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РОБІНЗОН КУКУРУЗО І МАРІЯ, МРІЯ... 

 
Ти Вишняківна. Рід у вас гучний.  
Таких родів не густо у Полтаві.  
Твій батько, Галю, чоловік значний.  
У нього жінка ходе в златоглаві.  
...Вишняк ішов угору все та вгору.  
Вишнячка йшла ушир усе та вшир.  
А Галя дбала в скриню та в комору... 

Це уривки з віршованого роману Ліни Костенко «Маруся Чурай», присвяченого 
легендарній українській народній поетесі, яка нібито жила в середині XVII ст. у Полтаві. Але 
нас цікавлять тут не зміст чи образи роману, а лише один художній прийом — поєднання в 
одному ряду як нібито однотипних виразів двох словосполучень, що насправді мають лише 
подібну форму, а значення дуже відмінні. Ішов угору все та вгору — так говориться про 
чоловіка, який усе вище піднімався по сходинках соціальної ієрархії, йшла ушир усе та вшир 
— так сказано про його дружину, яка дедалі товстішала. Такий прийом називається 
каламбуром і входить до ширшого явища — гри слів, тобто спеціального, умисного 
поєднання в одному висловленні слів, різних за значенням, але подібних за формою, або 
вживання одного з таких слів замість іншого. При грі словами використовуються як 
однозвучні слова чи вирази (омоніми), так і близькозвучні, лише подібні за своїм звучанням 
(пароніми). 

Каламбури створюють комічний чи сатиричний ефект: «От, приміром, іде заклопотаний 
голова артілі. Голова в голови розколюється од думок різних» (Остап Вишня); «Ми зовсім 
безгрішні: ні гріхів, ні грошей не маємо» (Б. Грінченко. Словарь укр. мови). Одна з дитячих 
повістей Всеволода Нестайка називається «Пригоди Робінзона Курурузо» (поєднання слів 
Крузо і кукурудза). Андрій Волик, персонаж відомого твору Михайла Коцюбинського, дуже 
хотів улаштуватися на фабрику, щоб хоч трохи вилізти із злиднів. За це знайомий називав 
його іронічно фабрикантом (а після того, як фабрика скалічила Андрія, це прізвисько вже 
може сприйматися читачем тільки з сумною іронією). Так можуть переосмислюватися 
прізвища, що нагадують загальні назви, як, наприклад, у даному уривку з п’єси Івана 
Микитенка прізвище дівчини Небаба: «[Небаба]: Небаба (це вона знайомиться з прибулим 
до села уповноваженим. — О. Т.) ...Значить, до нас на хлібозаготівлі? [Дудар] (засміявся): 
Правда, що не баба. Все знаєте». 

Каламбур може бути шляхом виникнення стійких (фразеологічних) словосполучень. 
Наприклад, на основі подібності слів лящ (назва риби) і ляскати, ляснути «бити, ударити» 
виникають вирази дати ляща кому-небудь, годувати лящами кого-небудь: «Дяк за кожний 
вияв сваволі годував його (малого Тараса Шевченка), як і перший учитель, важкими 
лящами» (О. Іваненко), а слова кислиця (дика яблуня та її плоди) і кислий «незадоволений, 
сумний (про людину)» утворили вираз кислиці розводити, тобто скиглити, плакати. 

Таке переосмислення одного слова під впливом іншого, подібного лише за формою, 
нагадує явище «народної етимології». Але якщо в каламбурі «неправильне» витлумачення 
слова відбувається свідомо, більш того — цілеспрямовано, то при «народній етимології» — 
неусвідомлено, поза бажанням мовця. Якщо, наприклад, вираз брати, давати на борг (тобто 
в борг, без грошей) перетворився згодом в брати, давати набір, то це, очевидно, під впливом 
слова набір — від набирати. 

Проте не завжди точно можна визначити, чи перед нами мимовільне, неусвідомлюване 
чи, навпаки, цілком продумане зближення різних за значенням слів. Коли письменник 
приписує таке явище персонажеві свого твору, то для самого автора це творення каламбура, 
а для героя — «народна етимологія». Ось, наприклад, такий випадок при спілкуванні людей, 
що розмовляють незрозумілими один для одного мовами, у даному разі — француза і 
українця: «Старик-француз затряс до Хоми бородою, схвильовано забелькотів: — Же ву... 
Же ву (je vous — я вас, я вам. — О. Т.) ...Живу, кажеш? — Хаєцький приязно хлопнув його 



по плечу. — Живи на здоров’я». Це сцена визволення частиною Червоної Армії в’язнів 
гітлерівського концтабору з роману Олеся Гончара. 

Шляхом обігравання близькозвучних слів утворюються не лише каламбури, а й такі 
стилістичні явища, як скоромовка, «поетична етимологія» чи «нанизування» паронімів у 
поезії. Скоромовка — це, як відомо, жартівливий прийом народної творчості, що полягає в 
утворенні висловів з набором подібних за звучанням слів, які при швидкому темпі важко 
вимовляються: «Прийшов Прокіп — кипить окріп, пішов Прокіп — кипить окріп, як при 
Прокопові кипить окріп, так і без Прокопа кипить окріп». Завдяки поєднанню кількох 
близькозвучних слів поетичний рядок може набувати особливого музичного звучання і 
створювати враження чогось стрімкого, динамічного (як, наприклад, у Павла Тичини: 
Напружим в один бік, направим в другий, і крешем, і кришим, і крушим як стій) або, навпаки, 
напливу ліричності: 

Шкода, Марино, перебулих літ!  
Приснилися, проснилися і зникли  

(М. Рильський). 
Вміле зіставлення в поетичному тексті таких слів народжує нове, зовсім несподіване їх 
осмислення, як, наприклад, у вірші Миколи Вінграновського, де обігрується власна і 
загальна назви: 

Маріє, мріє, мрієчко моя,  
Моя Марієчко тривожна,  
Твоїм гірким, як світ, ім’ям  
Мені звучить хвилина кожна. 

Слова й вирази постають для кожного з нас не тільки як носії певного значення, змісту. 
Часто не менш важливим є й їх звучання. Завдяки доцільному, вмотивованому використанню 
такого мовного явища, як гра слів, наша мова стає влучнішою, гострішою. У характерних 
каламбурах виявляється колоритний стиль письменника. Зрештою, ми й самі стаємо не 
просто дотепними співрозмовниками, а й взагалі цікавими людьми, коли знаходимо в 
звучанні слів якийсь особливий зміст. 

 
 


