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ПЛЕОНАЗМИ З КОНТЕКСТУАЛЬНОЮ НАДМІРНІСТЮ КОМПОНЕНТІВ В 
УКРАЇНСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Сучасні постмодерністські тексти дедалі частіше стають об’єктом 
дослідження лінгвістів, адже є одним із провідних чинників розвитку української 
літературної мови. Пошук художніх засобів, нових стилістичних та композиційних 
прийомів, найбільш характерний для творчості Ю.  Андруховича, Ю.  Іздрика, 
В. Винничука, В. Неборака, О. Ірванця, Т. Прохаська, О. Забужко, визначає естетичну 
систему постмодернізму. Зміна розуміння функції літератури, новаторське бачення 
творчості виявляється не лише на образному рівні тексту, але й на мовному.

У художньому тексті, багатому на різноманітні стилістичні прийоми, 
цінність інформації не втрачається попри її багаторазове повторення, тому що кожне 
нове повторення пов’язане з новим тлумаченням висловлення. У процесі комунікації 
структури, які містять у своєму складі плеоназм, вичленовуються мовленнєвою 
свідомістю автоматично, тому вони часто вживаються у мовленні персонажів 
і відносяться до непередбачуваної надмірності, яка створюється елементами 
семантичного дублювання.

Плеоназмом (від грецьк. πλεονασμός — надмірність, перебільшення) 
називаємо фігуру мови, побудовану на повторі слів або афіксів з тотожним чи 
подібним значенням – повторенні, що з суто логічного погляду може видатися 
зайвим, але насправді не позбавленим певних семантичних й стилістичних функцій 
[3, с. 491]. У художньому тексті це явище може проявлятися у дублюванні інформації 
різноманітними компонентами внаслідок семантичного збігу або зближення змісту 
слів, словосполучень або предикативних одиниць. 

Семантичного наближення можуть зазнавати слова, що не є загальномовними 
синонімами. Значення таких мовних одиниць зближується лише в контексті, 
утворюючи плеоназми з контекстуальною надмірністю компонентів. Контекстуальна 
близькість значень таких слів, словосполучень та речень вирізняється контекстуально-
ситуативною зумовленістю та одиничним, індивідуальним характером семантики. 
А.І.  Іванова наголошує: “…контекстуальні синоніми є продуктом індивідуального 
творчого акту та відкривають доступ до індивідуального суб’єктивного переживання 
людини змістової спільності, а, відповідно, до його індивідуального досвіду 
осмислення навколишньої дійсності” [1, с. 15]. 

Встановлення близькості значення слів детерміноване особливостями 
індивідуального досвіду і тому варіативне. С.В.  Лєбєдєва зауважує, що близькість 
слів за значенням є асиметричною. Передумовою цього є множинність підстав для 
встановлення близькості та різного роду рефлексії над планом змісту лексем [2, с. 27]. 
Наприклад: Але поки що – пропаґанда успіху, звичний переможний контекст, у якому 
слова «людина» і «природа» пишуться вже тільки з великих літер, Л і П, Людина і 
Природа, ЛюдиноПрирода, торжество гармонійності, купання в річці, збирання 
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грибів, мирний атом, запах сосни, діалектичний матеріалізм (Ю.  Андрухович, 
Лексикон інтимних міст). З метою підкреслити абсурдність проголошеного торжества 
людини над природою у контексті Чорнобильської трагедії автор вдається до 
нанизування понять, що у авторській свідомості асоціюються з режимом, діяльність 
котрого й спричинила катастрофу. До такого новоствореного синонімічного ряду 
включені поняття, які напряму асоціюються з гармонійним життям людини на 
лоні природи, як от: “купання в річці” чи “запах сосни”, а також поняття, що були 
своєрідними символами режиму, як то: згадка провідного філософського напрямку 
чи лозунгу, що пропагандує розвиток атомної енергетики. Розбіжності семантики 
поєднуваних у запропонованому контексті елементів стираються, витворюється 
спільне поняття, значення котрого узагальнюється в новотворі “ЛюдиноПрирода”, в 
якому попри багаторазове підкреслення “торжества гармонійності”, концентрується 
саме відсутність цієї гармонії. 

Контекстуальне наближення значень слів є потужним стилістичним 
прийомом, пов’язаним з актуалізацією змісту повідомлення у тексті. Такі наближення 
значень можна пояснити орієнтованістю індивідуальної свідомості автора на пошук 
актуалізованих художніх засобів, наприклад, “нанизування” синонімів: Хоча, окрім 
чоловіка з комп’ютером, якісь дві чи три постаті вже пересувались кімнатою, але 
були вони такими сірими, непомітними і безтілесними, що швидше скидались на 
духів, аніж на смертних людей із плоті і кості (О.  Ірванець, Рівне/Ровно (Стіна)). 
У авторській свідомості семантичного наближення зазнають такі характеристики 
зображуваних постатей, як “сірі”, “непомітні”, “безтілесні”, котрі акцентують увагу на 
відсутності будь-яких індивідуальних ознак.

У контексті можуть нейтралізуватися відмінності, закладені в основу 
окремо вжитих у контексті слів. Наприклад: Чим більше, виблядки, забороняєте, 
тим радісніше глядач (слухач, читач) усе хаває (І.  Карпа, Bitches Get Everything). 
Паралельним наведенням у тексті цих слів автор підкреслює спільне для них значення 
‘той, хто сприймає інформацію’, наголошуючи на другорядності самого джерела 
цієї інформації: візуальний об’єкт, звуковий чи текстовий. Завдяки цьому не лише 
утворюється контекстуальна єдність значень слів, подані автором як еквіваленти, але 
й підкреслюється узагальненість образу “глядача”. 

Інколи загальна емоційна направленість контекстуальних синонімів, котрі 
утворюють плеоназм, може бути підкреслена вживанням демінутивних суфіксів. 
Наприклад: Дівчатка, артистки, зірочки, сексуальні символята з першої, а 
частіше з третьої сторінки журнальних обкладинок – їх витиналося ножицями і 
пришпилювалося на видному місці (Ю. Андрухович, Лексикон інтимних міст). 

Подибуємо приклади, коли в межах одного речення може функціонувати 
декілька рядів контекстуальних синонімів: А то й спустив би її вниз, якомусь засраному 
інструкторові, котрий з дня на день штани протирає й тільки мріє, аби задавити, 
знищити, розтоптати що-небудь талановите і справжнє, як ви, наприклад? 
(Ю.Андрухович, Московіада). У поданому контексті спостерігаємо утворення 
синонімічного ланцюжка “задавити – знищити – розтоптати” зі спільним значенням 
‘знищити’. Також семантичного наближення зазнають лексичні одиниці  “талановите” 
і “справжнє”, підкреслюючи особливості непересічної творчої особистості.

Плеоназм також може ґрунтуватися на контекстуальній надмірності з 
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антонімією в основі. Обов’язковою ознакою, що характеризує антоніми, є наявність у 
їх семантиці спільних компонентів, тобто спільних сем, адже лексичною антонімією 
називають здатність слів позначати семантично протилежні поняття, які з точки 
зору логіко-предметних відношень співвідносяться один до іншого. Це дозволяє 
розглядати антоніми як прийом семантичного повтору у мові. 

Якщо основою плеоназму є семантичне дублювання,  то можна зробити 
висновок, що антонімічний повтор – явище надмірне з погляду семантики – також 
можна вважати плеоназмом. Надмірна інформація, представлена в антонімічних 
компонентах, гарантує більш повне розуміння змісту, а плеоназм завуальований 
в лексичній формі слів-антонімів. До прикладу: Той знайшов спосіб, як піддати 
апеляції буквально всі аспекти тексту, як зіштовхнути прекрасне з потворним, 
як перетворити велике в сміховинне, як перелицювати трагедію на анекдот 
(Ю.  Іздрик, Воццек). Плеоназм у цьому випадку зумовлений появою у тексті 
компонентів, антонімічних за своєю семантикою та вжитих раніше з аналогічним 
значенням протиставлення.

Завдяки загальній семантичній направленості у тексті можуть зближуватися 
декілька елементів, протиставлених один одному. До прикладу: Усе разом 
творило винятково промовисту суміш сакрального з профанним, духовного з 
адміністративним, а релігійного з кулінарним (Ю.  Андрухович, Лексикон інтимних 
міст). Багаторазове протиставлення синонімічних понять “сакральне – духовне – 
релігійне” зближує семантику елементів, яким вони протиставлені. Внаслідок цього 
лексичні одиниці «профанне – адміністративне – кулінарне» набувають спільного 
значення ‘щось приземлене’, протилежного поняттю ‘духовне’. 

Вживання контекстуальних антонімів як протиставлення елементів, що 
різнобічно характеризують зображувану дійсність, може утворювати плеоназм 
як сукупність усіх згаданих у художньому тексті полярних характеристик. До 
прикладу: … той шлях від причалу до західної брами палацу і вся та суміш Англії з 
Альґамброю, Букінгему з Мавританією, Вальтера Скотта з Гарунь аль Рашидом 
(Ю.  Андрухович, Лексикон інтимних міст). У тексті спостерігаємо протиставлення 
англійської та ісламської культур за допомогою протиставлення елементів, що є 
найбільш вагомими, символічними: протиставлення держав, резиденцій правителів, 
а водночас і пам’яток  англійської та мавританської архітектури, а також визначних 
постатей – письменника Вальтера Скота й мусульманського правителя Гарунь аль 
Рашида. Підкреслення цієї суміші культур у тексті і загальне наближення семантики 
усіх плеонастичних елементів досягається не лише завдяки багаторазовому 
протиставленню, але й завдяки здатності елементів до взаємозаміщення, адже у тексті 
протиставляються Англія та Альґамбра, Букінгем та Мавританія, а не однорідні за 
своїм первісним значенням поняття. 

Антонімічні поняття можуть бути включені в один ряд нагромаджених 
у тексті мовних одиниць із контекстуально наближеною семантикою, наприклад: 
…а я кружляв навколо Неї, ніби сторож, ніби крук, ніби охоронець, ніби раб, ніби 
власник, ніби рабовласник  (Ю. Андрухович, Таємниця). З метою акцентувати увагу 
читача на одержимості  героя, автор вдається до порівнянь не лише зі сторожем, 
охоронцем та круком. Застосування прийому мовної гри дозволяє включити до цього 
ряду однорідних порівнянь також і порівняння з рабом: «ніби раб, ніби власник, ніби 
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рабовласник». 
Отже, контекстуальні синоніми в художньому тексті є продуктом 

індивідуального творчого акту, який актуалізує близькість значень слів у рамках 
певного контексту. У художньому тексті відбуваються оказіональне наближення 
значень мовних одиниць, що не стають загальномовними синонімами, проте стають 
важливими елементами змістового зближення значень у контексті. Нагромадження 
таких одиниць у тексті стосовно інформативної цінності є надмірним, проте ці 
плеоназми сприяють підвищенню емоційної виразності тексту.
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