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В основі значення звуконаслідувальних слів лежить звуковий образ, створений уявою мовця 
на основі реально почутих звукових виявів істот, явищ, речей. Специфічність цих слів 
полягає у фонемній будові, яка ґрунтується на принципі звукового символізму. Певні звуки 
через свої артикуляційно-акустичні ознаки стають основою, ядром звукового комплексу, 
який набуває певного значення і сприймається нами як засіб вираження звукових ознак 
дійсності. У зв’язку з цим доречно згадати слова відомого російського вченого 
О. М. Пєшковського про звуконаслідування: «Тут все значення у звуках». 

Так, звуковий вияв шуму, шепоту вдало передається в українській мові повторенням 
щілинного глухого шиплячого звука ш: «Хвилюється жито й пшениці ярої смужечка. 
Колосочками тихо так: ш...ш...» та «І що то — молоді: шу-шу, шу-шу» (А. Головко). 

Звучання, що виникають від ударів металевих предметів або дій з ними, передаються 
звуконаслідувальними словами, у фонемному складі яких зосереджені за звучністю — 
дзвінкі і сонорні, а за способом творення — африкати й зімкнено-прохідні звуки, — дзень, 
дзелень, дзінь: «Коли ішов до криниці, відра дзень, дзень, дзень: руки тремтіли» (В. Дрозд); 
«Ось Григорій став і мантачить косу. Дзінь-дзінь!.. Дзінь-дзінь!» (О. Десняк). 

Звуконаслідування використовуються в художньому творі як додатковий засіб 
звукової виразності, що конкретизує якесь одне явище або його ознаку, уже описану за 
допомогою інших мовних одиниць, і таким чином актуалізує її. Це добре ілюструє приклад з 
новели М. Коцюбинського «Intermezzo», на початку якої подано майстерний опис співу 
жайворонків за допомогою словосполучень і виразів пісня свердляча, дзвінка, металева, 
капризна; гострі, колючі звуки: дрібно сиплеться регіт на металеву дошку, як шріт, а потім 
увиразнюється цей опис варіантними звуконаслідуваннями тью-і, тью-і, ті-і-і, трійю-тіх-
тіх; створюється звукова конкретизація опису співу жайворонків, що формує в нашій уяві 
відповідний звуковий образ: «Се жайворонки... Се вони, невидимі, кидають з неба на поле 
свердлячу пісню. Дзвінку, металеву й капризну, так що вухо ловить і не може зловити її 
переливів... Блискають тільки гострі, колючі звуки, і дрібно сиплеться регіт на металеву 
дошку, як шріт. Хочу спіймати, записати у пам’яті — і не виходить. От-от, здається...Тью-і, 
тью-і, ті-і-і... Ні, зовсім не так. Трійю-тіх-тіх...». 

Цей приклад ілюструє орієнтовний, приблизний характер звуконаслідувань: ліричний 
герой хоче «спіймати, записати у пам’яті» спів жайворонків — «і не виходить». Використано 
два фонематичні варіанти звуконаслідування щоб показати, що жодний з них не є 
адекватним природному співу жайворонків. 

Звуконаслідування не виконують номінативної функції, проте в творах великих 
майстрів слова вони бувають настільки майстерно введені в художній текст, що виступають 
не тільки виразниками звукової ознаки дії чи самої дії, а й через звукообраз дії 
репрезентують саме явище. Наприклад, у новелі С. Васильченка «Дощ» не вживаються 
назви типу гуркіт грому, їх у контексті заступає звуконаслідування гур-гур: «Темно, аж 
сумно... І відразу щось розтяло хмару і мовчки нахваляється на когось огняною лозиною. 
Тихий задуманий блиск тремтить по стінах, на миснику й на іконах. «Гур-гур...» — 
торохнуло й покотилось щось над хатою. Дзвенять шибки, посуд на суднику, на воднику у 
сінях відра». 

У новелі «Intermezzo» M. Коцюбинського періодичне повторення редуплікованого 
звуконаслідування з алітерацією приголосних звуків — проривного глухого твердого т, 
передньоязичного дрижачого дзвінкого твердого р і задньоязичного щілинного глухого 
твердого х створює у читача звукове враження ритмічного погойдування швидкого поїзда: 
«Одна знайома дама п’ятнадцять літ слабувала на серце... трах-трах-тах... трах-тарах-
тах... Дивізія наша стояла тоді... трах-тарах-тах... Ви куди їдете?.. Прошу білети... трах-
тарах-тах...». 

Виразною стилістичною особливістю звуконаслідувальних слів є їх звукозаписний 



характер. За допомогою звуконаслідувальних слів можна не тільки відтворити момент 
звучання, а й змалювати цілу звукову картину, передати звучання в просторі, відобразити 
його мелодійність або ритмічність, повторюваність: «Бриля на потилицю, а мантачкою — 
дзінь-дзень... дзінь-дзянь... І з долини хтось, мов перегукується, — ідзянь-ідзінь... дзянь-
дзінь» (А. Головко); «Повне застиглих пісень Мовчить піаніно. — Дзень...дзень... Північна 
година» (М. Рильський). 

Голоси звірів, птахів, окремих предметів у мовному контексті можуть передаватися 
як наслідування за аналогією до звукового оформлення загальновідомих лексем: «Спать 
підем, спать підем», — довоєнною пісенькою запідпадьомкала перепілка» (М. Стельмах); 
«Спать підем, спать підем!» — кричав десь на степу перепел. «Еге, тепер заснеш!» 
(Г. Тютюнник); «День змінювався піччю, а поїзд все гуркотить, кидаючи тривожний гудок У 
степи: «І-іду-у-у!» (І. Цюпа). 

У романі М. Стельмаха «Дума про тебе» для наслідування шуму води, яка ллється, 
використана редуплікація інфінітива жить, а для наслідування скрипу хвіртки — 
редуплікований іменник смерть: «За сусідським двором заскрипів журавель, із відра 
пролилася вода і сказала землі: жить-жить. Наперекір їй чиясь хвіртка, як відьма, 
дражливо прорипіла: смерть-смерть. Тоді журавель насварився на неї і ствердно відповів: 
жить-жить». 

Антонімічність лексичних сем стала основою звуконаслідувальної антитези, що в 
даному творі повторюється кілька разів як важлива художня деталь: «Як і торік, за 
сусідським двором заскрипів журавель, з відра на траву пролилась вода і сказала землі: 
жить-жить. Але з цим не погодилася хвіртка і дражливо прорипіла: смерть-смерть. «Цур 
тобі!» — Богдан здригнувся. «Смерть-смерть», — знову заскрипіла хвіртка. «Жить жить», 
— сказала вода землі»; «Ось рипнули двері, з хати вийшла жінка, почепила на ключку 
журавля відро, і заскрипів журавель, як колись дома скрипів, і так само, пролившись на 
шпориш, вода сказала землі: «Жить-жить...» Тільки хто, щасливий, залишиться жити після 
таких побоїщ?» 

Іноді майстри слова вдаються до звуконаслідувального оформлення лексем з метою 
створення звукообраз-ної картини дії: «Сперш перекликалися шляхи: — Го-о!.. кацаївчани! 
— Го-го!.. — Так у неділю ж при-хо-о! — Прийдемо-о!» (А. Головко). Такий приклад 
зустрічається в оповіданні О. Довженка «Ніч перед боєм»: «— По-дай чо-го-го-го! Човен 
подай! Л-га-га-га... — почулося з того берега»; «По-дай чо-го-го-го! Ого-го-го! — линуло з 
того берега». 

В українських народних казках та дитячій літературі часто використовуються 
звуконаслідувальні слова для текстового відтворення звукової сигналізації тварин: «Вовк сів 
за кущ да й затрубив: — Ау-у-у! А гуси — тра-тра-тра! Знялися й полетіли» (Укр. нар. 
казка); «їм люди гукають: «Здорові були!». Журавлики ніжно: «Курли! Курли!» 
(П. Воронько); «Рано-вранці у глухому лісі, край болота, токує глухар: «Теке, теке, тек, тек, 
тек!» (Г. Тютюнник). 

Відомо, що в казковому світі тварини наділені мовою. Звуконаслідування в мовних 
партіях дійових осіб казок є специфічним засобом вираження персоніфікації: «От біжить 
баран: — Мекеке, мекеке! Одчини, луплене теля!»; «Підходе вовк: — Лвву-у-у! Хто, хто в 
лисиччиній хатці?»; «Де не взявся — біжить кабан: — Хро-хро-хро! А хто, хто в цій 
рукавичці?» 

Звуконаслідувальні слова можуть використовуватись як засіб створення ситуативного 
комічного ефекту; при цьому спостерігається значне насичення ними тексту, що й створює 
виразну гумористичну ситуацію: «Біля кіс діди... Дзвонять, дзвонять, дзвонять... Стружать 
одну об одну... — Якісь вони не такі... — А яких вам треба? І знову: — Дзень! Дзень! Дзень! 
— Дзень! Дзень! Дзень! Півдня косу вибирає...» (Остап Вишня). 

Аналіз мовного матеріалу показує, що сфера використання звуконаслідувань 
обмежується тільки усно-розмовним та художнім стилями, де вони використовуються для 
звукового увиразнення тексту. 


