огляд мовознавчих студій дає підстави стверджувати, що вторинні 

номінації викликали глибоке наукове зацікавлення в працях філософів та 

лінгвістів ще з античних часів [291; 12; 71; 1; 8; 13; 206]. На сучасному етапі 

розвитку мовознавчої науки помітна тенденція до ґрунтовного дослідження 

вторинної номінації в різних аспектах. Так, структуру та стилістичні функції 

вторинних найменувань у поезії студіювали Л. М. Синельникова [231], 

Л. О. Пустовіт [208], І. В. Толочин [274], Л. В. Кравець [128], Н. І. Варич [41], 

Т. А. Єщенко [83], Л. Я. Дмитришин [72], Н. В. Слобода [237], 

Р. О. Дубровський [76], К. В. Клепець [109] та ін. Комплексний аналіз 

вторинних найменувань у періодиці й публіцистиці здійснили Д. П. Вовчок 

[44], Г. З. Розанова [220], Н. Ф. Резяпова [216], Г. П. Євсєєва [80], 

М. А. Сиривля [233], Н. М. Блинова [33], В. В. Зайцева [93; 96; 97; 98], 

М. І. Навальна [169], Г. В. Шаповалова [296], Ю. С. Макарець [149],  

О. А. Лященко [147], К. І. Міхальова [161], О. В. Терханова [267], 

М. О. Антонівська [9], Т. В. Князь [111], Л. В. Одинецька [175]. 

Функціонуванню їх у суспільно-політичному дискурсі присвячені праці 

О. Я. Бадєєвої [23], Х. П. Дацишин [67], Г. Ю. Воробйової [46], 

В. В. Красавіна [131], у бізнес-дискурсі – Т. В. Терещенко [266] та ін.  

Вторинні номінації розглядали й на матеріалі різних мов, зокрема 

російської – Л. В. Шубіна [302], В. І. Орлова [176], А. К. Біріх [32], 

В. В. Похмельних [190], англійської – М. В. Бондаренко [36], А. Г. Удинська 
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[278], французької – Н. А. Єсмінська [87], казахської – Г. Д. Усенбаєва [284] 

та ін.  

У художньому дискурсі вивчення лексико-семантичних, стилістичних 

особливостей та структури вторинних найменувань зреалізовано в працях 

І. З. Ільїної [103], Н. М. Сологуб [245], А. К. Мойсієнка [164], Л. В. Грєхнєвої 

[61], О. А. Копусь [123; 124], Л. Ю. Тихої [270; 271; 272], Г. С. Сохань [249], 

І. О. Дегтярьової [69], О. О. Коляденко [121], І. А. Трубенко [276], 

Л. Г. Скалозуб [234], Ю. О. Тимченко [268; 269], І. В. Данилюк [66], 

О. Г. Акастьолової [5], М. С. Ковальчук [114], Л. М. Марчук [155; 156] та ін. 

Проте ці студії не вичерпують можливостей дослідження всього потенціалу 

використовуваних у художніх творах вторинних номінацій, які стають дедалі 

вживанішими через поглиблення аксіологізму, прагнення сучасних авторів 

до експресивізації мововикладу. Активне поповнення сучасного українського 

художнього дискурсу новими творами, їхнє тематичне розмаїття, змішування 

жанрів, експериментування зі стилями та інші прийоми вияву авторської 

особистості призводять до урізноманітнення типів вторинних найменувань, 

що потребують повного, всеохопного аналізу. 

Система різнотипних вторинних номінацій не тільки віддзеркалює 

об’єктивну загальномовну тенденцію до семантичного оновлення 

літературного словника сучасної української прози, а й виявляє характерні 

ознаки індивідуально-авторського мовотворення, зокрема вихід за межі 

мовного стандарту, адже вдале використання вторинних найменувань сприяє 

відтворенню особливостей авторського світобачення, досягненню виразності, 

яскравої оцінності змісту художнього тексту. 

Актуальність теми дисертації зумовлена потребою вивчити лексико-

семантичні, структурні особливості, емоційно-оцінну семантику, 

зреалізовану в стилістичних функціях у мовотворчості сучасних українських 

прозаїків, які прагнуть донести до читача свої переконання, змагаються в 

доборі мовних засобів для розкриття авторських інтенцій, увиразнення 

особливостей національного світобачення. 
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Цій тенденції підпорядкована і вся система використаних у ній 

вторинних номінацій, що відображає як об’єктивні загальномовні тенденції, 

так і виявляє особливості індивідуально-авторської мовотворчості, зокрема 

виходу за межі мовного стандарту, оскільки використання вторинних 

найменувань сприяє досягненню емоційності, відтворенню особливостей 

авторського світобачення, яскравої оцінності змісту художнього тексту. 

Звернення до вільного від канонів, не обмеженого цензурою мовного 

складника української художньої прози новітнього періоду актуальне й тому, 

що дає змогу з’ясувати стилістичне призначення індивідуально-авторських 

вторинних номінацій, виявити їхню взаємодію з іншими мовностилістичними 

засобами в ідіолекті сучасних письменників. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано в межах науково-дослідної теми кафедри української 

філології та славістики Київського національного лінгвістичного 

університету «Слово і його системні зв’язки в синхронії й діахронії» (номер 

державної реєстрації 0117U005508). 

Тему дисертації затвердила вчена рада Київського національного 

лінгвістичного університету (протокол № 17 від 22 червня 2015 р.) та 

Наукова рада «Українська мова» Інституту української мови НАН України 

(протокол № 73 від 26 квітня 2016 р.). 

Мета роботи – цілісно проаналізувати лексико-семантичну, 

структурно-граматичну та стилістичну своєрідність вторинних номінацій у 

текстах української художньої прози початку ХХІ ст. 

Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань: 

1) обґрунтувати концептуальні засади визначення поняття вторинної 

номінації; 

2) окреслити корпус основних способів творення вторинних 

найменувань;  

3) з’ясувати лексико-семантичні параметри вторинних найменувань та 

визначити їхнє місце в системі мовних засобів стилізації художнього тексту; 
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4) установити структурно-семантичні типи вторинних номінантів; 

5) виявити лексико-граматичну специфіку вторинних номінацій, 

схарактеризувати їхні структурні моделі;  

6) проаналізувати стилістичні функції вторинних номінацій; 

7) укласти словник перифразових номінацій. 

Об’єктом дослідження є вторинні найменування, ужиті в українській 

художній прозі новітнього періоду. 

Предмет дослідження – структурно-семантична специфіка та 

стилістичне призначення вторинних номінацій у сучасній українській 

художній прозі. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети та розв’язання 

визначених завдань використано комплекс лінгвістичних методів, зокрема: 

описовий (для інвентаризації та ґрунтовного аналізу структурно-семантичної 

природи вторинних найменувань), зіставний (для виявлення диференційних 

ознак вторинних номінацій), тематичної класифікації (для розподілу 

вторинних номінацій за лексико-семантичними групами), кількісних 

підрахунків (для спостереження продуктивності тих чи тих структурних типів 

вторинних номінацій), семантико-стилістичний аналіз (для виявлення 

вторинних номінацій, якими експресивно виражається інтелектуальний, 

емоційний чи естетичний зміст художнього тексту), функційний аналіз (для 

з’ясування ролі, яку вторинні номінації виконують у художньому тексті 

залежно від зображуваної ситуації, умов, індивідуальних і соціальних 

особливостей персонажів), контекстуальний аналіз (для дослідження 

вторинних номінацій у певному контексті, де вони реалізують своє 

значення), компонентний аналіз (для з’ясування семантичних особливостей 

вторинних номінацій). 

Джерела фактичного матеріалу. Матеріалом дослідження слугували 

твори українських письменників початку ХХІ ст., зокрема: Ю. Андруховича, 

Т. Антиповича, Н. Байдаченко, Братів Капранових, Ю. Винничука, 

Н. Гербіш, В. Ґабора, В. Даниленка, Люко Дашвар, Любка Дереша, Анатолія 
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Дністрового, Є. Дударя, С. Жадана, О. Жупанського, О. Забарного, 

О. Забужко, Р. Іваничука, Ю. Іздрика, О. Ірванця, І. Карпи, М. Кідрука, 

А. Кокотюхи, Є. Кононенко, Д. Корній, В. Лиса, О. Лишеги, Т. Малярчук, 

М. Матіос, Б. Мельничука, Г. Пагутяк, С. Поваляєвої, Ю. Покальчука, 

Л. Пономаренко, І. Потаніної, Т. Прохаська, І. Роздобудько, А. Санченка, 

Н. Сняданко, О. Ульяненка, В. Шкляра та ін. Фактичний матеріал, отриманий 

способом суцільного вибирання, становить 3500 одиниць. 

Наукова новизна дисертаційної праці полягає в тому, що в ній 

уперше в українському мовознавстві цілісно досліджено особливості 

вторинної номінації в українській художній прозі початку ХХІ ст., уведено 

до обігу оригінальний фактичний матеріал, установлено типологію 

вторинних найменувань та виявлено структурно-семантичні параметри 

вторинних номінацій у межах кожного типу, визначено структурно-

граматичні моделі вторинних найменувань залежно від кількості та 

частиномовної належності компонентів, схарактеризовано стилістичні 

функції вторинних найменувань у текстах художньої прози новітнього 

періоду, укладено словник перифраз з ілюстративним матеріалом. 

Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що його висновки 

й узагальнення поглиблюють вивчення українського художнього дискурсу, 

теорію вторинної номінації, сучасну авторську неологію та національну 

аксіологію, сприяють опрацюванню проблем лінгвістики тексту, слугують 

методологічним підґрунтям для розгортання нових досліджень 

мовотворчості сучасних українських письменників. 

Практична цінність дисертації зумовлена безпосереднім зв’язком її 

результатів із практикою викладання сучасної української літературної мови 

в школах і закладах вищої освіти, розроблення спецкурсів зі стилістики, 

лексикології української мови, лінгвістичного аналізу тексту. Матеріал, 

теоретичні положення й висновки дисертаційної праці можуть бути 

використані для створення підручників, навчально-методичних посібників зі 
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стилістики, лексикології та граматики української мови, у лексикографічній 

практиці для укладання словників ідіостилів письменників. 

Апробація результатів дисертаційної праці. Основні результати та 

положення дисертації обговорено на засіданні кафедри української філології 

та славістики Київського національного лінгвістичного університету. Наукові 

доповіді з теми дисертації виголошено на таких конференціях: Міжнародна 

науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур» 

(Київ, 2012, 2013), Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні 

напрями викладання гуманітарних дисциплін у середніх і вищих навчальних 

закладах: мова, література, історія» (Горлівка, 2013, 2014), ІІІ Міжнародна 

науково-практична інтернет-конференція «Філологія ХХІ століття: теорія, 

практика, перспективи» (Одеса, 2014), Міжнародна науково-практична 

конференція  «Сучасна філологія: тенденції та пріоритети розвитку» (Одеса, 

2014), ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми зіставної 

семантики» (Київ, 2015),  ХІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Релігія, релігійність, філософія і гуманітаристика у сучасному 

інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспект» 

(Рубіжне, 2015), XІV Міжнародна науково-практична конференція 

«Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного 

знання у сучасному інформаційному просторі: національний та 

інтернаціональний аспекти» (Рубіжне, 2017), Міжнародна міждисциплінарна 

науково-практична конференція «Комунікативний дискурс у 

полікультурному просторі» (Миколаїв, 2017), ІІ Міжнародна науково-

практична конференція «Сучасні філологічні дослідження: комунікативно-

культурний аспект» (Ужгород, 2018), ІV Міжнародна науково-практична 

конференція «Сучасна філологія: теорія і практика» (Одеса, 2018), 

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання 

філології та методика викладання мов» (Кривий Ріг, 2018), науково-

практична конференція «Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення» 
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(Івано-Франківськ, 2019), ІІ Всеукраїнський лінгвістичний форум молодих 

учених «Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство» (Київ, 2012). 

Публікації. Основні положення й результати дослідження викладено в 

14 одноосібних працях, 10 із яких опубліковано в наукових фахових 

виданнях України, 3 – у збірниках, індексованих у міжнародних 

наукометричних базах, 1 – у закордонному виданні. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків, списку використаної літератури (322 позиції), 

списку використаних джерел (122 позиції), додатка А (Словник 

перифразових номінацій) та додатка Б (Список опублікованих праць за 

темою дисертації та відомості про апробацію результатів дослідження). 

Загальний  обсяг роботи – 218 с. Основний обсяг тексту – 165 с. 
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РОЗДІЛ І 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ВТОРИННОЇ НОМІНАЦІЇ В СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ 

 

1.1. Основні підходи до визначення поняття «вторинна номінація» 

 

Явище номінації – складне й багатопланове. Воно пов’язане із цілим 

комплексом проблем, зокрема з характеристикою самого процесу 

виникнення мовних найменувань, із визначенням співвідношення знака й 

позначуваного, вибором мовних засобів для вираження того чи того поняття, 

наявністю різних способів називання [93, с. 203].  

Теорія номінації ставить перед собою важливе завдання, суть якого 

полягає у вивченні співвідношення світу, що нас оточує, мислення й мови, 

дослідження не лише різноманітних засобів номінації, а й передусім самого 

процесу перетворення фактів позамовної дійсності в набуток системи і 

структури мови. О. С. Кубрякова зазначає, що номінація пов’язує 

навколишній світ зі світом мови, установлює кореляцію між предметом і 

обраним для нього найменуванням, з’єднує точку простору 

екстралінгвального з точкою простору мовного [134, с. 8]. Об’єктом 

номінативного аспекту теорії мови, підкреслює Ж. О. Вардзелашвілі, є всі 

номінативні засоби мови, утворені різноманітними способами, а у світлі 

теорії номінації розглядають питання  системності слів не тільки в їх прямих, 

а й у переносних значеннях [40, с. 62]. 

Номінація, за визначенням В. М. Телії, є «процесом утворення мовних 

одиниць, що характеризуються номінативною функцією, тобто слугують для 

називання й розчленування фрагментів дійсності та формування відповідних 

понять про них у формі слів, поєднань слів, фразеологізмів та речень» 

[265, с. 336]. В. В. Зайцева наголошує, що однією з типових рис номінації є 

відсутність слова, яке безпосередньо називає денотат, оскільки номінація 

лише вказує на певну його ознаку [96, с. 15]. 
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Мовна номінація одночасно є процесом найменування і його 

результатом. Створення номінативної одиниці передбачає вільний вибір 

нічим не мотивованого мовного знака та використання  наявних 

матеріальних елементів мовної системи. В. В. Зайцева звертає увагу на те, що 

одним із чинників, який дає змогу іменувати одним словесним знаком ті чи ті 

явища, варто вважати наявність поняттєвого утворення – сигніфіката, що 

охоплює окремі ознаки реального конкретного об’єкта [96, с. 15]. Значення 

утвореної словесної одиниці містить предметну (денотат) та поняттєву 

(сигніфікат) сферу.  Зазначене дає підстави розглядати акт номінації як 

процес фіксації  мовним знаком поняття – сигніфіката, що відтворює 

окреслені денотативні ознаки (властивості, якості, відношення) предметів і 

процесів [96, с. 15]. 

Г. А. Уфімцева зауважує, що за умови розгляду номінації в гносеолого-

семіотичному аспекті, вона постає як процес переведення фактів позамовної 

дійсності в елемент системи та структури мови, у мовні значення, які 

відображають у свідомості носіїв мови їхній суспільний досвід [285, с. 13]. 

На думку Д. М. Шмельова, особливість процесу номінації полягає в тому, що 

матеріальне втілення наших знань про світ виражається не тільки в словах і 

не просто у словах, а в словах, більшість із яких (а потенційно всі) мають 

здатність передавати не одне, а декілька значень, тобто поперемінно 

функціонувати у властивості різних одиниць номінації [300, с. 5].  

Для опису системи номінативних засобів мови важливим є розрізнення 

первинної, повторної та вторинної номінації. 

Дослідники зазначають, що первинна номінація має семантичну природу 

і здійснюється на основі встановлення у свідомості певних відношень між 

уже зафіксованим у номінативному арсеналі мови фрагментом дійсності й 

тим, що тільки фіксується. Первинна номінація – це надання імен предметам, 

явищам, об’єктам довкілля, які ще не мають свого мовного позначення. 

Ґрунтуючись на предметно-чуттєвому сприйнятті, вона узагальнює 
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суспільний досвід і реалізує пряму функцію називання. Вона є основною, 

первинною функцією знака [58, с. 137]. 

У мовознавчих студіях відомий термін «повторна номінація». Явище 

повторної номінації, на думку А. О. Колоколової, є дотичним до вторинної 

номінації [118, с. 186], яку мовознавці тлумачать як факт мовлення 

[49, с. 287; 60, с. 219]. Так, В. Г. Гак повторну номінацію розуміє як 

найменування раніше позначеного в певному контексті денотата: особи, дії, 

предмета, якості [49, с. 287]. Н. О. Голубєва, зокрема, зазначає, що повторна 

номінація – це спосіб іменування, який використовує інші/нові фонетичні 

оболонки слів для називання одного референта [60, с. 219], наслідком якої є 

«гетерономінативність» [18, с. 307]. А. В. Антипова вважає, що повторну 

номінацію можна розглядати як з боку мовної системи, так і з боку мовлення 

[7, с. 17], однак, на думку  А. О. Колоколової [118, с. 186], відповідне мовне 

явище слід називати вторинною, а не повторною номінацією. 

Повторна номінація характеризується тим, що постійний денотат 

може мати декілька номінантів, що вже називалися раніше. Тому доцільною 

видається думка Г. А. Уфімцевої, що під час повторнної номінації 

береться до уваги друге найменування того самого об’єкта в контекст 

[285, с. 228 – 229]. 

Вторинна номінація – «це надання об’єктові ще однієї назви: з іншою 

мотивованістю і з певною спеціальною метою (метонімічна або метафорична 

номінація, перифрази та ін.) або як трансформація попередньої назви 

об’єкта» [258, с. 386]. Вторинна номінація є називанням новим іменем 

предмета, що вже має своє ім’я. Виникнення в предмета імені можуть 

зумовлювати різні чинники. Однією з найбільш важливих причин надання 

предметові ще одного найменування, на думку А. Ф. Журавльова, є момент 

експресії та орієнтація на економію мовленнєвих засобів [92, с. 50]. 

Вторинна номінація – явище складне й багатогранне, оскільки вторинні 

номінанти становлять собою наслідок прямого відображення дійсності. Їхню 

семантику зумовлює значення вихідного слова. Призначення вторинної 
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номінації влучно окреслила В. М. Телія, наголосивши, що вона є скрізь, де 

відбулося переосмислення мовної сутності – автономної чи неавтономної 

[265, с. 337].  

З одного боку, вторинну номінацію тлумачать як процес «надання 

об’єкту ще однієї назви: з іншою мотивованістю і з певною спеціальною 

метою» [258, с. 386]. З іншого – її розглядають як використання матеріальної 

оболонки вже наявної одиниці, що позначає іншу реалію, а також 

супроводжується появою в її семантичній структурі нової семи [265, с. 336 –

337]. На думку Н. М. Дяченко, спільним для обох цих визначень є те, що в 

основу процесу вторинної  номінації покладено асоціативність людського 

мислення. Під час творення вторинного номена встановлюються асоціації за 

подібністю чи суміжністю між ознаками елементів позамовного ряду, що вже 

відображені в семантичній структурі лексеми, й ознаками нового 

позначуваного, що називається через переосмислення цього значення 

[78, с. 206]. 

У дослідженні явища вторинної номінації сформувалося кілька основних 

підходів. Прибічники першого підходу, ономасіологічного, розмежовують 

поняття «первинна» і «вторинна» номінація. Активізація ономасіологічних 

досліджень відбувається з виходом у 1977 р. колективної монографії з мовної 

номінації, у створенні якої взяли участь В. Г. Гак, Г. В. Колшанський, 

О. С. Кубрякова, Б. О. Серебренніков, В. М. Телія,  Г. А. Уфімцева та інші 

лінгвісти. У  роботах цих мовознавців було розглянуто особливості процесів 

номінації, типи та види лексичної номінації, процеси словотвірної номінації, 

обговорено закономірності номінації у зв’язному тексті. Висвітлено 

лінгвістичний, пізнавальний, семантико-типологічний аспекти мовної 

номінації.    

Однак терміни, які вживаються на позначення базових понять теорії 

номінації в ономасіологічній літературі вживаються неоднозначно. Так, 

наприклад, А. Ф. Журавльов первинну номінацію кваліфікує як акт 

привласнення імені предмету, який ще не має свого мовного позначення і 
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тільки чекає на нього. Вторинна номінація, на думку науковця, є називанням 

новим іменем предмета вже названого [92, с. 50]. Такого погляду 

дотримується й О. О. Тараненко. Дослідник підкреслює, що вторинна 

номінація – це трансформація попередньої назви об’єкта через надання йому 

іншої назви з іншою мотивованістю чи з певною спеціальною метою 

[258, с. 386].  

Другий підхід до явища вторинної номінації представлений у роботах 

К. С. Азнаурової [3], В. М. Телії [261], Г. А. Уфімцевої [285], які вважають, 

що під час визначення вторинної номінації, точкою відліку є не об’єкт 

позамовної дійсності, а сама мовна одиниця, характер її номінативної ролі 

(первинний – невмотивований чи вторинний – мотивований, похідний) 

[58, с. 137 – 138]. О. А. Габінська вважає ці підходи суперечливими. Проте, 

на думку дослідниці, суперечності можна усунути, якщо взяти до уваги, що 

первинна та вторинна номінації різняться за своєю функціональною суттю. 

Первинна номінація належить до явищ ономасіологічного порядку, тоді як 

вторинна номінація – явище лексичного плану, оскільки демонструє 

семантичну гнучкість мовних одиниць [47, с. 11]. 

Прибічники третього, лінгвокогнітивного підходу, розглядають 

вторинну номінацію як засіб концептуалізації дійсності. Будучи другою 

назвою вже позначуваного об’єкта, вторинний номен має на меті не просто 

назвати предмет навколишнього світу, а передусім сформувати уявлення про 

нього, концептуалізувати його в людській свідомості [118, с. 187]. Так, 

наприклад, метафора як засіб вторинної номінації, з погляду когнітивної 

лінгвістики, є важливим когнітивним процесом, без якого було б 

неможливим отримання нового знання [152, с. 381]. Г. Г. Слишкін зауважує, 

що у функції вторинної номінації можуть уживатися прецедентні одиниці, 

які так само репрезентують собою лінгвокогнітивний феномен, оскільки 

містять фонові знання і здатні утворювати концепти [230, с. 28].  

Отже, вторинна номінація – складне й багатопланове явище, яке 

репрезентує використання наявних у мові номінативних засобів у новій для 
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них функції – функції найменування. Первинна номінація, ґрунтуючись на 

предметно-чуттєвому сприйманні, є узагальненням передусім суспільного 

досвіду людини і витворенням мовного досвіду пізнання. Вторинна лексична 

номінація є узагальненням мовного досвіду. На нашу думку, вона змінює 

семантичний компонент внутрішньої форми мовної одиниці й використовує 

її як асоціативно-образне переосмислення мовної дійсності. 

 

1.2. Засоби творення вторинних найменувань: проблема 

інтерпретації 

 

Спостереження за розвитком лексико-семантичної системи, рушієм 

якої є передусім процес поповнення  її номінативних ресурсів, засвідчили, що 

з-поміж них домінантну роль відіграє поява в них нових значень завдяки 

вторинній номінації. 

 

1.2.1. Метафора в системі засобів вторинної номінації 

 

Термін «метафора» належить до найдавніших стилістичних понять. Її 

вважають універсальним способом людського мислення, засобом вербалізації 

світу. Так, М. Й. Волощак та О. А. Сербенська зазначають, що сьогодні 

метафору розглядають не тільки як важливий стилістичний засіб, художній 

прийом, що виконує орнаментально-художню функцію, а й як універсальний 

спосіб мислення, один із засобів організації пізнання світу в усіх сферах 

діяльності [227, с. 137].  

Метафора – один із засобів вторинної номінації, суть якої полягає в 

уживанні слова, що позначає певний предмет (явище, дію, ознаку) для 

номінації іншого предмета на основі подібності, яка випливає з їхнього 

порівняння, зіставлення за асоціацією [267, с. 177]. Метафора стала об’єктом 

наукових пошуків ще в античності. Так, античні теоретики (Аристотель [12], 

Деметрій [71], Цицерон [291]) зауважували, що в художньому мовленні 
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метафора – один із ключових компонентів стилю письменника, показник 

його творчості. На думку Х. Ортега-і-Гассета, метафора потрібна нам не 

тільки для того, щоб завдяки отриманому найменуванню зробити нашу 

думку доступною для інших людей; вона необхідна нам самим для того, щоб 

об’єкт став доступнішим для нашої думки. Метафора – це не тільки засіб 

вираження, вона постає важливим знаряддя мислення [177, с. 71].  

Давньогрецький філософ і вчений Аристотель визначив метафору як 

вид особливого тропа, описавши її як спосіб переосмислення значення слова 

на основі подібності. Аристотель зазначав, що метафора репрезентує 

перенесення імені з об’єкта, позначеного цим іменем, на деякий інший об’єкт 

[12, с. 38]. На його думку, метафора бере участь у створенні індивідуально-

художнього образу світу в художньому мовленні, виявляючи при 

цьому особливості творчої індивідуальності автора [15, с. 645 – 680]. 

Аристотелівське розуміння метафори вважали класичним: метафора була 

привілеєм риторики й ораторського мистецтва [15, с. 144]. Деметрій радив  

послуговуватися метафорами, оскільки вони «найбільше роблять мовлення 

приємним і величавим», проте вони, на думку автора, не повинні бути надто 

частими, інакше «замість опису напишемо дифірамб» [71, с. 251]. 

У визначенні сутності метафори як засобу вторинної номінації в 

сучасному мовознавстві сформувалося кілька основних підходів. Перший 

підхід кваліфікує метафору як лексикологічне явище. Його прибічники 

вважають, що метафора реалізується в структурі мовного значення слова. 

Цей підхід передбачає виявлення і класифікацію мовних якостей метафори 

(морфологічних, словотворчих, синтаксичних). Тут витлумачення метафори 

ґрунтується на виокремленні семантичного процесу, коли форму мовної 

одиниці або оформлення мовної категорії переносять з одного об’єкта 

позначення на інший на основі подібності між цими об’єктами, та похідного 

значення мовної одиниці, утвореного на основі названого семантичного 

процесу.   
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У межах цього підходу до витлумачення метафори утвердилася думка, 

що вона обов’язково включає порівняння. Термін «метафора» позначає 

одиницю, що складається із двох взаємопов’язаних частин: «змісту» й 

«оболонки». «Оболонка» не є просто оздобленням «змісту», який 

залишається незмінним: «оболонка» і «зміст» дають у своїй взаємодії 

значення багатше, ніж кожен із цих компонентів, узятий окремо [219, с. 51]. 

Е. Ортоні акцентує увагу на тому, що порівняння є  психологічним процесом, 

а метафора – типом застосування мови [178, с. 222]. Варто зазначити, що 

порівняння дослідники розуміють неоднаково, а саме: поєднання двох 

об’єктів із метою їх спільного функціонування; вивчення двох об’єктів для 

виявлення їхньої схожості чи відмінності. У зв’язку із цим А. Річардс 

пропонує розмежовувати метафори, в основі яких лежать пряма схожість між 

двома об’єктами, і метафори, що ґрунтуються на основі загального 

ставлення, яке відчуваємо до обох об’єктів. Таке розмежування не кінцеве. 

Загальною характеристикою обох об’єктів, на думку науковця, є те, що вони 

нам подобаються, хоча водночас ми можемо легко погодитися, що між ними 

немає ніякої подібності [219, с. 60]. М. Блек та Дж. Міллер уважають, що 

метафора – це скорочене порівняння, оскільки викликана нею думка, 

стосується подібності й аналогії [34, с. 161; 162, с. 240]. 

Прибічники другого підходу тлумачать метафору як логічну операцію, 

що передбачає перенесення слова-поняття з однієї групи на іншу. Логічний 

підхід стирає ту різницю, яка розмежовує метафори мови й метафори  стилю 

[20]. Так, Н. Д. Арутюнова зазначає, що вона вчить дублювати ознаки з 

предмета, перетворюючи світ предмета у світ смислів [17, с. 18 – 19]. 

Дослідниця розглядає метафору як засіб створення лексики «невидимого 

світу», що відображає внутрішнє життя людини. Мовознавець переконує, що 

під час вираження емоцій виникає зведений образ почуттів. Він виявляється в 

наборі суперечних один одному з погляду логіки предметного світу 

предикатів і створюється підпорядкований особливій логіці світ душі 

[17, с. 10].  
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Третій, когнітивний підхід, став панівним у сучасному мовознавстві. 

Його прибічники – В. Г. Гак [49], Н. Д. Арутюнова [17], Дж. Лакофф і 

М. Джонсон [315], Е. МакКормак [152], П. Рікер [218], Т. Кун [314] –

розглядали метафору як засіб концептуалізації дійсності. На думку 

О. А. Хорошун, когнітивні дослідження механізмів метафоричної 

концептуалізації спричинені зміною статичного погляду на світ як жорстко 

детермінованої системи складових, розглядом світобудови як динамічної 

системи, яка розгортається навколо людини [290].  

У 1980 р. світ побачила наукова праця Дж. Лакоффа і М. Джонсона 

«Метафори, якими ми живемо», у якій мовознавці піддають критиці класичні 

погляди на поняття метафори й доводять, що вона лежить в основі людського 

мислення й повсякденного спілкування. У цьому дослідженні вони 

представлені як концепти, крізь призму яких людина сприймає навколишній 

світ [315]. Відкриття Дж. Лакоффа та М. Джонсона започаткувало нову еру в 

історії вивчення цього засобу вторинної номінації. Її стали розглядати як 

глибинні концепти людської свідомості, що визначають сприйняття 

людиною навколишнього світу.  

Отже, метафора виникає в мові тоді, коли реалія породжує певні 

асоціації суб’єкта пізнання. Процес виникнення нового знання 

супроводжується порівнянням, проведенням аналогій між об’єктами на 

концептуальному рівні, оскільки  це закладено в самій природі мисленнєвих 

операцій людини.  

Вона є засобом вторинної номінації, що становить собою складне й 

багатогранне явище. Вона репрезентує інноваційні знання про світ через 

використання наявних у мові ресурсів, відображаючи змінну багатообразну 

пізнавальну діяльність. Метафора є повсякденним явищем, яке ввійшло в усі 

сфери життя, місцем і способом виявлення якого є не лише мова, а й 

мислення та дії.  
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1.2.2. Метонімія як різновид вторинної номінації 

 

Лінгвістичний аналіз засвідчує, що метонімія постійно перебуває на 

задньому плані порівняно з метафорою, яка набагато частіше постає 

предметом окремих студій лінгвістів, ніж метонімія, яка «супроводжує» 

дослідження, присвячені метафорі, і лише в окремих випадках є центральним 

об’єктом мовознавчих студій. З огляду на семантичну природу й структуру 

метонімії це явище часто ототожнювали з метафорою або розглядали як її 

різновид. На думку О. С. Кубрякової, «захоплені метафорою й присвятивши 

їй стільки публікацій, ми ніби відсунули на другий план метонімію» 

[135, с. 89]. 

Протягом багатьох років науковці вивчали метонімію лише як 

важливий тип фігури мовлення, сутність якого полягає в процесі заміни 

одного лінгвістичного висловлення на інше. Загальні риси теорії метонімії 

були визначені ще в античній риториці на тлі вчення про метафору. У 

риторичній традиції метонімію трактували як незначний факт мовлення, як 

засіб прикрашання. Розбіжності в тлумаченні метонімії між античними 

авторами полягали переважно в тому, наскільки той чи той ритор оцінював її 

можливості прикрашати, тобто посилювати виразність мовлення. Метонімія 

риторичної традиції, на думку К. А. Лут, – це «виразний засіб, елемент етапу 

elocution – вибору мовних одиниць» [146, с. 373].  

Саме в цей час формується субституційний підхід до потрактування 

метонімії. Представники цього підходу вважали, що метафора є 

найкрасивішим та найбільш уживаним із тропів [291, с. 22; 8, с. 216 – 232; 

14, с. 116], тому метонімію переважно вважали її різновидом [15, с. 785; 

8, с. 276–278]. Метонімію і синекдоху не виокремлювали. Їх було введено до 

однієї групи переносних слів [291, с. 238]. 

Однак у розвитокові тенденції до розмежування тропів деякі ритори, 

зокрема Квінтиліан і Феофаст, почали досліджувати метонімію як явище, 

відмінне від метафори [8, с. 230, 237]. При цьому увага зосереджувалася на 
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мовних механізмах формування метонімії, на класифікаціях та функційних 

особливостях цього тропа [8, с. 237 – 239]. Тоді й з’явилося визначення 

метонімії як тропа, що полягає в заміні назви одного явища іншим 

[136, с. 226; 8, с. 237]. Метонімічними називали такі вислови, які 

запозичували назви в близьких і споріднених предметів, що не були названі 

їхніми справжніми іменами. Ці назви «утворюються від імені їх творця, або 

запозичуються від винайденого предмета, або зі знаряддя переносяться на 

господаря, або з того, що робиться, на те, що робить, або з того, що 

утримується, на утримувача, або з утримувача на утримуване» [8, с. 221 –

222]. 

Однак, попри дотримування постулатів такого підходу до 

потрактування метонімії, погляди риторів на окремі аспекти функціонування 

цього тропу різнилися. Так, Квінтиліан, Цицерон, Деметрій розглядали 

метонімію як прикрасу риторичних висловів, де завдяки субституції 

створюється навмисне відхилення від звичайного використання слова, що 

прикрашує мовлення і привертає увагу слухача [291, с. 239; 8, с. 237, 278; 

55, с. 454]. Феофраст, Діонісій вважали метонімію прийомом, що передусім 

надає поетичному стилю пишності [8, с. 241, 281].  

Отже, уперше теоретичного обґрунтування метонімія набуває в 

контексті розробки основ ораторського мистецтва. З одного боку, в античних 

риториках простежується тенденція до поєднання метафори й метонімії через 

домінування метафори як основного тропа. З іншого боку, відбувається 

поступове розмежування метафори і метонімії, пов’язане з  вивченням інших 

тропів окремо від метафори. 

На суттєвій різниці між метафорою і метонімією наголошує сучасна 

дослідниця О. В. Раєвська. На її думку, метафора ґрунтується на вживанні 

слова, яке позначає якийсь предмет для номінації іншого предмета на основі 

аналогії, і вибір найменування здійснюється за аналогією, а метонімія – це 

вилучення будь-якої властивості з уже відображеної в мові дійсності на 
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підставі її суміжності з властивістю нового позначуваного та вибір йому 

імені, що відображає у своїй семантиці цю суміжність [211]. 

Метонімію розглядали як виражальний засіб та як один із видів 

багатозначності Д. М. Шмельов [299], В. М. Телія [261], Н. Д. Арутюнова 

[19], О. О. Тараненко [260], М. М. Кожина [116], М. М. Шанський [295] та ін. 

На сучасному етапі дослідження метонімії відбувається за кількома 

напрямами: за співвідношенням із метафорою та синекдохою 

(О. О. Тараненко [260]); за окремими типами метонімічних зв’язків і 

перенесень (Л. П. Єфремов [89], О. В. Раєвська [211; 210]); здійснюється 

аналіз  метонімічних перенесень на рівні граматики (О. К. Біріх [32])  та ін.  

 В. В. Зайцева підкреслює, що лінгвістичне поняття метонімії не є 

однорідним, оскільки цей термін уживають не тільки для визначення виду 

тропа, а й для визначення одного зі шляхів історичного розвитку значення 

цього слова. Показовим є те, що навіть у структурі багатозначного терміна 

«метонімія» можна простежити метонімічне перенесення за моделлю 

«процес → результат», а саме: метонімія є одним із основних тропів у 

поетичному і повсякденному мовленні, в основі якого лежить перенесення 

назви з одного поняття на інше, що перебуває з ним у зв’язку, а також слово 

або вислів у такому значенні [100, с. 86 – 87]. 

На сьогодні у вивченні метонімії сформувалося чотири основних 

підходи: психологічний, лексико-семантичний, семантико-синтаксичний та 

когнітивний.  

Психологічний підхід бере свій початок ще з античних часів. Його 

прибічниками є О. О. Потебня [188; 189], І. П. Лисаков [144], Ш. Баллі [26], 

С. Ульман [283], А. Анрі [310], Г. Пауль [320], О. Я. Бадєєва [23], 

А. М. Токмаков [273]. У його основі лежать психологічні асоціації за 

суміжністю, які відображають зв’язки, що реально існують між предметами 

та явищами навколишньої дійсності. Представники психологічного напряму 

трактували тропи та фігури з позицій живого мовлення, мовленнєвих  

процесів. А. М. Токмачов зауважує, що в центрі уваги перебуває чуттєвий 
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образ, який через акт аналітичного пізнання утворює певні судження [273, 

с. 23]. У теорії О. О. Потебні центральним поняттям є «образ», крізь призму 

якого людина переходить до знання предмета, а також «думка», яка із 

чуттєвих образів предмета формує поняття [188]. Ш. Баллі переконував, що 

причиною виникнення образів є специфіка  людського розуму та нездатність 

до абсолютної абстракції [26, с. 221 – 222]. Подібну ідею розвивав і Г. Пауль. 

На думку дослідника, основною причиною розвитку значень є нестійкість 

індивідуальної психіки та слововживання [181, с. 93 – 121]. 

На думку С. Ульмана, метонімія, як і метафора, ґрунтується на 

асоціації між двома ідеями. Дослідник виокремлює два типи асоціацій: 

асоціація між смислами та асоціація між іменами [322, с. 220]. Шукати 

джерело метонімії в психічній діяльності пропонує й А. Анрі. Науковець 

зазначає, що метонімія передбачає не логічне розуміння та логічне 

розгортання, а психологічне розуміння та психологічне розгортання, 

основною операцією якого є фокусування [310, с. 22 – 23]. Більшість образів 

є результатом необхідності або помилкових уявлень чи хибного аналізу, 

залишаючи поза увагою їх історичне та соціальне значення [23, с. 30].  

Аналізуючи психологічні й мовні механізми метонімії як семантичного 

та стилістичного явища, один із послідовників О. О. Потебні І. П. Лисаков 

зауважував, що «закон асоціації суміжності пов’язаний зі сприйняттям 

предметів у просторі, а закон послідовності – зі сприйняттям у часі» 

[144, с. 268], що уможливлює розширити сферу дії метонімії. 

Отже, основною причиною метонімічних перенесень, на думку 

прихильників психологічного напряму, є логічні відношення між поняттями 

суміжних об’єктів і психологічні асоціації за суміжністю, які й дають змогу 

переносити назви одного предмета на інший.  

Проте В. В. Зайцева зауважує, що цей підхід дослідження метонімії не 

досить точний, оскільки характеризоване поняття, що виражається 

переносним значенням, не є родовим стосовно того, яке характеризує, а має 

дещо інше якісне значення [94]. 
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Другий, лексико-семантичний підхід, робить спробу пояснити 

семантичний механізм створення метонімії за допомогою компонентного 

аналізу. Об’єктом вивчення стає значення похідного слова та роль 

лексичного оточення для конкретизації цього значення. Прибічники цього 

підходу наполягають на розв’язанні питання про зміну семічного складу слів, 

що вживаються метонімічно. Метонімічне перенесення пояснюється 

перерозподілом сем вихідного слова [49] і, як наслідок, у похідного слова 

виникає нова архісема (загальна сема родового поняття), яка відображає 

ознаки, властиві цілим класам об’єктів. Попередня архісема перетворюється 

на диференційну сему для похідного слова, що сприяє розрізненню значень 

слів [146, с. 347]. 

У межах лексико-семантичного підходу вчені розглядають метонімічні 

перенесення у плані вираження, причому досить поширеною є концепція про 

те, що причиною метонімічного перенесення є семантичне звуження речення. 

Так, В. І. Харцієв підкреслює, що метонімія є однією з «універсальних звичок 

думки», її незастережною формою, потребою вловлювати не тільки схожість 

уявлень, але й їх відношення: «А (образ) передує Х (значенню)… Усі 

випадки метонімії, які спостерігаємо в мові, мають один спільний характер: 

перехід думки від конкретнішого до віддаленішого, відстороненого значення, 

заміна ближчим за часом сприйняттям того, яке доходить до свідомості 

згодом» [286, с. 87].  

Однак К. А. Лут висловлює думку, що лексико-семантичний підхід не 

може претендувати на універсальність, оскільки віддалення сем є довільним, 

і не існує критеріїв, які б сприяли визначенню кількості компонентів 

[146, с. 374]. 

Третій, семантико-синтаксичний, підхід пов’язаний із ім’ям дослідника 

Р. Якобсона. Він потрактовує метонімію не як фігуру мовлення, а як елемент 

загального процесу мовлення. Пов’язуючи метафору й метонімію з двома 

основними осями структури – парадигматичною і синтагматичною, 

дослідник будує метафору на заміщення поняття на осі парадигматики, що 
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пов’язано із парадигматичними зв’язками за схожістю, а метонімію орієнтує 

на синтагматичну вісь, на встановлення зв’язків за суміжністю. Особливо 

чітко це твердження сформульоване вперше в праці Р. Якобсона, де він 

аналізує поезію Бориса Пастернака. Дослідник переконує, що одна тема може 

переходити в іншу за схожістю або за суміжністю, однак для першого 

випадку зручним способом позначення буде термін «вісь метафори», для 

другого – «вісь метонімії» [305, с. 126].  

Деякі мовознавці вважають, що метонімія є результатом перетворення 

синтаксичної структури. Так, наприклад, Є. Курилович стверджує, що 

основна ознака метонімії – це «зміна ієрархії всередині синтаксичної 

структури, яка не змінює семантичні складники» [138, с. 447]. 

Д. М. Шмельов теж тлумачить метонімію із синтаксичної позиції. 

Науковець зазначає, що принцип будови метонімії (частина від цілого), 

впливає не тільки на синтаксичні зв’язки відповідних слів, а й на 

сполучуваність інших слів. При цьому, підкреслює дослідник, лексичної 

зміни слова не відбувається [299, с. 222]. 

Розведення метафори й метонімії як двох полюсів у системі тропеїчних 

засобів передбачає розширене тлумачення метонімії. Науковець розуміє її як 

метонімічний спосіб оповіді, що відображає мовотворчість автора, коли 

перехід від однієї теми чи думки відбувається на основі суміжних асоціацій, 

тобто метонімічно.  

Прибічники когнітивного підходу визначають метонімію як 

«когнітивний процес, у якому одна концептуальна сутність – тема – заміщає 

іншу концептуальну сутність – образ – у межах однієї сфери» [315, с. 39]. 

Сучасна теорія когнітивної метонімії виникла на базі теорії когнітивної 

метафори, засновниками якої вважаються Дж. Лакофф [315; 316], Р. Гіббс 

[311], І. Мендоза [318], Г. Радден [321] та ін.  У своїх дослідженнях вони 

розглядають метафору й метонімію не тільки як феномен мови, а як основні 

способи мислення. Так, Р. Гіббс підкреслює той факт, що людське пізнання 

значною мірою формується переносними процесами [311, с. 248]. Переваги 
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сучасного переосмислення традиційних тропів полягають у новому підході 

до самого механізму створення цих явищ: важливим є не семантика тропів, а 

різноманітні й складні форми взаємопроникнення концептуальної, мовної та 

художньої сфер [165, с. 61].  

Метонімія дає можливість поєднати два чинники – бажання мовця 

висловлюватися точно (для того, щоб правильно спрямувати увагу адресата) і 

природне прагнення думати й говорити про ті речі, які мають для нього 

найбільше когнітивне значення. Удало підібраний метонімічний вислів дає 

змогу людині згадати про сутність, яка має більше когнітивне значення і 

простіше мовне вираження, тим самим викликавши уявлення про іншу 

сутність, менше виділену або зі складнішим позначенням [317, с. 30]. 

Когнітивні дослідження метонімії уможливлювали по-іншому поглянути 

на цей феномен. Когнітивний напрям, зазначає К. А. Лут, спираючись на 

увесь попередній досвід традиційних лінгвістичних досліджень, дає змогу 

виявити ментальні основи мовних явищ та значно розширити погляди на 

метонімію. У межах когнітивного підходу метонімію розглядають не лише як 

лінгвістичне явище, а й як фундаментальну властивість нашої свідомості, як 

один із принципів організації повсякденного мислення і певний спосіб 

концептуалізації та категоризації дійсності. Вона є основним когнітивним 

процесом, у якому одне поняття надає доступ до іншого спорідненого, 

суміжного, який відіграє важливу роль у структуруванні концептуалізації 

людського досвіду [146, с. 374 – 375]. 

Когнітивне визначення метонімії повністю не заперечує традиційний 

аналіз метонімії в умовах суміжності, якщо її розуміти як концептуальну 

суміжність (концепти в межах одного фрейму пов’язані відношенням 

концептуальної суміжності з іншими концептами в межах того самого 

фрейму [146, с. 375]. Дж. Лакофф і Р. Гіббс переконують, що два поняття, які 

беруть участь у «народженні» метонімії, є складниками одного 

концептуального комплексу, тобто вони є суміжними (спорідненими) 

елементами в межах однієї ідеальної когнітивної моделі [146, с. 375], а 
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цілісність певного концептуального комплексу понять мотивується досвідом 

людини [312, с. 5].  

Когнітивний підхід до вивчення метонімії увібрав у себе досягнення 

традиційних підходів. Він дає змогу розширити межі традиційного розуміння 

цього феномена, розглядаючи метонімію як когнітивний механізм, що 

використовується для логічних операцій та суджень про світ, 

концептуалізації та категоризації позамовної діяльності. Когнітивну сутність 

метонімії вбачають у тому, що під час процесу метонімізації одна 

концептуальна сутність забезпечує доступ до іншої концептуальної сутності 

в межах однієї концептуальної сфери.  

Розрізняємо поняття метонімії та синекдохи, яка теж є одним зі способів 

формування вторинного номінативного змісту. Слід зауважити, що питання 

співвідношення метонімії та синекдохи вирішується неоднозначно. Багато 

дослідників розглядають синекдоху як різновид метонімії на тій підставі, що 

синекдоха дуже близька до метонімії і точної межі між ними немає. Так, 

Н. М. Блинова підкреслює, що синекдоха – це вид метонімії, який 

ґрунтується на суміжності кількісного характеру при відношеннях між цілим 

або взагалі чимось більшим і його частиною або взагалі чимось меншим, між 

певною сукупністю та її окремим елементом. За допомогою синекдохи щось 

ближче, вужче може виступати як знак дальшого, ширшого і навпаки, дальше 

– як знак ближчого [33, с. 15]. В. В. Зайцева зазначає, що синекдохічне 

заміщення зовні схоже з метонімічним (в обох випадках ідеться про 

об’єктивні зв’язки між близькими поняттями або явищами) [97, с. 34]. 

Синекдоху як різновид метонімії характеризує Н. Ф. Резяпова. 

Науковець аналізує синекдоху як різновид метонімії і вказує на те, що 

«більшість метонімічних відношень у найзагальнішому вигляді можуть бути 

зведені до синекдохічних (частина замість цілого і ціле замість частини)», 

«синекдохічні назви людини за частиною тіла, за предметом одягу чи за 

іншою специфічною ознакою» [216, с. 33]. 
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Різновидом метонімії потрактовує синекдоху А. Г. Удинська. 

Дослідниця висловлює думку про те, що вона зумовлена взаємодією понять 

частини та цілого. Суміжність стає підґрунтям виділення різних видів 

метонімії – каузальної, атрибутивної, просторової, темпоральної, 

кількісної [279, с. 287]. Відомі й інші погляди на співіснування цих 

мовних явищ. Так, наприклад, Ш. Баллі розрізняє синекдоху і                       

метонімію [26]. На думку У. Еко, метонімію потрібно потрактовувати як 

вихідний троп, який ґрунтується на ланцюжку асоціативних суміжностей 

[308, с. 123]. Водночас представники Льєзької групи на чолі з Ж. Дюбуа, 

доводять, що є проміжні форми тропів, які взаємодіють між собою. 

Основною фігурою пропонують вважати синекдоху [174, с. 188 – 192].  

На різниці між цими мовними явищами наголошував В. О. Скиба. Він 

наполягав на тому, що синекдоха не є різновидом метонімії. На його думку, 

«синекдоха не виводить художника за межі всього визначеного діапазону: 

частина – ціле, вид – рід. Синекдоха у справжнього художника завжди  

оригінальна, займає своє особливе місце. Це гра художника з поняттями 

через зміни їх обсягу заради виразності. Але, називаючи частину замість 

цілого, художник має на увазі ціле, чим підкреслює характерне в образі. 

Синекдоха допомагає висловити багато чого, до того ж меншою кількістю 

слів. Синекдоху часто використовують у повсякденній мові» [235, с. 70 – 73]. 

Ураховуючи всі попередні інтерпретації, подаємо власне тлумачення 

метонімії в художньому мовленні. На нашу думку, метонімія – це 

семантичний процес, у якому виникає мовне оформлення різноманітних 

відношень суміжності, що їх установлює свідомість людини між 

концептуальними категоріями предметності, кількості, належності тощо. 

Синекдоху визначаємо як один із видів метонімії, зокрема кількісний тип 

семантичного перенесення. 
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1.2.3. Перифраза як особливий засіб вторинної номінації 

 

Концептуальні засади щодо визначення лінгвальної природи, стильової 

специфіки перифразових номінацій висвітлено в наукових розвідках 

вітчизняних і зарубіжних мовознавців: І. З. Ільїної [103], Г. З. Розанової 

[220], Л. М. Синельникової [232; 231], Л. В. Шубіної [302], В. П. Григор’єва 

[62], Г. М. Малажай [154], В. І. Орлової [176], Є. С. Регушевського [214], 

І. Ю. Кобилянського [112], Н. М. Сологуб [246], А. С. Єлізарова [86], 

Л. В. Грехнєвої [61], Г. П. Євсєєвої [81; 79], О. А. Копусь [124], 

В. П. Москвина [166], М. О. Сиривля [233], Т. І. Битєвої [31], 

О. В. Євдокимової [85], Ю. С. Макарець [151; 148; 149] та ін. Проте окремі 

питання, які стосуються значення перифразових номінацій, їх видів, 

співвідношення з іншими мовними одиницями досі відкриті.   

У лінгвістичних студіях побутує неоднозначна думка щодо 

інтерпретації перифрази як мовного явища  (номінативної або стилістичної 

одиниці), немає єдиної думки про її категорійні та структурні особливості. 

Так, наприклад,  І. Ю. Кобилянський [112], О. М. Кожин [115] уважають, що 

найменшою одиницею, за допомогою якої може виражатися перифраза, є 

словосполучення, а Є. С. Регушевський [214] та Н. М. Сологуб [246] 

схиляються до думки, що перифраза може бути виражена як 

словосполученням, так і словом, а іноді й цілим реченням. З огляду на це, 

актуальною постає проблема подальших досліджень природи перифрази. 

У науковій літературі немає єдиної думки про те, предметом якої галузі 

мовознавчої науки є перифраза. Так, М. П. Коломієць [119], 

Є. С. Регушевський [214] розглядають явище перифрази в лексикології, 

О. С. Юрченко [304] – у фразеології, І. Ю. Кобилянський [112] – у 

синтаксисі. На думку В. В. Зайцевої, недостатня чіткість у потрактуванні 

сутності перифрастичних одиниць зумовлена тим, що деякі мовознавці не 

диференціюють поняття «перифрастичної мови» і «перифрази», тобто не 

проводять межу між здатністю мови виражати те саме чи схоже значення 
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різними засобами, з одного боку, і конкретними мовними одиницями, що 

функціонують у текстах і мають відповідну логіко-психологічну основу, 

образну семантику й відповідну структуру, – з іншого [98, с. 79].   

Перифраза привертала до себе увагу ще в добу античності й стала 

об’єктом вивчення в античних теоріях стилю. Так, у контексті неоднослівної 

метафори образну перифразу як засіб увиразнення стилю розглядав 

Аристотель у своїй «Поетиці» [14, с. 170 – 171]. Перифразу згадано й у 

римських трактатах про ораторське мистецтво. Її вважають засобом, який дає 

змогу риторам повторювати той самий зміст у різній формі [291, с. 234 – 240, 

246 – 247]. У «Настановах ораторові» Квінтиліан розуміє перифразу як 

риторичну фігуру, яка полягає в заміні традиційної однослівної назви 

позначуваного недослівним зворотом, що виконує функцію прикрашання 

стилю [8, с. 224 – 225]. 

Отже, у промовах ораторів античності перифраза виконувала функцію 

уникнення прямого називання небажаних явищ, що надавало думкам, які 

висловлював ритор, більшої привабливості й переконливості. 

Варто зазначити, що термін «перифраза» згадується і в «Лексиконі 

словенороському» Памви Беринди (1627 р.), де перифразою пойменовують 

описове, багатослівне називання того, що може бути пойменовано одним 

словом [29, с. 151]. 

Митрофан Довгалевський у поетиці «Сад поетичний» розглядає 

перифразу як явище, коли те, що можна передати одним чи кількома 

словами, пояснюється багатьма. Дослідник називає її широким словесним 

порівнянням, описом [73, с. 319].  

Щодо потрактування перифрази в сучасних мовознавчих студіях 

виокремлюють два основні підходи: ономасіологічний та стилістичний. Їх 

виокремлення є умовним, адже вони є невіддільними аспектами 

функціонування перифрази, як і будь-якої іншої одиниці мови. 

Прибічники першого, ономасіологічного підходу, кваліфікують 

перифразу як одиницю мови. Витлумачення перифрази як описового 
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найменування лягло в основу для подальших спроб дати їй дефініцію. На 

сьогодні інтерпретація сутності перифрази значно ширша, витлумачення 

терміна «перифраза» різне. На думку О. А. Галича, перифраза – це заміна 

прямого найменування предмета непрямим його означенням, даним у формі 

описового словесного зворота, що вказує на предмет, виділяючи його побічні 

ознаки [52, с. 218]. Автори «Літературознавчого словника-довідника» 

пропонують замість звичайної назви певного об’єкта й полягає в різних 

формах чого словника-довідника» зазначають, що це – «мовний зворот, який 

вжива опису його істотних і характерних ознак» [145, с. 532]. О. С. Юрченко 

зазначає, що терміном «перифраза» називають три принципово відмінні речі: 

прийом описового називання, засіб, за допомогою якого здійснюється цей 

процес, наслідок називання, а отже, перифраза – це складена мовна одиниця, 

що має лексичне значення [304, с. 22]. Ю. С. Макарець зводить пропоновані 

О. С. Юрченком аспекти сутності перифрази в синтетичне положення про те, 

що перифраза – це «засіб вторинної номінації, репрезентований  складеною 

мовною одиницею з неподільним значенням, яка в тексті здебільшого 

виконує роль стилістичного засобу (та це не єдина його функція)» 

[150, с. 22]. 

Ономасіологічний підхід полягає у визначенні перифрази як одиниці 

мовлення, яку використовують для вторинного називання понять, явищ 

навколишньої дійсності. Номінативний аспект потрактування перифрази 

висвітлений у наукових працях Г. З. Розанової [220], Л. В. Шубіна [302], 

Г. М. Моложай [154], І. Ю. Кобилянського [112], Н. М. Сологуб [245], 

Г. П. Євсєєвої [81], О. А. Копусь [124], В. П. Москвина [166], Т. І. Битєвої 

[31] та ін. У лінгвістичних розвідках, присвячених теорії перифрази, її 

розглядають так: Т. І. Битєва перифразою називає лексичну конструкцію, яка 

складається зі слова, що є домінантом, та власне перифразового сполучення 

[31, с. 28]; І. Ю. Кобилянський перифразою називає метафоризоване 

сполучення слів, яке, має одну чи кілька рис предмета, ознаки, дії, слугує 

засобом їх образно описової характеристики і є контекстуальним синонімом 
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до  слова, яке є основним їх найменуванням [112, с. 51]; Г. М. Моложай 

стверджує, що перифраза – це «семантично неподільне словосполучення, яке 

у процесі мовлення називає предмети, ознаки, дії й одночасно характеризує 

їх» [154, с. 10]; Ю. С. Макарець підкреслює, що перифрази є 

«оказіональними одиницями, різновидом засобів вторинної номінації, 

скомбінованих для певного контексту, поза яким вони  переважно втрачають 

своє значення, але, за умови частого використання, можуть не тільки 

зникати, а й переходити до мовної системи» [150, с. 15]. 

Серед інших характеристик перифрази, які дають змогу кваліфікувати 

її як лінгвальну одиницю, називають такі: замінність словом (Д. П. Вовчок 

[44], Т. І. Битєва [31]); семантична цілісність (Г. М. Моложай [154], 

Г. П. Євсєєва [81]); наявність оцінної характеристики (А. К. Мойсієнко [164], 

Г. М. Моложай [154], Є. С. Регушевський [214]); метафоричність 

(І. Ю. Кобилянський [112]); синонімічність стосовно первинної назви 

(Г. З. Розанова [220], Л. В. Шубіна [302], Є. С. Регушевський [214],); 

функціонування як одного члена речення (Д. П. Вовчок [44], Н. М. Сологуб 

[246]), неоднослівність (описовість) (Г. М. Моложай [154], 

І. Ю. Кобилянський [112], Г. П. Євсєєва [81], Н. М. Сологуб [246]).  

 Зауважимо, що замінність перифрази словом – одна з її 

найважливіших ознак [31, с. 25]. Проте Ю. С. Макарець висловлює думку 

щодо уточнення цього положення. Дослідниця звертає увагу на те, шо 

перифразова  номінація може бути замінником не лише однослівної назви, а 

й назви, вираженої словосполученням. На підтвердження своєї думки 

дослідниця наводить приклад евфемістичної перифрази страшна знахідка, 

вихідним значенням якої є «мертва дитина». Авторка робить висновок, що 

доречно говорити не про замінність перифрази одним словом, а про 

семантичну неподільність, тобто позначення одного поняття, що при 

семантико-синтаксичному підході зумовлює його функціонування як одного 

члена речення [150, с. 16 – 17]. 
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Наявність оцінної характеристики – визначальна характеристика 

перифрази. Так, Є. С. Регушевський підкреслює, що перифрази є образно-

описовими й переносними найменуваннями предметів, явищ, осіб тощо 

[213, с. 492], основне призначення яких – посилити виразність, дієвість 

тексту [80, с. 6]. Такої ж думки дотримується і Н. М. Сологуб, яка вказує на 

те, що і метафоричні, і описові перифрази завжди є носіями оцінного 

значення. Дослідниця підкреслює, що вони ніколи не бувають звичайними 

лексичними паралелізмами до наявних назв [245, с. 109]. Науковець серед 

чинників комбінування перифразів називає такі: підсилення  емотивно-

оцінних якостей мовлення, поповнення арсеналу експресивних засобів, 

«освіження і збагачення виражальних ресурсів, збагачення змісту поняття, 

яке заміняють», вияв ставлення автора до позначуваного [245, с. 100]. 

І. Ю. Кобилянський зазначає, що всім перифразам властива 

метафоричність. Саме вона відмежовує їх від звичайних необразних 

описових зворотів [112]. Проте Ю. С. Макарець уточнює цю думку. 

Дослідниця підкреслює, що метафоричність не варто вважати загальною 

ознакою для перифраз, адже існує група логічних перифразових номінацій. 

Вони близькі до дефініцій, яким не властива образність (наприклад: 

стародавнє село на березі Псла – с. Великі Сорочинці) [150, с. 19]. 

На синонімічності перифрази щодо замінюваного слова або 

словосполучення акцентують свою увагу Г. М. Моложай [154],  

М. П. Коломієць [119], Є. С. Регушевський [214] та ін. Так, Г. З. Розанова 

переконує, що між перифразою і перифразованим словом наявні особливі 

синонімічні відношення, специфіка яких полягає в тому, що обидві мовні 

одиниці мають той самий денотат [220, с. 27 – 29]. Г. М. Моложай тлумачить 

перифразу як образний синонім слова, що від первинної назви відрізняється 

тим, що має стилістичні та семантичні відтінки й слугує для докладнішого 

вираження думки [154, с. 21]. 

Однак Д. М. Шмельов зазначає, що можливість позначити той самий 

денотат різними словами не є свідченням їхньої синонімічності [299]. Їхню 
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синонімічність заперечує і Т. І. Битєва. Дослідниця переконана: важко 

погодитися з тим, що відношення денотативної тотожності – один з 

особливих видів синонімії, якщо виходити з позиції витлумачення синонімії 

як семантичного явища, тобто відношень, які наявні між словами або словом 

і сполученням слів за їхнім значенням, а не здатністю позначити той самий 

предмет [31, с. 37 – 38].  

Неоднослівність і описовість є сутнісною ознакою перифразових 

найменувань. Зауважимо, що вираження перифрази дериваційно непохідним 

словом у багатьох дослідників викликає сумнів через несумісність їхньої 

семантики. Зокрема, Г. З. Розанова [220], І. Ю. Кобилянський [112], 

Г. П. Євсєєва [81] уважають, що слово має надто загальне значення 

порівняно з перифразою. Проте Ю. С. Макарець наголошує на тому, що 

слова-композити, утворювані на основі словосполучень, такого обмеження 

не мають і можуть бути структурною моделлю утворення перифраз. На 

думку дослідниці, вони зберігають описовість, яка була властива вихідним 

словосполученням, але становлять одне ціліснооформлене слово [150, с. 18].  

Стилістичний підхід репрезентує витлумачення перифрази як 

стилістичного засобу. Проте мовознавці не дійшли єдиного висновку у 

визначенні її видової належності. Одні лінгвісти визначають перифразу як 

стилістичний прийом, інші – як троп. Так, наприклад, у межах стилістики 

перифразу до тропів відносять О. Д. Пономарів [186], Л. І. Мацько [159], 

М. М. Кожина [115] і потрактовують її як зворот, який замінює назву 

предмета, явища описом їхніх суттєвих ознак. 

На тому, що перифраза є стилістичним прийомом, наголошує 

Л. В. Підкамінна. Мовознавець зазначає, що в основі перифрази є непряме, 

описове позначення предметів, осіб, явищ дійсності, яке має переважно 

емоційно-експресивний характер і на основі певної ознаки, істотної в 

конкретному контексті, формує оцінку, сприяє яскравості, виразності 

зображення [183, с. 60]. О. В. Євдокимова наголошує на тому, що перифраза 
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є «стилістичним прийомом, який заміняє назву явища, предмета описовим 

виразом» [85, с. 13].  

Ю. С. Макарець підкреслює, що неоднозначність у витлумаченні 

видової належності перифрази могла б бути усунена за умови розв’язання 

питання про її входження до лексико-семантичної чи синтаксичної сфери 

мови, оскільки, на думку мовознавця, саме в цьому полягає основна 

відмінність між тропами та стилістичними фігурами [150, с. 13]. Так, у 

літературознавчому словнику-довіднику «троп» визначений як «слово, 

вживане у переносному значенні для характеристики будь-якого явища за 

допомогою вторинних смислових значень, актуалізації його «внутрішньої 

форми» [145, с. 679], а «стилістична фігура» – це «незвичний синтаксичний 

зворот, що порушує мовні норми, вживається задля оздоби мовлення» 

[Там само, с. 641]. Орієнтиром для розмежування стилістичних фігур і тропів 

є положення про те, що фігури належать до рівня синтаксису, тропи – до 

лексики. Ю. С. Макарець стверджує, що «формальна репрезентованість 

більшості перифраз одиницями синтаксичного рівня (словосполучення й 

речення) дає підстави окремим дослідникам віднести його до стилістичних 

фігур, однак семантична неподільність і вторинність значення, а також 

можливість вживання в ролі перифрази окремого слова спонукає розглядати 

його серед тропів» [150, с. 14]. 

У нашому дослідженні на позначення засобу вторинної номінації 

використовуємо термін у формі жіночого роду перифраза. Як синонімічні до 

терміна «перифраза» вживаємо терміни «перифразова номінація», 

«перифразова одиниця». 

Отже, спостерігаємо відсутність чіткого визначення щодо видової 

належності перифрази. На думку Ю. С. Макарець, це зумовлено тим, що 

дослідники уникають називати гіперонім у дефініції [Там само, с. 14]. Так, 

наприклад, Ш. Баллі перифразу трактує як «вільне і спонтанно народжуване 

алегоричне вираження тієї ж думки» [26, с. 126]. У визначенні, яке подане у 

«Словнику лінгвістичних термінів», перифраза є описовим зворотом мови 
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або стилістичною фігурою, тропом, за допомогою якого передається зміст 

іншого слова, виразу, шляхом підкреслення якоїсь особливості, істотної в 

певному контексті, ситуації [53, с. 185]. 

Аналіз запропонованих дефініцій перифрази дає змогу визначити її як 

стилістичний прийом, що залежно від своєї структурної схеми, 

представлений фігурою або тропом. 

Отже, перифраза є вторинною описовою номінатемою, скомбінованою 

мовцем для повторного називання денотата, який уже має первинну назву та 

містить оцінний компонент. 

 

1.3. Методологія дослідження вторинної номінації в українській 

художній прозі початку ХХІ століття 

 

Об’єктом дослідження є вторинні номінації у мовотворчості прозаїків 

початку ХХІ ст. Предметом вивчення є лексико-семантичні, структурно-

граматичні особливості вторинних номінацій у сучасному  художньому 

дискурсі, аналіз стилістичних функцій, які виконують вторинні номінації, 

зафіксовані в мовосвіті сучасних авторів. 

Дослідження здійснено в кілька етапів, на кожному з яких було 

використано лінгвістичні методи, що відповідали меті й завданням роботи. 

На першому етапі сформовано теоретичні засади дослідження. 

Проаналізовано теоретичні наукові джерела з теми дисертаційної праці, 

розглянуто різні підходи до кваліфікації основних понять і термінів, 

використаних у дослідженні, зокрема уточнено сутність таких понять, 

«первинна номінація», «повторна номінація», «вторинна номінація», 

«метафора», «метонімія», «синекдоха», «перифраза». Узагальнення підходів 

мовознавців до явища номінації дало змогу зробити висновок, що первинна 

номінація узагальнює суспільний досвід людини. Вторинна номінація є 

явищем складнішим, оскільки вона змінює семантичний компонент 

внутрішньої форми мовної одиниці для переосмислення мовної дійсності. 
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Метафора й метонімія слугують базовими компонентами у формуванні 

змісту вторинних найменувань у процесі переусвідомлення попереднього 

значення слова. Перифраза як різновид вторинної номінації є скомбінованим 

мовцем вторинним описовим найменуванням для повторного називання 

позначуваного явища навколишньої дійсності, що вже має первинну назву та 

містить оцінний компонент. 

Основним методом дослідження на першому етапі був аналітичний 

метод. Для диференціації основних термінів дослідження застосовано метод 

дефініційного аналізу. 

Другий етап передбачав формування бази вторинної номінації 

(метафори, метонімії, синекдохи, перифрази), добір фактичного матеріалу, 

його систематизацію та лексико-семантичну класифікацію. Вторинні 

номінації вилучалися методом суцільного вибирання, тобто шляхом відбору 

вторинних номінацій у порядку їх виявлення в текстах джерельної бази 

дисертації.  

Для аналізу та інтерпретації вилучених із текстів художньої прози 

початку ХХІ ст. вторинних номінацій у дослідженні застосовані методи 

опису й систематизації. Метод тематичної класифікації був використаний для 

розподілу вторинних номінацій за лексико-семантичними групами. Так, 

наприклад, серед метафоричних перенесень виокремлено природоморфну 

метафору, до якої належать зооморфна, фітоморфна, ландшатофморфна, 

міфоморфну, казкоморфну метафори та метафору-синестезію. З-поміж 

метонімічних перенесень виокремлено локальний, темпоральний, 

атрибутивний та казуальний типи перенесення. Аналіз перифраз дав змогу 

покласифікувати їх на такі лексико-семантичні групи: назви осіб, назви 

частин тіла та продуктів життєдіяльності людини, назви держав, населених 

пунктів, географічних об’єктів, назви матеріальних продуктів праці, назви 

корисних копалин, назви фауни і флори,  назви понять військової справи, 

назви організацій, установ, відділів, назви релігійних понять, назви 
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астрономічних об’єктів та природних явищ,  назви понять літератури, 

журналістики тощо.  

Використання методу кількісних підрахунків дало підстави 

стверджувати, що з-поміж метафоричних перенесень переважають 

зооморфна, вегетоморфна метафора та антропоморфна. Кількісно значно 

меншу групу формує метафора-синестезія, міфоморфна та казкоморфна 

метафори. Серед метонімічних перенесень переважає локальний тип, 

кількісно малу групу формує темпоральний тип. З-поміж перифразових 

номінацій найчисельнішою групою є та, яку вживають на позначення назв 

осіб, назви держав, населених пунктів, флори і фауни та назви матеріальних 

продуктів праці. Незначну кількість найменувань охоплюють групи із 

синекдохічними типами перенесення.  

На третьому етапі дослідження застосовано описовий метод, 

спрямований на систематизацію мовних одиниць, та метод компонентного 

аналізу, за допомогою якого проаналізовано структурно-граматичну 

специфіку вторинних номінацій у сучасній українській художній прозі. 

Ураховано семантичний потенціал головних і залежних слів, що утворюють 

образні сполучення з різним компонентним складом. 

На четвертому етапі за допомогою методів семантико-стилістичного, 

функційного, контекстуального аналізу, а також описового методу було 

проаналізовано стилістичні функції вторинних номінацій. 

Отже, розв’язання поставлених у дослідженні проблем сприятиме 

глибшому розумінню функціонування вторинних номінацій у сучасному 

українському літературному процесі та в українській мові зокрема. Поетапне 

дослідження фактичного матеріалу та застосування комплексу 

загальнонаукових та лінгвістичних методів сформувало належне 

методологічне підґрунтя для визначення основних понять дослідження, 

усеохопного лексико-семантичного, стилістичного та структурно-

граматичного аналізу вторинних номінацій в сучасній українській художній 

прозі. 



 49 

Висновки до розділу 1 

 

Проаналізовані теоретичні питання сформували ґрунт нашого 

дослідження, підсумовуємо таке. 

Мовна номінація є передусім процесом найменування, тобто 

перетворення фактів позамовного середовища в набуток системи і структури 

мови, і водночас його результатом. Розрізняють поняття первинної, 

повторної та вторинної номінації.  

Первинна номінація, ґрунтуючись на предметно-чуттєвому 

сприйманні, є узагальненням передусім суспільного досвіду людини й 

витворенням мовного досвіду пізнання. Це надання імен предметам, явищам, 

об’єктам довкілля, які ще не мають свого мовного позначення. Ґрунтуючись 

на предметно-чуттєвому сприйнятті, вона узагальнює суспільний досвід і 

реалізує пряму функцію називання. Повторна номінація характеризується 

тим, що постійний денотат може мати декілька номінантів, що вже 

називалися раніше. Вона передбачає повтор лексичних одиниць з метою 

урізноманітнення найменувань того самого об’єкта в певному контексті. 

Вона виконує важливу текстотвірну функцію: забезпечує семантичну і 

структурну зв’язність тексту та оновлює його лексичний інвентар. Вторинна 

номінація слугує узагальненням мовного досвіду. Вона змінює семантичний 

компонент внутрішньої форми мовної одиниці й використовує її як 

асоціативно-образне переосмислення мовної дійсності. 

Підґрунтям вторинної номінації загальномовних значень у 

мовотворчості сучасних українських письменників є метафора, метонімія та 

її різновид синекдоха і перифраза. 

Сутність метафори полягає в уживанні слова, що позначає певний 

предмет, явище, дію, ознаку для номінації іншого предмета на основі їхньої 

подібності, яка ґрунтується на порівнянні за асоціацією, а отже, метафора 

виникає в мові тоді, коли реалія породжує певні асоціації суб’єкта пізнання. 

Процес виникнення нового знання супроводжується порівнянням, 
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проведенням аналогій між об’єктами на концептуальному рівні, бо це 

закладено в самій природі мисленнєвих операцій людини. Подібність 

функції, зовнішня чи внутрішня схожість ‒ це ті ознаки, на основі яких 

відбувається метафоричне перетворення вихідних значень. 

Метонімія ґрунтується на логічній близькості предметів, якостей, 

процесуальних ознак. Наслідком процесу метонімізації є мовне оформлення 

різноманітних відношень суміжності, що їх установлює свідомість людини 

між концептуальними категоріями предметності, кількості, належності тощо. 

Синекдоху визначаємо як різновид метонімії, а саме кількісний тип 

семантичного перенесення. 

Специфіка перифразування як способу творення вторинної номінації 

полягає в контекстуальній заміні якогось найменування описовим 

висловленням, що охоплює актуалізовану в певному контексті ознаку чи 

властивість об’єкта найменування. Перифраза слугує вторинною описовою 

номінантемою, скомбінованою мовцем з метою повторного називання 

денотата, який уже має первинну назву й містить оцінний компонент.  

Поетапне дослідження фактичного матеріалу із застосуванням 

комплексу загальнонаукових та лінгвістичних методів сформувало необхідне 

методологічне підґрунтя для проведення аналізу семантики і структури 

вторинних номінацій, їхніх стилістичних функцій в українській художній 

прозі початку ХХІ ст. 
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РОЗДІЛ ІІ 

ТИПОЛОГІЯ ВТОРИННИХ НОМІНАЦІЙ  

В УКРАЇНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 

 

Механізм вторинних перенесень у досліджуваному художньому 

дискурсі ґрунтується на взаємодії двох критеріїв, а саме: звідки беруть 

найменування і куди його спрямовують. З огляду на це типологію вторинних 

найменувань, що постали внаслідок процесів метафоризації чи метонімізації, 

вибудовуємо на основі напрямів перенесення семантики базових лексем, 

унаслідок яких метафора чи метонімія втілюються в нових найменуваннях, 

які розширюють репертуар засобів стилізації художнього тексту.  

 

2.1. Типологічні ознаки метафоричних перенесень  

 

Українська постмодерністська проза – яскравий приклад використання 

метафори, яка є одним із засобів творення мовної картини світу сучасних 

письменників. У системі досліджуваних типів вторинних номінацій вона 

домінує (42 %). Залежно від ознаки, покладеної в основу метафоричного 

перенесення, у художній прозі початку ХХІ ст. виокремлено декілька типів 

цього засобу вторинної номінації. До них належать природоморфна, до якої 

належить зооморфна, фітоморфна та ландшафтна метафори, антропоморфна, 

міфоморфна, казкоморфна та метафора-синестезію. 

Природоморфна метафора. В основі природоморфної метафори 

лежить перенесення явищ природи на людину. За нашими підрахунками, 

вона становить близько 27,2 %.Тут виокремлюємо зооморфну, фітоморфну та 

ландшафтну метафору.  

Зооморфна метафора. Зооморфна метафора (17 %) ґрунтується на 

перенесенні рис представників тваринного світу на людину. Метафори, в 

основі яких лежить зіставлення тварини й людини, вживають на позначення 

реалій світу фауни. Вони характеризуються системою асоціацій, пов’язаних 
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із певною твариною. У семантиці зооморфних метафор поєднані 

денотативний та кононативний компоненти. Денотативний віддзеркалює 

зв’язок між знаком і поняттям,  конотативний – закріплює у структурі 

значення семи образності, оцінки, емоцій, інтенсивності вияву певної ознаки. 

О. В. Лазер-Паньків підкреслює, що зооморфна метафора залежить від ролі, 

яку представники тваринного світу відіграють у житті людини. Мовознавець 

наголошує на тому, що досить часто характер і змістова спрямованість 

емотивних асоціацій визначаються не властивостями тварини, а 

стереотипними уявленнями про неї [139, с. 392]. Характер подібності, в 

основі якого лежить метафоричне перенесення зоореалій, різноманітне: 

зовнішня подібність, особливості поведінки тощо. Т. А. Єщенко слушно 

зазначає: «Уподібнення тваринам було (є) онтологічною основою світогляду 

як первісної, так і сучасної людини. Мовно-естетичне сприймання і 

змалювання навколишньої дійсності мовцями через тваринну семантику 

допомагає зрозуміти сенс людського буття, зробити наочними і сенсорно 

пізнаваними свої ідеї, відчути гармонію космосу, у якому всесвіт – люди – 

тварини – рослини становлять його неподільну єдність» [84, с. 229]. 

Уживання зооморфної метафори виявилося домінантним. 

За характером виконуваних функцій зооморфна метафора, якою 

активно послуговуються письменники початку ХХІ ст., охоплює декілька 

груп, що входять до відповідного метафоричного контексту: 

1. Назва тварини → людина, подібна до цієї тварини за порівнюваними 

інтелектуальними здібностями, характером, особливостями поведінки 

тощо (5,8 %). Залежно від того, яка зооморфна реалія покладена в основу 

метафоричної номінації, цю групу диференціюємо на такі підгрупи: 

1.1. Зоометафори, які містять назви тварин (2,5 %), напр.: свиня, шкапа,  

мавпа, горила, орангутанг, буйвол, бичок, телиця, теля, бугай, корова, 

ведмедик, видра, лис, коза, вівчарка, баран, мишка, пантера, тигриця та ін. 

Метафоричні перенесення, в основі яких лежать назви тварин, виражають 

ставлення до об’єкта, який вони називають, і мають додаткову інформацію 
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про нього. Вони вказують на зовнішній вигляд, вік, вдачу, характеристики 

суспільної поведінки людини тощо. Пор.: Я свиня, і маю жити у свинарнику! 

Я – свиня! (79, с. 165). У наведеному прикладі свиня уособлює закріплений в 

уяві образ бруду та неохайності. …тоді до дона підійшов Хорхе – та мавпа, 

що супроводжувала земельного магната в готелі (55, с. 34) – метафора 

мавпа позначає людину з непривабливою зовнішністю. Ця тигриця з Гаїті? 

Може, зв’язана з вуду чи ще з якоюсь чортівнею? (71, с. 30) – ідеться про 

жінку запальної вдачі. Шкапа зі стаканерії приперлась. Повний повалій 

(18, с. 290) – метафору вжито на позначення жінки поважного віку. Горила 

тренованим рухом викрутив механіку руку, бійці тої ж миті притисли його 

до землі (22, с. 168); – Буйвол! Ти воротар-мотала. Ми граємо! (90, с. 314); 

Загойдалося над Софією, молодою дояркою, глибенюще осіннє небо, коли 

«бичок» [..] повалив її на стерню під скиртою… (87, с. 157); – Ребра 

поламаєш, ведмедику! – веретеном вислизнула з лещат (87, с. 285); Іван 

хмурить брови. Супиться. Міркує. У нього суперник [..]. Такий собі 

здоровенний бугай (75, с. 59). Зооніми горила, буйвол, бичок, ведмедик, бугай 

позначають сильних та кремезних чоловіків. У неї три доньки. Живуть 

поверхом вище. Грубі такі корови (116, с. 55) – ідеться про дівчат із зайвою 

вагою. Що це була робота [..] сільської видри, вона не сумнівалася й 

хвилечки (83, с. 203) – метафору видра вжито на позначення злої жінки. 

Отже, фахівець своєї справи журналіст Титаренко розумів: без спогадів 

старого лиса [...] все решта – уривки… (63, с. 20) – ідеться про хитрого 

чоловіка поважного віку. …тут раптом ця тупа коза [..] пробігла, 

хвостиком махнула, [..]  і тікає в Індію до чувака, якого знає днів зо п’ять 

(50, с. 267); От курка дебільна… Господи, а може, в неї тріпак, хламідії… 

(31, с. 89) – зоонім курка позначає нерозумну жінку. Я виродок. Розумієш, 

справжній виродок. Не пристосований до життя ізгой, – уже й не 

намагаючись здолати істерику, схлипувала Віра. – Виростили з мене 

монстра. Агресивну вівчарку… (97, с. 97) – ідеться про агресивну жінку. Ти 

ба, стерво вухате, – під ним земля западається, а воно ще й курву за собою 
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тягне. Що ж вона собі думала, ця телиця намахана? (110, с. 42) – метафора 

телиця позначає жінку легкої поведінки. Орися доньчину руку відпустила, 

стала над нею. – Ну що мені з тобою робити, теля вперте? (23, с. 21) – 

ідеться про вперту людину. Дана не одразу зрозуміла, що він їй говорить, і 

Іванові, цьому загальмованому орангутангу, довелося повторити 

повідомлення двічі… (106, с. 28); – Estúpdos! Барани тупоголові! Вишкварки! 

(55, с. 82) – метафори орангутанг, барани вживаються на позначення 

нерозумних чоловіків. …пан Андрій переключив свою увагу на власну 

секретарку, але ця була маленькою сірою мишкою, і секс із нею не уявлявся 

панові Андрію як щось особливо приємне (29, с. 169) – ідеться про несміливу 

закомплексовану  дівчину. …Таумі Ремпбелл, величній, могутній пантері 

(71, с. 107) – метафора позначає впевнену в собі жінку.  

1.2. Зоометафори, які містять назви птахів (1,4 %), напр.: круки, яструб, 

орел, сорока, баклан, журавель, лебідь, синиця, курча, півники, індик та ін. 

Орнітоніми, які використовують у своїх художніх творах письменники 

постмодерного періоду, здебільшого характеризують внутрішні та зовнішні 

якості осіб, їхній соціальний статус. Пор.: Круки зацікавлено зиркнули на 

Орфея й один процідив: – Ходять тут всякі! (88, с. 26); Яструб скочив у 

машину й поїхав, а дівчина лишилася стояти ні в сих, ні в тих (96, с. 97). 

Метафоричні найменування круки, яструб вжито на позначення жорстоких, 

хижих людей. – Йди, сороко, – сказав. Або ж рота на замок. І ключик сховай 

(75, с. 59) – ідеться про жінку-пліткарку.  – Коротше, баклани, – раптом 

подав голос Коча. – Всі чули, що сказав бос: валіть звідси (37, с. 232); Яким 

чином ця курка зможе впоратися зі стількома різнопрофільними фірмами, 

коли навіть швидку нормально викликати не в змозі? (7, с. 410). Зооморфізми 

курка, баклани вжито на позначення нерозумних людей. – Що я маю з тобою 

робити. Ти ж зовсім ще курча!!! (92, с. 163) – ідеться про молодого, 

недосвідченого юнака. …потім Леда вирахувала: квіти почали приносити 

після того, як у Леди з’явився… Лебідь… (106, с. 80). Метафора лебідь 

позначає граційного, відданого чоловіка. Журавель кивнув, простягнув 
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механіку візитку, мовляв, зідзвонимось (20, с. 89). У наведеному прикладі 

орнітонім журавель уособлює закріплений у суспільній уяві образ високої 

людини.  – Значить, так, орли – Санчо кинув свого м’яча на землю… 

(90, с. 171) – ідеться про мужніх чоловіків.  Тут я просто синиця, а 

статечна дама в темному капелюсі залишилася в місті… (96, с. 7). 

Метафору синиця вжито на позначення низького соціального статусу жінки. 

Він підвівся, зробив крок до клумби. – Ее, молодьож, чого це ви розійшлися? 

Ану, тихіше мені, півники (64, с. 3) – ідеться про бешкетливих дітей. Ви 

просто маленький самовдоволений індик, з куцою лінією розуму і без лінії 

долі… (79, с. 29 – 30) – метафора індик називає пихатого чоловіка. 

1.3. Зоометафори, які містять назви риб (1,2 %), напр.: лящ, лосось, 

в’юн, тюлька, івасі, золота рибка та ін. Пор.: В’юн [..] дивився на мене, але я 

бачив, що очі його неживі. Провів долонею по його повіках (120, с. 311); 

«…прощайте, тату. Прощавайте і простіть». – «Бог простить». – сказав 

Лящ (120, с. 148); – Івасі, – хихикнула вона, поправляючи спідничку (18, 

с. 284); Вася: «Напиши листа Лососю, він же нам ковбики має привезти!!!» 

(50, с. 227 – 228). Іхтіоніми в’юн, лящ, івасі, лосось ужито на позначення 

чоловіків за різними ознаками: зовнішністю, рисами характеру. 

Низький соціальний статус персонажа позначає іхтіонім тюлька. Пор.: 

Тюлька, коротше. В морі таких крупняків, як вони (50, с. 161). В основі 

перенесення лежить уподібнення людини до цього виду риби, яка є однією з 

найменших у водному середовищі. Сукупне найменування крупняк авторка 

вживає на позначення осіб високого соціального статусу. 

Привертає увагу іхтіонім золота рибка. Традиційно із золотою рибкою 

асоціюється атмосфера чарівності, адже в казках вона виконує бажання, її 

часто порівнюють із загадковою дівчиною. Проте І. Роздобудько номінацію 

золота рибка вживає на позначення дівчини з рудим кольором волосся. Пор.: 

– А ти справді золота рибка, вірніше – руда… (110, с. 138). В основі 

метафоричного перенесення лежить кольорова характеристика іхтіоніма.  
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1.4. Зоометафори, які містять назви плазунів (0,3 %), напр.: змія, 

гадюка, черепаха, ящірка, крокодил та ін. Пор.: – І нічого їм не скажи, 

гадюкам! – Слава КПРС смачно сплюнув (62, с. 176); – От змія... – 

розлютилася Тетянка (22, с. 164). Метафори змія, гадюка вжито на 

позначення підступних, лукавих людей. Вони лежали на мокрій траві, і 

ящірка боялась поворухнутись, їй здавалося, що вона от-от помре, 

збезчещена, нікому не потрібна (96, с. 53) – ідеться про рухливу, швидку 

жінку. Бідний Окрю виривався, коли санітари в’язали його, і, показуючи на 

мене пальцем кричав: – Ловіть черепаху, ловіть черепаху! (48, с. 46) – 

метафору черепаха вжито на позначення повільної людини. Перші дві 

панночки, яких він попровадив у наш бік, видалися безнадійними 

крокодилами (11, с. 38) – ідеться про некрасивих жінок. 

1.5. Зоометафори, які містять назви земноводних та молюсків (0,2 %), 

напр.: слимак, равлик, ропуха, каракатиця та ін. Вони позначають 

зовнішність людини, пор.: Я знав, що видобути щось конкретніше з цього 

равлика – марна справа… (11, с. 60); – Драстуй, Олюню, драстуй, онучко, – 

Гнат Юрович потягнувся слинявими губами, намагаючись потрапити їй в 

щоку. Враз кинув на мене підозрілий погляд: – А це що за слимак із тобою? 

(37, с. 166); На стійці сиділа, астматично дихаючи, величезна ропуха… 

(91, с. 145); Каракатиця, яка, вочевидь, вдула найбільше зубрівки, почала 

знічев’я гугнявити собі під ніс… (49, с. 93). Зооморфізми равлик, слимак, 

ропуха, каракатиця вжито на позначення художніх персонажів, які мають 

бридку зовнішність. 

1.6. Зоометафори, які містять назви комах (0,2 %), напр.: жук, цвіркун, 

трутень, саранча, бджілки, комар та ін. Метафоричні номінації цієї 

підгрупи вживаються на позначення зовнішності людини, рис характеру, 

морально-етичних якостей. Пор.: – Якщо і саранча, то дуже гарненька 

(79, с. 82) – ідеться про симпатичну дівчину. Автор використовує назву 

комахи в незвичній характеристиці, адже саранча звичайно викликає 

негативні асоціації, пов’язані зі шкодою, яку вона може завдати довкіллю. 
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Або: – Хіба ці знання можуть стати причиною твого страху? – Ні, 

комарику… (85, с. 16) – метафора комарик має позитивне емоційно-оцінне 

навантаження. 

Негативні морально-етичні якості передають зооморфні метафори 

трутень, цвіркун, жук. Пор.: …з точки зору користі для суспільства, готи, 

як на мій погляд, абсолютні трутні… (38, с. 77) – ідеться про персонажів, 

які не роблять нічого корисного для суспільства, дармоїдів. А цей, – Йостек 

тицьнув пальцем у бік Аліка, – цей жук скористався моментом (28, с. 242). 

Метафора жук позначає хитрого чоловіка. – Після жнив не оженишся з 

горбоносою, шию скручу. – За що? – За те, що слова не дотримав. Нам 

таких цвіркунів не треба! (22, с. 81) – ідеться про несерйозного чоловіка.  

Позитивні якості художніх персонажів письменники передають за 

допомогою метафори бджола, яка є уособленням невтомної праці. Пор.: 

…вчив їх бути [..] бджілками, не боятися вулиці… (90, с. 287) – ідеться про 

дівчат, які важко працюють.  

2. Частина тіла тварини → частина тіла людини (3,9 %). Метафори 

цієї підгрупи вживаються на позначення різноманітних частин тіла, напр.: 

писок, ласти, клешні, ратиці, копита, щупальця, філейки, ікла, різці та ін. 

Пор.: Натруть на терці буряків червоних, та вималюють писки – та й до 

церкви йдуть (83, с. 241) – ідеться про обличчя. Євген остовпів. Через стіл, 

широкий настільки, наскільки має бути, в чиновника саме такого рангу, 

простяглося, випорснувши з рукава темно-сірого офіційного костюма [..] 

щупальце (87, с. 340); …менеджери дивляться на нього, прикрившись 

ластами… (117, с. 147); Він показав мені клешнею на стіл і повторив, щоб я 

сідав читати (27, с. 68). Метафори щупальце, клешня, ласти вжито на 

позначення рук. – Треба реально ворушити ратицями… – пішов до 

порожнього столу (26, с. 17); – Переставляй копита, – лопнула надутим із 

жуйки пузирем… (18, с. 284); …її могли б збісити такі натуралістичні 

зображення її потворності – обвислих філейок, випуклих шинок… (9, с. 33) – 

ідеться про ноги. Я здригаюся, а Кровосакєр лише шкіриться, демонструючи 
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свої жахливі нарощені ікла (38, с. 84); Я озирнувся і наштовхнувся на 

безбарвний погляд білих лінз і вишкір широкого червоногубого рота, з якого 

манірно визирають білі різці (38, с. 86). Метафори ікла, різці позначають 

зуби.  

3. Динамічна сфера життя тварини → динамічна сфера життя 

людини (2,7 %), напр.: розлетітися, скакати, виповзати, брикатися, 

лягатися, хвицяти, гарцювати, пастися, наїжачитися, скалитися, 

шкіритися, ластитися, вити гніздо, злигатися та ін. Метафори цієї лексико-

семантичної групи називають різні процеси життя людини. Так, наприклад, 

на позначення дій «виходити», «повертатися» вживаються метафори 

розлетітися, виповзти, поскакати. Пор.: …ще не розлетілися по світу інші 

пацани (31, с. 220); Я поскакав додому, нервово озираючись та тулячись 

попід стіни (7, с. 142); …баба Килина з мазанки виповзає (26, с. 76). 

Метафоричні номінації пастися, брикатися, лягатися, хвицати, 

гарцювати, скакати сучасні письменники вживають на позначення дій 

тварин, перенесених на дії людини. Пор.: Бодя сопів, брикався, а вирвавшись, 

бігав і лякав дівчат… (56, с. 116); Під час розігріву італійський чудо-форвард 

ставив підніжки одноклубникам, лягався і штовхався (90, с. 133); – Ага! – 

щосили загорлав Казимир, [..] хвицаючи під столом ногами (38, с. 67); 

…одногрупники [..]  збиралися на дачі й гарцювали під Продіджі (50, с. 308); 

Бадьорим кроком скачуть Лорна, Йостек і Жанна (29, с. 126); Пальці у 

дівчини чорно-фіолетові – не інакше, як паслася у чорниці (29, с. 23). 

Метафори із семантикою динаміки також позначають різноманітні 

емоційні стани людини, зокрема агресії, гніву, неприязні. Пор.: Вартівники 

наїжачилися… (87, с. 9); Жіночка продовжує запопадливо скалитись… 

(55, с. 219); – Он як? – шкіриться математичка. – А якби хокей любив, то 

прийшов би в клас на ковзанах? (90, с. 234). Метафора лащитися викликає 

позитивні емоції, пор.: Алевтина цілувала чоловіка, [..] ластилася… 

(79, с. 96). Ідеться про жінку, яка подібно до тварини, що пеститься до 

людини, ніжно горнеться до свого чоловіка. 
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Привертає увагу загальновживане метафоричне словосполучення вити 

гніздо, що означає процес облаштування гнізда птахами. Проте в 

мовотворчості сучасних українських письменників трапляється це 

метафоричне словосполучення з іншою семантикою. Людина, на відміну від 

птахів, не лише облаштовує житло, а й створює сімейний затишок та 

піклується про нього протягом усього життя. Пор.: …двоє дочок 

повиростали, звили сімейні гніздечка в містах… (87, с. 88).  

Негативні сексуальні характеристики людини повʼязані з метафорою 

злигатися. Пор.: …ти оце з ним без любові злигалася? – тільки запитала 

Маруся (22, с. 145) – ідеться про жінку, яка мала інтимні стосунки з 

чоловіком без кохання. Авторка порівнює її з твариною, статевий потяг якої 

ґрунтується лише на інстинкті. 

4. Звуковимова тварини → звуковимова людини (2,4 %), напр.: вити, 

гаркнути, сичати, сокотіти, іржати, щебетати, туркотіти, фиркнути, 

ревти, скавуліти, мурчати та ін. Метафори цієї лексико-семантичної групи 

позначають різні емоційні стани людини: гнів, радість, смуток, тривогу, 

роздратування, збудження, задоволення, хвилювання, здивування, страх, 

страждання. Пор.: – Не вий! – гримнув «Мурло»… (87, с. 168); Потягнути за 

ковдру боялася – міг гаркнути. А то й обматюкати (87, с. 54); – Таких 

подружок, – злісно засичала дівчина, – я би різала і солила (88, с. 64). 

Метафори вити, гаркнути, сичати передають почуття гніву. – А-а, так-так, 

– радісно засокотіли бабусі (10, с. 76); Грабіжники дружно іржали… 

(87, с. 170); …Мій ґазда в Бутині, не знати коли й вернеться, – щебетала 

молода жінка… (44, с. 94). Метафори іржати, сокотіти, щебетати вжито 

на позначення почуття радості. …Ликера туркотіла, що він безхребетний, 

усі об нього мешти витирають… (87, с. 90); Доходяга, – презирливо фикнув 

я. –Ти ж ніби раніше нормально плавав (55, с. 171). Метафори туркотіти, 

фиркати передають роздратування. – Саню, – закричала Катя. – Я зовсім не 

знаю цього чоловіка… – Не знаєш? – ревнув Саня. – Зараз ми довідаємося… 

(73, с. 225). Яків впився і почав голосно скавуліти… (18, с. 266). Метафори 
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ревти, скавуліти позначають почуття страждання. …Інколи мурчала [..], але 

головне – не ставила своїх безглуздих запитань (13, с. 110). Метафора 

мурчати передає почуття задоволення. 

5. Сукупність тварин → сукупність людей (1,5 %), напр.: зграя, отара, 

табун, стадо, виводок, череда, рій та ін. Метафоричні найменування цієї 

підгрупи позначають кількісні характеристики певних осіб. Пор.: …проблеми 

як такої не існує: довкола ширяють табуни потенційних женихів 

(101, с. 159); Накурена отарка враз як по команді потяглася до дверей… 

(91, с. 111); Лесик, звісно, уперся, набичився, але ж їх налетіла ціла зграя і 

всипали йому таких нагаїв, що Лесик тиждень відлежувався (122, с. 28). 

…рій хлопців гудів за нею, де б вона не з’являлася (83, с. 114); Настигло мене 

юнацьке горе: за Оленкою хлопці ходили чередою… (44, с. 18); Ми стадом 

гуляли по набережній, зустрічали схід сонця… (105, с. 108); …повзуть 

блаженні церковні бабці [..] і виводок недомірків зі святими іконами в 

коротеньких покручених руках (30, с. 120).  

6. Житло тварини → житло людини (0,5 %), напр.: гніздо, барлога, 

кубло, нора, лігво, стійло, дупло та ін. Пор.: …життєва буря [..] вибила 

людей на час із їхніх родинних гнізд, і вони заглибились у ліси… (94, с. 11); 

Вряди-годи вона перед сном думала, що треба б урешті розстаратися по 

службі та здобути нове дупло… (96, с. 50); Семпльований і Павук на повному 

серйозі вважали себе останніми романтиками у загниваючому лігві 

гопніків… (27, с. 62); З барів із гральними автоматами викидали останніх 

нічних відвідувачів, ті безтурботно підіймались і тяглися до своїх нір… 

(36, с. 223); У крихітному однокімнатному барлогу на Харківському сидять 

рядком мама і Луцик… (23, с. 179); …грошей на те, щоб зняти номер у цьому 

кошмарному стійлі у нас немає… (90, с. 128); Всі нормальні готелі заповнені, 

наперед ви не бронювали, і вам дісталося якесь кублище  (52, с. 209).   

7. Дія людини, спрямована на тварину → дія людини, спрямована на 

іншу людину (0,2 %). Семантика метафор цієї підгрупи повʼязана з 



 61 

обмеженням дії, руху з різноманітними значеннями, напр.: захомутати, 

заарканити, стриножити та ін. 

Так, метафоричні найменування заарканити, захомутати традиційно 

викликають асоціації обману з метою поставити кого-небудь у залежність 

від когось. Пор.: Корниля заарканять москалі й котрась фудульна дівка 

(83, с. 69); Панночка вирішила мене захомутати, вийти заміж за іноземця – 

мрія кожної порядної дівчини (11, с. 21) – ідеться про дівчат, які намагаються 

вийти заміж. Тут спостерігаємо, що накидання аркана, хомута на шию 

тварини з метою обмеження її дій перенесено на процес, пов’язаний із 

звабленням дівчатами (жінками) чоловіків для вдалого заміжжя. Подібно до 

того, як людина намагається обдурити тварину та заарканити або захомутати 

її, так і жінки намагаються позбавити чоловіків свободи.  

Фітоморфна метафора. У своїх художніх творах сучасні автори 

активно послуговуються фітоморфною метафорою (8,1 %), сутність якої 

полягає в перенесенні ознак, процесуальних характеристик рослинного світу 

на людину. Во слугує яскравим засобом увиразнення мовотворчості прозаїків 

початку ХХІ ст. Т. А. Єщенко підкреслює, що з її допомогою відбувається 

створення неповторності й естетичної вартості авторської картини світу 

[84, с. 230]. Метафоричні образи з рослинною семантикою дають змогу 

передати особливе бачення світу, що реалізується в художньому тексті, 

властиве авторові та його персонажеві і характеризує їх. 

Фітоморфну метафору поділяємо на п’ять груп: 

1. Родовидова назва рослини → людина (3 %), напр.: квіточка, ружа, 

азалія, нарцис, перець, огірок, картоплинка, редька, апельсин, персик, реп’ях, 

чортополох, ялинка, кульбаба та ін. Метафоричні перенесення, в основі яких 

лежать назви рослин, уживають на позначення людини, схожої на відповідну 

рослину або подібну до неї за певними ознаками. Пор.: Моя квіточка 

трималася за мене, а я говорив – здається, дурниці… (7, с. 192) – ідеться про 

милу, беззахисну дівчину. Немов укопаний я став [..]: звідкіль ця ружа, де 

цвіла? (87, с. 69) – ідеться про дівчину, яку за її красу порівнюють із 
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трояндою – королевою квітів. – Какой девушка… – голосно сказав він. – 

Персік! (50, с. 85).  Метафору персик вжито на позначення молодої, «свіжої» 

дівчини. В її основі лежить перенесення смакових властивостей фрукта, який 

відзначається приємним ароматом та «свіжим» смаком, на художнього 

персонажа. 

Метафори цієї лексико-семантичної групи позначають емоційний стан 

людини. Пор.: Якщо ви людина вихована [..], то нізащо не зможете тупнути 

ногою на доброго самаритянина в національному майже одязі, щоби він 

перестав за вами йти й відчепився, реп’ях нещасний (51, с. 103). Біологічні 

характеристики рослини перенесено на чоловіка, який, подібно до реп’яха, 

«чіпляється» до мандрівників. …Дордже завбрав у неї наплічника. – Давай, 

азалія, моя тепер черга (51,  с. 261) – ідеться про вередливу дівчину, адже, 

відомо, що азалія – це примхлива кімнатна рослина. 

Фітометафори також указують на професійні та соціальні 

характеристики персонажів. Пор.: Для всіх – Сергій Федорович,  крутий 

перець, для мене – Джай… (23, с. 116) – ідеться про матеріально 

забезпеченого чоловіка. Або: [..] смертельними хворобами не хворів. Ти – 

огірок тепличний (3, с. 157); Вона стояла розгублена – тиха, домашня 

картоплинка, що не мала іншої відради, крім дитини (96, с. 131). Метафори 

тепличний огірок, домашня картоплина позначають соціально 

неадаптованих чоловіка та жінку.  

 За семантичним наповненням привертає до себе увагу метафорична 

номінація чортополох. Із цієї рослиною автор асоціює урядовців, які 

неналежним чином виконують свої обв’язки. Пор.: Погляньмо ж на наше 

політичне поле: скільки тут чортополоху (33, с. 23). З одного боку, 

чортополох – це рослина, яку шанують люди через її лікувальні властивості, 

а з другого – це бур’ян, колюча трав’яниста рослина, з якою регулярно 

борються. На позначення недобросовісних політиків Є. Дудар використовує 

перенесення характеристик другого значення. 
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Для вияскравлення якоїсь риси характеру персонажа, особливо його 

зовнішності, автори поіменовують своїх персонажів за зовнішньою 

подібністю до певної рослини – квітки чи дерева або за подібністю до його 

функцій чи ознак, напр.: нарцис, редька, ялинка, кульбаба. Пор.: – Ну що, 

добре повеселилися наші нарциси? – посміхнулася Едіт Береш, коли Стефка 

увійшла до кімнати (108, с. 200). Нарцисами авторка називає закоханих у 

себе колишніх акторів. …мала та ялинка ймення Уляна (75, с. 56); Редька 

дозбирала помідори, поставила ровер на колеса й обурена пішла геть з 

базару (51, с. 17). Метафори ялинка, редька позначають дівчат із зайвою 

вагою. Глянула збоку – кульбаба зів’яла, а не чоловік (26, с. 79 – 80) – ідеться 

про виснаженого чоловіка. 

2. Частина рослини, її плід → людина, частина її тіла (2,5 %), напр.: 

гілочка, тростиночка, пеньок, маківка, чорниці, волошки, диньки, яблука, 

обрубки, корчі та ін. Метафори цієї лексико-семантичної групи позначають 

зовнішність людини, її вік. Пор.: Гілочка! Давай уже! Виповзай із депресухи  

(23, с. 183); …я її не впізнав на фото. Тоненька тростиночка… (7, с. 419). 

Метафори гілочка, тростиночка позначають худорлявих дівчат. …ось якраз 

[..] найшов вам номер. З нього якраз сьогодні виїхав один шахтьор, а я, 

старий пеньок, і забув (38, с. 187) – ідеться про чоловіка поважного віку. 

Метафоричне перенесення частини  рослини, її плода здійснюється на 

різні частини тіла людини. Пор.: …розігнувся та як трісне чужого по 

маківці! Той звалився й не писнув (26, с. 160) – ідеться про голову. …твої 

чорниці бачили горіхи, ми йшли за ними босоногим полем (114, с. 206); 

…дивно було бачити дві юні волошки на кругловидому, але з борозенками 

зморшок обличчі (87, с. 89). Метафори чорниці, волошки вживаються на 

позначення виразних очей. …ті дві чорні диньки, два великих яблука, 

здавалося, от-от вискочать із плаття (75, с. 14) – ідеться про молочні 

залози. …коли в нього гноїлися обрубки, він марив по-українськи (68, с. 13); 

…він зненацька заплакав [..] і все показував нам, ніби виправдовуючись, свої 

руки, [..], розчепірені дерев’яні корчі… (43, с. 209) – ідеться про руки. 
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3. Стадія розвитку рослини → стадія розвитку людини (1,5 %). Стадія 

розвитку людини охоплює процесуальні характеристики народження, 

розвитку, старіння людини, які експлікують лексеми розцвітати, цвісти, 

наливатися соком, сохнути, зів’янути, перезріти та ін. Пор.: …вона розцвіла, 

налилась соком, перестала на всіх шипіти, ображатися на чоловіків… 

(18, с. 127);  Він – енергія юні, паросток, початок, цвітіння… (92, с. 203).  

Метафоричні номінації вживаються не лише для позначення фізичних 

особливостей розвитку людини, але й її емоційних станів. Пор.: …ти сама не 

своя, дівко. Невже за Валіком сохнеш… (71, с. 71). Автор переносить процес 

«вмирання» рослини на дівчину, яка виснажує себе через нерозділене 

кохання.  

Процес старіння людини характеризують метафори зів’янути, 

перезріти. Пор.: Зів’яла, як пізня квітка на крижаному повітрі. Донечко! 

(5, с. 174); …теж мені, перезрілий рокер! (106, с. 92) – ідеться про 

персонажів, які починають старіти. 

4. Нерахована сукупність рослин → нерахована сукупність людей 

(0,7 %), напр.: букет, оберемок, ліс та ін. Пор.: …останній оберемок 

депутатів зникає у машині-лійці, і вона починає гудіти й вібрувати (38, 

с. 10); Блукання в безмежному лісі жінок, що виростають на кожному кроці 

й манять тебе очима… (9, с. 37); …який букет жабурів: редактор, 

скульптор, музикант, поет… (87, с. 236).  

5. Динамічна сфера життєдіяльності рослини → динамічна сфера 

життєдіяльності людини (0,4 %). Метафори цієї лексико-семантичної групи 

ґрунтуються на перенесенні звукових характеристик життєдіяльності 

рослини на людину, напр.: шелестіти, витися, рипіти та ін. Пор.: До тями 

Саню повернув голос, що шелестів, мов очерет: – Скажіть що-небудь 

(96, с. 45); – І без тебе, Марковичу, знаємо! Годі нам тут голки у мізки 

встромляти! Оце рипиш… (20, с. 103).  

Ландшафтна метафора. Ландшафтна метафора моделює зображувану 

художню дійсність за подібністю до певної місцевості. У художніх текстах 
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сучасних прозаїків вона представлена групою є жива істота → нежива 

природа (2,1 %), напр.: гора, рівчак, рельєф, архіпелаг, скеля, вулкан та ін. 

Метафоричні номінації цієї групи ґрунтуються на перенесенні фізичних 

характеристик, зовнішності, емоційного стану, поведінки, віку людини на 

об’єкти неживої природи, зокрема, рельєф. Пор.: Мені справді потрібна 

ванна, потрібна купіль. Цікаво, що вигадала ця чорна гора? (71, с. 85) – 

ідеться про огрядну темношкіру жінку. – Де вони, знаю тільки я… – Звідки?.. 

– прохрипіла вона, безпорадно споглядаючи цю гору м’язів, що нависла над 

нею (110, с. 151).  Метафору гора м’язів вжито на позначення кремезного та 

сильного чоловіка. На неї глянула не за літами змарнована жінка [..]. 

Змучені очі з тьмяним поглядом, густий засів сивини, рівчаки зморшок… (87, 

с. 56) – ідеться про жінку у віці. …я служив тілу в квадраті… Збільшував 

об’єм, показував рельєф… Я – показове тіло… (3, с. 60) – ідеться про 

чоловіка спортивної статури. – Я п’ю шампанське, яким пригостив мене пан 

Юрко, – промовила Уляна, і тільки тоді [..] архіпелаг [..] розвернувся… 

(9, с. 58) – ідеться про некрасиву жінку. Скеля ось-ось буде взята. Вона 

мусить піддатися! Про це я бурмотів сам собі, повертаючись крізь усе 

місто додому… (87, с. 241) – ідеться про неприступну жінку.  

З погляду семантичного наповнення, цікавою є метафорична номінація 

вулкан, яку Люко Дашвар вживає на позначення розлюченого чоловіка. Пор.: 

Полкан – вулкан. Сіно – до біса. На Петра звіром… (23, с. 9). 

Загальновідомо, що найнебезпечнішою силою вулкана є його виверження, 

що супроводжується проривом магми (високотемпературного розплаву) на 

поверхню, яка після втрати газів перетворюється на лаву. Це становить 

небезпеку для будь-яких форм життя. Авторка переносить на художнього 

персонажа процесуальні ознаки динаміки вулкана. Так, як вулкан 

вивергається під тиском газів, так і людина під впливом певних життєвих 

обставин «видобуває» із себе негативні емоції, що становить небезпеку для 

людей, які її оточують. 
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Артефактна метафора. Артефактна метафора – яскравий засіб 

увиразнення мовотворчості  письменників початку ХХІ ст., сутність якої 

ґрунтується на перенесенні якостей людини на навколишній світ (5,8 %). 

Артефактну метафору репрезентує група створені людиною предмети → 

людина (2 %). Тут виокремлюємо декілька підгруп. 

1.1. Людина, схожа на відповідний предмет → предмет (1,1 %). 

Здебільшого відбувається «оживлення» предметів побутового вжитку, які 

вказують на вік, поведінку, фізичні характеристики, внутрішні якості людини 

тощо. Так, наприклад, на позначення зросту художніх персонажів ужито 

метафори тичка, шпала, жердина. Пор.: Розумні дівчата зазвичай невисокі. 

Хіба вам колись доводилося бачити розумну жердину? (9, с. 132); – Нема 

чому заздрити, – заперечувала я. – У тебе все гармонійно і пропорційно, а от 

я шпала (101, с. 37); Ніколи не доводилося спати з тичками? То й не 

пробуйте (9, с. 38). Метафори шпала, жердина, тичка вжито на позначення 

худорлявих жінок високого зросту. 

Метафори кухонний сервант, бочка, шланг, дрючок, свічка, прасувальна 

дошка, шафа, тумба, корзина, бомба, бідон уживають на позначення ваги 

персонажів. Пор.: Заборонялося приводити панночок із якимись фізичними 

вадами – калік, горбатих, кривих, сліпих і т. д. То мали бути винятково [..] 

«прасувальні дошки», «тумби»… (9, с. 112);  …Дека насуплено бурмоче, що 

це в тебе, шланг заштопаний, температура (31, с. 264); – Слухаємо уважно, 

– почув голос свічки (20, с. 193); Циркуль дратується: то кидає ногу 

мертвого на землю, то знову підіймає (30, с. 2) – ідеться про худорлявих 

персонажів. …заборонялося приводити панночок із якимись фізичними 

вадами – калік, горбатих, кривих, сліпих і т. д. То мали бути винятково [..]  

«тумби», «шафи»… (9, с. 112); …корзина, вчителька, хі-хі, підходить і 

пильно дивиться на Івана (71, с. 103). Комод. Мій товстий і красивий екс… 

(50, с. 154); Бідон жаліється, що зголоднів і час би вже щось кинути на 

кишку… (30, с. 11) – ідеться про персонажів із зайвою вагою. 



 67 

Цікавим є приклад із метафорою вішалка: – Ну й дивися на свою стару 

вішалку, – крикнула Миколаєва мати і поставила печатку… (96, с. 36). У 

суспільній думці за вішалкою закріпилося уявлення про худорляву дівчину 

високого зросту. Л. Пономаренко вживає цю метафору в іншому значенні й 

позначає нею стару худорляву жінку. 

Метафори цієї підгрупи позначать внутрішні якості людини, її інтелект, 

напр.: плуг, жилетка, флешка, кувалда, долото та ін. Пор.: …який із тебе 

бандюк, Міхал, ти ж плуг… (31, с. 210) – метафорою плуг пойменовано 

фізично сильного нерозумного хлопця. Коли він залишився без жилетки для 

шмарклів, коли усвідомив безповоротність Марійчиного рішення – миттю 

перестав слинити (97, с. 62) – метафору жилетка вжито на позначення 

співчутливої дівчини. 

За семантичним наповненням звертає на себе увагу антропоморфна 

метафорична номінація валянок, пор.: …мій Валя, – вона погладила його по 

голові, а він так і не підняв її, – як ти переконалася, не валянок (87, с. 63). 

Традиційно під валянком розуміють людину з повільною реакцією, дурня. 

Автор уживає цей предмет взуття з іншим значенням, протилежним, і має на 

увазі розумного, упевненого в собі чоловіка. 

1.2. Предмет → частина тіла людини (0,5 %). Метафори цієї підгрупи 

охоплюють реалії побутової сфери життя людини, напр.: жердини, лижі, 

гачок, макітра, каністра, вудки, граблі, витяжка та ін. Пор.: …в тебе були 

чудові ноги, всі діорівські-сен-лоранівські модельки на своїх жердинах мали б 

на вид таких ніг негайно піти й утопитися… (41, с. 24); – Івасюню! – 

брикнулась Тата. – Що? – Відсунь лижі (18, с. 290). Метафори лижі, 

жердини вжито на позначення ніг. – Ти ото свого гачка, – у ніс Тетянчин 

тицьнув, – не суй куди не треба! (22, с. 192) – ідеться про ніс. Тьомик рішуче 

захитав своєю кудлатою макітрою…  (90, с. 126); Треба відвішати тому 

мудакові [..], виловити його в коридорі, затягнути в туалет і настріляти по 

каністрі (31, с. 220). Антропоморфізми каністра, макітра позначають 

голову. Жіноцтво (ох, це всесильне жіноцтво) розмахалося вудками… 
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(96, с. 50); – Забери граблі! – несамовито верещала й брикалась вона 

(18, с. 284); Метафори граблі, вудки позначать руки. – О, точно. Можна 

замість слова «рот» казати «витяжка». Закрий свою витяжку! (50, с. 198) 

– ідеться про рот.   

1.3. Механізм, його характеристика → людина (0,3 %), напр.: робот, 

бетономішалка, гармата, криголам, тормоз, пентіум та ін. Метафори цієї 

підгрупи відображають технічну сферу та їх уживають на позначення 

зовнішності, фізичних характеристик, емоційного стану, особливостей 

характеру, поведінки, віку художніх персонажів. Пор.: Дурак ти і тормоз. 

Іди сюди бігом. Підсади-но маму! (51, с. 128) – ідеться про хлопця, який 

повільно реагує на зовнішні подразники. Сунув до апартаментів – криголам 

(20, с. 161); …ти повинен нейтралізувати мою подружку. – Оцю самохідну 

гармату? (9, с. 117); …не раз можна було побачити, як Андрон вишиває у 

центрі попід руку із черговою «тумбочкою», «бетономішалкою»… 

(9, с. 113). Метафори криголам, бетономішалка, гармата вживаються на 

позначення сильних, міцних людей. Проходить чергова зміна караулу: 

теліпання автоматів і рівномірний тупіт чобіт, вервечка безнадійно 

стомлених роботів на чолі з механічним сержантом… (117, с. 8) – ідеться 

про фізично та морально стомлених солдатів. – Тебе як звати? – Тата – 

буркнула вона. – Ната, чи що? – В’їжджаєш, пентіум? – зиркнула… 

(18, с. 284) – метафора пентіум вживається на позначення молодого хлопця.  

1.4. Механізм, частина механізму → частина тіла людини (0,1 %), 

напр.: двигун, локатор, шатун, лещата, комп’ютер та ін. Пор.: Зараз ми 

тільки налаштуємо ваш «комп’ютер». Віра здивовано подивилась на нього. 

– Так, так. Адже мозок схожий на цю розумну машину (110, с. 127) – ідеться 

про голову людини. – Ребра поламаєш, ведмедику! – [..] вислизнула з 

лещат… (87, с. 285). Метафору лещата ужито на позначення рук. 

Ничипоришині локатори пропустили всього кілька фраз (20, с. 156) – ідеться 

про вуха. Після того всі Момоти заворушилися, жваво запрацювали 

шатунами… (120, с. 119) – ідеться про щелепи. Люди не потребували палива 
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і не користувалися ключем, аби прокинутись зі сну. Вони не мали коліс, а 

їхній двигун був таким маленьким і немічним, що годі зрозуміти, як вони 

взагалі живуть  (48, с. 134) – ідеться про серце. 

Міфоморфна метафора. Міфоморфна метафора слугує яскравим 

засобом увиразнення мовотворчості сучасних прозаїків (5,7 %). Її сутність 

полягає в перенесенні ознак міфічних образів на людину.  

Вторинні номінації цього типу вживаються переважно для називання 

небажаних явищ, напр.: почварище, монстр, вампір, потвора, чудовисько, 

баба яга, кістяна нога, лісовик, босорканя, відьма, сукуба, мавка, бісеня, 

вовкулака, диявол, гоблін та ін. Так, для позначення художніх персонажів із 

низькими морально-етичними категоріями сучасні автори використовують 

метафори лісовик,  вампір, монстр, потвора, почварище, чудовисько. Пор.: А 

тоді Олька прибігла – та, всяке, чуєте, всяке вже кажуть в селі, що й вона 

ніби ваша коханка, [..] молоде почварище (75, с. 44); Я монстр! Маніяк! 

Вампір! Я висмоктую енергію, п’ю кров і втішаюся чужими муками 

(9, с. 17); – Ти убога безхребетна потвора! Чудовисько! (55, с. 190); Червоні 

також знали, якої пори лісовикові найзручніше провідати рідних, і влучили 

точно в ту ніч… (120, с. 134). 

Міфоморфні метафори позначають вік персонажів, зовнішність, рід 

занять, вдачу. Пор.: …ти – бестижа баба яга, тьху, костяна нога, думаєш, 

красива як нага?! (3, с. 141) – ідеться про стару, некрасиву жінку. 

…босорканям ніколи не показували корів, а як вони минали обійстя, то 

хрестилися (17, с. 71); …мати його сестри – то справжня відьма. Вона ще 

жива, хоча й дуже стара (66, с. 40). У наведених прикладах ідеться про 

жінок, які володіють надприродними силами та використовують їх на шкоду 

людям.  – Ну як там твоя сукуба? – Хто? – Мавка твоя (7, с. 117) – ідеться 

про молоду дівчину, яку автор порівнює із сукубою та мавкою (сукуба – 

демониця, яка навідувалася вночі до молодих чоловіків і викликала в них 

хтиві сни; мавка – злий дух, русалка); – Витяг знову свищика, бісеня… 

(96, с. 65). Метафору бісеня вжито на позначення малої дитини. – Прошу, 
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пред’явіть документи! – Вовкулака впер дуло карабіна в нагрудну ліву 

кишеню френча (120, с. 26) – ідеться про жорстокого більшовика, якого 

В. Шкляр порівнює з міфічною істотою – вовкулакою. Загальновідомо, що 

вовкулака – це людина, яка перекидається або перетворена на вовка 

(перевертень). Автор переносить на людину ознаку хижості, що притаманна 

цій тварині. – Пусти! – кричала з останніх сил. – Зараза! Душа ще пручалася, 

але то був сущий диявол (96, с. 88) – ідеться про чоловіка злої вдачі. – А ті 

двоє хто? – кивнув на підлітків, що зайшли в школу. – Дзьобнуті гобліни з    

7-В (18, с. 284). Метафорична номінація гобліни вживається на позначення 

дітей. Гобліни – неохайні, потворні міфічні істоти, близькі до бісів, гномів 

тощо. Ельф із доброю усмішкою приніс лате, за ним – пиріг (13, с. 46) – 

ідеться про офіціанта.  

Міфоморфні метафори вживаються із позитивним забарвленням, напр.: 

русалонька, фея, німфа, янголя. Пор.: – Гляньте, дядьку Моріс, русалка, – 

сказав молодший років двадцяти. – Справді, русалка. Фея (71, с. 165); 

Дитиною вона була дуже гарною. Справжнісіньке янголятко, синьооке й 

світлоголове (5, с. 179); – Офеліє, о німфо, – чула я за собою геометричний 

сміх дона Хосе, – любив тебе… (80, с. 164). Метафори русалка, фея, німфа, 

янголятко вживаються на позначення вродливих дівчат.   

Казкоморфна метафора. Сутність казкоморфної метафори  полягає в 

перенесенні ознак казкових персонажів на людей (2,4 %), напр.: пан Коцький, 

Колобок, Вовчик-братик, Лисичка-сестричка, сеньйор Помідор та ін. Пор.: – 

А як він виглядає, той твій пан Коцький? – запитала зненацька вона 

(51, с. 65); Колобок за два місяці втратив до двадцяти кілограмів ваги, і в 

його очах, мов у релігійного фанатика, з’явився хворобливий блиск 

(31, с. 197); – Ну що, вовчики-братики, – якусь мить водій вагається, чи не 

додати: і «лисички-сестрички», але це, на його думку, вже зайва 

фамільярність (69, с. 125); Я – буденне тіло з пропеченою спиною! [..]. Я – 

солом’яний бичок! (3, с. 32); – Боже, який я стиглий сеньйор-помідор! – 

милувався в заляпане дзеркало вбиральні… (51, с. 205). 
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Метафора-синестезія. Метафора-синестезія ґрунтується на природно-

біологічних властивостях людини одночасно переживати враження, одержані 

від органів чуття (1,9 %). Т. А. Єщенко підкреслює, що  під час синестезії до 

семантичних інновацій залучаються зорові, слухові, одоративні, смакові, 

тактильні образи, унаслідок чого виникає інтерференція різних видів 

сприймання довкілля, що створює у свідомості реципієнта-читача віртуальну 

ситуацію «реалізму» багатьох «реальностей» [84]. Тут виокремлюємо дві 

групи. 

1. Горіння → почуття людини (0,7 %), напр.: розпромінитися, сяяти, 

згаснути, згорати, загорітися, перегоріти, спалахнути, жевріти, погаснути 

та ін. Метафори цієї групи здебільшого вживаються на позначення 

емоційного стану людини. Пор.: Катерина влізла в дешеву китайську 

курточку, розцяцьковану штучним хутром, розпромінилася (26, с. 9); 

Дівчина засяяла і пройшла на середину кімнати… (7, с. 199); – Як? – щиро 

загорівся Макс. – Ніяк, – скривився Грегор (4, с. 18). Метафори сяяти, 

розпромінитися, загорітися вживають на позначення стану радості, 

вдоволення. Магнітофон замовкає. Втомлені, ми тихо жевріємо… 

(31, с. 23); – В мені вже все перегоріло! [..] – В мене до тебе вже нічого 

нема!!! (52, с. 25). Метафори жевріти, перегоріти позначають людей, у яких 

минули почуття. Я спалахнув, наче политий гасом смолоскип, і знову вхопив 

його за комір сорочки (55, с. 189) – ідеться про роздратованого чоловіка. 

…Елен трошки пробуксує [..] осяде, зсутулиться, погасне… (42, с. 75); Я 

починаю згасати. Я часто згасаю в компанії красивих дєвушок… (52, с. 83). 

Метафори згасати, погасати позначають невпевнених у собі дівчат. 

Метафори із зазначеним типом перенесення також уживаються на 

позначення швидкоплинності віку людини. Пор.: …вона дивилася на себе в 

дзеркало і думала: «Ну, от і згоріло твоє життя. Пенсіонерка!» (96, с. 86) – 

ідеться про жінку поважного віку. 

2. Просторова характеристика предмета → почуття людини 

(0,4 %). Метафори цієї групи репрезентовані метафоричними 
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словосполученнями глибока печаль, глибока ненависть, глибокий смуток. 

Пор.: З того часу змінювались лише ціни на алкоголь, головні ж учасники, 

постійні клієнти, лишались при своїх ролях, кожен на своєму місці, тому й 

говорити про них я можу безпосередньо, з придиханням, теплом і глибокою 

ненавистю (37, с. 166) – ідеться про чоловіка, який має негативне ставлення 

до суб’єкта, що характеризується відчуттям гніву. Глибока печаль не 

завадила все ж Бодьові напихатися консервою (9, с. 25); Цього було 

достатньо, аби й без того похмуре обличчя її приятеля вкрилося глибоким 

смутком… (9, с. 18). 

Архітектурна метафора.  В основі архітектурної метафори (1,1 %) 

лежить перенесення об’єктів архітектури  на людину. Вона репрезентована 

групою споруда, її частина → характеристика людини за зовнішністю, 

особливостями поведінки, напр.: фортеця, фасад, бетонна брила та ін. 

Пор.: Тоді як Хмельницький облягав Збараж цілих півроку, Вірину фортецю я 

взяв за місяць… (9, с. 124) – ідеться про неприступну жінку. …я не бачила 

людей, не дивилась углиб, подавала себе і в інших бачила тільки фасад, і була 

переконана, що мене вони образити не зможуть (95, с. 91) – метафору фасад 

ужито на позначення зовнішнього вигляду персонажа. …представник ЦК – 

бетонна брила в сірому костюмі – мовчав… (42, с. 110) – ідеться про 

кремезного чоловіка. У зазначених прикладах метафора архітектури 

пов’язана з частинами споруд і будівельними матеріалами. Вони 

асоціюються із міцністю, впевненістю художніх персонажів.  

Абстрактні поняття → людина.  Метафоричні номінації ґрунтуються 

на перенесенні обставин, подій, що пов’язані з обставинами, подіями, які 

викликають страждання, горе, щастя тощо (0,8 %), напр.: щастя, диво, 

напастюка, лишенько, горе, страшна новина та ін. Пор.: Його щастя [..], 

вночі постукало у маленьке віконце їхньої хатини, під яким він спав. У 

темряві світилися Улянчині очі (75, с. 30); Диво, яке прикотило на залитому 

брудом драндулеті, спочатку походило в передпокої, обдивлялося потріскані 

стіни… (96, с. 147). Метафори диво, щастя вживаються на позначення 
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персонажів, які викликають радість. Лишенько слухняно побрело за 

Марійкою (97, с. 65); Скілько б ти жер, напастюка! (96, с. 66); Страшна 

новина збивала до крові ноги на щербатих вулицях, щемно зойкала 

хвіртками… (87, с. 120); Жалість до жінки заповнює його благе і прозоре 

тіло. – Горе ти моє… (80, с. 176). Метафоричні найменування напастюка, 

страшна новина, горе позначають людей, які асоціюються з душевними 

переживаннями, смутком, а їхні дії завдають кому-небудь страждання, лиха.  

Колориту художнім текстам авторів початку ХХІ ст. надає група 

атмосферні явища, опади, погода, стан навколишнього середовища, пора 

року → людина (0,9 %), напр.: дощ, хмаринка, туман, стихійне лихо, 

тайфун, сніжинка, зима та ін. Вторинні номінації, які ґрунтуються на 

зазначеному типі метафоричного перенесення, позначають зовнішній вигляд 

людини, характеристики її душевного стану, вдачу. Пор.: Я розкажу своєму 

знайомому тайфуну – ми з ним потоваришували… (13, с. 143) – ідеться про 

чоловіка запальної вдачі. – Вітю, стихійне лихо… (96, с. 42). Зі стихійним 

лихом авторка порівнює чоловіка, який постійно щось руйнує і цим завдає 

шкоди. Ознаки «руйнації» цього природного явища, яке порушує нормальну 

життєдіяльність населення, знищує матеріальні цінності, переносяться на 

художнього персонажа. – Вибач, я не витерплю цього. Моя сніжинка не 

простить мені (29, с. 166) – ідеться про тендітну дівчину. …сторож 

ідентифікував цю туманну субстанцію, що пливла десь за півметра над 

землею, як Ганну Миколаївну (50, с. 166) – ідеться про жінку із зайвою вагою. 

З погляду семантичного наповнення цікавою є метафора хмаринка, яка 

позначає молоду дівчину. Пор.: – От-от! Це вона! Твоя! – Як моя?! – 

Хмаринка! Твоя улюблена! – Ти що, ревнуєш? – посміхнулася я. – Іще не 

вистачало! До кого? До цієї шмакодявки?! Навіть не думай! (8, с. 2). Ми 

вважаємо, що цей вторинний номінант має негативну емоційно-оцінну 

конотацію, оскільки художній персонаж вкладає у неї грубий, зневажливий 

зміст. 
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Привертає увагу метафорична номінація дощ, ужита на позначення 

персонажа, який зловживає алкоголем. Пор.: Дощ вивчав межі реальності за 

допомогою спиртних напоїв… (27, с. 11). На нашу думку, метафоричне 

перенесення ґрунтується на тому, що одним із основних складників будь-

якого спиртного напою є вода. Дощ – це рідкі опади у вигляді крапель води. 

Саме ознака «водянистості» переноситься на персонажа. 

Цікавою є метафора, у якій характеристика погоди пори року 

переноситься на внутрішній стан художнього персонажа. Пор.: – Люди 

кажуть, дівчина та… що хату в мене купила… гола по хаті ходить. – 

Брешуть, – відказала Уляна-зима (23, с. 90) – ідеться про жінку, яка не 

вірить у брехню. Авторка порівнює персонажа із зимою, порою року, яка має 

холодний клімат і найнижчу температуру повітря. «Холодність» асоціюється 

із неприйняттям неправдивої інформації.  

Отже, сучасні письменники використовують метафору для увиразнення 

свого художнього мовлення. Зокрема, активно послуговуються 

природоморфною, що є найпродуктивнішим типом метафоричного 

перенесення (27,2 %). Вона охоплює зооморфну метафору (17 %), що 

характеризує динамічну сферу життєдіяльності тварини, її індивідуальні 

властивості, фітоморфну, яка окреслює особливості біологічного існування 

рослин, перенесені на людину (8,1 %), ландшафтну, що ґрунтуються на 

перенесенні фізичних характеристик, зовнішності, емоційного стану, 

поведінки, віку людини на об’єкти неживої природи, зокрема, рельєф і 

кількісно становить меншу групу (2,1 %). Сучасні прозаїки також 

використовують артефакну метафору (5,8 %), метафори, які ґрунтуються на 

перенесені явищ природи на людину (0,9 %). Колориту мовотворчості 

сучасних письменників надає міфоморфна (5,7 %) та казкоморфна метафори 

(2,4 %). Привертають увагу кількісно найменші типи метафоричних 

перенесень, у яких реалізовано уподібнення людини до абстрактних 

категорій (0,8 %), метафори, що ґрунтуються на синестезії (1,9 %). 
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2.2. Структурно-семантичні типи метонімічних перенесень 

 

Яскравим засобом увиразнення мовосвіту сучасних українських 

прозаїків слугує метонімія (15 %), сутність якої полягає в перенесенні назви з 

одного об’єкта на інший, який асоціюється з ним за суміжністю [54, с. 53].   

Питання про типологію метонімічних перенесень також пов’язане з 

підходами до усвідомлення сутності метонімії як лінгвістичного явища. 

Зокрема, відомі спроби класифікації метонімічних перенесень у 

дослідженнях із лексикології, стилістики, теорії літератури. Однією з перших 

була класифікація Г. Пауля, який назвав метонімію  «перенесенням назви на 

основі просторових, часових зв’язків» [181]. Про природу локальних і 

темпоральних слів, семантика яких формується метонімією, писав ще 

М. М. Покровський. Мовознавець зазначав, що уявлення про предмети, дії, 

прив’язані культурно-історичними чи природними умовами до певного 

місця, викликають уявлення про це місце (асоціація уявлень за суміжністю); 

як наслідок імена, які відповідають цим предметам, діям використовують як 

імена локальні [185, с. 30 – 32]. У такий самий спосіб науковець визначав і 

просторові відношення. Повсюди, підкреслює дослідник, де умови життя або 

зовнішня природа пов’язують предмети та дії певним часом і які 

відповідають цим предметам і діям, або використовуються як темпоральні 

імена, або переходять у суто темпоральні слова [185, с. 36]. 

За класифікацією С. Ульмана, розрізняють темпоральний, 

атрибутивний, а також окремі моделі казуального типу метонімії («автор» → 

«винахід», «дія» → «результат») [282, с. 17 – 19]. Такі ж самі типи 

виокремлює С. С. Маслова-Лашанська. До просторової, часової і казуальної 

метонімії науковець зараховує просторову [157, с. 147 – 148]. Принцип 

класифікації, який ґрунтується на асоціації за суміжністю й відповідно до 

якого метонімія кваліфікується зі відношенням до казуального, локального, 

темпорального, атрибутивного типу використовують також О. К. Біріх [32], 

Л. П. Єфремов [89], М. В. Бондаренко [36]. 
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Як засвідчують приклади, в українській художній прозі початку 

ХХІ ст. частотність уживання метонімії нижча порівняно з метафорою. 

Г. М. Хмара підкреслює, якщо метафора є наслідком глибокого внутрішнього 

семантичного перетворення слова, то метонімія утворюється  на основі 

зв’язків простішого типу – асоціації за суміжністю. Її утворення не 

торкається глибинної сутності вихідного, номінативного значення 

слова. Відсутність складних багатоступеневих асоціацій, глибинної 

трансформації первинного значення, – зазначає дослідниця, – дає змогу 

говорити про простішу мотивацію цих утворень порівняно з метафоричними 

[289, с. 86]. 

У текстах сучасної української прози виокремлюємо чотири типи 

метонімічних перенесень: локальний, темпоральний, атрибутивний та 

каузальний. 

Локальна метонімія – один із найпродуктивніших типів 

метонімічного перенесення (6,2 %). Вона  зумовлена асоціативним зв’язком 

між певними просторовими поняттями.  Локалізація усвідомлюється мовцем 

як ознака, на основі якої можливе виокремлення особливого підкласу, члени 

якого відрізняються від однорідних об’єктів, узятих поза просторовими 

відношеннями [36, с. 14].  

Локальна метонімія охоплює декілька груп вторинних номінацій: 

місце → людина, місце → подія, які мають декілька різних видів. У межах 

метонімічного перенесення місце → людина (6 %) виокремлюємо п’ять 

підгруп: 

1. Територія, населена людьми → люди, що живуть на цій території 

(2,4 %). У художніх творах сучасних прозаїків цей тип метонімічного 

перенесення є продуктивним. Він забезпечує сприймання інформації про 

зображувані автором події, що відбуваються на певній території,  на яку 

вказує топонімічна назва. Ознакою локалізації  дії слугують орієнтири 

різного масштабу:  
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– країна, пор.: …наш селянин навчив Канаду сіяти й орати? (31, с. 9); 

…Україні залишився тільки тиждень. Один останній тиждень бурхливої 

осени вільних політичних дискусій по клубах і кав’ярнях (43, с. 29); 

– місто, пор.: Внизу в огнях і музиці гриміла Одеса (18, с. 145); …Київ 

носить сюди харчі, ліки та теплий одяг (43, с. 74); 

– село, пор.: – Ой ти, дівчино, з горіха зерня… – ридаючи різноголоссям 

підспівує вся Килимівка… (26, с. 10); Тиждень Рокитне гуляло й догулювало 

Марусине з Льошкою весілля (22, с. 53); 

– вулиця, пор.: …і весь Хрещатик дивився їй услід із захватом і 

любов’ю… (43, с. 221). 

У наведених прикладах назви країн, населених пунктів, вулиці вжито 

для називання людей, які там проживають. 

2. Приміщення, його частина → люди, пов’язані з ним за певними 

просторовими ознаками (1,8 %). Цей тип метонімічного перенесення 

охоплює назви різноманітних територій, на яких реалізується діяльність 

певного колективу: 

– приміщення, його частина → люди, які працюють у цьому 

приміщенні. Пор.: Новина про те, що Плющик одружується, мов грім, 

вразила всю поліклініку (101, с. 119); – А щоби його податкова загребла! 

(87, с. 251); Бюро перекладів кивало головами (37, с. 96); Міліція у відповідь 

лише сміялася (90, с. 205); Зрештою військкомат допоміг влаштуватися 

лісником (96, с. 81); Якщо ти назвеш румпель палицею, з тебе буде сміятися 

весь яхт-клуб (7, с. 256); Колгосп видав нам туристське спорядження, 

харчові продукти й ми вирушили… (44, с. 58); Військова частина вирішила 

передати Славка батькам через сержанта Сердюка (18, с. 246); Агенція 

гула як розбурханий вулик (110, с. 118); – Школа голову дурить. І придурка 

цього витягти треба… (62, с. 174); 

– приміщення, його частина → люди, які мешкають у цьому 

приміщенні. Пор.: Общага повільно прокидається, гуде, гримають двері, 

лунають голоси… (31, с. 214); Летіли дні, але жодна новина не 
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каламутила спокій замку  (5, с. 140); Барак спав, сопів, хропів, бурмотів 

(75, с. 160); 

– приміщення, його частина → люди, які перебувають у цьому 

приміщенні. Пор.: Отож, вагон жив своїм звичайним життям. Зате 

нетрадиційно жив тамбур (39, с. 22); На диво, купе стріло мене привітно 

(39, с. 43); Зала вибухає оплесками (38, с. 138); …ось уже вся сходова клітка 

заматюкалася… (11, с. 78); Намети всі сплять. Далеко знизу чути 

дзеленькання… (29, с. 47). 

3. Назва приміщення → люди, які в ньому перебувають (1 %). Пор.: 

У суботу «Оленяча Шкура» вирувала від збудження (27, с. 79); – За нас! – 

засміялась Марися, і її сміх розбудив сонний «Бабуїн» (18, с. 188) – ідеться 

про назви кав’ярень. У наведених прикладах назви приміщень ужито для 

називання людей, які там перебувають. 

В. В. Зайцева підкреслює, що такий тип зв’язку регулярний і має 

характер зумовленої необхідності [96, с. 84]. Частотність уживання 

метонімічних перенесень цього типу в мовотворчості сучасних письменників 

незначна, оскільки ознака перебування тієї чи іншої групи людей у певному 

приміщенні не є визначальною. 

4. Люди → спортивна команда (0,5 %). Пор.: Був, здається, 1978 рік. 

«Карпати» грали… (11, с. 139); На поле вже вийшли, коли «Лисоня» вже 

грала у новоствореній Лізі Східних областей… (6, с. 28 – 29); Варіант був 

один: «Динамо» мусило вигравати і виходити на перше місце (2, с. 36); …у 

старих радянських чемпіонатах важко порівнятися навіть із протистояння 

«Барсі» і «Реала» (2, с. 35). 

5. Назва країни, її столиця → уряд цієї країни (0,3 %). Пор.: Москва, 

вочевидь, сприймає не постать сусіда, а його позу (33, с. 22); – Чому Бог 

посилає нам цю погоду? Ватикан же молиться за Україну… – Ага, – 

погоджується він. – Іще за нас моляться Шрьодер, Квашнєвський, США, 

Грузія… (52, с. 84). 
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Метонімічні перенесення мають узагальнену  семантику, оскільки в 

кожній названій дії бере участь не весь уряд, а його представники. Спільним 

для наведених прикладів є компонент «політика держави». 

Друга група метонімії місце → об’єкт (0,2 %) репрезентована моделлю  

місце → дія, подія, пор.: Так, як їхнє «Разом нас багато» – одностайно й на 

повен голос, – Майдан співав тоді ще тільки один, уже позачасовий «хіт»: 

гімн України (43, с. 139) – тут територіальна одиниця (майдан) переноситься 

на події, що на ньому відбувалися. Метонімічне перенесення є 

загальнозрозумілим, в його основі лежить стійкий асоціативний зв’язок між 

назвою місця та подією, яка змінила долю України.  

Атрибутивний тип метонімічного перенесення ґрунтується  на 

асоціації ознаки й об’єкта, якому властива ця ознака (3,6 %). Специфіка цього 

перенесення полягає в тому, що предметний зв’язок між ознакою, не 

обмеженою класом предметів, і певним предметом чи явищем 

віддзеркалюється у свідомості мовця як нестійка, ситуативно зумовлена 

асоціація [36]. Саме це, на думку В. В. Зайцевої, актуалізує контекстуальність 

метонімічного перенесення ознаки на об’єкт, тобто переносне значення, що 

формується за рахунок такого перенесення, має суб’єктивний характер і 

відбиває особистий досвід людини [96, с. 93]. 

У межах атрибутивного типу метонімічного перенесення 

виокремлюємо такі групи: 

1. Звання (ступінь, вчене звання, посада) → людина, що має це звання 

(2,1 %), пор.: Дорогі парфуми струменять навсібіч. Не інакше, як доктор 

медичних наук. Професор. А може, й академік (87, с. 256);  

2. Найвищий орган державної влади → люди (1,1 %), пор.: Учора вдень, 

під овацію мільйонного натовпу, Верховний Суд заборонив Центральному 

виборчому комітету (ЦВК) проголошувати офіційного переможця… 

(43, с. 67). 

3. Назва фірми → продукт, який вона виготовляє (0,4 %). Пор.: Кожна 

шалава в Києві в гучах ходить (51, с. 57); 
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Отже, причиною закріплення метонімічних значень атрибутивних 

зв’язків слугує потреба номінації класу предметів чи явищ за прикметною 

ознакою. 

Каузальний тип метонімічного перенесення ґрунтується на причиново-

наслідкових зв’язках (2,7 %). У мові, як зазначає К. І. Міхальова, вони є 

універсальними, оскільки зумовлені причинними зв’язкам в об’єктивно 

існуючому світі [161, с. 153]. У межах цього типу в сучасній українській 

прозі виокремлюємо такі групи: 

1. Автор → його твір (2,3 %). Перенесення в цьому разі відбувається за 

кількома ознаками: 

– ім’я та прізвище автора → твір. Пор.: Я крав поезію та маловідомих 

українських забутих письменників ХІХ – початку ХХ сторіч, виданих у 50-60-

тих роках, коли я ще не міг їх придбати: Стефана Коваліва, Дніпрову 

Чайку, Любов Яновську, Тимофія Бордуляка, Грицька Григоренка… 

(11, с. 52); 

– прізвище автора → твір автора. Пор.: …коли вперше прочитала 

Цвєтаєву та Рембо, – я хотіла померти молодою й незайманою… 

(106, с. 53); І подумати: цитує Шекспіра й Байрона з першоджерел! У наш 

час!!! (110, с. 127); Модест тільки всміхався. Про своє думав. Тоді дочка 

спересердя Шекспіром вдарила: «Болотові болото рідне» (87, с. 19); Я 

швидко увійшла в темряву і сіла в останньому ряду. В костьолі дійсно йшла 

репетиція. Грали Баха (105, с. 52); – Зустрінемось на початку Чайковського 

(9, с. 152); 

– ім’я та ім’я по батькові автора → твір. Пор.: Ах, Тарасе Григоровичу, 

єдиний Ви наш, хто в ті дні на Майдані звучав абсолютно органічно, на рівні 

тодішніх колективних емоцій… (43, с. 17). 

2. Пісня → музичний гурт (0,4 %), пор.: У кишені заграв «Квін». 

Вологою рукою він витяг мобілу… (104, с. 3); «Гурт Тіни» подружився з 

«Мавкою» (58, с. 9). 
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У зазначених прикладах ім’я автора асоціюється із творами, що він 

написав. Тут відбувається перенесення за суміжністю. 

Темпоральний тип метонімічного перенесення у творчості сучасних 

письменників є менш чисельним (1,9 %). Його функціонування зумовлено 

передусім тим, що будь-яка подія відбувається в часі. Це сприяє формуванню 

стійких асоціацій між часом і подією, різними якісними сторонами існування 

об’єкта, позначеного часом тощо. Формується виокремлення об’єкта за 

часовим параметром його існування, що й стає підставою для семантичних 

змін [96, с. 89]. М. В. Бондаренко наголошує на тому, що будь-який рух, 

подія, процес мають просторову й часову сторони. Просторова виражає 

взаєморозташованість предметів, явищ, процесів. Часовий бік виражає 

процес зміни, становлення предметів і явищ [36, с. 17]. 

У межах темпорального типу функціонують вторинні номінації, утворені 

внаслідок перенесення ім’я історичної особи → режим, що панував під час її  

правління. Пор.: Діло було за Брежнєва. Часи були туманні, невиразні і 

сповнені тихого смутку (11, с. 11); Коли за Хрущова війнуло відлигою, він 

заходився писати спогади про табори… (90, с. 53); Україна пережила під 

Сталіним штучний голодомор 1933-го року… (43, с. 133). 

Метонімічне значення часто асоціюється з поняттям людей, які не тільки 

живуть у певний час і характеризуються тими чи тими якостями, що є 

прикметною ознакою періоду. Пор.: І основне: там нема нашестя «галичан» 

і ненависних «оранжевих»… Самі тобі голубі… Не життя – а голуба мрія… 

(33, с. 149). В обох прикладах означення формується на основі певних 

характеристик груп людей, властивих для окремого історичного періоду та 

ситуації. 

Крім цього, у досліджуваних текстах активно вживаними є вторинні 

метонімічні номінації в основі творення яких лежать такі види перенесень 

(0,6 %): 
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– тварина → хутро тварини → виріб із цього хутра. Пор.: Песець на 

комірі бордового демісезонного пальта… (79, с. 123); …зі стіни поглядає 

неймовірна красуня в горжетці з блакитної норки (106, с. 20); 

– тканина, хутро → виріб. Пор.: Песець на комірі бордового 

демісезонного пальта «джерсі» намок і зі стриженого став лисим 

(79, с. 123); 

–  форма державного правління → країна з такою формою правління. 

Пор.: …невже насправді можлива хоча б якась елементарна демократія… 

(44, с. 23); 

– ідеологія, політичний напрям → країна з такою ідеологією, 

політичним напрямом. Пор.: – Тс-с-с! – притулив пальця до губ нардеп. – 

Вокруг национализм, антисемитизм, ксенофобия (33, с. 86); 

– музичний інструмент → музикант, що грає на ньому. Пор.: Вигравала 

скрипка, вигравали молодечим завзяттям й очі скрипаля (87, с. 24); …тихе 

схлипування гітари немовби тримали тебе і не відпускали… (17, с. 92); 

…бубон витинає ритми, саксофон вряди-годи видає звуки, схожі на 

стриманий сміх… (44, с. 43); …цимбали тнуть, дріботять, дуріють… 

(44, с. 43); 

– танець → музика до нього. Пор.: – На дискотеках грають 

«подоляночку»? (79, с. 126); 

– рослина → плід цієї рослини. Пор.: І передай, щоб вона пила глід! Це 

дуже помагає! (11, с. 49). 

Отже, метонімія утворюється на основі зв’язків простішого типу – 

асоціації за суміжністю. Художня творчість сучасних письменників 

засвідчує, що найпродуктивнішим є тип локального метонімічного 

перенесення (6,2 %). Кількісно меншим є атрибутивне (3,6 %), каузальне 

(2,7 %) та темпоральне (1,9 %) перенесення.   

Мовотворчість письменників початку ХХІ ст. – яскравий приклад 

використання різновиду метонімії – синекдохи, яка функціонує в художніх 

текстах сучасних авторів як засіб вторинної номінації (10 %). Синекдоха  
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ґрунтується на принципі суміжності й характеризується кількісним 

співвідношенням між назвою предмета і його вторинною номінацією 

[96, с. 114]. На думку більшості дослідників, синекдоха як різновид метонімії 

має два основні типи перенесення частина → ціле і ціле → частина [97].  

Сучасні прозаїки у своїй творчості до синекдохи звертаються не так 

часто, однак у їхніх творах вона яскраво характеризує художніх персонажів. 

Однією із найпродуктивніших моделей синекдохічного перенесення в 

досліджуваних текстах є тип частина → ціле (9 %). Вона реалізується на 

лексичному (в іменникових, прикметникових, зрідка в дієслівних формах) та 

граматичному рівнях (уживання форми одного числа замість іншого). У 

межах цього типу виокремлюємо сім груп. 

1. Частина тіла → людина (3,9 %). Репрезентантами цієї групи є різні 

найменування тіла, органів людини тощо вжиті для різнопланової 

характеристики художніх персонажів, напр.: рівна спинка, витончені ніжки. 

Пор.: …я страшно нарікав би на себе, якби був із нею, якби став заручником 

власної любові до симпатичної і рівної спинки (31, с. 223); …бідолаха 

вчепився за витончені ніжки, що саме його оминали (97, с. 6). У наведених 

прикладах ідеться про вродливих дівчат. 

Назви частин тіла людини, ужиті у формі однини, слугують назвою 

конкретного персонажа. Пор.: …рука зробила вигляд, що нічого такого в 

тому ранці не намацала (2, с. 25); Протискаються між пасажиромасою зі 

своїм блайзером напоготові. Але жодна рука не дає мені мідяка! (3, с. 35); 

Морди обіцяли нас дочекатися і розібратися як слід (7, с. 29); У неї дитина 

від одного з таких фельдшерів – про це знаємо навіть ми, черепи (90, с. 12).  

Уживання групи частина тіла → людина у формі множини виконує 

функцію типізації середовища. Пор.: …богемні обличчя говорять про 

бурхливе життя (106, с. 65); …гучні суперечки на мить притихли, у вікнах 

будинків з’явилися цікаві голови  (80, с. 86); Гурт роззявлених ротів суцільно 

обступив квіткову клумбу (79, с. 126); Злі язики з театрального середовища 

подейкували: солове співає не тому, що відчуває незабарний схід сонця… 



 84 

(87, с. 309). Синекдоха богемні обличчя дозволяє уявити людей, які належать 

до одного соціального прошарку. Цікаві голови, гурт роззявлених ротів, злі 

язики узагальнено називають персонажів, об’єднаних спільним інтересом до 

певної події.  

2. Назва зовнішньої ознаки людини → людина, що є носієм цієї ознаки 

(2,5 %). Денотатами при такому синекдохічному перейменуванні слугують 

такі підгрупи: 

2.1. Назви верхнього одягу → людина в цьому одязі (1,3 %), пор.: 

Куфайки і куфайці, тілогрійки й тілогрійці, ватяники та ватянці 

проводжали модну Еліну дублянку чимось на кшталт єдиного каламутного 

колективного погляду… (91, с. 140); «Пальто, кидай все, переїзди в Київ!» 

(50, с. 230); Як дитина автоматично йде за повітряною кулькою в руках 

іншої дитини, Ведмедик пішов за «курткою»… (110, с. 115); ...сіра шубка 

розчинилася в темряві саду (55, с. 204); – І покотяться звізди в гієну огненну! 

– заволала хламида (120, с. 85); 

2.2. Назви видів одягу → людина в цьому виді одягу (0,4 %), пор.: 

Жовта спідничка та біла кофтина щезли у першій легківці із шашечками 

(87, с. 236);  

2.3. Назви аксесуарів одягу → людина в цьому аксесуарі (0,4 %), пор.: 

Господар зі сновидою прирекли вже пляшку синього коньяку (на честь синьої 

краватки) і докінчували пляшку червоного коньяку… (91, с. 87); Двома 

метеликами майнули за ворота бантики…  (87, с. 93); 

2.4. Назва головного убору → людина в цьому головному уборі (0,2 %), 

пор.: «Вовк: Тобі страшно? Червона Шапочка: Ні… Бридко» (91, с. 147); 

Смерть капелюшка настала зненацька (11, с. 96); 

2.5. Назви взуття → людина в цьому взутті (0,2 %), пор.: Затраскали 

двері, затупотіли чоботи… (91, с. 147); ...носики черевиків ледь черкали об 

сніг (17, с. 11). 

У зазначених прикладах художні персонажі визначаються за однією 

ознакою – предметом одягу, тобто назва одягу переноситься на персонажа. 



 85 

3. Назви приладів, їх частин, механізмів → людина (0,9 %), пор.: 

Окуляри зблиснули і обернулися до мене (7, с. 309); …з’являються поодинокі 

люди, сходить сонце. Виштрикуються стовпи стовпи електропередач. 

Корови і велосипеди (50, с. 147) – Тут зовсім немає квітів і дерев, – сміється 

слухавка. – Самі ресторани й бутики (106, с. 193). 

4. Назви предметів → людина (0,7 %), пор.: У СМТ багато кошиків, 

торбів і «кравчучок» вийшло, і зайшла якась смердюча вар’ятка з цілою 

зграєю собак на ремінцях… (91, с. 200); Клунок дригався і час від часу 

приглушено зойкав (38, с. 200); – Синочку, в училищі у тебе сьогодні вихідний, 

може, все-таки поїдемо… Ковдра піднялась і опустилась. – Відчепись… 

(87, с. 54). 

5. Голос → людина, що має такий голос (0,5 %). Пор.: …за білий рояль 

сів волоокий італійський тенор… (18, с. 37); …в кульмінації співу замовкли 

альти й сопрано… (18, с. 182); …«Лише п’я-а-а-ать хвилин…», – співає 

оксамитовий баритон… (101, с. 138); – Тепер ідіть! – патетично виголосив 

оперний бас. – Я маю це випити наодинці (106, с. 40).  

6. Орган людини → людина (0,3 %). Пор.:  Кілька співчутливих сердець 

визвалося нести бідаку в село (29, с. 89); …погнуті хребти супротивилися 

лихій долі на шляху до омріяного щастя (90, с. 293 ). 

7. Стан організму → людина (0,2 %). Пор.: Коли збезчещена вами 

цнота цікавиться, чи була для вас першою, не розчаровуйте: все одно не 

повірить (9, с. 126) – ідеться про стан жіночого та чоловічого організмів до 

моменту першого сексуального контакту і вживається на позначення 

художнього персонажа. 

До випадків синекдохи зараховуємо перенесення, коли прізвище однієї, 

зазвичай відомої, особи ідентифікує всіх, подібних до неї осіб за певними 

ознаками, пор.: Колись я уже писав: наша біда в тому, що борються за 

Україну, вмирають за неї Тютюнники… (33, с. 99) – відбувається 

перенесення назви з цілого на сукупність частин. Це перенесення можна 

трактувати як тип ціле → частина (0,6 %). 
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Привертає увагу вживання синекдохи, де прізвище та імʼя вживається 

як узагальнена назва за спорідненістю для позначення осіб як означеної 

сукупності (0,4 %), пор.: От бачиш. А вона прочитала. І не тільки його. А й 

купу інших там юмів і попперів (9, с. 115); Коли на «твоїх» «телесвободах», 

«шустеризадах» вільно розгулюють язиками імперфашисти маркови, 

митрофанови, рогозіни, затуліни [..] подумай: що це? (31, с. 131); Вони й із 

Чингізхана зроблять «Великого Українця»… Аби тільки… гроші… Але… 

рабиновичі їм підкинуть, а поповичі їм підсоблять… (31, с. 100). У 

наведених прикладах репрезентоване вживання від власного імені множини, 

яка, не набуваючи значення збірності, передає атрибутивні ознаки, сприяє 

увиразненню художнього тексту. 

Отже, продуктивним типом синекдохічного перенесення, який 

використовують письменники початку ХХІ ст. є частина → ціле (9 %). 

Частотність уживання типу ціле → частина (1 %) значно нижча порівняно з 

попереднім типом.  

 

2.3. Лексико-семантичні параметри перифразових номінацій  

 

У межах теорії перифразових номінацій значний науковий інтерес 

становить їх лексико-семантична класифікація, критеріями до визначення 

якої дослідники пропонують семантичну класифікацію первинних назв 

денотатів або опорних слів перифразового найменування. Так, 

Ю. С. Макарець зазначає: «Перифразові номінації є засобом вторинного 

найменування і мають оказіональну природу, тому їх семантичну 

класифікацію варто вибудовувати на основі тематичних груп денотатів, 

первинні назви яких вони заміщують» [150, с. 116]. 

Сучасна українська проза багата на перифразові номінації. У системі 

досліджуваних типів вторинних номінацій перифраза становить 33 %. 

Перифразові одиниці визначають актуальні тематичні сфери, у яких 

відбувається перефразування за ознакою співвіднесеності їх із позамовною 
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дійсністю. У художніх текстах творців української прози початку ХХІ ст. 

виокремлюємо такі основні тематичні групи, у межах яких відбувається 

перифразування:  

1. Назви осіб (5,7 %). Залежно від того, яка реалія покладена в основу 

перифразової номінації, цю групу диференціюємо на такі підгрупи: 

1.1. Перифрази на позначення назв осіб за властивими їм ознаками 

(3,2 %): 

1.1.1. За професією, родом занять (1,6 %): нащадок Гіппократа – лікар, 

працівник щита і меча – працівник прокуратори, люди в синіх халатах – 

прибиральники, люди в погонах – військовослужбовці, пацани у рясі – 

священики, служивий бальшой дарогі – працівник ДАІ, морський вовк – 

досвідчений моряк, мила дівчинка – повія, акули модельного бізнесу – 

досвідчені фахівці в галузі модельної справи, акули пера – журналісти, мен-

ін-блек – працівник спецслужби, служителі Феміди – судді, охоронці порядку 

– поліцейські; гроза бандитів – працівник вищого складу поліції, апостоли 

темряви – люди, які зловживають алкоголем, великий друг нікотину – 

курець, христові невісти – монахині. Пор.: Нащадок Гіппократа гроші взяв 

(11, с. 154); …можете тільки уявити, які епітети та побажання щоденно 

чують на свою адресу ці «працівники щита і меча» (7, с. 388); …люди у 

синіх халатах запаковують його у поліетиленовий мішок і виносять на 

сходи (110, с. 84); Ці дітки для будь-якої людини в погонах – велика здобич… 

(97, с. 161); …давай лягати спати, поки пацани у рясі Елвіса не затягнули 

(51, с. 84); – Ой, ну й холодно ж, правда? – довірливо звертаюся до 

служивого бальшой дарогі (52, с. 157); …вітру немає. Туман, – вставив своє 

слово мій «морський вовк» (7, с. 289); Їхні пропозиції практично нічим не 

змінилися з часів В. Берроуза: «Милу дівчинку не бажаєте, мастере?»… 

(11, с. 243); – Підступи конкурентів серед моделей чи акул модельного 

бізнесу, отже, малоймовірні? – спитала Таумі? (71, с. 112); Вона майже не 

терпіла епатажних «акул пера» і не розуміла, чому їм завжди давали 

«зелене світло»… (110, с. 8); У момент найвищого мого прозріння двері 
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кабінету розчахнулися й на порозі нагло постав мен-ін-блек. Погрожуючи 

жіночим феном, він гаркнув: – Всем стоять! Не двигаться! (48, с. 92); 

Навіть жінки-судді дивляться на жінок-адвокатів з недовірою, а що вже 

там казати про лисих, миршавих, череватих чи засушених, напахчених навпіл 

із тютюном служителів Феміди… (6, с. 17); Охоронці порядку взяли 

масовістю – військові дії були припинені до дев’ятої вечора (60, с. 43); За 

ним приїжджала службова машина, вона ж завозила грозу бандитів назад 

додому, коли не треба було спати на стільцях у відділі (64, с. 17); До кінця 

днів не зітреться з його пам’яті та картина, гідна пензля Ієроніма Басха. То 

була таємна вечеря апостолів темряви (67, с. 16); Її шкіра зраджує у ній 

великого друга нікотину (29, с. 32); – Горе, горе вам, невісти Христові! 

Гаспиди йдуть рогаті – будуть вас ґвалтувати! Тікайте! (120, с. 81). 

1.1.2. За політичними вподобаннями, належністю до певної партії 

(0,9 %): червоні карателі – комуністи,  помаранчеві – «помаранчева» 

демократична коаліція, путані – прибічники політики В. В. Путіна, небесна 

сотня – назва загиблих учасників акцій протесту (Євромайдану) в грудні 

2013 – лютому 2014 р., біло-голубі – прихильники української політичної 

партії «Партія регіонів». Пор.: …він повсякчас наводить нас на червоних 

карателів… (120, с. 96); …ціни на м’ясо за «помаранчевих»  збільшилися… 

(33, с. 22); …у цій блекоті народилися путані і їх політичні путани 

(33, с. 130); …ми дізналися, що то був день розстрілу Небесної Сотні  

(34, с. 81); …разючий візуальних контраст із «біло-голубими», які просто не 

пережили того, що пережили учасники революції… (43, с. 102). 

 1.1.3. Зовнішність (0,5 %): ляльки на ходулях – «золотий стандарт» 

жіночої краси (90-60-90),  синя панчоха – жінка, позбавлена жіночності, 

російський манікюр – неохайні нігті. Пор.: Мені самій більше подобаються 

жінки з довгим тулубом і короткими ногами, ніж масово кохані ляльки на 

ходулях (52, с. 35); Я б не хотіла, аби про мене думали, що я вже зовсім 

«синя панчоха» чи народилася в позаминулому сторіччі… (105, с. 18); 
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…навіть коли лягати спати з відчищеними нігтями, все одно прокинешся з 

«російським манікюром» (51, с. 192); 

1.1.4. Вікові характеристики (0,1 %): вік елегантності – 45 років, вік 

Ісуса – 33 роки. Пор.: Вони вийшли з під’їзду як молодята – стрункий білявий 

красень у смокінгу і вродлива жінка у віці елегантності (110, с. 13); – Хто 

тут живе? – отямила мене з задуми Мар’яна. – Жив. Поет Грицько Чубай. 

Понад десять років тому помер у віці Ісуса (9, с. 158). 

1.1.5. Соціальні характеристики (0,1 %): золота молодь – нащадки 

заможних родин, які розтринькують батьківські кошти, грошовий мішок – 

багатий чоловік. Пор.: На сніданок представники «золотої молоді» 

замовили відбивні… (108, с. 90); …у бокалі п’ятничного вечора змішували 

кричущий несмак у декорі, попсову музику, декілька «грошових мішків»… 

(13, с. 44). 

1.2. Найменування історичних осіб, політичних, спортивних діячів 

(1,9 %): вождь революції, перший сокіл – В. І. Ленін, другий сокіл – 

Й. В. Сталін,  Путаний – В. В. Путін, королева мод – Ю. В. Тимошенко, 

князь джунглів Європи, професор, пахан – В. Ф. Янукович, варильщик супов 

– Д. В. Табачник, Кучум-баша – Л. Д. Кучма, футбольний Піфагор – 

В. В. Лобановський. Пор.: …ми ледь не луснули від реготу, бо виявилося, що 

Ліда спиралася на лису голову вождя революції (9, с. 184); Подейкують, що 

Путаний почав підбивати клинці до нашої «королеви мод»… (33, с. 135); 

Скільки тобі ще треба, князю джунглів Європи, аби розбудити твою 

національну гідність… (33, с. 131); «Професор» признався, що вони ті ж 

самі, що були (33, с. 81); Над отим населенням «зони національних інтересів 

Росії» вирішили поставити «пахана» з зони. «Пахан» і сам повірив, «що 

достойний» (33, с. 46 – 47); …Путаний діє тими ж методами, що й фюрер 

третього рейху (33, с. 127); …улюбленці-числа зіграли свою гру проти 

футбольного Піфагора? (90, с. 27); Колись нав’язували «Думу про двох 

соколів»: «Перший сокіл – Лєнін, другий сокіл – Сталін»… (33, с. 55); 
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Юридичний вождь Кучум-баші зізнався: «Всі зрозуміли, що я працюю не під 

себе, а під Україну…»  (33, с. 15). 

1.3. Найменування митців, письменників (0,4 %): український 

Мікелянджело – Іоанн Георг Пінзель (скульптор другої половини ХVІІІ ст., 

який робив дерев’яні скульптури у храмах Львова і Тернополя), японський 

Шекспір – японський драматург Тікамацу Мондзаемон, Батько – 

Т. Г. Шевченко. Пор.: Його навіть іменують «українським Мікелянжело»… 

(66, с. 21 – 22); – Він справді японський Шекспір. – А загалом у Тікамацу 

щонайменше півтора десятка п’єс, які побудовано самогубстві закоханих 

(9, с. 164); Та й нам, Батьку, нелегко. На шляхах довгої і тернистої історії 

ми розгубили лицарів (33, с. 164). 

1.4. Найменування акторів, співаків (0,2 %): маленька дика принцеса – 

співачка Руслана, блакитний янгол – співак Еліс Купер, білява бестія – 

актриса Марлен  Дітріх. Пор.: …ідентифікувати «біляву бестію» мені не 

вдалося (48, с. 53); …це глухе грудне контральто видають голосові зв’язки 

«блакитного ангела»… (48, с. 55); Скажу більше – МАЛЕНЬКА ДИКА 

ПРИНЦЕСА повернулася в моє велике і червоне серце, натрусивши там 

добру купу порошку приємного враження (52, с. 118). 

2. Назви держав, населених пунктів, географічних об’єктів (4,2 %). У 

межах перифрастичних найменувань цієї групи ми виділяємо такі підгрупи: 

2.1. Назви країн, республік (2,5 %): батьківщина Ісуса – Ізраїль, 

царство щасливої старості – Хорватія, країна жовтої змії – Китай, країна 

червоного дракона – Японія, азійські монстри – Китай і Японія, джунглі 

Європи, зона національних інтересів Росії – Україна, старший родич – Росія, 

Голубий Альбіон – Великобританія, совок – СРСР,  континент свободи – 

США, заможна сусідка – Італія, колиска мистецтв – Париж, острів свободи 

– Республіка Куба, бананово-лимонна країна – Сингапур, країни третього 

світу – відсталі щодо економічного розвитку країни, переважно Африки та 

Південної Америки, царство комунізму, комуністична клітка – СРСР. Пор.: 

На батьківщині Ісуса хоча б один раз мусить побувати кожен (108, с. 145); 
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На цьому ж боці – «царство щасливої старості». Здебільшого тут 

відпочивають жваві пенсіонери (108, с. 46); …кілька десятиліть тому 

суспільно-соціальний устрій у країні жовтої змії зазнав значних змін і 

найбільше скидався на структуру мурашника… (38, с. 160); …за тиждень 

уже все скінчено – країна червоного дракона знову стає монархією на чолі з 

імператором… (38, с. 159); …азійські монстри по-справжньому вчепляться 

одне одному в горлянки і нарешті розпочнуть воєнні дії (38, с. 161); 

Кризознавці Джунглів Європи кажуть, що криза почалася із Московського 

Кремля (33, с. 136); Над отим населенням «зони національних інтересів 

Росії» вирішили поставити «пахана» з зони (33, с. 46 – 47); …із «старшим 

родичем», як із вередливою Фенькою… То, може, винна примхлива Фенька, 

що дружба поганенька? (33, с. 22); Хто б міг подумати. Воші на Голубому 

Альбіоні (33, с. 89);  Події стрімко рухалися до розпаду Совка… (50, с. 128); 

Коли вона повернулася, подруги із захопленням розпитували її про цей 

омріяний та оспіваний Континент Свободи (105, с. 124); …це розваги для 

молоді, котра перетинає кордони «заможної сусідки» раз чи два на 

тиждень. На цьому ж боці «царство щасливої старості» (108, с. 22); За 

годину до літака хочеться встигнути надихатися «бананово-лимонною 

країною» і, кинувши монетку у фонтан, загадати бажання… (108, с. 73); …я 

несподівано розумію, що мені начхати на цю колиску мистецтв (106, с. 65); 

Острів Свободи, отже… [..]. У кожного своя революція і має свої наслідки і 

особливості! (95, с. 81); Дивна річ – в усіх цих «країнах третього світу» їжа 

бідняків така смачна, що аж ну (52, с. 206); Знизпошліть царство 

комунізму! Тому, хто за ним плаче, але на окремо взятому острові – за 

колючим дротом (33, с. 167); …великий цікавий кольоровий світ поза межі 

комуністичної клітки був закритий… (95, с. 128). 

2.2. Назви населених пунктів (1,5 %): вугільна житниця – Донецьк, 

місто Лева – Львів, брама Швейцарії – Турку, місто Геракла – Іракліо, серце 

Мексики – Сан-Крістобаль, добра стара товстуха Берта – Берлін, місто 

Кия – Київ, місто посеред моря – Венеція. Пор.: Я не знаю, що я тут роблю – 
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на кривих темних вулицях цього дивного, майже потойбічного міста – 

вугільної житниці нашої батьківщини (38, с. 195); Це було якраз після Дня 

міста Лева на четвертому курсі, коли від нього пішла його кохана Соломія 

(27, с. 10); Досі його називають «брамою Швейцарії», саме тут містилася 

резиденція шведських королів… (108, с. 13); …навіщо їм Афіни, якщо мають 

свою столицю – Іракліон. За грецькою вимовою – «Іракліо», а ще точніше – 

«місто Геракла» (108, с. 93); Якби не обставини, в яких ми втрапили до Сан-

Крістобаля, я, мабуть, у нього закохався б. Справжнє серце Мексики 

(55, с. 86); Добра стара товстуха Берта, як назвав кохану столицю мій 

друг-берлінець, не втомлюється міняти свого обличчя (52, с. 210); Дехто з 

учорашніх подруг вже намастив лижі до Варшави, Лісабона чи навіть Нью-

Йорка, але їй пасувало місто Кия… (6, с. 54); Отже, це було місто посеред 

моря [..]. І так тривало без кінця, через всі віки прийдешні (1, с. 92). 

2.3. Назви географічних об’єктів (0,2 %): батьківщина лам – г. Анди, 

лазуровий берег – південно-східне Середземноморське узбережжя Франції, 

світова гора – г. Чамара. Пор.: …гори Анди – батьківщина лам (95, с. 176); 

Вони й не здогадувалися, що десь на теплому березі, повз який вони курсують 

є [..] дансинг, «Лазуровий берег...»  (105, с. 26); – Ну чого. Світова гора, вона 

як хребет… (51, с. 266). 

3. Назви матеріальних продуктів праці (3,4 %). Залежно від того, яка 

реалія покладена в основу перифразової номінації, у цій групі виокремлюємо 

такі підгрупи: 

3.1. Назви машин і механізмів, приладів, інформаційних систем, 

конкретних предметів (1,8 %): срібний птах, залізний птах, літаюча 

домовина, літальна установка – літак, стальний кінь, залізний кінь, 

триколісний коник – мотоцикл, рогатий транспорт – тролейбус, блакитний 

поїзд – поїзд метрополітену, залізний вихор – поїзд, скринька Пандори – 

гаманець, іспанський чобіток – знаряддя для тортур, шляхом стиснення 

кісток із розплющенням суглобів, резинове диво з велюровим ефектом – 

надувний матрац, екзекуторське крісло – стоматологічне крісло,  надувне 
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диво – надувний диван, «чиста Франція» – якісні французькі парфуми, 

світова павутина – Інтернет, автомобільна артерія – дорога, могутні 

мислячі бойові машини – роботи, диявольська скриня – телевізор. Пор.: На 

осяянім сонцем пастівнику стояв срібний птах із червоними зірками по 

боках… (88, с. 62); Ґуру Рінпоче обіцяв повернутися у країну червоних людей, 

коли небом літатимуть залізні птахи (51, с. 276);  – Я нізащо не сяду в цю 

літаючу домовину (55, с. 220); – Наш авіатаксьор і його літальна 

установка (55, с. 220);  – Ти ще тут? Ану, шагом марш! Бистренько сідлай 

свого стального коня…(7, с. 226); Ці залізні коні доводять мене до сказу! – 

хрипко, але натхненно завивав Жека… (97, с. 5); …Михайло стиснув руків’я 

триколісного коника так міцно, ніби вже вхопив за шию злодія (87, с. 181); 

Я зіскочив зі сходинки рогатого транспорту і став біля дерева… (7, с. 140); 

…блакитні поїзди ганяли перед себе вітер (7, с. 190); Залізний вихор 

пролетів над нами, лишаючи оте своє «так-так», здається, в самих печінках 

(7, с. 195); Довелося втретє відчиняти «скриньку Пандори» – на могорич… 

(87, с. 40); – Каструвати, пекти на пательнях, зодягати в іспанський 

чобіток… (109, с. 34); За кілька днів спання на синьому резиновому диві з 

велюровим ефектом покриття нам стало здаватися, що ліпшого й бути не 

може (50, с. 177); – Ні, лише він, – я підіпхнув позеленілого від страху 

Тьомика до екзекуторського крісла… (55, с. 151); НАДУВНЕ ДИВО 

витримує всі знущання і тортури, залишаючись живим і лискучим 

(50, с. 182); Тома на радощах файно упакувала «чисту Францію» у 

сріблястий целофан, заклеїла скотчем (23, с. 219); …пан Ярослав, що 

картографував перервами світову павутину, зліг з пневмонією (27, с. 167); 

…маю внизу за вікном [..] автомобільну артерію… (7, с. 379); Центральні 

вулиці міст починають стугоніти від титанового кроку могутніх мислячих 

бойових машин… (38, с. 8); …невідомо звідки приволік старий телевізор, цю 

диявольську скриню… (27, с. 125). 

3.2. Назви історичних пам’яток (1,3 %): кінний гетьман – пам’ятник 

Б. Хмельницькому, баба з колони – пам’ятник, присвячений незалежності 
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України, що розташований у центрі Києва на Майдані Незалежності, тітка з 

вогнем і мечем – монументальна скульптура в Києві, розташована на правому 

березі Дніпра на території Національного музею історії Великої Вітчизняної 

війни. Пор.: Вона стояла далеченько від кінного гетьмана (20, с. 138); –

 Вона як та баба з колони – з вінком на голові, з караваєм в руках… 

(52, с. 85); Дивилася на те, що було довкола мене. А довкола мене була 

машина «вандер» 1938-го року випуску. В таких люблять катати нєвєст до 

центрального загсу чи на фотосесію до Кия-Щека-та-Хорива з сестрою їх 

княгинею Ольгою і тіткою з вогнем і мечем, в бік Москви обернутою 

(50, с. 159). 

3.3. Назви страв (0,2 %): кара небесна швидкого приготування – 

вермішель швидкого приготування «Мівіна», коричнева смерть – гречана 

каша. Пор.: Стрекотять тамтани й бубни. Там радість у свято. Тут їдять 

кару небесну швидкого приготування… (29, с. 31); – Тю. Здивував! Я ледь не 

пʼять років університетських наминала гречку так, що аж гай шумів! І нічо! 

Правда, тепер не можу на неї дивитися… Коричнева смерть (52, с. 30). 

3.4. Назви одягу та його предметів (0,1 %): мʼяке золото – шуба, 

жіночий гаманець – бюстгальтер. Пор.: Жінка з гордістю розпаковує свій 

клунок, обережно витягує з нього «м’яке золото», енергійно трясе 

(99, с. 90); – Осьо він передав тобі оберіг, – з цими словами вона полізла за 

пазуху, у свій жіночий гаманець… (7, с. 135). 

4. Назви фауни і флори (3 %): хвостаті злодюжки – мавпи, жовтоокі 

сіроманці – вовки, брати наші рогаті – велика рогата худоба, смугасті 

шкідники – колорадські жуки, вірний товариш – кінь, домашня розрада – 

домашні тварини, полум’яна красуня – троянда. Пор.: …разом із ключем від 

бунгало мені видали папірець-пам’ятку, на якій написано, як уберегтися від 

хвостатих злодюжок (108, с. 15); На бігу оглядаюся й терпну від вигляду 

жовтооких сіроманців (29, с. 142); – Отже, для братів наших рогатих 

розпочався звичайний для цього періоду гін… (109, с. 87); …через два тижні 

почав отримувати листи звідусіль. Ті з них, автори котрих просили описати, 
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як він бореться зі смугастими шкідниками, викидав у корзину для сміття… 

(87,  с. 321); Троянда. Ну, тут і пояснень не треба. Справжнісінька тобі 

королева. Полум’яна красуня (69, с. 98); Тамара відмахнулася від другого 

нападника, який не оцінив небезпеки і кинувся уперед. У сумці були банки з 

котячими консервами, якими жінка затарилася для [..] домашньої розради 

(6, с. 8). 

5.  Назви понять військової справи (2,6 %): подружка з характером – 

протитанкова міна, розривна «кукурудза» – англійська ручна осколкова 

граната (граната Міллса), крупіське залізо – танк, катюша – неофіційна назва 

реактивної системи залпового вогню, яка перебувала на озброєнні Червоної 

армії та під час Другої світової війни, максим – станковий кулемет, 

розроблений британським зброярем Г. С. Максимом у 1883 р., який широко 

використовувався під час Англо-бурської війни 1899 – 1902 рр., Першої та 

Другої світових воєн, коктейль Молотова – саморобний вибуховий пристрій 

на основі легкозаймистої суміші, вогнепальний красень – пістолет, путінські 

багнети – збройні сили Російської Федерації. Пор.: …біля ледь помітних 

окопів із обваленими краями, шукаючи грибів [..] натрапив на давню 

«подружку з характером» (87, с. 179); …там замість бульби мала 

виявитися розривна «кукурудза»… (120, с. 89); …на Якова вже мчалася гора 

крупівського заліза (75, с. 138); Від вогню «катюш» навіть каміння 

розпікалося до червоного (87, с. 105); Сікли по них із «максимів»… 

(120, с. 96); У кого вони жбурлятимуть шматки бруківки та коктейлі 

«Молотова» (38, с. 75); …я побачила під пахвою, коли він зняв піджак, 

коричневу кобуру, з якої стирчало руків’я вогнепального красеня… (121, с. 

77); Та навіть якщо станеться найгірше і путінські багнети допоможуть 

перетворити мою країну, на бозна-як довгий термін, на бандитську 

резервацію деградовано-сталінського зразка, ми однаково будемо на 

вулицях… (43, с. 30). 

6. Назви організацій, установ, відділів (2,4 %): будинок залізних кас – 

залізничний вокзал, білий дім – обласна державна адміністрація, могила 
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сподівань – притулок для престарілих, темна підшлункова метро – 

Київський метрополітен, Мотря – Свято-Троїцький Мотронинський 

монастир у Черкаській обл., заснований у 1037 р., університетська корчма – 

їдальня, храм здоров’я – лікарня, гінекологічна м’ясорубка – абортарій, 

спартанський кабінет – кабінет лікаря-онколога. Пор.: …ми повертаємося 

до будинку залізних кас… (52, с. 156); …щовечора у його кабінеті збиралися 

чиновники з обласного «білого дому» та з довколишніх головних контор… 

(87, с. 374); …він не міг її раніше принести – от тільки зараз, практично, на 

могилу сподівань, у цей притулок… (106, с. 10); …щойно я вийду назовні із 

темної підшлункової метро, мені назустріч відразу ж вискочить із-за рогу 

який-небудь сучасний Франц Біберкопф (114, с. 149); Він розвернув коня. 

Якщо в «Мотрі» самі черниці, то чого туди їхати? (120, с. 101); Мені 

хотілося ригати. Побігла в туалет і довго-довго вибльовувала із себе 

сніданок, спожитий в університетській «корчмі» (29, с. 222); – Тут курити 

можна? – Курити? У храмі здоров’я? – Роман зробив страшні очі (59, с. 28); 

Ти панічно боїшся того, що буде далі, боїшся йти в гінекологічну м’ясорубку 

на загальних засадах. Мама відводить тебе до лікарні по знайомству… 

(65, с. 18); Мама виходить на поріг за годину, поспіхом тягне Майку 

всередину страшної лікарні. Спартанський кабінет. Утомлений лікар 

пробігає очима Майчине УЗД, висновок лікарів (23, с. 190). 

7. Назви релігійних понять (2,1 %): крилатий рятівник – янгол-

охоронець, крилатий вісник – янгол, Творець – Ісус Христос, місто мерців – 

цвинтар. Пор.: А ще, напевно, рятує нас цілий рій янголів-хоронителів і 

Боженька скрушно хитає головою, записуючи мій номер машини для 

чергового крилатого рятівника (52, с. 156); …дівчинка дуже нагадує янгола 

з листівки чи… із стародавньої картини, творець якої бачив тих крилатих 

вісників принаймні уві сні (69, с. 9); Яке величезне місто мерців, – подумала 

Віра (110, с. 123); Для мене з’ява сонця у цьому вікні – це наче вітання зі 

мною мого міста. Маленька молитва до Творця, який починає ранок, нове 

коло доби… (69, с. 43). 
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8. Назви астрономічних об’єктів та природних явищ (2 %): блакитна 

штукатурка – дощ, сіра емульсія – туман, цукрове срібло – іній, червоний 

перелесник – вогонь, ядерна зима – гіпотетичний глобальний стан клімату 

Землі, пов’язаний із наслідками широкомасштабної ядерної війни, небесні 

острови, білі журавлі – хмари, ікра страху – град, стеля небесного шатра – 

небо, жовтий дощ – опади бурого кольору, пов’язані з аварією на ЧАЕС 

1986 р.  Пор.: …з неба сиплеться блакитна штукатурка (100, с. 4); …Юрко 

зупинився і озирнувся навсібіч. У сірій емульсії топились навіть стіни 

будинків (27, с. 85); …дороги і дерева виблискували тьмяним цукровим 

сріблом (109, с. 5); Йосип черкнув сірником. Червоний перелесник побіг по 

смужці з мішковини до каністри (87, с. 153); …мої труси, як правило, 

опинялися вкупі з моїми товстелезними й кусючими, на випадок ядерної 

зими, шерстяними светрами (50, с. 113); Яків повернувся і побрів за хату. 

Над селом пливли велетенські білі журавлі – білі хмари (75, с. 151); …Франц 

думав, що мандрує небесними островами (98, с. 28); Грім метає ікру 

великого страху (96, с. 11); Того ранку хмар на стелі небесного шатра було 

небагато… (70, с. 204); …побачили, що надворі падає жовтий дощ 

(88, с. 43). 

9. Назви понять літератури, журналістики (1,7 %): когорта 

Розстріляних – літературно-мистецьке покоління 30-х рр. ХХ ст., знищене 

більшовицьким тоталітаризмом, літературний негр – автор, який за 

винагороду пише книги, статті і т. п. за іншу, як правило, відому особу, 

жовта преса – низькопробна преса, що в гонитві за сенсацією публікує 

недостовірну, перекручену інформацію, а також реальні чи вигадані 

компроментувальні факти особистого життя відомих людей, прустівська 

проза – література, в основі якої лежить орієнтація на європейську 

модерністську прозу, львівська книжкова мекка – щорічний форум видавців 

у Львові (книжковий ярмарок і Львівський міжнародний літературний 

фестиваль), бульварна преса – щоденна газета із певним видавничим 

форматом.  Пор.: Пані Неля любила часом кинути під час балачки кілька 
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недоречних фраз латиною [..] або процитувати загорнутий віршик 

котрогось із когорти Розстріляних (27, с. 183); Познайомившись із нею, він 

вирішив запропонувати свої літературні послуги, адже там, де вона 

працювала, завжди повно роботи для «літературних негрів» (110, с. 74); 

Забагато честі жовтій пресі (50, с. 138); …пишу прустівську прозу – ледь 

помітно усміхається він (31, с. 31); Ця львівська книжкова мекка, яка 

притягує до себе і читачів, і авторів, надзвичайно багата на зустрічі та 

літературно-мистецькі акції (16, с. 29); …пан Незабудко категорично 

забороняє застосовувати у КРІСі-2 методи, якими діє бульварна преса 

(115, с. 24). 

10. Назви періодів правління (1,4 %): хрущовська відлига – неофіційна 

назва періоду історії СРСР, що розпочався після смерті Й. В. Сталіна й 

тривала десять років, брежнєвська задуха – назва періоду історії СРСР, 

пов’язана з ім’ям Генерального секретаря ЦК КПРС Л. І. Брежнєва, під час 

правління якого (1964 – 1982 рр.) застійні явища у суспільстві набули 

характерних рис, перебудова – загальна назва реформ та нової ідеології 

радянського керівництва 1986 – 1991 рр., час кучманізму – перод правління 

Л. Д. Кучми. Пор.: …під’їзд був темний, будинок – п’ятиповерхівка часів 

«хрущовської відлиги» (105, с. 94); …в часи брежнєвської задухи настигла 

мого приятеля велика біда (44, с. 20); …на початку «перестройки» я 

потрапив врешті на Кубу (95, с. 128); Протиющенківська і українофобська 

брудня, що сунула лавиною у часи кучманізму, набирала іншої форми – 

стала в позу ображеної Химки (33, с. 79). 

11. Назви понять соціального зла (1 %):  гватемальське борошно – 

наркотики, зелений змій – горілка, зелений напій – абсент, сидіти на голці – 

вживати наркотики, випускати джина із пляшки – вживати алкогольні напої. 

Пор.: Зароблених на гватемальському «борошні» грошей вистачило якраз на 

те, щоб купити ветхий заїжджий джип… (55, с. 177); «…як нам 

встановити діагноз?», – розмірковує дільничий, якого не раз турили за 

пристрасть до зеленого змія (96, с. 160); – Катакно, невже?.. – Вже, вже! – 
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я різко ступаю крок назад, перед тим штовхнувши його на ліжко й 

підхопивши свій зелений напій (52, с. 190); …Ярця вже давно й серйозно 

сидить на голці (110, с. 89); …я випустив джина із пляшки і він підхопив 

мене у вихор зовсім непередбачуваних подій (119, с. 1). 

12. Назви абстрактних понять та станів (0,8 %): божий дар – життя, 

липкі лапи Морфея – сон, квиток на небеса – мрія, світовий птах – щастя,  

чорна бабушенція – смерть, купити білі капці, відійти у ліпший світ – 

померти. Пор.: Для годиться Свиря зіп’явся на ноги, підскочив, та над 

землею не полетів. – Е-ех, пропав божий дар… Микита брови насупив… 

(25, с. 10); Надворі глупа ніч, і всі готельні сусіди-бюргери, подивившись по 

мобільних телефонах бюргерську вечірню казочку [..] як по команді віддалися 

в липкі лапки Морфея (52, с. 101); – І що сталося з нашими мріями? Хто 

відібрав у нас наші квитки на небеса? Чому нас загнали на ці задвірки, я 

тебе питаю? (37, с. 142); Редька дістала все, що він просив, і байдуже 

вперлась очима в скелю [..]. Там наче хтось повидовбував овальні ніші для 

цінних яєць Світового птаха (51, с. 163); …якби не та підслухана розмова, 

то чи й викарабкався б, ци й відступила б чорна бабушенція… (75, с. 189). – 

Ніяких приколів! – вона перестала сміятися. – Тобі їх бракує? Скільки тобі 

років, хлопчику? Скоро будемо купувати білі капці, а ти досі веселишся 

(104, с. 11); …моя мама відійшла у ліпший світ на сімдесят восьмому році 

(72, с. 135).   

13. Назви понять політичної сфери (0,7 %): американська мрія – 

поширена у США доктрина, згідно з якою кожному американцеві відкрита 

можливість досягти успіху завдяки таким своїм рисам як працелюбність, 

мужність, наполегливість, рішучість, касетний скандал – політичний скандал 

в Україні, що вибухнув після оприлюднення «плівок Мельниченка» 

восени 2000 року, які свідчили про причетність тодішнього Президента 

України Л. Д. Кучми та ряду інших високопосадовців та політиків до 

вбивства журналіста Г. Р. Гонгадзе, привид комунізму – абстрактна реалія, 

яка утворилася після розпаду СРСР та пов’язана з іменами В. І. Леніна, 
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Й. В. Сталіна, М. С. Хрущова, Л. І. Брежнєва, російський газовий сморід – 

питання поставки газу з Росії до України й ціни на нього, мозкове 

опромінення Нестором Шуфричем –  відсутність серйозної аналітики в ЗМІ 

під час Помаранчевої революції, бацили українського суспільства – політики, 

імпер-совки – політична верхівка СРСР, політичні печери – політичні партії, 

комуністичні леви, жирні коти – політичні можновладці, п’ята колона – 

люди, чиї дії викликають тривогу в країні й загрожують політичному устрою. 

Пор.: …сам весь час жере амфетаміни і навіть, кажуть, злягається з  

примарою так званої «американської мрії»… (38, с. 35); …якось бабця, 

почувши в телевізорі чергову подробицю «касетного скандалу», сапаючи 

картоплю, ділилася враженнями із дідом… (52, с. 61); …яким чином вони, 

фіни, яких небагато, могли уберегти свою майже іграшкову, порівняно з 

іншими, територію від «привиду комунізму», котрий був так близько… 

(108, с. 12); Три найбільші біди сьогодні в Україні: світова фінансова криза, 

російський газовий сморід і пародія Дударя на «Червону шапочку» 

(33, с.146); …повним ходом ішло «мозкове опромінення Нестором 

Шуфричем…» (43, с. 118); Про ці бацили українського суспільства, їх 

кровний зв’язок з амбітною імперською пухлиною вчорашнього центру, піде 

мова у цьому трактаті (33, с. 111); …благородні імпер-совки постійно ці 

народи «визволяли» (33, с. 55); …у політичних печерах нашого хутора – 

рило на рилі (37, с. 274); Неперевершений котознавець Ваня Молдаван з цього 

приводу з цього приводу тлумачить: «Жирні коти – це мутовані нащадки 

комуністичних «левів» (33, с. 34); Щодо «квазигосударства 

тоталітарного», то, видно, Ющенко ще не зовсім «создал», якщо «п’ята 

колона» в Україні веде себе так розперезано (33, с. 149). 

14. Назви понять соціально-економічної сфери (0,5 %):  інформаційна 

війна – використання й управління інформацією для того, щоб набути 

конкурентоздатну перевагу над супротивником, вбивство професії – 

передумови, які сприяють «неактуальності» професії, сухий закон – закон про 

заборону виготовлення, продажу і перевезення алкоголю, перекрити 
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фінансовий кисень – припинити фінансування, витанцьовування цін – різке 

подорожчання. Пор.: …про нього ж мали б писати всі підручники ХХІ 

століття – як про пряму жертву інформаційної війни… (43, с. 4); 

…підтверджують загальну тенденцію «вбивства професії»… (43, с. 110); 

Ми й сьогодні не називаємо один одного справжніми іменами, а поет із 

Божої ласки Богдан Стельмах, який згодом прийняв сухий закон, деколи й 

нині з ностальгією повертається у своїй поезії в минуле… (44, с. 74); 

…заради цікавості проведи експеримент зі своєю святою Вікусьою. 

Перекрий їй фінансовий кисень. Так, ненадовго, але прикинься, що по-

справжньому. Побачиш, як вона заспіває (52, с. 112); …закінчився рік, давив 

тягар звітів, шулікою впала криза, витанцьовували ціни під акомпонемент 

злагоджених оркестрів олігархів… (87, с. 198). 

15. Назви хвороб (0,4 %):  чорна хвороба – епілепсія, венеричне щастя – 

захворювання, що передаються статевим шляхом, натруджені руки – 

ревматизм, чоловіча неміч – простатит. Пор.: – За нього ти не хвилюйся, в 

нього чорна хвороба, скоро очуняє (96, с. 172); – Крім поширення 

венеричного щастя і буму молодих мам, ні до чого ті колонії кохання не 

призвели! (52, с. 23); Пальці на руках покручені. Лікар у місті знизав плечима, 

поставив діагноз «натруджені руки» і велів берегтися (22, с. 32); …якась 

двонога чортиця колись позаздрила їхнім синам – здоровим, як горіхові зерна, 

та й укоротила дні для Василининої втіхи, напустивши на Кирила чоловічу 

неміч (82, с. 4). 

16. Назви частин тіла та продуктів життєдіяльності людини (0,3 %):  

думальний процесор – голова, гріховне місце – піхва жінки, чоловіче молоко – 

сперма, солона роса – сльози. Пор.: Чи просто про все й одразу: думальний 

процесор ліпше не вимикати… (52, с. 186); – То це і є любов?.. Слизька… 

Роман знітився: – Це… чоловіче молоко (26, с. 5); За кілька днів, коли 

нещасна Явдошка трохи очуняла, батько відлупцював її ще раз. Тепер бив 

лише паском, і тільки живіт та гріховне місце (74, с. 34); Змахне солону 
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росу стара, й відтоді очі в неї майже не просихатимуть до весни 

(87, с. 146). 

17. Назви процесів (0,3 %): чистити пір’ячко – чепуритися, збити 

росу – позбавити цноти, накласти лапу – загарбати, рвати жили – тяжко 

працювати. Пор.: Лорна чистить пір’ячко, почуваючись впевнено в ореолі 

заслуженої слави… (29, с. 144); І якось наче спогорда подивився. Наче то не 

він, Яків, першим з його жінки росу збив, та ще й не раз, а він у Якова скарб 

абощо забрав (75, с. 68);  …усі хлопці рвали жили, а німець на лавці біля 

хати цигарку курив (22, с. 70); …хтось із місцевих необережно наклав лапу 

на чималий шмат землі біля моря… (20, с. 38).  

18. Назви часових характеристик (0,2 %): чорнобильський рік –  

1986 р., епоха дезодоранту і колготок – 90-ті роки ХХ ст., золота пора – 

молодість. Пор.: …на меншу махнули рукою «хай росте, як росте, вона у нас 

чорнобильського року, так що всьо понятно, як шо» (51, с. 12); …вчителі не 

бачили, як ми страшно гупаємо зчовганою підлогою і трусимо мокрими 

патлами – тільки то вже було після епохи дезодоранту і колготок (50, 

с. 63); – Так, – стримано погодилася Віра, для якої якраз саме ця «золота 

пора» не була безхмарною (110, с. 11);  

19. Назви пір року (0,2 %):  пора закруток – літо, сезон застуд і 

нежитю – осінь, оксамитовий сезон – початок вересня. Пор.: Цукор у селі 

дефіцитом не був навіть у [..] пору закруток (114, с. 210); Мене нервує ця її 

звичка вставляти по приколу іноземні слівця. Тому відповідаю роздратовано: 

– Нічого не трапилося. Розпочався сезон застуд і нежитю (69, с. 27); 

…наближався сезон відпусток, їхньому відділу завжди давали їх на початку 

«оксамитового сезону» (110, с. 98 – 99). 

20. Назви корисних копалин (0,1 %):  цар каміння – алмаз, чорне 

золото – нафта. Пор.: «Алмаз, цар каміння». Абсолютною ваджрою була би 

Пустота… (51, с. 278); – Земля неродюча, але в надрах лежать мільярди 

барелів чорного золота, – продовжив я… (55, с. 30). 
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Отже, запропонована лексико-семантична класифікація перифразових 

найменувань, які функціонують у художній прозі початку ХХІ ст., дає змогу 

простежити тенденції розвитку перифразових номінацій на цьому 

хронологічному етапі. Виокремлені лексико-семантичні групи достатньо 

чітко, на нашу думку, відображають коло реалій, у яких відбулося 

перифразування. Зауважимо, що наведені приклади не вичерпують усіх 

тематичних груп перифраз, які вживаються в мовотворчості сучасних 

письменників та піддаються образно-описовій трансформації. Аналіз 

досліджуваного матеріалу свідчить, що найбільше перифрастичних зворотів 

виникає на позначення назв осіб (5,7 %), держав та населених пунктів 

(4,2 %). Найменше перифразових номінацій у мовотворчості сучасних 

прозаїків називає часові характеристики (0,2 %), пори року (0,2 %), корисні 

копалини (0,1 %). 

 

Висновки до розділу 2 

 

Українська художня проза початку ХХІ ст. – яскравий приклад 

використання таких засобів вторинної номінації як метафора (42 %), 

метонімія (15 %) та синекдоха (10 %),  перифраза (33 %).  

Сучасні письменники активно використовують метафору як однин із 

засобів творення та увиразнення мовної картини світу. Найпродуктивнішим 

типом метафоричного перенесення є природоморфна метафора (27,2 %). Для 

надання своїй мовотворчості неповторного колориту сучасні прозаїки 

послуговуються її різновидами, зокрема, зооморфною (17 %), фітоморфною 

(8,1 %), ландшафтноморфною (2,1 %). Активно послуговуються артефактною 

(5,8 %), міфоморфною метафорою (5,7 %), казкоморфною метафорою 

(2,4 %), метафорою-синестезією (1,9 %). Зооморфна метафора охоплює 

динамічну сферу життєдіяльності тварини, її індивідуальні властивості. 

Фітоморфна метафора характеризує особливості біологічного існування 

рослин, перенесені на людину тощо. Антропоморфна є яскравим засобом 
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увиразнення мовосвіту сучасної прози. Вона об’єднує вторинні 

найменування, утворені внаслідок метафоричного перенесення з об’єкта 

позначення через асоціації за зовнішньою та функціональною подібністю до 

людини. До метафор синестезійного типу входять вторинні найменування, 

утворені внаслідок метафоричного перенесення на основі злиття ознак різних 

сфер відчуття – зорових, слухових, тактильних, смакових, одоративних тощо. 

Синестезійні метафори позначають різні емоційні стани персонажів 

художнього твору: радість, смуток, скороминущість життя. 

Також привертають увагу кількісно найменші типи метафоричних 

перенесень, у яких реалізовано уподібнення людини до абстрактних 

категорій (0,8 %), колориту художнім творам надаює група атмосферні 

явища, опади, погода, стан навколишнього середовища, пора року → людина 

(0,9 %), яка позначає зовнішній вигляд художніх персонажів, характеристики 

її душевного стану, вдачі. В основі архітектурної метафори (1,1 %) лежить 

перенесення об’єктів архітектури  на людину.  

Уживання метонімії та синекдохи значно рідше порівняно з 

метафорою. Найпродуктивнішою моделлю метонімічного перенесення є 

локальна метонімія (6,2 %), представлена типом перенесення місце → 

людина, місце → об’єкт. Кількісно меншим є атрибутивне (3,6 %), каузальне 

(2,7 %) та темпоральне (1,9 %) перенесення.   

Продуктивним типом синекдохічного перенесення, який 

використовують письменники-постмодерністи є частина → ціле (9 %). 

Частотність уживання типу ціле → частина (1 %) значно нижча порівняно з 

попереднім типом. Денотатами в них є об’єкти різних класів навколишньої 

дійсності, що різнопланового характеризують художніх персонажів.  

Найбільше перифрастичних зворотів виникає на позначення назв осіб 

(5,7 %), держав та населених пунктів (4,2 %). Активно виникають перифрази, 

що є назвами матеріальних продуктів праці (3,4 %), флори й фауни (3 %). 

Перифразові номінації, які називають поняття військової справи (2,6 %), 

організацій, установ, відділів (2,4 %), релігійних понять (2,1 %), 
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астрономічних понять (2 %), літератури та журналістики (1,7 %), періодів 

правління (1,4 %) уживаються з нижчою частотністю. Найменше перифраз у 

мовотворчості сучасних прозаїків пойменовує поняття соціального зла (1 %), 

абстрактних понять, станів (0,8 %), політичної (0,7 %) й соціально-

економічної сфер (0,5 %), хвороб (0,4 %), частин тіла та життєдіяльності 

людини (0,3 %), процесів (0,3 %), часових характеристик (0,2 %), пір року 

(0,2 %), корисних копалин (0,1 %). 
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РОЗДІЛ ІІІ 

ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВТОРИННИХ 

НОМІНАЦІЙ В УКРАЇНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ 

ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 

 

3.1. Cтруктурно-граматична специфіка метафори  

 

Для розуміння процесу метафоризації важливе значення має поділ слів 

за притаманними їм семантичними і граматичними категоріями [294, с. 37]. 

Спираючись на лексико-семантичну класифікацію, можна стверджувати, що 

«визначальна роль у процесі метафоризації належить основним семантичним 

категоріям іменника, що визначає провідні типи лексичних зв’язків слів, 

відомі під назвою «родів» метафор, а частіше – «видів перенесення» 

[Там само, с. 38]. О. Т. Черкасова наголошує на тому, що «основою 

метафоризації є відношення будь-якого повнозначного слова до слова, що 

позначає предмет (іменника)» [Там само, с. 37]. Це свідчить про те, що 

метафоричність слова реалізовується лише в його сполученні з іменником. 

Дослідниця зауважує, що атрибутивні, генітивні, предикативні типи метафор 

виявляються на тлі іменникового компонента. Із цим твердженням не 

погоджується Н. В. Слобода. Мовознавець звертає увагу на те, що, 

наприклад, прислівникова метафора не пов’язана з іменником, хоча смислова 

роль іменника в розумінні прислівникової метафори значна. Мовознавець 

наголошує на тому, що у прикметниково-іменникових словосполученнях 

унаслідок метафоризації іменника прикметник виступає мінімальним 

контекстом і розкриває розуміння метафоризованого іменника [237, с. 28]. 

Ми поділяємо думку Н. В. Слободи про недоцільність морфологічних 

обмежень, адже всі метафори заслуговують на увагу. 

Структуру цього засобу вторинної номінації лінгвісти розглядають під 

морфологічним та синтаксичним кутами зору. Морфологічна класифікація 

метафор представлена двома варіантами. Перший ґрунтується на твердженні 
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про те, якою частиною мови є слово з метафоричним значенням [68, с. 506; 

72, с. 13; 83, с. 166; 208, с. 217 – 274; 294, с. 38]. Метафорично може бути 

використана будь-яка частина мови. Проте на практиці процес метафоризації 

зводиться переважно до транспозиції іменника, прикметника, дієслова, зрідка 

прислівника.   

Другий варіант морфологічної класифікації наближається до 

синтаксичного аспекту. Н. В. Слобода наголошує на тому, що варіант 

поєднання морфологічної класифікації із синтаксичною є універсальним, 

оскільки морфологічні й синтаксичні умови реалізації метафори тісно 

пов’язані між собою [237, с. 30]. Оскільки ідеться про словосполучення, 

мовознавець уважає за доцільне розглядати метафору на рівні синтаксису. 

При цьому дослідниця не відкидає і морфологічний принцип. 

У своїй праці ми дотримуємося лексико-граматичного підходу до 

аналізу метафоричних утворень, який дає змогу врахувати семантичний 

потенціал головних і залежних слів, що формують образні сполучення.  

 

3.1.1 Однокомпонентна метафора 

 

Однокомпонентні метафори в українській прозі ХХІ ст. становлять 

значний масив метафорики (16,3 %). Продуктивними у мовосвіті сучасних 

письменників є однокомпонентні метафори, виражені іменниками. Основною 

функцією іменника є називання предметної дійсності, тому іменникові 

метафори є найбільш поширеним структурним типом однослівних метафор. 

На думку Л. Г. Скалозуб, в іменниковій метафорі реалізуються широкі 

можливості художнього зображення дійсності. Це пов’язано з тим, – 

підкреслює дослідниця, – що, «змінюючи своє значення, іменник змінює і 

функцію називання, набуваючи функції характеристики, якісної оцінки 

іншого слова» [234, с. 142]. У процесі метафоризації визначальну роль 

відіграють ознаки предметів чи явищ, назви яких набувають переносних 

значень, конотацій, які й супроводжують слово-оболонку [68]. 
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Однокомпонентні метафори у художній прозі сучасних письменників 

стилістично марковані, адже виражають різні модальні смисли, емоції, 

прагматику, зокрема слугують також і для вербалізації категорії інтимізації. 

Вони мають різне джерело походження і охоплюють такі класи іменників:   

1) назви тварин (5,5 %), напр.: свиня, буйвол, медвідь, горила, 

байбачиха. Пор.: Я – свиня, і маю жити у свинарнику! (79, 166); – Буйвол! Ти 

воротар-мотала. Ми граємо! (90, с. 314); Медвідь курить, п’є, дивиться 

кіно, миє посуд… (50, с. 152); Горила тренованим рухом викрутив механіку 

руку, бійці тої ж миті притисли його до землі (20, с. 168); – Маню, ну ти 

байбачиха! (23, с. 271); 

2) назви птахів (3,4 %), напр.: сорока, папуга, журавель, яструб, 

баклани. Пор.: – Йди, сороко, – сказав. Або ж рота на замок (75, с. 59); – Я 

старий і хворий, – сказав папуга. – А мені не дають пенсії… (88, с. 28); 

Журавель кивнув, простягнув механіку візитівку… (20, с. 89); Яструб скочив 

у машину й поїхав… (96, с. 97); – Коротше, баклани, – раптом подав голос 

Коча. – Ви чули, що сказав бос: валіть звідси (37, с. 232); 

3) назви плазунів, земноводних та молюсків (3,1 %), напр.: гадюки, 

змія, равлик, жабур. Пор.: – І нічого їм не скажи, гадюкам! (62, с. 176); – От 

змія... – розлютилася Тетянка (22, с. 164); Я знав, що видобути щось 

конкретніше з цього равлика – марна справа… (11, с. 60);  

4) назви предметів (2,5 %), напр.: шпала, тички, тумба, шафа, комод, 

плуг, граблі. Пор.: – У тебе все гармонійно і пропорційно, а от я шпала 

(101, с. 37); Ніколи не доводилося спати з тичками? (9, с. 38); 

…заборонялося приводити панночок із якимись фізичними вадами [..]. То 

мали бути винятково [..] «тумби», «шафи»… (9, с. 112); Комод. Мій 

товстий і красівий екс… (50, с. 154); …який із тебе бандюк, Міхал, ти ж 

плуг… (31, с. 210); – Забери граблі! – несамовито верещала й брикалась вона 

(18, с. 284);  

5) назви міфічних істот (0,6 %), напр.: монстр, вампір, чудовисько, 

босоркані, вовкулака, ельф, русалка, фея. Пор.: Я монстр! Маніяк! Вампір! 
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(9, с. 17);  – Ти убога безхребетна потвора! Чудовисько! (55, с. 190); Червоні 

також знали, якої пори лісовикові найзручніше провідати рідних… 

(120, с. 134); …босорканям ніколи не показували корів, а як вони минали 

обійстя, то хрестилися (17, с. 71);  Вовкулака впер дуло карабіна в нагрудну 

ліву кишеню френча (120, с. 26); Ельф із доброю усмішкою приніс лате… 

(13, с. 46); – Гляньте, дядьку Моріс, русалка, – сказав молодший років 

двадцяти. – Справді, русалка. Фея (71, с. 165); – Офеліє, о німфо, – чула я за 

собою геометричний сміх дона Хосе… (80, с. 164); 

6) назви неживої природи (0,3 %), напр.: зірка, сонечко, дощ, камень, 

свинець, вулкан. Пор.: ...всі про нього заговорили знов. Одне слово – зірка 

(92, с. 22); – Сонечко, привіт. – Можеш мене підмінити зараз на третьому 

курсі, будь ласка? (14, с. 131) ; …в каменя свої плани щодо цього персонажа 

(29, с. 46); Свинець, одне слово. Такий уб’є і не скривиться (7,  с. 333 – 334); 

Полкан – вулкан [..]. На Петра звіром… (23, с. 9);  

7) назви рослин (0,2 %), напр.: азалія, редька, горох.  Пор.: – Дордже 

забрав у неї наплічника. – Давай, азаліє, моя тепер черга (51, с. 261); Редька 

дозбирала помідори, поставила ровер на колеса… (51, с. 17); Горох хапає 

одяг, [..] суне до дверей (23, с. 35); 

8) назви понять медичної сфери (0,2 %), напр.: целюліт, геморойчик, 

інсульт, короста. Пор.: …вляглася на стіл, а він зітхнув: «Ну, здраствуй, 

целюліт…» (50, с. 272); – Гей-гей! Гей, Зубастік! Геморойчик! Ви куди? (29, 

с. 151); – Інсульт Ібрагімович… Господи, що ж це я кажу?! (18, с. 73). – Ах, 

ти ж короста! – обурився мєнт. (23, с. 9);   

9) назви страв, кондитерських виробів (0,1 %), напр.: пампушка, паска, 

сухарик, шоколадка. Пор.: Дівчата скрикнули, пампушка вхопилася за 

серце… (11, с. 25); Паска вказала на найближчу лаву на оглядовому 

майданчику… (20, с. 193); …під майстерну гітару сухарика ми випили по 

горняткові чаю (29, с. 14); – Ну кралечка! – Шоколадка! (71, с. 165); 

10) назви абстрактних понять (0,1 %), напр.: диво, лишенько, 

напастюка. Пор.: Диво, яке прикотило на залитому брудом драндулеті, 
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спочатку походило в передпокої… (96, с. 147); Лишенько слухняно побрело за 

Марійкою (97, с. 65); Скілько б ти жер, напастюка! (96, с. 66). 

З метою увиразнення художньої дійсності сучасні прозаїки 

послуговуються дієслівною метафорою. Вона передає динаміку 

зображуваних явищ і стосується реалій, що відображають особливості 

життєдіяльності людини (0,3 %), напр.: вишкірилася, крякнули, зачерствів, 

влетіла, впурхнула, защебетала. Пор.: – А що робити? Наштампував мені 

дівок, ще й питаєш?! – вишкірилася (22, с. 157); Випили. Крякнули. 

Грушками-гниличками, що теж Мокрина завбачливо принесла, закусили (87, 

с. 186); – Лихим зробився. Зачерствів (120, с. 14); Нетерпляче клацну у заму 

ключ. Її ключ! Увійшла. Влетіла. Впурхнула (87, с. 255); Відчувши слушний 

момент, дзиґою крутонулося навколо чоловіка. Защебетала (87, с. 286). 

 Дієслівні лексеми – номінативні одиниці, у значенні яких фіксуються 

та закріплюються категоріальні ознаки дії, стану, відношення [285, с. 130]. 

Дієслово в поєднанні з іменником сприяє розгортанню понять і образів 

[155, с. 172]. За своєю природою дієслово здатне викликати таку 

експресивність слів у метафорі, яка найбільш виразно діє на емоції. Особливу 

експресивність дієслова дослідники пояснюють багатством і багатозначністю 

його семантичної структури, а також різноманітністю семантичних зв’язків 

[275, с. 234]. У словесній структурі метафори дієслову належить особлива 

роль. Воно створює динаміку, надає всім переносним ознакам рухливості. За 

своєю природою дієслово здатне викликати таку експресивність слів у 

метафорі, яка найбільш виразно діє на емоції [207, с. 36]. Особливу 

експресивність дієслова дослідники пояснюють багатством і багатозначністю 

його семантичної структури, а також різноманітністю семантичних зв’язків 

[275, с. 234].  

Метафоричний потенціал дієслова дуже великий і має важливе 

значення для метафорики взагалі, оскільки будь-яке дієслово передає 

інформацію про динаміку розвитку явища, про процесуальність та змінність, 

про діяльність, яка може перетворювати дійсність за подібністю до інших 
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процесів [155, с. 172]. Х. П. Дацишин зауважує, що призмою аналізу 

метафори, кутом, у якому переломлюється значення кожного 

метафоризованого слова, є ключове поняття предикативності [67, с. 167], 

адже метафора, – підкреслює Т. Добринська, – створюється через предикацію 

основному суб’єктові ознак допоміжного суб’єкта [307, с. 158]. «Значний 

метафоричний потенціал дієслова закладений у його природі», – пише  

Х. П. Дацишин. Дослідниця наголошує на тому, що дієслово є основним 

«маркером» предикативних відношень, які властиві всьому реченню 

[67, с. 167].  

Роль дієслова у процесах метафоризації досліджувала Н. Д. Арутюнова. 

Мовознавець підкреслює, що метафора виникає через предикацію ознак 

допоміжного суб’єкта [19, с. 178]. Досліджуючи сутність метафори, 

Н. Д. Арутюнова наголошує на провідній ролі дієслова у процесі 

метафоризації, адже функцію предикації здебільшого виконує саме воно. 

Цікавою є думка, висловлена Х. П. Дацишин, яка зазначає, що термін 

«дія» для характеристики дієслова є неточним. Дослідниця спирається на 

твердження Н. Г. Агеєвої, яка звертає увагу на те, що лексичне значення 

дієслова може бути ускладнене семами, які характеризують його за 

додатковими ознаками, зокрема, за способом, просторовою чи голосовою 

ознакою тощо [2, с. 161]. Л. П. Дацишин підкреслює: «Дієслова позначають 

різноманітні види значень: власне дії, процеси, стани, відношення та ін. Але 

переважними для дієслова є категорії дії і процесу, динамічні ознаки як 

характерна особливість лексичної семантики дієслів» [67, с. 168]. 

З-поміж інших частин мови дієслово вирізняється багатством його 

семантичної структури, різноплановістю семантичних зв’язків, що пояснює 

особливу експресивність цієї частини мови. Пор.: Свекруха засяяла. Яків 

усміхнувся (75, с. 130); Щоправда, Ликера туркотіла, що він безхребетний, 

усі об нього мешти витирають… (87, с. 90); – А ти мене не лякай! Я не 

лякливий, – чужий сичить (26, с. 159); – Мерзотники! – дзявкнула матуся і 

зірвалася з-за столу (9, с. 192); …постійне зростання видобутку є нашим 
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головним і першочерговим завданням! – дзижчав Авдій… (38, с. 190); 

Дієслова виражають як позитивні, так і негативні інтенсифіковані стани 

художніх персонажів.  

Отже, однокомпонентна метафора – це насамперед метафора-

номінація, утворена шляхом метафоризації іменників різних лексико-

семантичних класів. У мовосвіті сучасних авторів вона виконує функцію не 

лише називання предметів, явищ та реалій зображуваної навколишньої 

дійсності, а й має емоційно-оцінне забарвлення. 

 

3.1.2. Двокомпонентна метафора 

 

У мовотворчості письменників-постмодерністів двокомпонентна 

метафора утворюється за такими моделями: іменник + керований іменник, 

іменник + прикметник, прикметник + іменник, прикладкова метафора, 

порівняльна метафора.  

Модель 1. Іменник + керований іменник (4,4 %). У мовосвіті 

сучасних прозаїків продуктивною є двокомпонентна метафорична 

конструкція, виражена моделлю іменник + керований іменник, так звана 

генітивна метафора. Вона має свої особливості щодо семантики компонентів 

та їх співвіднесеності між собою. Генітивній метафорі присвячено багато 

лінгвістичних праць. У східнослов’янському мовознавстві аналізовану 

проблему розглядали А. В. Бєльський [28], Л. В. Кравець [126], [128], 

М. Ю. Міхєєв [163], Н. В. Слобода [238] та ін. Фундаментальне дослідження 

генітивної метафори виконав у 1954 р. А. В. Бєльський. Він  вивчав питання 

співвідношення семантичної природи та граматичної структури таких 

метафор [28]. Комплексний аналіз генітивних метафор здійснив 

М. Ю. Міхєєв. Автор дослідив не лише природу метафори як лінгвального 

явища, а й детально проаналізував усі можливі значення родового відмінка, 

що реалізуються в генітивних метафоричних конструкціях [163, с. 53].  
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Вагомий внесок у дослідження генітивних метафор зробила 

Л. В. Кравець. Мовознавець зауважує, що генітивна конструкція є згорнутою 

структурою вихідного речення, для повнішого дослідження семантичних 

особливостей метафор, виражених генітивним словосполученням, доцільно 

застосувати методику трансформацій, яка полягає у встановленні 

дериваційної парадигми речення  [126, с. 63].  

Іменник у називному відмінку безпосередньо є носієм метафоричного 

значення. Зауважимо, що науковці, які досліджували генітивні метафоричні 

конструкції, звертають увагу на невідповідність їхньої граматичної та 

смислової структури. Так, М. Ю. Міхєєв зазначає, що залежний родовий 

відмінок називає субʼєкт порівняння, а називний позначає те, із чим він 

порівнюється. Залежне слово в генітивній конструкції уточнює опорне слово. 

Проте за змістом опорним словом є, навпаки, слово в родовому відмінку, а 

позначає його – слово в називному [163, с. 53].  

Функцію метафоризаторів у генітивній конструкції виконують 

найменування із різних сфер навколишньої дійсності. Граматично опорний 

іменник позначає розмір, кількість, обсяг, дає оцінку зображуваному явищу, 

напр.: зграйка дівчаток, лігвисько бомжів, лігво гопників. Пор.: Щоранку, 

йдучи на уроки, проминав зграйку дівчаток, серед яких була й Олена, й не 

звертав на неї ніякої уваги (44, с. 18); Ми переходимо безлюдний, затканий 

туманом Верхній Вал, по якому іноді з гуркотом прокочуються порожні 

трамваї, минаємо лігвисько бомжів біля переходу… (38, с. 83); 

Семпльований і Павук на повному серйозі вважали себе останніми 

романтиками у [..] лігві гопників (27, с. 62). Використання генітивних 

метафор дає змогу простежити власне авторські особливості бачення світу, 

побачити образно-метафоричний світ як індивідуальне творче начало 

письменника. 

Модель 2. Іменник + прикметник (3,4 %). Ця модель є потужним 

засобом вираження пейоративної оцінки. Вона передає семантику виразного 

негативного ставлення, з яким повʼязані відтінки зневаги, осуду, 
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несхвалення, презирства, створює негативну портретну характеристику, 

напр.: репʼях нещасний, кобель невигуляний, свиня безрідна, бик дурний, козел 

старий. Пор.: Якщо ви людина вихована [..], то нізащо не зможете тупнути 

ногою на доброго самаритянина в національному майже одязі, щоби він 

перестав за вами йти й відчепився, репʼях нещасний (52, с. 103); – Ти, 

кобель невигуляний! Чому людям спати не даєш? (39, с. 80); Розлютилася 

Дорошиха. Ах ти ж, свиня безрідна! Шляхтянка родовита тобі молодість 

віддала! (24, с. 12); Не поясниш [..] бику дурному, що невіста Класика 

потребує іншого дому і що їй на шляху буття крутому ковбаса не потрібна 

(3, с. 134); Та ні, не в цьому справа, я б заплатив, але зараз нехай сам 

платить із розмовами своїми придуркуватими. Козел старий (7, с. 149).  

Модель 3. Прикметник + іменник (2,7 %). Граматично основними в 

таких метафоричних конструкціях є іменники. Ця модель посилює 

емоційність та експресивність художніх текстів, адже прикметники, які 

входять до її складу, слугують засобом підсилення, увиразнення та 

акцентування уваги читача на зображуваному. Прикметники – семантично 

навантажені та різнобічно характеризують художніх персонажів, напр.: 

розумна жердина, сіра миша, банькатий дрючок, посивілий хорт, 

безтурботна свиня. Пор.: Розумні дівчата зазвичай невисокі. Хіба вам колись 

доводилося бачити розумну жердину? (9, с. 132); Зі мною дівчина з Полтави 

жила – Алка. Сіра миша! От подивитися нема на що (23, с. 116); 

Банькатий дрючок з величезним чорним собакою недовірливо обнюхали нас 

(7, с. 207); Детектив Пікус, посивілий хорт, все принюхуватиметься, як до 

ладану… (3, с. 143);  – Ти – безтурботна свиня! – кричала Марина. – Чому 

ти не потелефонував мені або Лані, як годиться, як роблять усі? Я всю ніч 

не зімкнула очей! (105, с. 96). Прикметники вказують на вік, зовнішність, 

розумові здібності, особливості поведінки художніх персонажів, передають 

зневагу та презирство. Діапазон негативної емоційної оцінки, що 

характеризує ставлення художніх персонажів один до одного, широкий: від 

легкої іронії до різкого несхвалення. 
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Модель 4. Прикладкова метафора (2,5 %). Прикладкові метафоричні 

конструкції різнопланово характеризують художніх персонажів, 

конкретизують їхній зовнішній вигляд, внутрішні якості, вдачу, поведінку, 

морально-етичні якості, рід занять, професію, національність, соціальний 

статус. Семантика прикладки має більш виразний характеризувальний 

потенціал, адже, указуючи на ознаку предмета, прикладка водночас дає йому 

другу назву. Означуваний прикладкою іменник є основною назвою, а 

прикладка – уточнювальною, конкретизувальною. Характерною ознакою 

прикладки є її властивість становити з іменником цілісну єдність 

[170, с. 225]. 

Найпродуктивнішою моделлю прикладкових метафоричних 

конструкцій є іменник + метафоричний іменник, який виконує функцію 

прикладки (1,8 %), напр.: ніс-долото, палець-сарделька, пальці-сосиски, рука-

колода, вуста-півонії. Пор.: Його качина голова впала на груди, ніс-долото 

націлився у підлогу, показуючи, куди сказано було скласти зброю (120, с. 60); 

…шеф-кухарка вдарила її по руці й закрутила пальцем-сарделькою коло 

скроні… (27, с. 203); Редька ж туманно памʼятала татового похресника 

наче курчавим [..] із масним ротиком і пальцями-сосисками (51, с. 54); – Не 

спиш? – Сплю… Завтра справ до біса. – Коханка не розплющує очей. Забирає 

руку-колоду з Макарової шиї (20, с. 92). 

Використання прикладкової метафори сприяє позитивній експресії 

тексту, інтимізації висловлювання. Пор.: Її вуста-півонії розкрилися рівно 

настільки, щоб у них змогла поміститися горошинка, і я почув відповідь: 

«Можна» (9, с. 56). 

Відчутної смислової вартісності надає функціонування у складі 

метафоричних прикладкових конструкцій антропонімів, які посилюють 

експресивність тексту, напр.: Зіна-корзина, Уляна-зима, Таумі-пантера, Вася-

турнікет, Хорхе-шимпанзе. Пор.: …тая Зіна, Зіна-корзина, вчителька, хі-хі, 

підходить і пильно дивиться на Івана (71, с. 103); – Люди кажуть, дівчина 

та… що хату в мене купила… гола по хаті ходить. – Брешуть, – відказала 
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Уляна-зима (23, с. 90); …карточку Таумі-пантери він ховає надійно 

(71, с. 46); Я уявила [..] Васю-турнікета в метро, через якого щодня 

проходять нескінченні потоки людей (50, с. 99); У вітальню з коридору 

ввалилися [..] качки-носороги, за якими просунувся Хорхе-шимпанзе 

(55, с. 40). У наведених прикладах прикладка концентрує у собі субʼєктивно-

експресивну оцінку із виразним негативним чи позитивним емоційним 

навантаженням, вияскравлює художнє мовлення письменника і є потужним 

характерологічним засобом.  

Невідʼємною ознакою функціонування прикладки є її здатність 

виражати субʼєктивні асоціації та авторську оцінку зображуваного. Оцінний 

компонент значення міститься найчастіше в тому іменнику, який функціонує 

як прикладка. Семантика цього слова й зумовлює позитивне чи негативне 

емоційне навантаження. Експресивна функція прикладкових конструкцій у 

поетичному мовленні зумовлена поєднанням денотативного значення з 

конотативним. Саме конотація прикладки дає можливість використовувати її 

для вторинної номінації [179, с. 393 – 394]. 

Засобом вираження оцінки в мовотворчості сучасних авторів є 

прикладки, вживані на позначення соціального статусу, зовнішності 

персонажів, їхніх внутрішніх якостей, напр.: гостя-пава, пані-пава, 

скупердяйка-редька, качки-носороги, дівчина-цукерка. Пор.: Господи, з яким 

виразом на обличчі ступала до їхньої вбогої оселі гостя-пава (75, с. 109); …з 

машини – бачив такі в Тарнуві, Варлаві, Гдині – виходить пані-пава, 

розкішна, ніби з казки (75, с. 108); Кинувши останній погляд на скупердяйку-

редьку, він поволі почвалав геть із бабиного двору (51, с. 114); У вітальню з 

коридору увалилися [..] качки-носороги (55, с. 40); …озирнувшись, вирвав 

аркуш із чорною шоколадною дівчиною. Дівчиною-цукеркою… (71, с. 15). 

Іноді трапляється модель метафоричний іменник, який виконує 

функцію прикладки + іменник, яка позначає національність, професійну 

діяльність, особливості поведінки й характеризується оцінністю, 

емоційністю, експресією (0,4 %), напр.: орангутанг-охоронець, гуси-менти, 
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кабан-хуліган, орангутанг-латинос. Пор.:  Вона наступала на Марину й 

майже притисла її до стіни. На здійнятий нею галас уже біг орангутанг-

охоронець (105, с. 115); …потім згадали давню шкільну традицію: для чого 

людей калічити та гусей-ментів дражнити, коли можна все ось так 

вирішувати, по-пацанячому… (62, с. 152); …син захотів папашу узнать. Сам 

уже вирос [..] кабан-хуліган, із ножом у кармані (3, с. 87); Бритий чи не 

бритий, але [..] орангутанг-латинос виглядав вражаюче (55, с. 115). 

Аксіологічне стилістичне значення прикладкових метафоричних конструкцій 

виражає оцінне ставлення до денотата за принципом «позитивне-негативне», 

«добре-погане». Отже, прикладкова метафора є не звичайним порівнянням, а 

порівнянням зобржуваних персонажів із конкртно-чуттєвою картиною, з 

цілою образною ситуацією. Вона – активна конструкція, за допомогою якої 

ввиражається індивідуально-авторське порівняння. 

Модель 6. Порівняльна метафора (1,5 %). Ще одну структурну групу 

становлять двокомпонентні метафори, до складу яких входить порівняння. 

С. М. Рошко зазначає, що метафора й порівняння генетично повʼязані, 

оскільки деякі з метафор утворилися із порівнянь унаслідок редукції форми з 

усуненням сполучників як, мов, наче і под., тому метафора і порівняння –

 явища семантично близькі [221]. Дослідниця наголошує на тому, що не 

мотивується формулою «порівняльна конструкція» так зване «метафоричне 

порівняння», оскільки порівняння становить собою двочленну порівняльну 

конструкцію (суб’єкт – об’єкт порівняння), а метафора з точки зору 

структури – одночленна лексико-семантична одиниця, в ній різні асоціації 

зливаються воєдино [221, с. 190 – 191]. 

Мовотворчість сучасних прозаїків характеризується порівняльними 

метафоричними конструкціями, які ґрунтуються на порівняннях «людина – 

тварина», «людина – міфічна істота» й представлені моделлю сполучники як, 

немов + іменник у формі Н. в. Пор.: Лєна пролізла в кабінет, як ласка, про 

яку їй розповідали… (78, с. 6); …халати нам давали чорні, то я заявилась в 

район, як чортиця, не проти святої пʼятниці сказано (83, с. 222); У Рюрика 
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розмах ніг значно менший, він завжди дріботить, як пес (3, с. 31); Виглядно, 

що то й не Сандулякова Анна, бо дуже вже спритна була. Як ласиця (83, 

с. 62); Та вона, твоя пасія, за гроші не тільки тобі, а й дияволу віддасться. А 

ти зітхаєш, немов жовторотик (87, с. 51). Реальні та ірреальні порівняння 

виконують характеризувальну функцію, сприяють посиленню творення 

багатоплановості зображуваних персонажів. 

 

3.1.3. Трикомпонентна метафора 

 

Продуктивними в художній творчості сучасних письменників є 

трикомпонентні метафоричні конструкції (12,1 %).  

Спостереження над мовним матеріалом засвідчили, що розгортання 

трикомпонентної метафори відбувається за допомогою поєднання різних 

частин мови. Трикомпонентні метафоричні конструкції представлені чотирма 

моделями. 

Модель 1. Іменник + прикметник + іменник (3,9 %). Ця модель у 

художньому мовленні сучасних авторів відзначається високою частотністю 

вживання, оскільки, як підкреслив Ю. І. Левін, родовий відмінок своєю 

багатозначністю сприяє поглибленню двоплановості [143], напр.: зграйка 

місцевої пацанви, зграя індіанських сопляків, рій дебелих хлопців, табун 

кровожерних душогубів, зірка турецької естради. Пор.: Зграйка місцевої 

пацанви, яка саме буцала мʼяча на полі без конкретної мети, просто 

розминаючись та очевидно вбиваючи час, припинила своє заняття, з 

цікавістю стежачи за маневрами дорослих чоловіків (90, с. 170); …зграя 

індіанських сопляків викотила наш «Додж» нагору і пожбурила звідти 

прямо у прірву (37, с. 80); Алкоголь робив своє, і Євген уже не памʼятав, 

скільки кабінетів він обійшов: пʼять чи шість. Зафіксував звуки сирен, 

миготіння «маячків» на автомашинах, скрегіт гальм і рій дебелих хлопців у 

одностроях (87, с. 345 – 346); …сподіваюся, що дон Рамірес і його табун 

кровожерних душогубів, які гналися за нами від самого Мехіко, врешті-
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решт відстали (37, с. 55); …співає зірка турецької естради Таркан (90, 

с. 100). Як бачимо, залежний іменник у формі родового відмінка називає 

суб’єкт порівняння, а називний – те, із чим він порівнюється (предмет або 

явище, риси якого приписуються суб’єктові порівняння). Хоча граматично 

правильним є те, що залежне слово у генітивній конструкції, на думку 

Л. М. Марчук, завжди уточнює («доозначує») опорне слово, але за змістом 

опорним є, навпаки, слово у родовому відмінку, а означує його, 

тобто служить його логічним предикатом – слово в  називному відмінку 

[156, с. 36]. 

Генітивна метафора дає змогу простежити власне авторські 

особливості бачення світу чи образу, побачити образно-метафоричний світ як 

індивідуальне творче начало митця [109]. Метафора, ускладнена атрибутами, 

стає яскравішою, виразнішою [156, с. 39]. За допомогою цієї метафори, на 

думку Л. Кравець, твориться описовість, стислість, лаконічність [126]. 

Модель 2. Прикметник + прикметник + іменник (3,4 %). У 

мовотворчості сучасних прозаїків ця модель є продуктивною. Вона 

характеризується емоційністю, експресією, яскравим зображувально-оцінним 

змістом та передає різноманітний стилістичний колорит. Так, діапазон 

негативного емоційно-оцінного забарвлення, яке передають прикметники, 

широке: від легкої іронії до різкого несхвалення, зневаги, гострого сарказму, 

напр.: хтиві пʼяні самці, стара перезріла шкапа, маленький самовдоволений 

індик, стара фінська відьма. Пор.: Жінок ґвалтують хтиві пʼяні самці і 

вони не мають прав на це поскаржитись (88, с. 103); Григорій ледве 

стримався, щоби не сказати – іди подивись у дзеркало, ти, стара перезріла 

шкапо… (92, с. 130); Ви просто маленький самовдоволений індик, з куцою 

лінією розуму і без лінії долі… (79, с. 29 – 30); …його покійна бабця сама була 

відьмою. Старою фінською відьмою, що лікувала людей… (54, с. 76). 

Позитивна оцінка реалізується в емоційно-чуттєвому сприйманні та 

викликає у читача прихильність до зображуваних персонажів, надає тексту 

урочистості. Пор.: Вадима Сана памʼятаю – породистий світський 
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лев… (97, с. 24). Якщо в іменниковій метафорі дескрипція прихована і її 

виявлення повʼязане з напруженням мисленнєвої діяльності реципієнта, 

з відбором тих чи інших конотативних компонентів значення слова – 

сигніфіката в кожному конкретному контексті, то прикметникова метафора 

вже у своїй основі є дескриптивною, оскільки дескриптивним є сам 

прикметник як частина мови [67, с. 162].  

Модель 3. Прикметник + іменник + іменник (3,2 %). Використання 

цієї моделі сприяє підвищенню образності художнього тексту і є засобом 

урізноманітнення стилістичного колориту зображуваного, напр.: зачахле 

кодло язичників, останній оберемок депутатів, чорні вуглинки очей, 

безмежний ліс жінок, крихітні пупʼянки пальчиків. Пор.: …поволі в моїй 

голові зародилася колюча підозра, що насправді це ніяка не християнська 

община, а зачахле кодло язичників… (37, с. 183); Ось уже останній 

оберемок депутатів зникає у машині-лійці, і вона починає гудіти й 

вібрувати (38, с. 9); Не маю сил говорити, чіпляюся чорними вуглинками 

очей за розпʼяття і повторюю свою сповідь подумки (5, с. 178); Блукання в 

безмежному лісі жінок, що виростають на кожному кроці й манять тебе 

очима й вустами… (9, с. 37); …синочок, Данилко, потайки визначила вона, – 

вкритий лоскотливим курячим пушком чолопок, жабʼячі скорчені ніжки, 

крихітні пупʼянки пальчиків, ай, Боже ж ти мій! (41, с. 55). Опорний за 

смислом генітив реалізує у конструкції своє пряме значення, у той час як 

іменник у називному відмінку означує його через порівняння з іншим 

предметом чи явищем. Сама ж основа їхньої подібності експліцитно не 

виражена в конструкції, що дає читачеві можливість різнопланового 

прочитання метафори, домислювання її. Наявність прикметникового 

компонента дає змогу підсилити інтенсивність метафоричної ознаки.  

Модель 4. Числівник + прикметник + іменник (1,6 %). Ця модель 

передає семантику негативної та позитивної оцінки, напр.: два блискучих 

ставочки, дві юні волошки, два червоні світлячки, дві опасисті корови, дві 

старі шкапи. Пор.: Панянка поруч із ним повертає голову й обдаровує сяйвом 
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виразних зеленуватих очей. Вони вміло підведені й від того здаються 

незмірно великими. Два блискучих ставочки (75, с. 70); …дивно було бачити 

дві юні волошки на кругловидому, але з борозденками зморщок обличчі 

(87, с. 89); У кінці коридору він і справді побачив два червоні світлячки… 

(114, с. 223). Найважчим Еліці здавався у фойє, але дві опасисті корови  [..] 

навіть не коливнулися їй назустріч (91, с. 145); …дві старі шкапи будуть 

ходити до мене щодня й вимагати, аби я прикрила твій бізнес (36, с. 161). 

Числівники виконують інформативну функцію, називаючи кількісні ознаки 

зображуваних явищ. У сполученні з прикметниками та іменниками вони 

увиразнюють колорит схвалення чи несхвалення у певному контексті. 

 

3.1.4. Чотирикомпонентна метафора 

 

У мовотворчості сучасних прозаїків чотирикомпонентні конструкції 

здебільшого є поширеними моделями генітивної метафори (2,1 %), яка дає 

змогу простежити власне авторські особливості бачення світу чи образу, 

побачити образно-метафоричний світ як індивідуальне творче начало митця.  

Іменник, змінюючи своє значення, переінакшує роль називання, 

набуваючи функції характеристики [27, с. 28]. Модифікуючи свою 

семантику, іменник втрачає номінативну функцію, набуваючи якісної оцінки 

іншого слова [180, с. 202]. Прикметники різнобічно характеризують 

художніх персонажів. 

Задля образної конкретизації до звичайної генітивної метафори 

додаються прикметники, що утворюють такі моделі: 

– іменник + прикметник + прикметник + іменник (1,9 %). Пор.: …їхній 

дядько – бендерівець, а тепер за кордоном, мабуть, належить до котроїсь із 

зграй українських буржуазних націоналістів… (87, с. 381); Так воно й було. 

І закохався не в якусь сіру мишку, а в нову зірочку, точніше, вже зірку 

академічного драматичного театру, котра з кожною виставою 

виблискувала дедалі яскравіше (87, с. 48). Використання цієї моделі формує 
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як негативне експресивне значення в сучасній художній прозі, так і 

позитивне емоційно-оцінне навантаження. 

– іменник + прикметник + іменник + прикметник (0,1 %). Пор.: А от 

тепер  зграя пʼяних мавп гватемальських замочить мене з міномета… (37, 

с. 168). Наведений приклад передає несхвально-зневажливу оцінку, 

згрубілість, негативне ставлення до зображуваних персонажів. 

– прикметник + іменник + прикметник + іменник (0,1 %). Пор.: Люся зі 

знанням справи (адже звикла у всьому доходити до самої суті) аналізувала 

пʼєсу. Чим і зацікавила майбутню зірку світової режисури (101, с. 156). Ця 

модель сприяє зростанню позитивного емоційно-оцінного потенціалу 

художніх творів сучасних прозаїків. 

 

3.2. Структурно-граматичні параметри метонімії 

 

Мовосвіт прозаїків ХХІ ст. представлений уживанням одно-, дво-, 

трикомпонентної метонімії, складники якої мають різну частиномовну 

належність. 

У мовотворчості сучасних письменників однокомпонентна метонімія 

репрезентована іменниками: онімами (3,9 %) та апелятивами (3,1 %). Оніми 

представлені антропонімами, пор.: – Кафку я дозволяю – вам не читати 

(79, с. 144); – Любите Шекспіра? – Люблю… (101, с. 124); – А Калинця 

читали? – Ні, – збрехав я (11, с. 17); Колеги по письменницькому цеху, котрі, 

мабуть, читали Соколенчука більше й уважніше, згадували якісь еротичні 

сцени в його прозі (49, с. 48); хрононімами, пор.: Діло було за Брежнєва. Часи 

були туманні, невиразні і сповнені тихого смутку (11, с. 11); Коли за 

Хрущова війнуло відлигою, він заходився писати спогади про табори… (90, с. 

53); топонімами, пор.: …наш селянин навчив Канаду сіяти й орати? (31, с. 9). 

Власні назви слугують для індивідуалізації та ідентифікації зображуваного 

явища. 
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Апелятиви представлені науковою, музичною та ботанічною лексикою, 

пор.: А кандидати, завершивши акт чоловічого правосуддя, допивали в 

побутовій останні два літри самогонки (117, с. 22); …завдяки їхнім 

старанням маємо зараз в Україні стільки «професорів», «докторів», 

«академіків»… (33, с. 148);  – Перформанс для дримби, скрипки, альта й 

віолончелі (18, с. 288); І передай, щоб вона пила глід! Це дуже допомагає! 

(11, с. 49). Метонімія увиразнює висловлення, слугує засобом економії 

мовних засобів, коли описову конструкцію заступає одне слово. 

Двокомпонентні метонімічні конструкції представлені типом 

семантичного відношення  імʼя та прізвище автора → твір (2 %), імʼя → 

імʼя  по батькові (1,5 %). Пор.: Я крав поезію та маловідомих українських 

забутих письменників ХІХ – початку ХХ сторіч, виданих у 50-60-тих роках, 

коли я ще не міг їх придбати: Стефана Коваліва, Дніпрову Чайку, Любов 

Яновську, Тимофія Бордуляка, Грицька Григоренка… (11, с. 52); Ах, Тарасе 

Григоровичу, єдиний Ви наш, хто в ті дні на Майдані звучав абсолютно 

органічно, на рівні тодішніх колективних емоцій… (43, с. 17).  

Динамічність зображуваних явищ у художніх текстах передається 

моделлю іменник + дієслово (2,1 %). Пор.: Зала вибухає оплесками, 

улюлюканням та свистом (38, с. 144); – Доню, ну невже зовсім без причини 

село вишкірилося? (26, с. 126); …після її слів пісня гасне і село німіє 

(26, с. 10); Мукачево показало, що «влада підла, як ніколи» (33, с. 38); 

Хрещатик дивився їй у слід із захватом і любов’ю… (43, с. 221);  Смт гудів 

аки сакраментальний, сакралізовний президентською сльозою вулик 

(46, с. 118). Використання дієслів дає змогу виразно змалювати зображувані 

події, створити напруженість, додати дієвості. 

Ознака процесуальності реалізується в моделі дієслово + іменник 

(0,8 %). Пор.: – Я буду винуватий, – сказав борт. – Добре, кінець зв’язку 

(7, с. 35); «…наступна станція – Площа Люциганів», – прогавкала стеля 

(91, с. 77); …в ці революційні місяці клекоче Київ… (43, с. 109); Внизу в огнях 

і музиці гриміла Одеса (18, с. 145); З подивом я стежив, як дружно голосує 
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зала за списком комітетників, частина яких щойно тільки вступила до 

інституту і була нікому невідома (11, с. 5). Дієслова забезпечують динамізм 

художнього мовлення сучасних авторів й надають зображуваному емоційно-

експресивної оцінки. 

Трикомпонентні структури трапляються зрідка й представлені моделлю 

іменник + дієслово + дієслово (1,6 %), у якій спостерігаємо збільшення 

динамічних характеристик. Пор.: Тиждень Рокитне гуляло й догулювало 

Марусине з Льошкою весілля (22, с. 53); Шанівка обімліла й завмерла. На 

вулиці імені Леніна – ні душі (26, с. 73). 

Отже, зазначені моделі в мовотворчості сучасних авторів виражають 

різні відношення, компоненти яких мають неоднакову частиномовну 

належність. 

У мовотворчості сучасних письменників однокомпонентна синекдоха 

репрезентована іменниками-апелятивами (5,1 %).  Пор.: «Пальто, кидай все, 

переїзди в Київ!» (50, с. 230); Як дитина автоматично йде за повітряною 

кулькою в руках іншої дитини, Ведмедик пішов за «курткою»… (110, с. 115); 

…з’являються поодинокі люди, сходить сонце. Виштрикуються стовпи 

електропередач. Корови і велосипеди (50, с. 147). Іменники конкретизують 

зображувані явища. 

Двокомпонентну структуру репрезентує модель прикметник + 

іменник (3,7 %). Пор.: – Дротяне волосся, ходи спати! – він затягнув її до 

себе на коліна (53, 242); Ще ніколи не бачив засмучений Дорош, щоб так 

горювали сині очі (24, с. 13); – Клянуся синіми очима, – прошепотіла 

Катерина (26, с. 93); Жовта спідничка та біла кофтина щезли у першій 

легківці зі шашечками (87, с. 236). Прикметники, які входять до 

аналізованого структурного поєднання, є необхідним компонентом 

означення іменників і виражають якісні характеристики зображуваних явищ, 

увиразнюють і збагачують художнє мовлення сучасних авторів. 

Емоційно-підсилювальну функцію виконує трикомпонентна структура, 

представлена моделлю прикметник + прикметник + іменник (1,2 %). Пор.: 
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Рудий кінський хвіст маячив десь далеко попереду. Він ледве наздогнав 

дівчину і вхопив її за руку… (101, с. 125); Біла хмаринка волосся випурхнула з 

кімнати (87, с. 304). Прикметники інтенсифікують висловлювання, роблять 

його емоційно виразним, привертають увагу читача до деталізації 

зображуваних явищ. 

 

3.3. Структурно-граматична характеристика перифразових 

номінацій 

 

Концептуальні ідеї в галузі вивчення структурно-граматичної природи 

перифразових одиниць представлено у наукових дослідженнях 

Н. І. Базарської [24], Т. І. Битєвої [31], Г. П. Євсєєвої [80], 

І. Ю. Кобилянського [112], М. П. Коломієць [119], О. А. Копусь [123], 

Г. М. Моложай [154], Є. С. Регушевського [214], Г. З. Розанової [220], 

А. П. Свашенко [226], Н. М. Сологуб [245] та ін. Питання щодо формального 

співвідношення перифразових одиниць зі словом, словосполученням чи 

реченням досі залишається дискусійним. Значна частина науковців 

стверджує, що перифразове найменування на формальному рівні не може 

бути представлене словом. Такої думки дотримується Г. М. Моложай, яка 

підкреслює, що за своєю структурою перифраза менш економна, ніж слово 

[154, с. 19]. Із цим твердженням погоджується Т. І. Битєва та висловлює 

думку, що визначальною рисою синтаксичної організації перифразових 

найменувань є їх співвіднесеність зі словосполученням [31, с. 95]. У 

неможливості вираження перифрази словом переконана і Ю. С. Макарець. 

Дослідниця  вважає, що слово позначає поняття узагальнено і є 

відтворюваною в мовленні одиницею мови, а перифразова номінатема 

позначає конкретний референт, і її не відтворюють, а компонують у процесі 

мовлення. З огляду на це мінімальною структурною моделлю перифрази має 

бути словосполучення як одиниця з конкретнішим значенням, яка разом із 

номінативною виконує кваліфікативну функцію [150, с. 99]. 
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 Протилежної думки дотримується Є. С. Регушевський. Він переконує, 

що перифразова одиниця може бути виражена словом, якщо воно містить 

оцінку зображуваного. Дослідник підкреслює, що суть перифразової одиниці 

репрезентована не структурою, а вторинністю номінації, емотивно-оцінним 

називанням уже названого [214, с. 41]. 

Основним призначенням перифразових номінацій є інтенсифікація 

виразності тексту, надання дієвості й виразності висловлюванню. Отже, 

диференційною ознакою перифрази є описовість, але, як зазначає 

Г. В. Шаповалова, ця риса властива не лише одиницям із розчленованою 

структурою, а й словам [296, с. 127]. Тому вважаємо, що перифразові 

номінації можуть мати однослівну структуру в тому разі, якщо в основі 

вторинної номінації лежить переосмислення значення денотата й 

виокремлення його найістотніших ознак, напр.: Жила в різних людей, не раз 

впроголодь, аж поки її брат, який залишився з батьками на Вінниччині, 

«розкрутив» свою справу й сипонув сестрі «зелених» на власну квартиру 

(87, с. 335). Перифраза зелені вживається на позначення офіційної валюти 

США, однією із колірних гам якої є зелений. Саме зелений колір – основна 

колірна гама цієї перифразової номінації. 

 

3.3.1. Одно-, двокомпонентні перифразові номінації 

 

У мовотворчості сучасних письменників перифразові номінації мають 

різну структуру, що зумовлює їхню співвіднесеність із різними частинами 

мови. З-поміж вилучених перифразових номінацій виокремлюємо 

перифрази-слова та перифрази-словосполучення. Сучасні автори вживають 

однокомпонентні перифрази зрідка (0,2 %).  Здебільшого це – іменники. 

Пор.: Путаний діє тими ж методами, що й фюрер… (33, с. 127); …нам, 

Батьку,  нелегко. На шляхах довгої і тернистої історії ми розгубили лицарів 

(33, с. 164); Події стрімко рухалися до розпаду Совка… (50, с. 128); 

«Професор» признався, що вони ті ж самі, що були (33, с. 81); Над отим 
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населенням «зони національних інтересів Росії» вирішили поставити 

«пахана»… (33, с. 46 – 47); …у цій блекоті народилися путані…(33, с. 130). 

Двокомпонентні перифрази складають переважну більшість (15,4 %). 

Л. М. Синельникова слушно зауважує, що перифраза створена завдяки 

незвичайній сполучуваності слів, де знімаються будь-які обмеження на 

сполучення елементів мови. Незвичні в семантико-стилістичному відношенні 

словосполучення є конкретним лексичним середовищем для утворення 

перифраз [231, с. 8]. 

Продуктивними моделями структурно-граматичної будови 

двокомпонентних перифразових номінацій в українській прозі початку 

ХХІ ст. є субстантивні словосполучення з атрибутивним типом відношень. З-

поміж них найпоширенішою моделлю є прикметник + іменник (9,5 %), 

напр.: гріховне місце, рогатий транспорт, світова павутина, вогнепальний 

красень, гінекологічна мʼясорубка. Пор: …бив лише паском, і тільки живіт 

та гріховне місце (74, с. 34);  Я зіскочив зі сходинки рогатого транспорту і 

став біля дерева… (7, с. 140); …пан Ярослав, що картографував перервами 

світову павутину, зліг з пневмонією (27, с. 167); …я побачила під пахвою, 

коли він зняв піджак, коричневу кобуру, з якої стирчало руків’я 

вогнепального красеня… (121, с. 77); Ти панічно боїшся того, що буде далі, 

боїшся йти в гінекологічну м’ясорубку на загальних засадах (65, с. 18).  

Зрідка трапляється модель, у якій функцію залежного компонента 

виконує числівник (0,2 %), напр.: перший сокіл, другий сокіл, п’ята колона. 

Пор.: Колись навʼязували «Думу про двох соколів»: «Перший сокіл – Лєнін, 

другий сокіл – Сталін»… (33, с. 55); Щодо «квазигосударства 

тоталітарного», то, видно, Ющенко ще не зовсім «создал», якщо «пʼята 

колона» в Україні веде себе так розперезано (33, с. 149). 

Серед двокомпонентних перифраз виокремлюємо модель іменник + 

іменник (4,3 %). Семантико-синтаксичні відношення між елементами цієї 

моделі атрибутивні, форма граматичного звʼязку – безпосереднє керування. 

Продуктивність цієї моделі зумовлена не тільки тим, що така схема творення 
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субстантивно-субстантивних сполучень є найпродуктивнішою в сучасній 

українській літературній мові, а й у звʼязку з широкими можливостями 

сполучуваності опорного компонента перифразового найменування – 

іменника, напр.: вождь революції, батьківщина Ісуса, місто Кия, місто 

мерців, лицар серця, охоронці порядку. Пор.: …виявилося, що Ліда спиралася 

на лису голову вождя революції (9, с. 184); На батьківщині Ісуса хоча б один 

раз мусить побувати кожен (108, с. 145); …їй пасувало місто Кия… 

(6, с. 54); Яке величезне місто мерців, – подумала Віра (110, с. 123). Та цього 

разу вирішила – досить! – Немає лицаря серця? Ну то й що! (15, с. 29); 

Охоронці порядку взяли масовістю… (60, с. 43).  Залежним компонентом у 

цій моделі є іменник. 

Зафіксовано також прийменникові конструкції, у яких поєднується 

іменник з іменником (0,5 %), напр.: люди в погонах, пацани у рясі, ляльки на 

ходулях, дама з камеліями, квиток на небеса. Пор.: Ці дітки для будь-якої 

людини в погонах – велика здобич… (97, с. 161); …давай лягати спати, поки 

пацани в рясі Елвіса не затягнули (51, с. 84); Мені самій більше подобаються 

жінки з довгим тулубом і короткими ногами, ніж масово кохані ляльки на 

ходулях (52, с. 35); …«дама з камеліями», притягує, мов магніт. (107, с. 19); 

Хто відібрав у нас наші квитки на небеса? Чому нас загнали на ці задвірки, 

я тебе питаю? (37, с. 142). 

Іноді перифразові номінації будуються за моделлю словосполучень 

прикладкового типу (0,1 %): імпер-совки, Кучум-баша. Пор.: …благородні 

імпер-совки постійно ці народи «визволяли» (33, с. 55); Юридичний вождь 

Кучум-баші зізнався…  (33, с. 15). Компоненти цієї моделі пов’язані між 

собою атрибутивними відношеннями та граматично-смисловим зв’язком 

кореляції. 

Невелику частину серед двокомпонентних перифразових номінацій 

становлять дієслівні (3,9 %). Серед мовознавців немає єдиної думки щодо 

виокремлення такого типу перифраз. Їх виділення вважають доцільним  

Г. М. Моложай [154], В. В. Похмельник [190], Л. В. Шубіна [302], 
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О. С. Юрченко [304]. О. М. Савлук зазначає, що дієслівна перифраза є 

складеною вербальною синтагмою, яка представляє семантичну, 

синтаксичну та функціональну єдність [223, с. 248]. Дослідниця підкреслює, 

що під дієслівною перифразою ми розуміємо поєднання провідмінюваного 

слова, названого допоміжним та безособової дієслівної форми (інфінітив, 

герундій чи дієприкметник), який отримав назву службового дієслова; 

обидві форми можуть бути поєднанні чи прийменником, чи сполучником. 

Кінцеве значення перифрастичної конструкції є результатом поєднання 

значень цих двох дієслівних форм (допоміжних), що є надзвичайно 

важливими для утворення дієслівної перифрази [223, с. 248].   

  У художніх творах сучасних письменників основною моделлю, за 

якою утворюються дієслівні перифразові найменування, є: дієслово + 

іменник (3,2 %), напр.: збити  росу, рвати жили, накласти лапу. Пор.: Наче 

то не він, Яків, першим з його жінки росу збив… (75, с. 68); …усі хлопці 

рвали жили, а німець на лавці біля хати цигарку курив (22, с. 70); …хтось із 

місцевих необережно наклав лапу на чималий шмат землі біля моря… 

(20, с. 38). Зрідка трапляються моделі з прийменниковим компонентом  

дієслово + {на, під, у} + іменник (0,7 %), напр.: залягти на дно, сидіти на 

голці. Пор.:…нікуди не дінешся, треба було перечекати, «залягти на дно»… 

(110, с.108); …Ярця вже давно й серйозно сидить на голці (110, с. 89) 

 

3.3.2. Трикомпонентні перифразові номінації 
 

 Субстантивна модель комбінування перифразових номінацій  може 

бути поширена до тричленних конструкцій (7,2 %) із такими складовими:  

- іменник + прикметник + іменник (2,9 %), напр.: часи брежнєвської 

задухи, акули модельного бізнесу, царство щасливої старості, країна Жовтої 

Змії, країна Червоного Дракона. Пор.: …в часи брежнєвської задухи 

настигла мого приятеля велика біда (44, с. 20); – Підступи конкурентів 

серед моделей чи акул модельного бізнесу, отже, малоймовірні? – спитала 
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Таумі? (71, с. 112); На цьому ж боці – «царство щасливої старості»… 

(108, с. 46); …кілька десятиліть тому суспільно-соціальний устрій у країні 

Жовтої Змії зазнав значних змін… (38, с. 160); …за тиждень уже все 

скінчено – країна Червоного Дракона знову стає монархією… (38, с. 159).  

- прикметник + прикметник + іменник (2,1 %), напр.: велетенські білі 

журавлі, російський газовий сморід, маленька дика принцеса. Пор.: Три 

найбільші біди сьогодні в Україні: світова фінансова криза, російський 

газовий сморід і пародія Дударя на «Червону шапочку» (33, с.146); Скажу 

більше – МАЛЕНЬКА ДИКА ПРИНЦЕСА повернулася в моє велике і 

червоне серце… (52, с. 118);  Над селом пливли велетенські білі журавлі… 

(75, с. 151).  

- прикметник + іменник + іменник (1,2 %), напр.: липкі лапи Морфея, 

великий друг нікотину, останній день Помпеї. Пор.: …всі готельні сусіди-

бюргери [..] як по команді віддалися в липкі лапки Морфея (52, с. 101); Її 

шкіра зраджує у ній великого друга нікотину (29, с. 32); Майже всі виносили 

по дві-три коробки різноманітної піротехніки із написом «Шалена 

вечірка». «Останній день Помпеї!» – усміхнулася Стефка (106, с. 181). 

- іменник + іменник + {і} + іменник (0,7 %), напр.: працівник щита і 

меча, сезон застуд і нежитю. Пор.: …які епітети та побажання щоденно 

чують на свою адресу ці «працівники щита і меча» (7, с. 388); Нічого не 

трапилося. Розпочався сезон застуд і нежитю (69, с. 27). 

Подекуди зафіксовано функціонування адвербіальних 

трикомпонентних конструкцій, репрезентованих такими моделями: 

- дієслово + прикметник + іменник (0,1 %), напр.: …заради цікавості 

проведи експеримент зі своєю святою Вікусьою. Перекрий їй фінансовий 

кисень (52, с. 112); 

- дієслово + {у} + прикметник + іменник (0,1 %), напр.: …моя мама 

відійшла у ліпший світ на сімдесят восьмому році (72, с. 135).   



 131 

- дієслово + іменник + {із} + іменник (0,1 %), напр.: …я випустив 

джина із пляшки і він підхопив мене у вихор зовсім непередбачуваних подій 

(119, с. 1). 

Як бачимо, до складу трикомпонентних перифразових номінацій 

входять різні частини мови. Дієслівні компоненти  надають висловлюванню 

динаміки, енергії, стилістичної виразності, прикметники деталізують 

зображувані явища, іменники  не лише називають предмети, явища та реалії 

зображуваної навколишньої дійсності, а й мають оцінну конотацію, 

насичують художній текст цікавими образами. 

 

3.3.3. Чотирикомпонентні перифразові номінації 

 

У мовосвіті сучасних авторів чотирикомпонентні перифразові 

номінації характеризуються сконденсованістю вислову (0,9 %). Тут фіксуємо 

такі моделі: 

- прикметник + прикметник + прикметник + іменник (0,6 %), 

напр.: Стара сухорлява сива леді постукала в мої двері… (71, с. 243); 

- іменник + прикметник + прикметник + іменник (0,1 %), напр.: 

Тут їдять кару небесну швидкого приготування… (29, с. 31); 

- прикметник + прикметник  + іменник + іменник (0,1 %), напр.: 

Добра стара товстуха Берта, як назвав кохану столицю мій друг-

берлінець, не втомлюється міняти свого обличчя (52, с. 210); 

- іменник + прикметник + іменник + іменник (0,1 %), напр.: Над 

отим населенням «зони національних інтересів Росії» вирішили 

поставити «пахана»… (33, с. 46 – 47); 

Отже, у художній прозі ХХІ століття перифразові найменування є 

семантично цілісними засобами вторинної номінації. Перифразові номінації, 

що їх активно використовують письменники-постмодерністи, 

співвідносяться як зі словом, так і словосполученням. Найпродуктивнішими 

моделями утворення перифразових найменувань є адʼєктивно-субстантивні 
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та субстантивно-субстантивні словосполучення з атрибутивними 

відношеннями.  

 

Висновки до 3 розділу 

 

Для мовотворчості сучасних авторів характерне використання 

вторинних номінацій із різними структурно-граматичними особливостями. 

Однокомпонентні метафора, метонімія, синекдоха мають неоднакове 

джерело походження і охоплюють різні класи іменників. Трапляються 

випадки вживання однокомпонентної дієслівної вторинної номінації. 

Однокомпонентні метафори становлять значний масив метафорики 

(16,3 %). Продуктивними у мовосвіті сучасних письменників є 

однокомпонентні структури, виражені іменниками різних класів, а саме: 

назвами тварин (5,5 %), назвами птахів (3,4 %), назвами плазунів, 

земноводних та молюсків (3,1 %), назвами предметів (2,5 %), назвами 

міфічних істот (0,6 %), назвами неживої природи (0,3 %), назвами рослин 

(0,2 %), назвами понять медичної сфери (0,2 %), назвами страв, 

кондитерських виробів (0,1 %), назвами абстрактних понять (0,1 %). 

Трапляються випадки уживання дієслівної однокомпонентної метафори, що 

відображають особливості життєдіяльності людини (0,3 %). 

Однокомпонентна метонімія репрезентована іменниками: онімами 

(3,9 %) та апелятивами (3,1 %). Оніми представлені антропонімами, 

апелятиви – науковою, музичною та ботанічною лексикою. 

Однокомпонентна синекдоха репрезентована іменниками-апелятивами 

(5,1 %), які конкретизують зображувані явища.  

Сучасні автори вживають однокомпонентні перифрази зрідка (0,2 %).  

Здебільшого це – іменники. 

Двокомпонентні, трикомпонентні, чотирикомпонентні конструкції 

метафори, метонімії та синекдохи  представлені різними моделями з 

неоднаковим граматичним складом.  
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Найпродуктивнішими двокомпонентними моделями метафори в 

мовотворчості сучасних письменників є іменник + керований іменник (4,4 %), 

іменник + прикметник (3,4 %), прикметник + іменник (2,7 %), прикладкова 

метафора (2,5 %), порівняльна метафора (1,5 %).  

Двокомпонентні метонімічні конструкції представлені типом 

семантичного відношення  імʼя та прізвище автора → твір (2 %), імʼя → 

імʼя  по батькові (1,5 %). Динамічність зображуваних явищ у художніх 

текстах передається моделлю іменник + дієслово (2,1 %). Зрідка трапляється 

модель дієслово + іменник (0,8 %). Продуктивним двокомпонентною 

структурою моделлю синекдохи є прикметник + іменник (3,7 %).  

Продуктивними моделями структурно-граматичної будови 

двокомпонентних перифразових номінацій в українській прозі ХХІ ст. є 

прикметник + іменник (9,5 %), іменник + іменник  (4,3 %), дієслово + іменник 

(3,2 %). Зрідка трапляються перифрази прикладкового типу (0,1 %), 

прийменникові конструкції, в яких іменник поєднується з іменником (0,5 %), 

а також перифразові номінації, де функцію залежного компонента виконує 

числівник (0,2 %).  

Продуктивними трикомпонентними метафоричними конструкціями є 

іменник + прикметник + іменник (3,9 %), прикметник + прикметник + 

іменник (3,4 %), прикметник + іменник + іменник (3,2 %). Кількісно 

обмежену групу становить модель числівник + прикметник + іменник 

(1,6 %).  

Трикомпонентні структури метонімії трапляються зрідка й 

представлені моделлю іменник + дієслово + дієслово (1,6 %). 

Трикомпонентна синекдохічна конструкція, яка виконує емоційно-

підсилювальну функцію, репрезентована моделлю прикметник + 

прикметник + іменник (1,2 %).  

З-поміж трикомпонентних перифразових номінацій 

найпродуктивнішою структурною моделлю є іменник + прикметник + 

іменник (2,9 %). Зрідка зафіксовано функціонування адвербіальних 
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трикомпонентних конструкцій, репрезентованих такими моделями: дієслово 

+ прикметник + іменник (0,1 %), дієслово + {у} + прикметник + іменник 

(0,1 %), дієслово + іменник + {на, із} + іменник (0,1 %). 

У мовотворчості сучасних прозаїків чотирикомпонентні конструкції 

(2,1 %) здебільшого є поширеними моделями генітивної метафори, що дає 

можливість простежити власне авторські особливості бачення світу чи 

образу, побачити образно-метафоричний світ як індивідуальне творче начало 

митця. Найпоширенішою структурною моделлю іменник + прикметник + 

прикметник + іменник (1,9 %). Чотирикомпонентні перифразові номінації 

характеризуються сконденсованістю вислову (0,9 %). Найпродуктивнішою є 

модель прикметник + прикметник + прикметник + іменник (0,6 %). 

Отже, у художній прозі ХХІ століття перифразові найменування є 

семантично цілісними засобами вторинної номінації. Перифразові номінації, 

що їх активно використовують письменники-постмодерністи, 

співвідносяться як зі словом, так і зі словосполученням. 

Найпродуктивнішими моделями утворення перифразових найменувань є 

адʼєктивно-субстантивні та субстантивно-субстантивні словосполучення з 

атрибутивними відношеннями. 
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РОЗДІЛ IV 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ВТОРИННИХ НОМІНАЦІЙ  

У МОВОТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПРОЗАЇКІВ  

ПОЧАКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 

 

4.1. Стилістичний потенціал метафори 

 

Для сучасної української прози характерним є різнобічність семантико-

стильових пластів, зумовлена певною свободою авторів у використанні 

мовних засобів. Увага лінгвістів спрямована передусім на вивчення 

художнього тексту як денотативно-образного простору і на слово як 

конститутивний елемент тексту. 

Одним із важливих завдань дослідження художнього дискурсу є 

вивчення функціонального призначення метафоричних найменувань, 

оскільки саме метафора дає змогу пізнавати нові якості речей, формувати 

нову експресивну лексику. Т. А. Єщенко влучно окреслила стилістичні 

можливості метафори:  «метафорика зорієнтована в праґматичний простір, і 

характеризується неповторністю, передбачає свободу від норм, вільне 

оперування значеннями, зчеплення яких подекуди є синтезом несумісного, 

контрадикторного» [83, с. 22]. 

Перші спроби теоретичного осмислення природи метафори дали змогу 

зробити висновки про те, що процес метафоризації – це органічна властивість 

людської психіки взагалі й художнього мислення зокрема. Метафорі 

належить важлива роль серед тих засобів виразності, що беруть участь у 

створенні образів художнього тексту. Образ є основним засобом художнього 

узагальнення дійсності. Він передає читачеві укладене в тексті особливе 

бачення світу, властиве авторові або його персонажеві. Із цим повʼязана 

образотвірна функція метафори в текстах художньої прози ХХІ ст., яка 

увиразнює характеристику художнього образу. Образотвірна функція 

метафори ламає звичні стереотипи, перепони між серйозним та іронічним. 
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Емоційна виразність метафори породжує уяву, за якої відкривається 

внутрішній простір. Із приводу цього Ф. Уілрайт, зокрема, зауважує: 

«Метафора є утвердженням індивідуальності, шляхом якого індивідуальність 

утверджує себе як реальність» [280, с. 91]. У мовотворчості сучасних 

письменників експресивно-образний ефект метафори породжується 

усвідомленням асоціативного багатства мовних значень. Пор.:  …хто б міг 

подумати, що з роками вона перетвориться на обстрижену містечкову 

корову… (7, с. 419) – ідеться про жінку середнього віку; …підсмажена на 

південному сонці лошиця у купальнику… (7, с. 419);  – метафори позначають 

персонажів із зайвою вагою. …директор школи – глист у корсеті… 

(7, с. 286) – ідеться про худорляву жінку. 

 О. І. Єфимов зазначає, що переносні значення, які лежать в основі 

метафоризації, образно-фігуральні та виконують характеристичні функції. З 

огляду на це, підкреслює мовознавець, експресивність метафоричних значень 

зумовлена закладеними в них оцінно-характеристичними ознаками 

[88, с. 103]. В. В. Лєснова зауважує, що будь-яка оцінна номінація є 

суб’єктивною, вона зумовлена прагненням того, хто говорить, знайти еталон 

і схарактеризувати відповідно до нього позитивні чи негативні риси обʼєкта 

оцінки [142, с. 190]. Тому, на нашу думку, із образотвірною функцією тісно 

пов’язана емотивно-оцінна функція, яку метафора виконує в художніх 

творах сучасних письменників. 

Серед оцінних найменувань художніх персонажів у мовотворчості 

сучасних авторів продуктивними є метафоричні перенесення, в основі яких 

лежать:  

– зовнішня схожість, пор.: Моє коліно ненароком торкається ноги 

Ніни, я заводжуся, вона цьому не надає жодного значення й далі говорить з 

чорнявою куркою навпроти… (31, с. 82) – ідеться про жінку-брюнетку; Іван 

хмурить брови. Супиться. Міркує. У нього є суперник [..]. Такий собі  

здоровенний бугай… (75, с. 59); Віл пив горілку, курив самосад, ходив у 

галіфе й кирзових чоботях (96, с. 144); Горила тренованим рухом викрутив 
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механіку руку, бійці тої ж миті притисли його до землі (22, с. 168); – Ребра 

поламаєш, ведмедику! – веретеном вислизнула з лещат… (87, с. 285);  

– Буйвол! Ти воротар-мотала. Ми граємо! – прокричав Бруханда в бік 

оргкомітету (90, с. 314). Зооніми бугай, віл, буйвол, горила, ведмедик 

уживаються на позначення сильних та кремезних чоловіків. Або: Найважчим 

Еліці здавався прорив у фойє, але [..] опасисті корови [..] навіть не 

коливнулися їй назустріч… (91, с. 145) – ідеться про жінок із надмірною 

вагою. Мати кляли й кума, й Вергунів – старого [..], і молодого, сову 

банькату… (71, с. 23). Орнітонім сова вживається на позначення людини з 

великими очима. 

– схожість у поведінці, пор.: На мене вже чекають найневідкладніші 

справи! Ого-го! – Наприклад, ось ця чарка з моєю фірмовою наливкою?! – 

Спокуснице, зміючко… (106, с. 100) – ідеться про хитру, підступну жінку. – Я 

виродок. Розумієш, справжній виродок. Не пристосований до життя ізгой, – 

уже й не намагаючись здолати істерику, схлипувала Віра. – Виростили з 

мене монстра. Агресивну вівчарку… (97, с. 97). В основі метафоричної 

номінації лежить перенесення особливостей поведінки натренованої вівчарки 

на людину, яка, подібно до тварини, вороже ставиться до інших людей, 

навколишнього світу. 

– схожість за внутрішніми ознаками, пор.: Руська – пиявка: поки всю 

кров не висьорбає, не відчепиться (29, с. 121) – ідеться про вчепливу жінку. 

В основі метафоричної номінації лежить перенесення на людину 

фізіологічних характеристик зооніма, який, присмоктавшись до тварини чи 

людини за допомогою присосок, живиться їхньою кров’ю. Що це була 

робота котроїсь сільської видри, вона не сумнівалася й хвилечки (83, с. 203). 

Метафоричне найменування видра вживається на позначення злої жінки.  

– метафоричні перенесення, які ґрунтуються на функціональній 

подібності, пор.: Мала повертається пізно, а та починає ґдирати: «Де ти 

волочишся?» [..]. Страшна пилка. І весь час її дістає (9, с. 116) – ідеться про 

набридливу жінку. Функціональна характеристика «пиляння» інструмента 
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переноситься на людину. – Іди сюда. Підсади мене. Або дай на спину стану. – 

На голову собі стань! – Стану. Дурак ти і тормоз. Іди сюда бігом 

(51, с. 128). В основі метафоричної номінації лежить перенесення на людину 

властивостей пристрою, призначеного для уповільнення або зупинки руху 

механізму або транспортного засобу. 

Н. Д. Арутюнова вважає, що «метафора – це передусім метод схопити 

індивідуальність конкретного предмета, передати його неповторність» 

[20, с. 149]. Ми вважаємо, що стосовно цього слушною є думка російського 

дослідника С. С. Гусєва, згідно з якою метафора слугує тим засобом, який 

дає змогу повʼязати між собою різні способи опису світу [64, с. 50]. На цій 

підставі виокремлюємо зображально-оцінну функцію метафори. Вона не 

лише змалює в художньому тексті відповідну ситуацію, а й сприяє 

вираженню позитивної чи негативної оцінки, експресивно доповнюючи 

репрезентацію емоцій та почуттів комунікантів, показаних у тексті. Пор.: Ти 

ба, стерво вухате, – під ним земля западається, а воно ще й курву за собою 

тягне. Що ж вона собі думала, ця телиця намахана? (110, с. 42) – ідеться 

про жінку легкої поведінки, під час опису якої подається негативна оцінка. 

От курка дебільна… Господи, а може, в неї є ще тріпак, хламідії… 

(31, с. 89) – ідеться про дівчину, якій персонаж у зображуваній ситуації надає 

негативну конотацію через порівняння її із зоонімом курка – усталеним у 

суспільній свідомості образом нерозумної жінки. – Он як ти заговорила. – 

Очі під окулярами примружив, встав важко. – Та я не те що уві сні, я навіть 

під наркозом до тебе на кілометр не підійшов би, коза драна! (27, с. 158) – 

описується ситуація, де діям дружини художнього персонажа дається 

негативна оцінка. Пейоративна конотація передається за допомогою 

метафори коза драна, яка позначає дурну жінку. 

Загальновідомо, що метафоричне значення глибше розуміється лише в 

контексті. Розгадати таємницю метафори також можна за допомогою 

асоціативної форми, яка сприяє утворенню її смислового змісту.                                                                                                                        

[158, с. 259].  З огляду на це в мовотворчості сучасних письменників 
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метафоричні номінації мають адгерентну оцінність. Н. І.  Бойко підкреслює, 

що оказіональну конотацію можливо виокремити через зіставлення «вимірів 

смислової інформації семеми в певному висловленні» [35, с. 169]. Пор.: 

Каракатиця, яка, вочевидь, вдула найбільше зубрівки, почала знічев’я 

гугнявити собі під ніс: «Come on, come on… well…» (49, с. 93) – метафорична 

номінація позначає некрасиву жінку в стані алкогольного сп’яніння. 

Відбувається зсув денотативної співвіднесеності, яка ґрунтується на 

перенесенні загальної ознаки «неприваблива» з об’єкта первинної номінації 

на об’єкт вторинної номінації. В основі метафоричної номінації лежить 

нівелювання семи «тварина» → поява оказіональної семи «людина» → 

актуалізація семи «неприваблива». 

Крім цього, метафора може виконувати виразну стилістично-описову 

функцію. Так, наприклад, на окрему увагу в межах стилістично-описової 

функції метафоричної номінації заслуговують жаргонізми, утворені 

способом метафоризації. У мовотворчості сучасних прозаїків трапляються 

метафоричні оцінно-описові найменування осіб зі сфер молодіжного та 

кримінального жаргону. Пор.: …за будь-яких обставин, [..] шнурки дуже 

комфортно почувались у 70-х, коли людей садили… (31, с. 217) – ідеться про 

підлітків, які підпорядковуються дорослим злочинцям. «В нього що, 

температура?» Ми з Танею регочемо, а Дека насуплено бурмоче, що це в 

тебе, шланг заштопаний, температура (31, с. 264). Метафора шланг 

уживається на позначення недоумкуватого хлопця. В основі метафор, які 

використовуються для творення кримінального та молодіжного жаргону, 

лежить асоціативне перенесення на людину реалій предметно-речовинного 

світу. 

Виразну стилістично-описову функцію мають метафоричні номінації, 

які вживаються на позначення соціально-сексуальних характеристик 

художніх персонажів. Пор.: Я не хочу тебе більше бачити! Іди в 

гуртожиток до своїх підстилок! Мені огидно, що ти мене торкався! 

(31, с. 269). Метафора підстилки має пейоративну конотацію і позначає 
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дівчат, які легко погоджуються на статевий контакт. Однак метафори на 

позначення сексуальних характеристик мають позитивний емоційно-

експресивний відтінок, пор.: – Ні, там я побачила тебе вперше. – І чому ж 

так швидко попрощалася? – Ну, я не та курочка, яку можна зразу 

топтати (120, с. 154) – ідеться про жінку, яка не є легкодоступною. Оцінна 

характеристика художньої героїні як сексуального об’єкта для чоловіка 

ґрунтується на імпліцитному порівнянні особливостей її поведінки з куркою 

– свійською птицею, самкою півня.   

Т. М. Сакуленко звертає увагу на те, що тварина може бути носієм 

різнотипних людських рис [224, с. 26]. Їх характер залежить від ролі, яку 

представники тваринного світу відіграють у житті людини [139, с. 392]. 

Досить часто особливості емотивних асоціацій визначаються стереотипними 

уявленнями, пов’язаними із певною твариною [139, с. 392]. Так, наприклад, 

за допомогою метафори, до складу якої входять номінації тварин, 

письменники передають різноманітні людські риси: пихатість, упертість, 

несміливість, мужність тощо. Наші приклади підтверджують цю думку, пор.: 

Орися доньчину руку відпустила, стала над нею. – Ну що мені з тобою 

робити, теля вперте? (23, с. 21) – ідеться про вперту людину. Високий, 

сутулий, кошлаті брови і зморшки видають суворий характер і 

непохитність. Справжній яструб! (96, с. 96). Метафора вживається на 

позначення хижого чоловіка. Ви просто маленький самовдоволений індик, з 

куцою лінією розуму і без лінії долі… (79, с. 29-30) – ідеться про пихатого 

чоловіка. …пан Андрій переключив увагу на власну секретарку, але ця була 

маленькою зляканою мишкою, і секс із нею не уявлявся панові Андрію як 

щось особливо приємне (29, с. 169) – ідеться про несміливу, закомплексовану 

дівчину. – Estúpdos! Барани тупоголові! Вишкварки! (55, с. 82); Дзвонив 

охоронець із прохідної. Дана не одразу зрозуміла, що він їй говорить, і 

Іванові, цьому [..] загальмованому орангутангу, довелося повторити 

повідомлення двічі… (106, с. 28). Зооморфні метафори вживаються на 

позначення нерозумних чоловіків. Гроші від участі в тих акціях-шмакціях 
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пантера отримувала теж чималенькі (71, с. 50) – ідеться про впевнену в 

собі жінку-хижачку. 

І. В. Смущинська звертає увагу на те, що метафори, побудовані на 

асоціативній образності зоонімів, утворюються через переосмислення 

загальноприйнятого уявлення про певні характеристики тварин. Вторинне 

метафоричне найменування утворюється тоді, коли номінативна функція 

тварини за зовнішністю, особливостями поведінки, рисами характеру, 

переноситься на людину. Тобто символи людських якостей спочатку 

надаються тваринам, а потім використовуються для антропометричної 

модально-оцінної інтерпретації якостей людини [242, с. 3]. Наприклад, 

зооніми крокодил, вівця, гадюка досить ясно передають негативну оцінку 

характеристики персонажів. Пор.: Перші дві панночки, яких він попровадив у 

наш бік, видалися безнадійними крокодилами (11, с. 38); – Придушу малу 

гадюку! – заверещав (26, с. 255). Із негативним емоційно-оцінним значенням 

уживається метафора гнида, що позначає життєвий цикл вошей, пор.: Ворон 

понуро дивився на Деркача, Чучупаку, Панченка: як можна було привести цю 

гниду в табір (120, с. 72) – ідеться про підлу, самозакохану, нікчемну 

людину, до якої немає довіри. 

На думку Т. М. Cакуленко, зооніми в ролі антропонімів репрезентують 

певну алюзію, інтерпретувати яку допомагає знання загального або 

національного стереотипу чи широкий контекст художнього тексту 

[224, с. 26]. Зооморфні метафори відображають національно-культурну 

специфіку світобачення певного народу. Вони виокремлюють одну якусь 

особливу ознаку тварини з-поміж інших. У зооморфічних лексичних 

одиницях увиразнено певну семантичну ознаку на тій підставі, що окрема 

тварина може бути носієм різнотипних людських рис. Мета цих метафор – 

приписати людині певні ознаки, які переважно завжди мають оцінний смисл, 

бо перенесення на людину ознак тварин має на увазі наявність оцінних 

конотацій. Однак самі ж назви тварин оцінки не містять. Так, наприклад, в 

українській культурі «свиня» є символом неохайності. Для німців – це 
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символ «везіння». «Жаба» в чехів – позитивний стереотип. Вона є символом 

дівочої вроди, молодості.  Українці цю лексему вживають на позначення 

людини неприємної зовнішності. У вʼєтнамців «мавпа» – символ 

відлюдькуватості. В українській культурі – «мавпа» вживається на 

позначення енергійної людини тощо. Пор.: – Я думав, – каже Пітер, – що 

тут холодно… – Так літо ж, обізяна, – буркає незлостиво митник і ставить 

штамп (90, с. 225); Я не ночувала вдома. Я спала в одному ліжку з цією 

неохайною, некрасивою рудою жабкою… (20, с. 185); Я свиня, і маю жити у 

свинарнику! Я – свиня! (79, с. 165). 

Однією із важливих функцій метафори, яку вона виконує в художньому 

тексті, є внутрішньоаксіологічна функція. Н. А. Басілая зазначає, зокрема, 

що в процесі сприйняття метафори на збережене підсвідомо первинне 

значення накладається метафоричне, яке неначе стримує інші значеннєві 

відтінки основного значення, залишаючи його на периферії свідомості, але, 

змінюючись, слово у складі метафори завжди «у прихованому вигляді» має 

ці значеннєві відтінки [27, с. 78]. Так, найрізноманітніші контекстуальні 

«нашарування» мають зооніми, вегетоніми. Адже надзвичайно важко 

зʼясувати, яку оцінку поза контекстом письменник дає своєму персонажеві, 

використовуючи природоморфізми «баран», «вівця», «свиня», «сова», 

«орел», «яструб», «огірок», «перець», «персик», «тюльпан», «кульбаба» 

тощо. За нашими спостереженнями, внуртішньоаксіологічна функція 

метафори сприяє вираженню позитивної чи негативної оцінки внутрішнього 

стану персонажів, пор.: – Оу-у-у-це кобила! – А заплатив би за таку, щоб хоч 

полапать? (18, с. 106). Метафора кобила вживається із вульгарним відтінком 

і позначає високу на зріст огрядну жінку. Підрулюю, відтягую його в бік на 

кілька слів, але той лох одразу поводиться агресивно. – Чуєш, вівця, не 

блатуй, попустися, перетремо і я тебе відпущу… (31, с. 238). У суспільній 

свідомості вівця конотує ознаки покірності, беззахисності. Проте автор 

уживає цей зоонім на позначення чоловіка з ознакою «повільний». Невдячну 

людину також позначає метафора свиня, пор.: А за так я не сиплю бісер 
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перед… – Сама свиня. – Гадьониш (3, с. 146). Або: – Ти, олень, – сказав йому 

на це Андрюха Майкл Джексон, – я тебе зараз вівцям згодую (37, с. 131) – 

ідеться про нерозумного, нетямущого чоловіка. 

Привертають увагу метафоричні номінації, в основі яких лежать 

асоціації з міфічними персонажами, які у творчості сучасних авторів мають 

позитивну та негативну оцінку. Пор.: Гляньте, дядьку Моріс, русалка, – 

сказав молодший років двадцяти. – Справді, русалка. Фея (71, с. 165); – 

Офеліє, о німфо, – чула я за собою геометричний сміх дона Хосе, – любив 

тебе, як сорок тисяч братів любить не можуть (80, с. 164). Метафоричні 

номінації русалка, фея, німфа називають вродливих жінок і мають позитивну 

конотацію. Проте здебільшого метафори цієї категорії вживаються на 

позначення небажаних явищ і мають пейоративне забарвлення. Так, люту, 

жорстоку людину, що втратила кращі моральні якості, сучасні письменники 

називають потворою, монстром, упирем, пор.: Потворам, таким, як я, 

просто не місце на землі. Нічого святого! Жодної надії на виправлення. Я 

граю все, що рухається на двох ногах протилежної статі. Я монстр! 

(9, с. 17); …гості тепер німцю – дурні та п’яні, і Тетянка – носом у щоці яму 

проколупала, і Старостенко – упиряка,  бо змусив у хату чужу жінку 

привести… (22, с. 94). Негативне емоційно-оцінне забарвлення має метафора 

відьма, адже в суспільній свідомості відьмами називають жінок, які знаються 

із нечистою силою, пор.: Відьми ним натираються, сідають на мітлу або 

кочергу і фіфіть! – попід хмари (11, с. 40). Відьмою також називають 

сварливу, злу жінку, пор.: За що ж йому така дружина? Пекло, а не жінка. З 

такою відьмою і не розважишся на боці… (5, с. 184).  

Н. І. Бойко слушно зауважує, що «метафоричні назви осіб 

відображають нестандартну поведінку людини, нетипові риси характеру. В 

основу емотивно маркованих оцінних іменників покладено специфічні 

зовнішні та внутрішні ознаки людини, акумульовані попереднім досвідом 

народу в серію образів, що всебічно кваліфікують і містять у собі стійку 

(здебільшого негативну) оцінку» [35, с. 294]. Пор.: Не воював, не вбивав, не 
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голодував, батьківщину не продавав, армію закосив, смертельними 

хворобами не хворів. Ти – огірок тепличний (3, с. 157); Радість зникає, 

поступається місцем роздратуванню. Перець діловий! (23, с. 74). 

Вегетоморфна метафора огірок тепличний уживається із негативним 

експресивним забарвленням і позначає слабкого, непристосованого до життя 

чоловіка. Метафорична номінація діловий перець називає пихату людину. 

Виявом метафоризації є розширення смислового обсягу слів, 

виникнення нових додаткових значень, смислових відтінків. Тому процес 

метафоризації є важливим засобом формування переносних значень слів, 

зображувальна роль та експресивні властивості яких загальновизнані. 

Наприклад, у Словнику української мови в 11-ти томах зафіксовано набуття 

переносного значення в лексемі «видра» («хижий ссавець із цінним хутром 

темно-бурого кольору») → «надмірно худорлява жінка» [241, с. 392]. Пор.: 

Що це була робота котроїсь сільської видри, вона не сумнівалася й хвилечки 

(83, с. 203). 

Отже, як бачимо, механізм метафори ґрунтується на тому, що їй 

відповідає цілий набір смислів, а саме: оцінного, експресивного, 

стилістичного, модального, оскільки вона дає інформацію про те, як субʼєкт 

мовлення ставиться до позначуваного обʼєкта. Завдяки абстрагуванню, 

наприклад, деяких ознак (неповороткість: кобила – «неповоротка жінка, 

дівчина»; огрядність: корова – «огрядна дівчина, жінка»; незграбність, 

дурість: коза – «нерозумна дівчина, жінка»; закомплексованість: миша – 

«невпевненість»; могутність: пантера –  «жінка-хижачка» та ін.) слово 

починає вживатися метафорично. Метафоричні характеристики, які 

зʼявляються внаслідок абстрагування певних рис і якостей, не ведуть до 

відриву метафоричних значень від прямих, що позбавлені образності й 

виразності. Проілюструємо це прикладами. Пор.: – Тебе, сученя, тільки по 

їжу й посилати! – вилаялася кобила (26, с. 222) – ідеться про огрядну жінку. 

– Нова корова! Нова корова! – дражнились вони і показували язики 

(18, с. 301) – метафора вживається на позначення огрядної дівчини. …тут 
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раптом ця тупа коза [..] пробігла, хвостиком махнула, [..] і тікає в Індію до 

чувака, якого знає днів зо п’ять (50, с. 267) – ідеться про нерозумну жінку. 

Так воно й було. І закохався не в якусь сіру мишку… (87, с. 48) – метафора 

позначає закомплексовану, невпевнену в собі з невиразною зовнішністю 

дівчину. …Таумі Ремпбелл, величній, могутній пантері (71, с. 107) – ідеться 

про впевнену в собі молоду жінку. Прикметники, маючи у своєму значенні 

компонент оцінки, викликають емоції, додаткові асоціації та оцінку, 

виражають почуття, позитивне чи негативне сприйняття дійсності. 

Креативна сила метафори здатна суміщати несумісне, асоціативно-

образно виявляти нові якості обʼєкта, створювати нові смисли в поняттях, що 

вербалізується, надаючи їм експресивної оцінки. В. М. Телія наголошує на 

тому, що традиційно вичленені, експресивно забарвлені значення слів і 

виразів несуть у собі сигнали, що визначаються в діапазоні 

схвалення/несхвалення при домінації в ньому субʼєктивно-емотивного 

спектра [262, с. 83]. 

Відзначимо також особливу роль антропоморфної метафори, яка 

лежить в основі формування негативних субʼєктивно-модальних смислів. 

Емоційно-оцінного відтінку набувають перенесені на людину ознаки 

предметів побуту, іграшок. Пейоративної конотації переважно набуває 

зовнішність художніх персонажів. Пор.: – Ну й дивися на свою стару 

вішалку, – крикнула Миколаєва мати і поставила печатку (96, с. 36); – Е-е-е, 

мені у свою жінку встромити ніколи, – Федір відказує. – А щоб у те худе 

коромисло… (23, с. 178). Метафори стара вішалка, худе коромисло 

вживаються на позначення худих жінок високого зросту. …заборонялося 

приводити панночок із якимись фізичними вадами – калік, горбатих, кривих, 

сліпих і т. д. То мали бути винятково [..] «тумби», «шафи»… (9, с. 112) – 

ідеться про фізично міцних, огрядних жінок. – Як у ліжку, маю на увазі. Все 

добре? – Пипоть вам на язик, якщо таке питаєте, – чомусь спала на думку 

давня приповідка. Та бочечку годі було зупинити: – Краще б їм той пипоть 

на язиках наріс… (23, с. 178) – метафора позначає жінку із зайвою вагою. На 
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позначення особливостей поведінки сучасні письменники використовують 

метафоричну номінацію дзиґа, пор.: Та руда дзиґа увесь день по Рокитному 

носиться… (22, с. 153) – ідеться про прудку дівчину.  

Яскраве емоційно-експресивне забарвлення у творчості сучасних 

авторів має кулінарна метафора. Пор.: Дівчата скрикнули, пампушка 

вхопилася за серце, Бодьо гикнув… (9, с. 25); Паска вказала на найближчу 

лаву на оглядовому майданчику біля фунікулеру (20, с. 193). Метафоричні 

номінації вживаються на позначення жінок із зайвою вагою. Захотілося й 

собі відкусити шматочок цієї пахлави на ім’я Сінта. Бажано вкупі з кексом 

на ім’я Майнес (52, с. 40); – Нарешті Таумі побачив і старший. – Ну 

кралечка! – Шоколадка! (71, с. 165). Метафори шоколадка, пахлава, кекс 

позначають осіб привабливої зовнішності. «Солодкість» сприймається  як 

позитивна ознака художніх персонажів. 

Емоційна виразність метафори породжує уяву, за якої відкривається 

внутрішній простір читача. Із приводу цього Ф. Уілрайт зауважує: 

«Метафора є утвердженням індивідуальності, шляхом якого індивідуальність 

утверджує себе як реальність» [280, с. 91]. Своєрідного емоційно-

експресивного забарвлення в мовотворчості письменників початку ХХІ ст. 

набувають зметафоризовані абстрактні поняття, які допомагають повніше 

відтворити всю гаму переживань художніх персонажів у певній ситуації. 

Пор.: – Як же ти мені дітей робитимеш, наказаніє Боже? (71, с. 64); 

Страшна новина збивала до крові ноги на щербатих вулицях, щемно зойкала 

хвіртками, погутькалом скиглила біля шибок: – Нема вже Полі… Напилася 

трутки від жуків і… (87, с. 120); Жалість до жінки заповнює його благе і 

прозоре тіло. – Горе ти моє… (80, с. 176). Метафоричні номінації страшна 

новина, наказаніє Боже, горе позначають людей, які асоціюються з 

душевними переживаннями, смутком. Їхні дії завдають страждання, 

передбачають лихо. Диво, яке прикотило на залитому брудом драндулеті, 

спочатку походило в передпокої, обдивлялося потріскані стіни… (96, с. 147); 

Його щастя [..], вночі постукало у маленьке віконце їхньої хатини, під яким 
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він спав. У темряві світилися Улянчині очі (75, с. 30). Метафори диво, щастя 

вживаються на позначення людей, які викликають радість.  

Отже, художній дискурс початку ХХІ століття – це багатостильова 

образно динамізована площина, у якій активно функціонує метафора, яка 

виконує образотворчу, стилістично-описову, емоційно-експресивну, 

зображально-оцінну, внутрішньоаксіологічну функції, які не лише 

увиразнюють художній текст, а й сприяють вираженню позитивної чи 

негативної оцінки зображуваних явищ, внутрішнього стану персонажів.  

Метафоричні номінації вживаються для вираження емоційно-оцінних 

значень під час сприйняття певних явищ, предметів, подій. Стилістичне 

навантаження метафор зумовлене необхідністю сучасних письменників 

передати складну палітру вражень, почуттів, переживань багатогранної 

системи образів своїх художніх творів. 

Стилістичні функції метафори в художньому тексті тісно взаємодіють і 

доповнюють одна одну. 

 

4.2. Стилістичне призначення метонімії  

 

У мовотворчості сучасних письменників метонімія здебільшого 

виконує номінативну функцію. Зокрема, вона називає територію, населену 

людьми, та людей, які живуть на цій території (…наш селянин навчив Канаду 

сіяти й орати? (33, c. 9); приміщення або його частину та людей, повʼязаних 

із ним за певними просторовими ознаками (Новина про те, що Плющик 

одружується, мов грім, вразила всю поліклініку (101, с. 119); назва країни, її 

столиці, що вживаються на позначення уряду цієї країни (Москва, вочевидь, 

сприймає не постать сусіда, а його позу (33, с. 22); імʼя історичної особи, яке 

позначає режим, що панував під час її правління (Діло було за Брежнєва. 

Часи були туманні, невиразні і сповнені тихого смутку (11, с. 11); імʼя 

автора, що позначає його твори (Я крав поезію та маловідомих українських 

забутих письменників ХІХ – початку ХХ сторіч, виданих у 50-60-х роках, 
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коли я ще не міг їх придбати: Стефана Коваліва, Дніпрову Чайку, Любов 

Яновську, Тимофія Бордуляка, Грицька Григоренка… (11, с. 52); Колеги по 

письменницькому цеху, котрі, мабуть, читали Соколенчука більше й 

уважніше, згадували якісь еротичні сцени в його прозі (49, с. 48) тощо. У 

вище наведених прикладах метонімічне зіставлення відбувається за ознакою 

належності до понять одного порядку, повʼязаних просторовими, часовими 

відношення і не має емоційно-оцінної конотації.  

Крім того, метонімія слугує ефективним засобом увиразнення 

зображуваної дійсності, її динамізації. Пор.: – Ха, брат, в тім-то й штука – 

всі ви читаєте не того Маркса і не того Енгельса (37, с. 111);  Я припух, 

лежу собі отако на ліжку, руки за головою, а вона читає там якогось Блока 

(11, с. 82) – увиразнення контексту досягається передаванням натяку на 

недостатню художню вартість аналізованого художнього явища, 

зневажливого ставлення, іронії через використання частки там та 

неозначеного займенника якийсь.  

Метонімія є джерелом додаткової інформації і виконує підсилювальну 

функцію. У мовотворчості сучасних письменників вона створює в читача 

зорове уявлення про зображувані явища навколишньої дійсності й одночасно 

виявляє субʼєктивно-оцінне ставлення до них. Пор.: …бавиться-

відривається Град, як уже вміє, у передчутті дня завтрашнього, нелегкого, 

робочого (49, с. 163); Смт гудів аки сакраментальний, сакралізований 

президентською сльозою вулик (46, с. 118); …нині я, Штоц – культурист 

духу… Я переміг тушу… Я позую без ніг! Власноручно відпиляних ніг! І нехай 

країна милується! (3, с. 64). Локальна метонімія в наведених прикладах 

не лише реалізує тенденцію до узагальнення, а за допомогою дієслів 

бавиться-відривається, гуде, милується надає зображуваному емоційно-

оцінного забарвлення. У проаналізованих творах сучасних письменників 

підсилювальна функція проявляється здебільшого в акцентуації емоцій чи 

емоційного стану персонажів.  
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Мовотворчість письменників ХХІ ст. – яскравий приклад використання 

різновиду метонімії – синекдохи, яка виконує функцію увиразнення 

художньої дійсності в сучасних творах. Вона виникає внаслідок перенесення 

назви частини на предмет як ціле, за умов ситуативної номінації та ілюструє 

риси зовнішності, внутрішні якості людини, які різнопланово 

характеризують її. Так, для позначення персонажів із привабливою 

зовнішністю сучасні автори використовують частини тіла спина, ніжки, очі 

які є прикметною деталлю зовнішності людини. Пор.: …я страшно нарікав 

би на себе, якби був із нею, якби став заручником власної любові до 

симпатичної і рівної спинки (31, с. 223); …бідолаха вчепився за витончені 

ніжки, що саме його оминали (97, с. 6). Уживання синекдохи із 

прикметниками симпатична, рівна, витончена позначають красиву жінку. 

Епітетизація синекдохи інтенсифікує висловлювання, деталізує зображувані 

явища, їхній семантично стильовий зміст та конкретизує означувані поняття. 

Або: – Треба поклястися найбажанішим і найдорожчим! – Клянуся синіми 

очима, прошепотіла Катерина (26, с. 93). Синекдоха очі є не лише 

виразником зовнішності людини, але й вказує на ставлення до неї іншої 

особи. 

Позитивний емоційно-експресивний відтінок мають синекдохи, де 

функцію номінації особи виконує волосся, пор.: …повертаю голову і бачу на 

іншому плечі скуйовджене кучеряве волосся. Воно плаче і скимлить (90, с. 

12); – Кажетса, на кухне што-то гаріт… Біла хмаринка волосся 

випурхнула з кімнати (87, с. 304). 

Привертає увагу вживання синекдохи, репрезентованої моделлю, де 

прізвище або імʼя вживається як узагальнена назва за спорідненістю для 

позначення осіб як означеної сукупності. Такі найменування переважно 

вживаються з негативною емоційно-оцінною конотацією, пор.: …хоч через 10 

років, а полізуть «Януковичі», і питання про люстрацію повернеться і 

воздвигнеться наново, в усій своїй красі… (43, с. 156); …«Панські щенюки» із 

Москви час-від-часу забігають у наш город, паскудять нам на голови, а 
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«Івани» цвітуть від щастя: «Таки ж ізволили нас обляпати»… (33, с. 87); 

Колись я уже писав: наша біда в тому, що борються за Україну, вмирають 

за неї Тютюнники, а правлять у ній, розкошують і облаштовуються – 

табачники (33, с. 99). Проте спостерігаємо й позитивно забарвлені 

найменування, пор.: Тепер молода вчителька знала точно: серед її учнів є 

майбутні Моне і Ван Гоги, Далі й да Вінчі (13, с. 147). Уживання множини 

замість однини є типовим засобом, який використовують письменники-

постмодерністи для репрезентації оцінки крізь призму тих чи інших 

персонажів. Через використання індивідуальних імен художніх персонажів у 

множині сучасні автори наголошують на значущості дій певного культурного 

чи суспільно-політичного діяча в контексті сучасної дійсності. 

Отже, у мовотворчості сучасних прозаїків метонімія та синекдоха не 

лише називають обʼєкти навколишньої дійсності, а й є яскравим засобом 

увиразнення мовосвіту сучасних письменників. Вони сприяють динамізації, 

спрощенню мовлення, його узагальненню. 

 

4.3. Стилістичні функції перифрази 

 

Актуальним завданням сучасної лінгвостилістики є поглиблене 

вивчення художнього тексту, його мовних одиниць, що характеризуються 

структурно-семантичними особливостями, різним змістовим навантаженням, 

неоднаковою участю в образо- і текстотворенні.  

Невід’ємним складником художнього дискурсу є перифрази – мовні 

одиниці, які описово позначають предмети, явища навколишньої дійсності на 

підставі якоїсь ознаки з оцінним значенням у відповідному контексті. 

Сутність перифрази полягає в заміні існуючої назви предмета найбільш 

вдалою залежно від властивостей позначуваного об’єкта, ситуативних і 

контекстуальних характеристик, а також індивідуального бачення мовця. 

Перифразу використовують у всіх функціональних стилях мови, проте 

особливо яскраво вона репрезентує себе художній прозі ХХІ ст., яка має 
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широкий експресивний потенціал. У системі художніх творів сучасних 

українських письменників перифраза виконує важливі текстотвірні, образно-

композиційні функції.  

Власне-номінативна функція перифразових номінацій актуалізує у 

свідомості читачів уже відому їм ознаку особи, предмета чи явища 

навколишньої дійсності. Пор.: …він косить під вождя пролетаріату – 

восени носить кашкета й одяг індустріальної доби, а ще відрощує борідку 

(31, с. 215); …блакитні поїзди ганяли поперед себе повітря (6, с. 190); Вона 

стояла далеченько від кінного гетьмана (20, с. 10); Вовк шкереберть 

летить донизу, збиває за собою ще кілька сірих (29, с. 142).  

Перифрази, які виконують у мовотворчості сучасних авторів власне 

номінативну функцію, не мають авторської оцінки, оскільки актуалізована в 

них ознака не є новою для читача. Так, перифраза вождь пролетаріату, 

ужита на позначення В. Леніна, номінує характерні особливості його 

зовнішності та манери одягатися. Блакитними поїздами названо потяги 

метрополітену, сірими – вовків.  Тут актуалізація ознаки відбувається через 

колір. Нейтральний відтінок має перифраза кінний гетьман, що позначає 

пам’ятник Богданові Хмельницькому, який сприймають як один із символів 

Києва. 

Українська постмодерністська проза вирізняється особливою 

експресивністю, оцінністю зображуваних у творі подій, зокрема, й завдяки 

активному функціонуванню в ній перифраз, що слугують важливим 

чинником творення експресії. Це зумовлено передусім бажанням автора дати 

явищу, предметові чи якійсь дії емоційно-оцінну характеристику. Тому 

емоційно-експресивна функція є однією з основних стилістичних функцій 

перифрази.  

Загальновідомо, що перифрази, які формують образну систему 

художнього твору письменника, мають певне емоційне навантаження. Вони 

дають змогу найбільш повно віддзеркалити в тексті ставлення автора до 

позначуваного та сформувати в читача позитивне чи негативне враження від 
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прочитаного, пор.: Після прем’єри мене весь час фотографують для газет, 

підписуючи світлини: «голубонька миру» (106, с. 64). Перифраза голубонька 

миру називає акторку та створює позитивний образ про неї як шанованої 

людини. Або: На цьому ж боці – «царство щасливої старості». 

Здебільшого тут відпочивають жваві пенсіонери (108, с. 64). Царством 

щасливої старості авторка називає Хорватію. Формування позитивної 

оцінки щодо цієї територіальної одиниці відбувається за рахунок залучення 

до перифрази словосполучення щаслива старість. Стереотипне уявлення 

людей про старість пов’язане з великими змінами в житті людини. Це – вихід 

на пенсію, фізичні нездужання, властиві для процесу старіння організму 

людини і под. І. Роздобудько руйнує згадані стереотипи й за допомогою 

перифрази наголошує на тому, що навіть старість може бути щасливою.  

У художніх текстах сучасних українських письменників перифрази 

формують негативне враження про того чи того персонажа твору, яке 

передається через різні емоційно-оцінні відтінки: іронію, зневагу, глузування 

тощо. О. Ф. Мінкова зазначає, що перифразові номінації, які створюють 

негативне враження, впливають на емоційний стан людини, збуджують її 

уяву, примушують її мозок інтенсивно працювати [160, с. 164]. Ілюстрацією 

цього слугують твори Є. Дударя, у яких портрети політичних діячів 

змальовано за допомогою використання різних за структурним і 

семантичним наповненням перифраз, що містять іронічну, а інколи й 

саркастичну конотацію. Пор.: Подейкують, що Путаний почав підбивати 

клинці до нашої «королеви мод»… (33, с. 135) – ідеться про Ю. Тимошенко. 

…Путаний діє тими ж методами, що й фюрер третього рейху (33, с. 127). 

Перифразове найменування «королева мод», узяте в лапки, слід розуміти в 

протилежному, іронічному, значенні.  

Негативне забарвлення має перифраза Путаний, якою поіменовано 

В. Путіна. Негативнооцінна характеристика цього політика представлена 

перекручуванням його прізвища, що містить відверту зневагу до президента 
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Росії у зв’язку з його агресивними діями в Україні. Підсилює негативну 

оцінку порівняння В. Путіна з А. Гітлером. 

Крім того, Євген Дудар у своїх творах використовує й інші непрямі 

описово-образні найменування осіб, які формують у свідомості читача 

негативний експресивний образ. До них належить трикомпонентна 

перифразова номінація князь джунглів Європи, пор.: Скільки тобі ще треба, 

князю джунглів Європи, аби розбудити твою національну гідність… 

(33, с. 131). Князем джунглів Європи письменник називає екс-президента 

України В. Януковича. Іронічно-саркастичний відтінок передано поєднанням 

лексем князь (В. Янукович) і джунглі (Україна). Загальновідомо, що князь – 

це спадковий титул в аристократичному середовищі, а джунглі – непрохідні 

зарості. Додаванням до іменника джунглі топоніма Європа (країни 

Європейського Союзу) письменник створює образ України за часів правління 

колишнього президента Віктора Януковича. 

Негативну емоційно-експресивну тональність мають перифрази на 

позначення правоохоронних органів, пор.: В кишенях у затриманих виявилися 

посвідчення міліціонерів – зі спеціально тренованих «загонів убивць» 

(43, с. 27). Негативна оцінка спецпризначенців пов’язана з різким осудом 

авторкою їхніх дій щодо учасників помаранчевої революції. 

Потрібно зазначити, що своєрідний емоційно-експресивний колорит у 

мовотворчості письменників-постмодерністів створюють транслітеровані 

перифрази, напр.: Біґ Бразер (Росія), мен-ін-блек (працівник спецслужби) та 

ін. Пор.: Біґ Бразер уже ледь не тріскає від почуття власної значущості й 

цивілізованості своєї країни (52, с. 142); У момент найвищого мого прозріння 

двері кабінету розчахнулися й на порозі нагло постав мен-ін-блек (48, с. 92).  

Зауважимо, що транслітеровані елементи не мають нічого спільного із 

суржиком. Транслітеровані перифрази передають здебільшого жартівливо-

іронічні характеристики персонажів твору та їхньої поведінки.  

Інколи яскравим засобом експресивізації художнього 

постмодерністського дискурсу слугують чужомовні лексичні одиниці, які 
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формують компонентний склад перифрази. Вони нібито вкраплюються в 

український текст. І. О. Дегтярьова з цього приводу, зокрема, зазначила, що 

експресивність є невід’ємною і характерною рисою таких вкраплень, бо 

виникає вона вже із зіткнення мовних площин, незалежно від їхнього 

наповнення [70, с. 76]. Так, емоційно-оцінний відтінок дошкульної іронії 

Ірена Карпа передає завдяки вживанню в збереженій в оригінальній графіці 

англомовної перифрази Sugar Daddy, пор.: Кому ж ти тепер танцюєш, 

Сінто? Зрештою, здогадуюся, кому. Певно, знову своєму Sugar Daddy 

(52, с. 97). Тут мова йде про багатого шанувальника молодих дівчат. Авторка 

із відвертою зневагою глузує з дівчини, яка має стосунки зі старим заможним 

чоловіком. 

У художніх текстах сучасних прозаїків трапляються перифразові 

найменування персонажів, до складу яких уходять жаргонізми. У цьому разі 

негативна конотація реалізується через використання стилістично зниженої 

лексики, пор.: Давай лягати спати, поки пацани у рясі Елвіса не затягнули 

(51, с. 84). У перифразі пацани у рясі (священики) засобом експресивізації є 

жаргонізм пацани, що надає зображуваним персонажам іронічно-

зневажливого відтінку.  

Колоритного стилістичного ефекту своїх художніх творів сучасні 

письменники досягають за допомогою використання евфемізованих 

перифраз, поява яких зумовлена здебільшого психологічно-мовними 

чинниками. Вони є яскравим стилістичним засобом ушляхетнення, 

естетизації художньої мови. Це дає підстави виокремити ще одну важливу 

функцію перифраз – евфемістичну. 

Дослідники встановили, що в основі евфемізації звичайно лежать 

наслідки архаїчних мовних «табу», тобто заборон користуватися прямою 

номінацією певних предметів і явищ, як-от: хвороб, мертвих, смерті, нечистої 

сили тощо [51, с. 232], де евфемізми використовують замість висловів із 

негативнооцінним компонентом. Перифрази-евфемізми пом’якшують 

непристойні чи недоречні асоціації, які викликають зображувані 
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письменниками-постмодерністами явища навколишньої дійсності чи образи 

твору, пор.: чорна болєзня (епілепсія), в голові зозулька живе (психічний 

розлад) та ін. Напр.: – Ти не падатимеш, синку? – мама аж встала з ліжка. – 

Мо’, чорна болєзня приступає, то приляж (71, с. 183 ); – У неї в голові 

зозулька живе. Все ніби добре-добре, а раз на годину мусить прокукати. 

Вкидаєшся? (29, с. 52). Стилістичному увиразненню художнього образу 

твору сприяє використання молодіжної жаргонної лексеми вкидаєшся, яка 

надає йому знижено-грубуватого відтінку.  

Художній текст експресивізується й завдяки використанню 

письменниками евфемістичних перифраз, пов’язаних із табуйованим явищем 

смерті. Так, поряд із словосполученнями чорна бабушенція, кістлява з косою, 

стара карга, кістлява свашка, які вживають сучасні автори на позначення 

цього явища, трапляються випадки його ошляхетнення, пор.: Дорога 

дівчинко! Пишу тобі, знаючи, що ми вже не побачимося. Стара сухорлява 

сива леді постукала в мої двері й просить йти за собою (71, с. 243). В цьому 

разі ошляхетнення смерті здійснено через «надання» їй аристократичного 

титулу леді. 

Експресивна функція евфемістичних перифраз посилюється завдяки 

використанню в їхньому складі просторічної лексики, яка надає їм 

зневажливо-жартівливого відтінку, напр.: …його матінці лікарі сказали: 

«Усе, тьотю, складайте ласти» (23, с. 201). А. П. Коваль свого часу 

зазначала, що стилістична амплітуда просторічної лексики досить широка 

і коливається від іронічно-жартівливого забарвлення до створення соціально-

негативної характеристики персонажа художнього твору [113, с. 86]. Як 

засвідчують матеріали дослідження, уживання просторіч в одному контексті 

з евфемістичними перифразами сприяє вияскравленню їхньої жартівливої 

тональності, увиразнює негативне забарвлення перифраз-евфемізмів, пор.: 

Крутелик запитує, чого мовчу, каже, що мене згноїть, що завтра я сам 

звідси звалю, а якщо не звалю, в ліс вивезуть (31, с. 171). 
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Гумористичний відтінок зі значенням «померти» мають евфемістичні 

перифрази продовжити сніданок на небесах, мати великі білі тапки. Пор.: 

…тільки завдяки моїй допитливості, я не продовжив сніданок на небесах 

(11, с. 263); …коли залізні тигри розведуть тінь від Півмісяця – отоді вам 

усім великі білі тапки (27, с. 185). Однак, на нашу думку, парадоксальним є 

надання гумористичного забарвлення перифразам із таким значенням. 

Особливої конотації набуває контекст, у яких перифраза вживається на 

позначення внутрішнього емоційного стану, настрою персонажа, пор.: 

…всередині мене аж в’януть фіалки. Я лягаю поруч неї й мовчки дивлюся в 

стелю (31, с. 68) – ідеться про розчарованого чоловіка. Письменник 

уподібнює внутрішній стан художнього персонажа до процесу в’янення 

рослини. Або: – Отак мені череду перегидити! Льонька плюнув і пішов до 

корів. – Ану мені! Гайда! Гайда! [..]– І що воно за день?! Не день – «Лісова 

пісня»! (26, с. 18) – ідеться про роздратованого чоловіка. Тут перифраза 

набуває оригінального емоційно-оцінного колориту через свою назву, яка, на 

нашу думку, пов’язана із назвою драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня». 

Подібно до того, як у драмі гостро постає проблема гармонії людини і 

природи, так і Люко Дашвар в іронічному ключі зображує персонажа, що 

втратив внутрішню рівновагу. 

Специфіку перифразових номінацій становить передусім те, що вони 

розкривають світосприйняття не тільки автора, а й читача, подають їхню 

оцінку об’єктивної дійсності. Саме перифрази дають змогу виявити 

прагнення мовців до максимально образного, емоційного, барвистого 

викладу думки [112, с. 52]. З огляду на це виокремлюємо художньо-

естетичну функцію перифраз, яка є важливим чинником створення експресії 

художніх текстів сучасних письменників. Художньо-естетична функція 

перифрази дає змогу авторам по-особливому розкрити сутність 

зображуваних ними явищ і процесів довкілля. Так, наприклад, перифразові 

номінації гордість радянської авіації (літак АН-2) та м’яке золото (шуба) 

передають різні емоції, спричинені позитивними чи негативними 
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враженнями від зображуваних предметів, пор.: Небесна поверхня 

розколювалась, як порцеляна, і, впевнено йдучи на посадку, вгорі, над 

стриженими головами механіків, гордо пролітав АН-2 – кукурудзяник-

убивця, гордість радянської авіації (37, с. 28); Жінка з гідністю розпаковує 

свій клунок, обережно витягує з нього «м’яке золото», енергійно трясе 

(99, с. 90).  

Однак перифрази, які номінують предмети, що звичайно викликають у 

людей захоплення, сучасні автори вживають також із негативною емоційно-

оцінною маркованістю, пор.: Я несподівано зрозумів, що мені начхати на цю 

колиску мистецтв (106, с. 95). Негативна експресивна оцінка перифразової 

номінації колиска мистецтв, що називає столицю Франції Париж, 

реалізовується через зацікавленість художнього персонажа чимось іншим, 

важливішим для нього. 

Крім того, перифрази в мовотворчості сучасних прозаїків уживаються з 

іронічним відтінком, пор.: Майже всі виносили по дві-три величезних 

коробки різноманітної піротехніки з написом «Шалена вечірка». «Останній 

день Помпеї!» – усміхнулася Стефка (106, с. 181). Об’єктом іронії стає 

вечірка та її можливі наслідки, які порівнюються із відомою картиною Карла  

Брюллова «Останній день Помпеї», на якій зображено жахливу сцену 

загибелі давнього міста від виверження вулкану й трагічну долю, що спіткала 

його жителів. Іронічне оцінне значення підкреслюється графічним засобом – 

лапками.  

Продуктивним засобом позитивної чи негативної характеристики 

образів персонажів твору є перифразові найменування осіб, як-от: люди в 

синіх халатах (прибиральники), люди в погонах (працівники правоохоронних 

органів), бізнесмени з-під темної зірки (кримінальні елементи) тощо. Пор.: За 

столиками сиділи, бізнесмени з-під темної зірки і їхні стильні курви… 

 (9, с. 222); Люди в синіх халатах запаковують його у поліетиленовий мішок 

і виносять на сходи (110, с. 84); Ці дітки для будь-якої людини в погонах – 

велика здобич… (97, с. 161). 
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Художньо-естетична функція перифраз підсилюється оформленням їх 

за допомогою антропонімів на взірець Жанна д’Арк. Пор.: – Мамо, мені 

страшно… Із двору – гуде. А мамка – й не мамка зовсім. Жанна д’Арк. Ув 

очах – метал (26, с. 138). Образ матері авторка увиразнює, порівнюючи її з 

національною героїнею Франції. Подібно до того, як Жанна д’Арк, очоливши 

французькі війська, захищала французький народ від англійського панування 

наприкінці Сторічної війни, героїня художнього твору Люко Дашвар стає на 

захист своєї дитини. 

Сучасні письменники намагаються оминати негативні явища в житті 

суспільства: проституцію, пиятику, те, що пов’зано з делікатними моментами 

людського існування, негативними емоційними станами. Пор.: Їхні пропозиції 

практично нічим не змінилися з часів В. Берроуза: «Милу дівчинку не 

бажаєте, мастере?»… (11, с. 243) – ідеться про повію; Її шкіра зраджує у 

ній великого друга нікотину (29, с. 32) – ідеться про жінку-курця; – А чого 

«мадам Ку-ку»? – У неї в голові зозулька живе (23, с. 52) – ідеться про жінку 

у стані божевілля.  

Використання сучасними авторами перифраз в етикетній функції 

сприяє милозвучності мови художньої прози. 

Аналіз фактичного матеріалу засвідчує, що особливої експресивності й 

образності перифраза набуває завдяки графічній трансформації, що порушує 

візуальну одноманітність тексту, наприклад, навмисного збільшення розміру 

літер, пор.: Скажу більше – МАЛЕНЬКА ДИКА ПРИНЦЕСА повернулася в 

моє велике і червоне серце… (52, с. 118). Тут ідеться про відому українську 

співачку України Руслану Лижичко.  

Отже, перифрази як виразний стилістичний засіб, що функціонує в 

художньому тексті, мають різну семантику і структуру. У мовотворчості 

сучасних прозаїків вони виконують різноманітні функції, оскільки сфера 

їхнього застосування є надзвичайно різноплановою. Основними функціями 

перифрази є власне-номінативна, емоційно-експресивна, евфемістична, 

художньо-естетична, етикетна. 
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Перифразові номінації не тільки є описовими назвами об’єктів, а й 

містять у собі імпліцитні смисли, авторську оцінку та емоційне ставлення 

читача до позначуваного.  

 

Висновки до 4 розділу 

 

Вторинні найменування, що є важливою ознакою письменницького 

ідіостилю новітнього періоду, мають потужний стилістичний потенціал. 

У мовотворчості сучасних письменників чскравим засобом виразності є 

Метафора. Вона виконує образотворчу, стилістично-описову, емоційно-

експресивну, зображально-оцінну, внутрішньоаксіологічну функції, які не 

лише увиразнюють художній текст, а й сприяють вираженню позитивної чи 

негативної оцінки зображуваних явищ, внутрішнього стану персонажів. 

Стилістичні функції метафори в художньому тексті тісно взаємодіють і 

доповнюють одна одну. 

Метонімія та синекдоха не лише називають обʼєкти навколишньої 

дійсності, виконуючи номінативну функції, а й є яскравим засобом 

увиразненням художнього мовлення письменників початку ХХІ ст. Вони 

слугують джерелом додаткової інформації і виконують підсилювальну 

функцію. У мовотворчості сучасних прозаїків вона створює в читача зорове 

уявлення про зображувані явища навколишньої дійсності й одночасно 

виявляє субʼєктивно-оцінне ставлення до них. 

У сучасній українській прозі творення й використання перифрази 

зумовлене індивідуально-авторським баченням світу. Перифразові номінації 

є результатом письменницького пошуку влучної, експресивно виразної 

форми висловлення думки. У досліджуваному художньому дискурсі їм 

властиве різноманітне призначення. Перифрази – виразний стилістичний 

засіб. У мовосвіті сучасних письменників вони виконують різноманітні 

функції, оскільки сфера їхнього застосування надзвичайно різнопланова. 
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Основними функціями перифрази є власне-номінативна, емоційно-

експресивна, евфемістична, художньо-естетична, етикетна. 

Специфіку перифразових номінацій становить передусім те, що вони 

розкривають світосприйняття не тільки автора, а й читача, подають їхню 

оцінку об’єктивної дійсності. Саме перифрази дають змогу виявити 

прагнення мовців до максимально образного, емоційного, барвистого 

викладу думки. 
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ВИСНОВКИ 

 

Дослідження структури та стилістичних функцій вторинних номінацій 

в українській художній прозі початку ХХІ ст. уможливило зробити такі 

висновки: 

Вторинна номінація є одним із найпродуктивніших і найефективніших 

способів оновлення та експресивізації мовних засобів художнього дискурсу. 

Використання вторинних найменувань становить характерну ознаку 

мовотворчості українських письменників початку ХХІ ст. 

За особливостями вияву в мовотворчості сучасних авторів вторинна 

номінація представлена тьома основними різновидами: метафорою, 

метонімією та перифразою, кожен із яких має свою специфіку. 

Метафора як перенесення ознак, властивостей, характеристик з об’єкта 

позначення на інший з характеризувальною метою – явище функціонально, 

структурно й семантично багатоманітне. 

Метонімія ґрунтується на логічній близькості предметів, якостей, 

процесуальних ознак. Наслідком процесу метонімізації є мовне оформлення 

різноманітних відношень суміжності, що їх установлює свідомість людини 

між концептуальними категоріями предметності, кількості, належності тощо. 

Синекдоху визначаємо як різновид метонімії, а саме кількісний тип 

семантичного перенесення. 

Перифразові номінації – одна з характерних ознак художнього стилю 

та авторської манери сучасних українських прозаїків. Вони ґрунтуються на 

широкій лексико-семантичній базі й слугують потужним засобом 

увиразнення образів персонажів і сюжетних ситуацій художніх творів. 

Перифраза слугує вторинною описовою номінантемою, скомбінованою 

мовцем з метою повторного називання денотата, який уже має первинну 

назву й містить оцінний компонент.  
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Джерелами творення метафори (42 %) в текстах сучасної художньої 

української прози є переосмислені загальновживані назви природних явищ, 

тварин, рослин, предметів побуту, географічних об’єктів, міфічних істот, 

казкових персонажів, відчуттів, що зумовило виокремлення таких основних 

типів метафоричних вторинних найменувань: природоморфний, 

артефактний, міфоморфний, казкоморфний, синестезійний  та архітектурний. 

Природоморфний тип, який формують зооморфна, фітоморфна, 

ландшафтоморфна метафори, посідає пріоритетне місце серед інших типів 

метафоричного перенесення в українських прозових творах. Обмеженіше 

українські письменники вживають вторинні номінації міфоморфного, 

казкоморфного та синестезійного типів. Метафоризація відбувається за 

зовнішніми, внутрішніми ознаками чи функціональною подібністю. 

Метонімічний тип (15 %) найменувань формують мовні одиниці, 

діапазон вторинних характеристик яких охоплює такі параметри: 

локальність, темпоральність, атрибутивність   та каузальність. В ідіостилі 

сучасних українських письменників найпродуктивнішою є локальна 

метонімія, що ґрунтується на асоціативних зв’язках за суміжністю та 

належністю між певними просторовими поняттями за напрямками 

перенесення місце → людина, місце → об’єкт. Кількісно невеликими, але 

семантично окресленими типами метонімічних перенесень є атрибутивна, 

каузальна і темпоральна метонімії. Менший вияв у художніх текстах має 

синекдоха (10 %), проте вона засвідчує важливість цього засобу вторинної 

номінації для формування мовної картини світу сучасних українських 

письменників. 

Особливим засобом вторинної номінації, який формує конотативні 

характеристики зображуваних явищ у сучасному художньому дискурсі, є 

перифраза (33 %). У текстах української художньої прози новітнього періоду 

активно представлені перифразові найменування, які сформували двадцять 

лексико-семантичних груп, домінанту яких становлять назви осіб за різними 
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ознаками, держав і населених пунктів, географічних об’єктів, предметів 

матеріального світу, понять військової та релігійної сфер. Кількісно 

обмеженими, але семантично окресленими є групи перифразових номінацій, 

які письменники вживають на позначення назв абстрактних понять, 

політичної та соціально-економічної сфер, хвороб, частин тіла та продуктів 

життєдіяльності людини, процесів, часових характеристик, пір року, 

корисних копалин та ін. 

Типологічною ознакою вторинних номінацій, що функціонують у 

текстах сучасної художньої прози, є внутрішнє структурування їх за 

кількістю та частиномовною належністю компонентів. Основними лексико-

граматичними типами є одно-, дво-, три- та чотирикомпонентні структури. 

В ідіостилі сучасних українських письменників найпродуктивнішими є 

однокомпонентні вторинні найменування, сформовані на основі апелятивних 

іменників різної семантики і структури: назв тварин, рослин, птахів, 

плазунів, молюсків, предметів матеріального світу. Оніми представлені 

здебільшого в назвах, що утворилися внаслідок метонімічного перенесення. 

Зрідка сучасні письменники використовують дієслівні однокомпонентні 

вторинні номінації, які передають динаміку зображуваних явищ. 

Кількісний параметр та якісний склад двокомпонентної вторинної 

номінації зумовили виокремлення в її межах структурно-граматичних 

моделей, найпродуктивнішими з яких є: іменник + керований іменник, 

іменник + прикметник (метафора), іменник + дієслово (метонімія), 

прикметник + іменник (синекдоха), прикметник + іменник, іменник + 

іменник (перифраза). 

До продуктивних трикомпонентних метафоричних структурно-

граматичних моделей належать іменник + прикметник + іменник, 

прикметник + прикметник + іменник. Кількісно обмежену групу становлять 

моделі числівник + прикметник + іменник. Трикомпонентні структури 

метонімії, представлені моделлю іменник + дієслово + дієслово, трапляються 

зрідка. Трикомпонентну синекдоху репрезентує модель прикметник + 
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прикметник + іменник. З-поміж трикомпонентних перифразових номінацій 

найпродуктивнішою структурно-граматичною моделлю є іменник + 

прикметник + іменник. 

Авторський корпус вторинних номінацій сучасної української 

художньої прози, сформованих на основі метафори та перифрази, 

представлений чотирикомпонентними структурами. Найбільш поширеною 

чотирикомпонентною моделлю метафори є іменник + прикметник + 

прикметник + іменник, перифрази – прикметник + прикметник + 

прикметник + іменник.  

Іменники в складі вторинних найменувань, утворених за різними 

продуктивними моделями, надають їм більшого експресивного забарвлення, 

наповнюють їх авторськими конотаціями, а прикметники деталізують, 

уточнюють, увиразнюють самобутні образи та характери персонажів твору. 

Оригінальність авторської стилістики української художньої прози 

новітнього періоду полягає насамперед у використанні вторинних 

найменувань, що виконують різноманітні художньо-образні функції: від 

номінативної до емоційно-оцінної. 

Метафорі властиві образотвірна, стилістично-описова, емоційно-

експресивна, зображально-оцінна, внутрішньоаксіологічна функції, які не 

лише увиразнюють художній текст, а й сприяють вираженню позитивної чи 

негативної оцінки зображуваних у художньому творі явищ та образів 

персонажів.  

Метонімія та синекдоха увиразнюють художнє мовлення сучасних 

письменників, виконуючи номінативну, експресивну та підсилювальну 

функції. 

Потужне емоційно-експресивне забарвлення мають перифразові 

номінації, які є важливою стилетвірною ознакою художньої прози сучасних 

письменників. Вони виконують номінативно-інформативну, емоційно-

експресивну, евфемістичну, художньо-естетичну функції, допомагають 
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створити яскраві самобутні образи художніх персонажів, передати їхню 

вдачу, зовнішні або внутрішні ознаки, переживання та почуття. 

Дослідження особливостей вторинної номінації в сучасній українській 

художній прозі відкриває перспективи розгортання студій на матеріалі інших 

різножанрових творів українських письменників новітнього періоду. 
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36. Вогнепальний 

красень 
Пістолет 121, с. 77 

37. Вождь 
пролетаріату 

В. І. Ленін 31, с. 215 

38. Вождь революції  В. І. Ленін 4, с. 184 
39. Вугільна житниця 

України  
м. Донецьк 38, с. 195 

40. В’януть фіалки Розчарування 31, с. 68 
41. Гватемальське 

борошно 
Наркотики 55, с. 177 

42. Гінекологічна 
мʼясорубка 

Абортарій 65, с. 18 

43. Голубий Альбіон  Великобританія 33, с. 89 
44. Гора крупівського 

заліза 
Танк 75, с. 138 

45. Гордість 
радянської авіації  

Літак АН-2 37, с. 28 
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46. Гріховне місце Жіноча піхва 74, с. 34 
47. Гроза бандитів Працівник вищого складу поліції 64, с. 17 
48. Грошовий мішок  Багатий чоловік 13, с. 44 
49. Дама з камеліями Хвороблива, тендітна жінка 107, с. 19 
50. Джунглі Європи  Україна 33, с. 136 
51. Диявольська 

скриня  
Телевізор 27, с. 125 

52. Добра стара 
товстуха Берта 

м. Берлін 52, с. 210 

53. Домашня розрада Домашні тварини 6, с. 8 
54. Другий сокіл Й. В. Сталін 33, с. 55 
55. Думальний 

процесор 
Голова людини 52, с. 186 

56. Екзекуторське 
крісло 

Стоматологічне крісло 55, с. 151 

57. Епоха дезодоранту 
і колготок  

90-ті роки ХХ ст. 50, с. 63 

58. Жанна д’Арк Хоробра жінка 26, с. 138 
59. Жіночий гаманець Бюстгальтер 7, с. 135 
60. Жовта преса Низькопробна преса, що в 

гонитві за сенсацією публікує 
недостовірну, перекручену 
інформацію, а також реальні чи 
вигадані компроментувальні 
факти з особистого життя відомих 
людей 

50, с. 138 

61. Жовтий дощ Опади бурого кольору, повʼязані з 
аварією на ЧАЕС 1986 р. 

88, с. 4 

62. Жовтоокі 
сіроманці 

Вовки 29, с. 142 

63. Залізний вихор   Поїзд 7, с. 195 

64. Залізний кінь Мотоцикл 97, с. 5 

65. Залізний птах Літак 51, с. 276 

66. Заможна сусідка  Італія 108, с. 22 
67. Збити росу Позбавити цноти 75, с. 68 
68. Зелений змій Горілка 96, с. 160 
69. Зелений напій Абсент 52, 190 
70. Зелені Грошова одиниця США 87, с. 335 
71. Золота молодь  Нащадки заможних родин, які 

розтринькують батьківські кошти 
108, с. 90 

72. Золота пора Молодість 110, с. 11 
73. Зона національних Україна 33, с. 46 – 47 
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інтересів Росії 
74. Зона полювання 

пацанів на джипах 
Приватна територія 43, с. 160 

75. Ікра страху Град 96, с. 11 
76. Імпер-совки Політична верхівка СРСР 33, с. 55 
77. Інформаційна 

війна 
Використання, управління 
інформацією для того, щоб набути 
конкурентоздатну перевагу над 
супротивником 

43, с. 4 

78. Іспанський чобіток Знаряддя для тортур  109, с. 4 
79. Кара небесна 

швидкого 
приготування 

Вермішель швидкого 
приготування «Мівіна» 

29, с. 31 

80. Касетний скандал Політичний скандал в Україні, що 
вибухнув після оприлюднення 
«плівок Мельниченка» восени     
2000-го року, які свідчили про 
причетність тодішнього 
Президента 
України Л. Д. Кучми та ряду 
інших високопосадовців та 
політиків до вбивства 
журналіста Г. Гонгадзе 

52, с. 61 

81. Катюша Неофіційна назва реактивної 
системи залпового вогню БМ-8, 
БМ-13 та  БМ-31, яка перебувала 
на озброєнні Червоної армії та під 
час Другої світової війни 

87, с. 105 

82. Квиток на небеса Мрія 37, с. 142 
83.  Кінний гетьман Памʼятник Б. Хмельницькому 20, с. 138 
84. Кістлява з косою Смерть 87, с. 178 
85. Кістлява свашка Смерть 120, с. 36 

86. Кликати 
священика 

Помирати 66, с. 65 

87. Князь джунглів 
Європи 

В. Ф. Янукович 33, с. 127 

88. Когорта 
Розстріляних 

Літературно-мистецьке покоління       
30-х рр. ХХ ст., знищене 
більшовицьким тоталітаризмом 

27, с. 183 

89. Коктейль 
Молотова 

Саморобний вибуховий пристрій 
на основі легкозаймистої суміші 

38, с. 75 

90. Колиска мистецтв  м. Париж 106, с. 65 
91. Комуністична Союз Радянських Соціалістичних 95, с. 128 
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клітка Республік 
92. Континент 

свободи   
Сполучені Штати Америки 105, с. 124 

93. Коричнева смерть Гречана каша 52, с. 30 
94. Королева мод Ю. В. Тимошенко 33, с. 135 
95. Країна жовтої змії   Китай 38, с. 160 
96. Країна червоного 

лракона  
Японія 38, с. 159 

97. Країни третього 
світу   

Відсталі щодо економічного 
розвитку країни 

52, с. 206 

98. Крилатий вісник Янгол 69, с. 9 

99. Крилатий рятівник Янгол-охоронець 52, с. 156 
100. Купити білі капці Померти 104, с. 11 
101. Кучум-баша Л. Д. Кучма 33, с. 15 
102. Лазуровий берег Південно-східне 

Середземноморське узбережжя 
Франції  

105, с. 26 

103. Лебеді кохання Закохані 51, с. 208 
104. Липкі лапи 

Морфея 
Сон 52, с. 101 

105. Лицар серця Коханий 15, с. 29 
106. Літальна установка Літак 55, с. 220 

107. Літаюча домовина Літак 55, с. 220 

108. Літературний негр Автор, який за винагороду пише 
книги, статті і т. п. за іншу, як 
правило, відому особу 

110, с. 74 

109. Люди в погонах  Військовослужбовці 97, с. 161 
110. Люди в синіх 

халатах   
Прибиральники 110, с. 84 

111. Ляльки на ходулях  «Золотий стандарт» жіночої краси 
(90-60-90) 

52, с. 35 

112. Львівська 
книжкова мекка 

Щорічний форум видавців у 
Львові  

16, с. 29 

113. Мадам «Ку-ку»! Божевілля 23, с. 52 
114. Максим Станковий кулемет, розроблений 

британським зброярем 
Г. С. Максимом у 1883 р., який 
широко використовувався під час 
Англо-бурської війни                   
 1899 – 1902 рр., Першої та 
Другої світових воєн 

120, с. 96 

115. Маленька дика Співачка Руслана 52, с. 118 
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принцеса 
116. Мен-ін-блек  Працівник спецслужби 48, с. 92 
117. Мила дівчинка  Повія 11, с. 243 
118. Місто Геракла м. Іракліо 108, с. 93 
119. Місто Кия м. Київ 6, с. 54 
120. Місто Лева  м. Львів 27, с. 10 
121. Місто мерців Цвинтар 110, с. 123 
122. Місто посеред 

моря 
м. Венеція 1, с. 92 

123. Могила сподівань Притулок для пристарілих 106, с. 10 
124. Могутні мислячі 

бойові машини 
Роботи 38, с. 8 

125. Мозкове 
опромінення 
Нестором 
Шуфричем 

Відсутність серйозної аналітики в 
ЗМІ під час Помаранчевої 
революції 

43, с. 118 

126. Мотря Свято-Троїцький Мотронинський 
монастир у Черкаській обл, 
заснований у 1037 р. 

120, с. 101 

127. Морський вовк Досвідчений моряк 7, с. 289 
128. Мʼяке золото  Шуба 99, с. 90 
129. Надувне диво Надувний диван 50, с. 182 
130. Натруджені руки Ревматизм 22, с. 32 
131. Нащадок 

Гіппократа  
Лікар 11, с. 154 

132. Небесна сотня   Назва загиблих учасників акцій 
протесту (Євромайдану) в грудні 
2013 р. – лютому 2014 р. 

34, с. 81 

133. Небесні острови Хмари 98, с. 28 
134. Невісти Христові Черниці 120, с. 81 
135. Оксамитовий сезон Початок вересня 110, с. 98 – 99 
136. Останній день 

Помпеї 
Наслідки вечірки 106, с. 181 

137. Острів Свободи  Республіка Куба 95, с. 81 
138. Охоронці порядку Поліцейські 60, с. 43 
139. Пахан  В. Ф. Янукович 33, с. 46 – 47 
140. Пацани у рясі  Священики 51, с. 84 
141. Перебудова Загальна назва реформ та нової 

ідеології радянського керівництва 
1986 – 1991 рр. 

95, с. 128 

142. Перекрити 
фінансовий кисень 

Припинити фінансування 52, с. 112 

143. Перший сокіл В. І. Ленін 33, с. 55 
144. Подружка з Протитанкова міна 87,  с. 179 
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характером 
145. Політичні печери Політичні партії 37, с. 274 
146. Полумʼяна красуня Троянда 69, с. 98 
147. Помаранчева 

революція 
Кампанія актів громадської 
непокори в Україні в грудні 
2004 р. після оголошення ЦВК 
попередніх результатів згідно з 
якими переміг В. Ф. Янукович 

43, с. 105 

148. Помаранчеві  Представники «помаранчевої» 
демократичної коаліції 

33, с. 22 

149. Пора закруток Літо 114, с. 210 
150. Працівник щита і 

меча   
Працівник прокуратори 7, с. 388 

151. Прустівська проза Література, в основі якої лежить 
орієнтація на європейську 
модерністську прозу 

31, с. 31 

152. Привид комунізму Абстрактна реалія, яка утворилася 
після розпаду СРСР та повʼязана з 
іменами В. І. Леніна, 
Й. В. Сталіна, М. В. Хрущова, 
Л. І. Брежнєва 

108, с. 12 

153. Продовжити 
сніданок на 
небесах 

Померти 9, с. 263 

154. Професор В. Ф. Янукович 33, с. 81 
155. Путаний В. В. Путін 33, с.127 
156. Путані   Прибічники політики В. В. Путіна 33, с. 130 
157. Путінські багнети Збройні сили Російської Федерації 43, с. 30 
158. Пʼята колона  Люди, чиї дії викликають тривогу 

в країні 
33, с.149 

159. Рогатий транспорт  Тролейбуси, трамваї 7, с. 140 
160. Розривна 

кукурудза 
Англійська ручна осколкова 
граната (граната Міллса) 

120, с. 89 

161. Російський газовий 
сморід 

Питання поставки газу з Росії до 
України і ціни на нього 

33, с. 146 

162. Російський 
манікюр 

Неохайні нігті 51, с. 192 

163. Світова гора г. Чамара 51, с. 266 
164. Світова павутина Інтернет 27, с. 167 
165. Світовий птах Щастя 51, с. 163 
166. Сезон застуд і 

нежитю 
Осінь 69, с. 27 

167. Серце Мексики м. Сан-Крістобаль 55, с. 86 
168. Сидіти на голці Вживати наркотики 110, с. 89 
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169. Синє резинове 
диво з велюровим 
ефектом 

Надувний матрац 50, с. 177 

170. Синя панчоха   Жінка, позбавлена жіночності 105, с. 18 
171. Сіра емульсія Туман 27, с. 85 
172. Сірий  Вовк 29, с. 142 
173. Сімейна каторга Шлюб 111, с. 20 
174. Скринька Пандори  Гаманець 87, с. 40 
175. Служителі Феміди Судді 6, с. 17 
176. Смугасті шкідники Колорадські жуки 87, с. 321 
177. Совок Союз Радянських Соціалістичних 

Республік 
50, с. 128 

178. Солона роса Сльози 87, с. 146 
179. Спартанський 

кабінет 
Кабінет лікаря-онколога 23, с. 190 

180. Срібний птах  Літак 88, с. 62 
181. Стальний кінь  Мотоцикл 7, с. 226 
182. Стара карга Смерть 71, с. 94 
183. Стара сухорлява 

сива леді 
Смерть 71, с. 243 

184. Старший родич   Російська Федерація 33, с. 22 
185. Стеля небесного 

шатра 
Небо 70, с. 204 

186. Сухий закон  Закон, що забороняє 
виготовлення, продаж алкоголю 

44, с. 74 

187. Танцювальна 
каторга 

Дискотека 9, с. 277 

188. Творець Бог 69, с. 43 
189. Темна 

підшлункова  
метро 

Київський метрополітен 114, с. 149 

190. Тітка з вогнем і 
мечем 

Монументальна скульптура 
«Батьківщина-мати», розташована 
на правому березі Дніпра на 
території Національного музею 
історії Великої Вітчизняної війни 
м. Києва 

50, с. 159 

191. Триколісний коник Мотоцикл 87, с. 181 

192. Український 
Мікелянджело 

Скульптор другої половини 
ХVІІІ ст. Іоанн Георг Пінзель 

66, с. 21 – 22 

193. Університетська 
корчма 

Університетська їдальня 29, с. 222 
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194. Футбольний 
Піфагор 

В. В. Лобановський 90, с. 27 

195. Хвостаті 
злодюжки 

Мавпи 108, с. 15 

196. Храм здоровʼя Лікарня 59, с. 28 
197. Хрестові невісти Черниці 120, с. 81 
198. Хрущовська 

відлига 
Неофіційна назва періоду історії 
СРСР, що розпочався після смерті 
Й. В. Сталіна й тривала десять 
років 

105, с. 94 

199. Цар каміння Алмаз 51, с. 278 
200. Царство комунізму Союз Радянських Соціалістичних 

Республік 
33, с. 167 

201. Царство щасливої 
старості  

Хорватія 108, с. 46 

202. Цукрове срібло Сніг 109, с. 5 
203. Час брежнєвської 

задухи 
Назва періоду історії СРСР, 
повʼязана з імʼям  Генерального 
секретаря ЦК КПРС 
Л. І. Брежнєва, під час правління 
якого (1964 – 1982 рр.) застійні 
явища в суспільстві набули 
характерних рис 

44, с. 20 

204. Час кучманізму Період правління Л. Д. Кучми 31, с. 79 
205. Червоний 

перелесник 
Вогонь 87, с. 153 

206. Червоні карателі  Більшовики 120, с. 96 
207. Чиста Франція Якісні французькі парфуми 23, с. 219 
208. Чистити пір’ячко Чепуритися 29, с.144 
209. Чоловіча неміч Простатит 82, с. 4 
210. Чоловіче молоко   Сперма 26, с. 5 
211. Чорна бабушенція Смерть 75, с. 189 
212. Чорна болєзня Епілепсія 71, с. 183 
213. Чорне золото Нафта 55, с. 30 
214. Чорнобильський 

рік 
1986 р. 51, с. 12 

215. Шифруватися під 
Ісусика 

Вдавати доброго 23, с. 55 

216. Ядерна зима Гіпотетичний глобальний стан 
клімату Землі, повʼязаний із 
наслідками широкомасштабної 
ядерної війни 

50, с. 113 

217. Японський 
Шекспір 

Японський драматург Тікамацу 
Мондзаемон 

9, с. 164 
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218. Sugar Daddy Старі багаті шанувальники 
молодих дівчат 

52, с. 97 
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Додаток Б 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ ТА 

ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Статті в наукових фахових виданнях України 

 

1. Приблуда Л. М. Метонімія як різновид вторинної номінації (на 

матеріалі творчості українських письменників-постмодерністів).  

Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : зб. наук. праць. 

Київ: Університет «Україна», 2012. Вип. 25. С. 138 – 145. 

2. Приблуда Л. М. Функції мовної метафори у творчості українських 

письменників-постмодерністів (на матеріалі творчості Ю. Андруховича, 

Т. Антиповича, Ю. Винничука, С. Жадана, О. Забарного, Ю. Іздрика, 

О. Ірванця, Ю. Покальчука). Вісник Запорізького національного 

університету : зб. наук. праць. Філологічні науки. Запоріжжя: Запорізький 

національний університет, 2012. № 1. С. 363 – 367. 

3. Приблуда Л. М. До проблеми визначення статусу художнього 

дискурсу. Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. праць. Переяслав-
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