
Н. М. БОБУХ 
ОКСИМОРОН У МОВІ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 
Для того, щоб відтінити, увиразнити взаємозіставлювані, протилежні за змістом поняття, 
використовують специфічні мовні фігури — антитези, оксиморони. Оксимороном (гр. 
oxymoron — «дотепно-безглузде» від оксос; «дотепний, гострий» і морон — «безглуздий, 
нісенітний») у стилістиці й риториці називають сполучення контрастних за значенням слів, які 
за рядом ознак логічно виключають одне одного, але в єдності дають нове поняття. Основа 
експресивного ефекту оксиморона полягає в несумісності його складових частин: початок 
кінця, квадратура кола, білі негри, мертві душі, живий труп, поспішати повільно. Оксиморон 
належить до різновидів парадокса. Однак він не є простою грою слів. На відміну від 
каламбурів, які будуються переважно на гумористичному чи комічному використанні різних 
значень того самого слова чи слів, подібних за звучанням, оксиморон — це поєднання слів з 
протилежною семантикою. Такі слова можуть належати до різних граматичних класів слів. 
Наприклад, лексема горе не обов’язково протиставиться слову-поняттю щастя, вона може 
«несиметрично» протиставлятися і утвореному від іменника щастя прикметнику щасливе. 

Українська художня література має багаті традиції у використанні оксиморонів, 
починаючи із загальномовних і закінчуючи несподіваними поєднаннями семантично 
протилежних елементів словникового складу: «— Візьмусь і я за орнаменти, — озвавсь з 
удавано ревнивими нотками в голосі чоловік Килини Устимівни. — Квадратуру кола 
намалюю для вашої виставки...» (О. Гончар); «Прізвища, прізвища. Вони виступали німим 
криком з білого каменю, рівними шеренгами, як солдати на ранковій перекличці» (І. Цюпа); 
«Та й як могло з Сергієм щось трапитись, адже розлучилися з ним півтори години тому. 
Помер Рубан. Жорстока радість обпалила серце» (Ю. Мушкетик). 

Найбільшого поширення оксиморони набули в поетичній мові. Це здебільшого поєднання 
іменника з прикметником: жорстока ласка, лагідна жура, ніжна зрада (Б. Олійник); ніжні 
погрози, радісна зловтіха, чорне світло, щасливе нещастя (В. Симоненко); ніжний рев, 
сонячний грім, щасливе горе (І. Драч); солодкий біль (В. Коротич). 

Як літературно-поетичний прийом виступає протиставлення дієслова та іменника: 
Ви чуєте, як всюди дзвонить тиша... 

(І. Драч). 
Ти мовчанням мені кричи 

(В. Симоненко). 
Зустрічаються оксиморони, утворені поєднанням дієслова з прислівником або 

дієприслівником: 
Урочисті бабусі 

гойдають внучат... 
Їх діди під Полтавою криком мовчать.  
Плугом надрізані 

нерви оголених стебел  
Болем збілілим безмовно кричать. 

(Б. Олійник). 
Не жартуй наді мною, будь ласка,  
І, говорячи, не мовчи.  
Говорю я з тобою мовчки... 

(В. Симоненко). 
Семантично протиставляються слова, виражені однією частиною мови: 

Джерелом вдарить ніжність із грубості...  
(В. Симоненко). 

А пісня без слова дзвінка, та німая. 
Моя рука, гаряча і тремка, 
Торка 
Її [калини] холодні полум’яні перса... 

(І. Драч). 



Інколи значний за розміром уривок твору або й цілий поетичний твір будуються на 
вживанні оксиморонів що, як правило, є авторськими, пов’язаними із загальним процесом 
індивідуально-художнього мислення та особливостями світогляду митця. Показовою в цьому 
відношенні є поезія І. Драча «Таємниця буття», кожна строфа якої містить оксиморон: 

Десь там, у найвищих глибинах,  
Десь там, у найглибших висотах...  
Уся — з найтемнішого світла,  
Уся — з найсвітлішого змроку...  
Ген там, з найгіршого солоду,  
Ген там, з найсолодшого болю...  
Десь там, в найпалкішому холоді,  
Ген там, в холоднючій спекоті... 

За допомогою таких образних висловів, майстерно вплетених у тканину оповіді, автор 
передає суперечності описуваних явищ, діалектику самого життя. 

Стислість і виразність оксиморонів дозволяють використовувати їх у заголовках: «Живий 
труп» (Л. Толстой), «Мертві душі» (М. Гоголь), «Далеке близьке» (І. Рєпін), «Оптимістична 
трагедія» (В. Вишневський), «Прекрасні катастрофи» (Ю. Смолич), «Жорстоке 
милосердя» (Ю. Мушкетик). 

Отже, оксиморон як стилістичний засіб підкреслює діалектичну сутність того чи іншого 
явища, показує всю складність і суперечливість зображуваного факту. Саме тому він є 
активним стилістичним прийомом мови художньої літератури. 

 
 


