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У сучасній українській мові досить своєрідним засобом вираження посиленої якісної 
характеристики предмета виступає здвоєння іменних слів у формі називного відмінка 
(далекий-далекий, рідний-рідний, сам-самісінький) або називного і орудного (чорним чорний 
(дим), одним одна (дитина), вода водою, трава травою (харчі) орудного і родового (ніким 
нікого не було). 

Здвоєння (редуплікація) прикметникових слів за типом зв’язку наз. в. + наз. в. 
служить засобом вираження високого ступеня інтенсивності ознаки (напр. білий-білий 
означає «дуже білий», «зовсім білий»; гіркий-гіркий — «дуже гіркий», «надзвичайно 
гіркий»). 

Повторення того самого слова в тотожній граматичній формі, як правило, не дістає 
додаткового оцінного навантаження. У такому повторі додаткові оцінні значення можуть 
бути виражені тільки за допомогою спеціальних суфіксів або префіксів, напр.: злющий-
презлющий, гарний-гарнесенький (пор. так само у здвоєнні займенникових і числівникових 
словах: сам-самісінький, один-однісінький у значенні «сам-самісінький» і «один-однісінький 
раз», «одно-однісіньке слово»). Такі сполучення однакових лексем у тотожній формі 
сприймаються як аналог форм, що позначають у прикметниках ступені порівняння якісної 
ознаки (напр., червоний-червоніший — «найчервоніший»; червоний-червоний — «зовсім 
червоний, особливо червоний»). 

Інший характер має тавтологічна контамінація того самого слова у формах називного 
та орудного відмінків. Приєднання до форми називного відмінка словоформи орудного 
сприяє видозміні основного значення здвоєних лексем: ступінь інтенсивності ознаки 
сприймається в експресивно-оцінному плані як позитивна чи негативна ознака, напр.: «— Як 
би нам підмовити дівчат, щоб дізналися про домашнє життя Раї. Півроку вона у нас, а чужа 
чужою» (П. Автомонов); «Чудно було Жені: сухар сухарем.., ладний зняти медсестру з 
чергування за одну-єдину неточність у відповіді» (Ю. Шовкопляс). 

Синтаксичний повтор чужа чужою у поданому реченні виражає експресивно-оцінне 
значення: негативна оцінка поведінки особи передається у спосіб вираження предикативної 
ознаки не одним прикметником, а тавтологічним сполученням форм називного і орудного 
відмінків. Пор. у наступному реченні: одна-єдина виражає лише ступінь інтенсивності (одна-
єдина означає вичерпність кількісної ознаки предмета: «тільки одна»). Тавтологічне 
сполучення іменників сухар сухарем означає не тільки ступінь вияву ознаки, але й 
характеризує людину з негативного боку (сухар сухарем «дуже черства людина»). 

Якщо повтор того самого слова в одному відмінку сприймається як аналог форми 
ступеня порівняння, то повтор різних відмінкових словоформ виявляє синтаксичну природу 
сполучення слів: з формою тавтологічного орудного поєднуються слова, які здатні за своєю 
семантикою позитивно або негативно характеризувати особу чи предмет, причому за 
допомогою орудного така ознака дістає відтінок гіперболічного порівняння. 

Так, із словоформою орудного здатні здвоюватися іменники, що означають: 
позитивні характеристики особи (герой героєм, молодець молодцем, красуня красунею) чи 
негативні характеристики особи або предмета: а) безпорадність людини, невміння постояти 
самому за себе: теля телям, ягня ягням; б) неповороткість, зовнішню незграбність людини: 
корова коровою, вівця вівцею, ведмідь ведмедем; в) тупість людини: дурень дурнем, осел 
ослом; г) негативне ставлення з позицій класової нерівності: голяк голяком, злидень злиднем, 
хлоп хлопом, пан паном; д) оцінку діяльності людини, морального її обличчя: бандит 
бандитом, злодій злодієм, собака собакою, свиня свинею, хапуга хапугою, звір звіром; є) 
оцінку якості предмета: вода водою (вино), трава травою (борщ), пісок піском (грунт) та ін. 

Так само повтор прикметників у формах називного і орудного відмінків передбачає 
вибірковість тих лексем, у змісті яких наявний елемент позитивної чи негативної оцінки 
ознаки, яка (оцінка) виразно реалізується через приєднання орудного: чужий (чужим 



чужий), рідний (рідним рідний), свіжий (свіжим свіжий). 
Експресивно-оцінне значення таких прикметникових утворень накладає на них 

стилістичну обмеженість: вони вживаються в розмовному стилі та в діалогічному 
художньому мовленні. Що ж до контамінованих іменникових повторів з словоформою 
орудного, то вони більш поширені, ніж прикметникові, займенникові і числівникові, однак 
обмежені усно-розмовним та художнім стилями. Виражаючи якісну характеристику особи 
чи предмета через гіперболічне порівняння, такі тавтологічні сполучення іменників, однак, 
не вступають у синонімічні відношення з орудним порівняння та з іншими засобами, 
здатними передавати порівняння, напр.: «—  З Омеляном Безкоровайним [вистежили 
шпигуна. — М. Я.]? — неї довірливо перепитав Хворостенко. — Та він же бандит 
бандитом» (М. Стельмах). 

Оскільки словоформа орудного в тавтологічному поєднанні з називним відмінком 
функціонує в ролі присудка, то порівняльна характеристика особи тут нівелюється (означає 
негативну оцінку взагалі — «справжній бандит»). Гіперболічне порівняння може тільки 
нашаровуватися на предикативну характеристику предмета, але це спостерігається в тому 
випадку, коли іменник ужито в переносному значенні: сухар сухарем (худий; черствий у 
ставленні до людей); корова коровою (неповороткий, як корова) та ін. 

Як влучно підкреслив О. О. Потебня («Из записок по русской грамматике»), значення 
посилення ознаки (додамо: аж до гіперболізації в порівняльному плані) замкнуте у власному 
колі поєднуваних форм іменників. Це «замкнення» підтримується тим, що такі сполучення 
вживаються з предикативною функцією, тоді як порівняльні конструкції обслуговують 
предикативний член, (присудок), виражаючи якісну характеристику дії. 

Аналізовані тавтологічні сполучення іменників слід відрізняти від конструкцій з 
орудним тавтологічним, що виражають відношення своєрідності розмови про той чи інший 
предмет на основі протиставлення, напр. «Який він сухий — тараня ж таранею» 
(М. Стельмах) і «Війна війною, а все одно треба орати, сіяти (М. Стельмах) або «теорії 
теоріями, а мед є медом, зерно зерном». 
 


