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(Про метонімічні конструкції в усному мовленні) 
 
Метонімії, органічно пов’язані з характером усної форми мови, і є ознакою будь-якої 
спонтанної мови. Отже, їх не можна зараховувати до неправильних граматичних явищ з 
погляду літературної унормованості мови, оскільки їх уживання не порушує граматичних 
законів мови, не суперечить стилістичним нормам, а належить до специфічних рис 
мовлення. Проте в окремих випадках метонімії викликають непорозуміння між мовцями, 
отже, вимагають уточнення або «розшифрування». Найбільш уживаними в усному мовленні 
є метонімічні конструкції, утворені шляхом заміни дво- і більше компонентних 
словосполучень власними назвами. За характером семантичного заміщення можна виділити 
кілька груп метонімічних утворень даного типу. 

1. Метонімічні конструкції, у яких назви творів (книг, картин, кінофільмів тощо) 
передаються через прізвища авторів: «Ти передплатила Лесю Українку?», «Я зараз читаю 
Чехова, бо хочу піти на «Вишневий сад», а зміст вже трохи забула», «Ви оглядали Рєпіна?», 
«У вас ще продається Свіфт?», «У мене теж є Шевченко, але на темному фоні», «Він чудово 
декламує Маяковського»1. Із попереднього досвіду мовців, із ситуації мовлення зрозуміло, 
що мова йде про твори Лесі Українки, Чехова, картини Рєпіна, твір Джонатана Свіфта, 
вишитий портрет Шевченка, вірші Маяковського. Загальновживані вислови (любити 
Рильського, читати Тургенева, захоплюватись Гамзатовим, передплатити Лондона та под.) 
зрозумілі завдяки своїй поширеності. Однак зустрічається Цілий ряд аналогічних висловів, 
які вимагають зв’язку із конкретними умовами спілкування, із темою розмови тощо. 
Наприклад: «Я не йду дивитися Рафаеля, я вже бачила», «Прочитай Павличка і вислови свої 
зауваження» та ін. У даному випадку мова йде про фільм за Участю іспанського співака 
Рафаеля, книжку Павличка. 

2. Метонімічні конструкції, в яких власні назви замінюють найменування мистецьких 
колективів, навчальних закладів, команд, підприємств: «Нам принесуть квитки на Малу 
Бронну?», «Скоро приїде на гастролі Таганрог, в них хороший репертуар», «В суботу я ніяк 
не зможу, бо ми йдемо на Вірського», «Включай телевізор, там Київ має грати», 
«Прибалтика вже приїхала», — «Чиї то босоніжки? — То Львів, а білі —Донецьк», «На 
останній сторінці Одеса пропонує гарні моделі». Внаслідок ситуативного та 
контекстуального доповнення метонімічні конструкції «розшифровуються» так: 
Московський театр на Малій Бронній, Таганрозький театр ім. Чехова, танцювальний 
ансамбль ім. Павла Вірського, київська футбольна команда «Динамо», делегації 
Прибалтійських республік, Львівська взуттєва фірма «Прогрес», Донецька взуттєва 
фабрика, Одеський будинок моделей. 

3. Метонімічні конструкції, в яких через назву установи, підприємства, навчального 
закладу передається найменування колективів: «Ми запросили на наші збори і ФМІ», «Ви 
бачите, як «Електрон» попрацював?», «Перше місце буде мати «Маяк», у них чудова 
програма, естрадний оркестр», «Минулого року першим ішов «Прогрес», а тепер не знаю», 
«Я думаю, що «Перемога» вчасно збере врожай», «Ну, ми поїхали, там на нас чекає 
«Дружба». Отже, власна назва замінює словосполучення: в поданих прикладах мається на 
увазі колективі Фізико-механічного інституту, виробничого об’єднання «Електрон», фірми 
«Прогрес», колектив художньої самодіяльності фірми «Маяк», трудівники колгоспів 
«Перемога», «Дружба». 

Причиною конденсації словосполучень за моделлю «конструкція — власна назва» є 
лексичне значення власного іменника, який виділяє об’єкт, предмет із ряду однорідних. 
Багато метонімій цього типу без контекстуально-ситуативного доповнення можуть бути 
незрозумілі мовцеві, оскільки вони мають декілька значень. 
                                                           
1 Приклади взято із блокнотних та магнітофонних записів сучасного усного літературного мовлення, зроблених 
автором від різних за віком, фахом та освітою осіб. 



Порівняймо: метонімія Київ приїхав може означати; делегація з Києва; київська 
футбольна команда; київський ансамбль, мистецький колектив або представники Києва; 
екскурсія з Києва; гості з Києва; жителі Києва; знайомі із Києва та ін. 

Ситуація, контекст, тема розмови накладають певні рамки на значення метонімічних 
утворень. Власне, їх уживання — це специфічна риса усного спілкування, де 
зовнішньолінгвальні фактори відіграють дуже важливу роль — компенсують у багатьох 
випадках неповноту, недоговорювання. 

Загальнопоширені метонімії не вимагають такої конкретизації. Це стосується 
утворень типу «Читати Пушкіна», «Знати Шевченка», «Слухати Шопена», «Дивитися 
Рєпіна» та под. Якщо метонімічні утворення незрозумілі, то замість них, звичайно, слід 
уживати повні, «розгорнені» конструкції. 

Досить поширений в усній мові і такий тип метонімій, що є наслідком конденсації 
словосполучення в одній загальній назві, яка є складником цієї конструкції. 

1. Метонімічні конструкції, в яких назви предметів передаються через назви їх 
складових частин: «Можна йти без рукавів, надворі досить тепло», «Я вже малину зварила», 
«Краще бери квіти, то тобі більше підходить», «Горошок поший до талії», «Продай 
платформу, а купи собі лакові, вони теж непогані», «Ти знаєш, цигейку я б теж купила, але 
не було мого розміру». У наведених прикладах, звичайно, йде мова про: плаття з 
короткими рукавами, малинове варення, квітчасту матерію, тканину в горошок, туфлі на 
платформі, цигейкову шубу тощо. 

2. Метонімічні конструкції, в яких особа називається за фахом, родом занять чи 
діяльності: «А галантерея вже на обіді?», «Мовознавство дуже дисципліноване», «Ура, 
фізика знову перемогла», «Ще тиждень занять» а там культосвіта їде на практику», «Диви, 
як електротехніка стоїть струнко», «Все-таки найкраще співала філологія», «Політехніка 
на третьому місці, на першому — медики», «Вся медицина в полі, зараз жнива, треба 
чергувати, а ну з кимось щось станеться, а до села Далеко», «Ви не туди пішли, хімія на 
третьому поверсі», «етнографія завжди перша». Очевидно, мова йде про працівників відділу 
галантереї, науковців відділу мовознавства, студентів фізичного факультету, учнів 
культосвітнього училища, учнів-електротехніків профтехучилища, ансамбль філологічного 
факультету, команду політехнічного інституту, працівників медпункту, вчителів хімії, 
працівників музею етнографії. 

3. Метонімічні конструкції, в яких найменування предметів передається через назву 
форми тощо: «Я вже не хочу, а Петро ще з’їв би тарілку», «Випий ще склянку я багато 
наварила», «Ми завжди даруємо їй коробку», «Мені одну сметану, буть ласка, і кілограм 
сиру» «Скажіть, пакети свіжі?», «Одна банка чомусь зіпсувалася, а решта дуже смачні», 
«Він витратив три машини, а не дві», «Налийте ще два пива». Ця груп метонімій 
характеризується високою частотою вживання, тому більшість із них зрозумілі і без 
ситуативного доповнення. Однак окремі сполуки можуть мати декілька значень (тарілка 
борщу, супу, каші, вареників; банка помідорів, огірків, варення, малини, компоту і т. под) 
тому вимагають конкретизації. У даному випадку вон «розшифровуються» так: тарілка — 
тарілка супу, склянка — склянка компоту, коробка — коробка цукерок, сметана — банка 
сметани, пакети — м’ясо у пакетах, машини — машини піску, пиво — бокал пива. 

4. Метонімічні конструкції, що називають предмет за матеріалом, з якого він 
виготовлений: «Синтетик дуже гарно переться», «Я б хотіла шкіру, в ній тепліше» 
«Найкраще — пластмаса, помиєш — і чисто». Зрозуміло що тут метонімії означають: 
синтетика — синтетичні вироби, шкіра — шкіряне взуття, пластмаса — пластмасові 
вироби тощо. 

5. Метонімічні конструкції, в яких предмет, явищ позначаються через назву, що 
сконденсовано виража їх зміст, передає суть: «Заспівай ще раз лебедину вірність, в тебе так 
гарно виходить», «А зараз прокрутимо білі гуси, ми вже їх давно не слухали», «— Яку мені 
тему взяти? — Залишився лише атеїзм», «Кому театр прошу звертатися до мене», «А що, в 
нього теж історія?» Тут у сконденсованій формі виражаються різні поняття лебедина 



вірність — пісня «Лебедина вірність», білі гуси — пісня «Ой летіли білі гуси», атеїзм — 
лекція на атеїстичну тему, театр — квитки до театру, історія дисертація на історичну 
тему. 

Як уже наголошувалось, метонімічні утворення, вживані в мовленні випадково, 
можуть викликати непорозуміння між мовцями, тому замість них варто використовувати 
повнозначні сполуки. Найчастіше бувають незрозумілими метонімії «словосполучення 
(слово) — загальна назва». Очевидно, це пояснюється семантикою іменника (власна назва 
— єдина, загальна — багатозначна). 

Метонімії широко використовуються в публіцистичному та художньому стилях. Це 
надає оповіді розмовного забарвлення: стислості, оперативності: «— Мене висмикнуло 
буквально з кущів — і на Париж» (про конференцію, що відбувалася в Парижі), «— Сказав 
тоді, що приїду, проситимусь до Карналя. Щоб бути з тобою» (мається на увазі відділ, 
очолюваний Карналем) (Павло Загребельний, «Розгін»), «Місто планує тишу» (газ. «Рад. 
Україна») (маються на увазі архітектори міста), «Азоту» потрібен каталізатор» 
([колективу] керівництву Черкаського об’єднання «Азот») (газ. Рад. Україна»), «Новосілля 
«Харкова» (заселення готелю «Харків») (газ. «Рад. Україна»), «Сірку добуває вода» 
(технологія видобування сірки за допомогою води) (газ. «Рад. Україна») та ін. Особливо 
часто натрапляємо на метонімічні утворення в заголовках газет, журналів. 

Метонімії властиві будь-якій спонтанній мові, оскільки вони є ознакою стислого, 
економного висловлювання. Як правило, загальновживані метонімії усім зрозумілі. Якщо ж 
метонімічні утворення вжиті випадково і порушують взаєморозуміння між мовцями, то 
замість них бажано використовувати в мовленні словосполучення, або ж доповнювати їх 
ширшим контекстом. 
 


