
ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕТОНІМІЇ ТА СИНЕКДОХИ В 

МОВОСВІТІ ПИСЬМЕННИКІВ ХХІ СТОЛІТТЯ 

Прозаїки ХХІ ст. активно використовують у своїй мовотворчості 

метонімію та синекдоху. 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? (Є. Дудар); приміщення або його частину та людей, 

повʼязаних із ним за певними просторовими ознаками (Новина про те, що 

Плющик одружується, мов грім, вразила всю поліклініку (І. Роздобудько); 

назва країни, її столиці, що вживаються на позначення уряду цієї країни 

(Москва, вочевидь, сприймає не постать сусіда, а його позу (Є. Дудар); 

умістилище, який позначає те, що в ньому міститься (Склянка горілки памʼять 

не освіжила (О. Забарний); імʼя історичної особи, яке позначає режим, що 

панував піж час її правління (Діло було за Брежнєва. Часи були туманні, 

невиразні і сповнені тихого смутку (Ю. Винничук); імʼя автора, що позначає 

його твори (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… (Ю. Винничук); Колеги по письменницькому 

цеху, котрі, мабуть, читали Соколенчука більше й уважніше, згадували якісь 

еротичні сцени в його прозі (О. Ірванець) 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 є засобом експресивізації і сприяє образному 

зображенню персонажів. З огляду на це в художніх  творах сучасних авторів 

виокремлюємо експресивну функцію метонімії, яка слугує ефективним засобом 

увиразнення зображуваної дійсності. Пор.: – Ха, брат, в тім-то й штука – всі 

ви читаєте не того Маркса і не того Енгельса (С. Жадан);  Я припух, лежу 

собі отако на ліжку, руки за головою, а вона читає там якогось Блока 



  

(Ю. Винничук) – увиразнення контексту досягається передаванням натяку на 

недостатню художню вартість аналізованого художнього явища, зневажливого 

ставлення, іронії. 

Метонімія є джерелом додатково інформації і виконує підсилювальну 

функцію. У мовотворчості письменників-постмодерністів вона створює у 

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 (О. Ірванець); Смт гудів аки сакраментальний, сакралізований 

президентською сльозою вулик (Ю. Іздрик); …нині я, Штоц – культурист 

духу… Я переміг тушу… Я позую без ніг! Власноручно відпиляних ніг! І нехай 

країна милується! (Т. Антипович). Локальна метонімія у 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.  

Мовотворчість письменників ХХІ ст. – яскравий приклад використання 

різновиду метонімії – синекдохи, яка слугує яскравим стилістичний засобом 

увиразнення художньої дійсності. 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 

(Анатолій Дністровий); …бідолаха вчепився за витончені ніжки, що саме його 

оминали (І. Потаніна). 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 [1, с. 139]. Або: – Треба 

поклястися найбажанішим і найдорожчим! – Клянуся синіми очима, 

прошепотіла Катерина (Люко Дашвар). Синекдоха очі є не лише виразником 

зовнішності людини, але й вказує на ставлення до неї іншої особи. 

Яскраво виражену пейоративну конотацію репрезентує вживання 

множини замість однини. Пор.: – Та де мені до вас, попереків?! – уїдливо… 

(Люко Дашвар) – дається різко негативна оцінка діям персонажа. На 

позначення негативного емоційного стану художнього персонажа вживається 

синекдоха брови, пор.: …кошлаті брови насупилися (С. Жадан) – йдеться про 

чоловіка, в якого зіпсувався настрій. 

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 

(Ю. Андрухович); – Кажетса, на кухне што-то гаріт… Біла хмаринка 

волосся випурхнула з кімнати (Б. Мельничук). 

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 із негативним емоційно-оцінною конотацією, пор.: …хоч через 10 

років, а полізуть «Януковичі», і питання про люстрацію повернеться і 

воздвигнеться наново, в усій своїй красі… (О. Забужко); …«Панські щенюки» із 

Москви час-від-часу забігають у наш город, паскудять нам на голови, а 

«Івани» цвітуть від щастя: «Таки ж ізволили нас обляпати»… (Є. Дудар); 

Колись я уже писав: наша біда в тому, що борються за Україну, вмирають за 

неї Тютюнники, а правлять у ній, розкошують і облаштовуються – 

табачники (Є. Дудар). Проте спостерігаємо і позитивно забарвлені 

найменування, пор.: Тепер молода вчителька знала точно: серед її учнів є 

майбутні Моне і Ван Гоги, Далі й да Вінчі (Н. Гербіш). Уживання множини 

замість однини є типовим засобом, який використовують письменники-

постмодерністи для репрезентації оцінки через 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 у контексті сучасної дійсності. 

Отже, у мовотворчості сучасних прозаїків метонімія та синекдоха не 

лише називають обʼєкти навколишньої дійсності, а й є яскравим засобом 

увиразненням мовосвіту сучасних письменників, надають художньому 

мовленню експресивності. 
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