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Лексико-стилістичні засоби досягнення виразності й образності у художній мові досить 
різноманітні. До них належать і характерологічні прізвища, утворені як складні слова. 

Комічним і сатиричним ефектом, який викликають назви-прізвища, вдало користувалися 
українські письменники-класики. У їх творах, особливо в драматичних, знаходимо такі 
яскраві прізвища-характеристики: Лустолобов, Чорнодушкіна (Г. Квітка-Основ’яненко), 
Гнучкошеєнко (Т. Шевченко), Мордохай, Сорокатисячников (І. Карпенко-Карий), Голохвос-
тий, Загнибіда, Тягнивус (М. Старицький), Закрутько-Одвертинський, Кандалупенко, Тупу-
Табунець-Буланенький (М. Кропивницький) та інші. Ці традиції творчо використовують і 
розвивають українські радянські письменники. Вони, як правило, добирають складні 
прізвища із уже готових, що функціонують у мові, або створюють їх самі за законами рідної 
мови. Закономірно виникає питання: чому автори надають перевагу складним назвам? 
Складне слово, утворене від словосполучення або описового звороту, зберігає ширшу й 
конкретнішу, ніж у звичайному слові, семантику, пор.: старий дуб — Стародуб, «Той, що 
дуби вивертає» — Вернидуб. 

Письменник певною мірою через прізвище виражає своє ставлення до персонажа, а також 
формує ставлення до нього у свого читача. Семантика і емоційне забарвлення складних 
прізвищ різноманітні і в кожному конкретному випадку підпорядковані характеристиці 
персонажа. їх можна умовно поділити на позитивно- і негативно-оцінні. Перші з них 
переважають у драмах, трагедіях, прозі, віршах, а другі — в усмішках, гуморесках, 
фейлетонах, комедіях, сатиричних повістях і романах. Отже, це зумовлено не тільки 
індивідуально-авторськими уподобаннями, а значною мірою й жанром твору. 

Помічено, що позитивних героїв автори наділяють красивими, привабливими 
прізвищами: Горицвіт (М. Стельмах), Несвятипаска (Ю. Яновський), Великодний (Григір 
Тютюнник), Лавровишня (Є. Гуцало) тощо. Часто прізвища доповнюють зовнішню і 
внутрішню характеристику особи, дають їй оцінку. Наприклад, у драматичних творах 
І. Микитенка: Чорнобривець — молодий парубок, партизан; Добродух — робітник «Арсена-
лу», 50 років; Вершигора — секретар загальношахтного партійного комітету, старий шахтар. 
Велику роль тут відіграють певні асоціації, зумовлені переносним уживанням слова. Так, 
Ясногорська, очевидно, походить від ясна гора, що асоціюється з чимось світлим і високим; 
Стародуб, утворене від старий дуб, викликає асоціацію — «кремезний велетень, загартована 
і бувала людина». Саме такими і є героїня «Прапороносців» О. Гончара та герой твору 
«Стародуби» А. Малишка. 

За походженням розрізняються загальнонародні, здавна вживані і пройняті яскравим 
народним гумором прізвища типу Тягнирядно (А. Головко, Є. Дудар), Нетудихата (I. Мики-
тенко), Непийпиво (М. Вавіровський), Пустоцвіт (Ф. Лузан) та індивідуально-авгорські 
неологізми: Роззяврот-Сліпенко (С. Олійник), Задерихвостецький, Триндипляшка (Остап 
Вишня), Ланібог (П. Сухорада), Наплюйвборщ (М. Білкун) тощо. 

Сповнені дотепу, часто глузів, складні прізвища підкреслюють якусь специфічну рису 
персонажа, його вдачу, поведінку: Хокейфутболенко — надмірне захоплення лише хокеєм і 
футболом (О. Вишня); Моргниоко — боягуз, який повчає мисливців (О. Вишня); Синьомрієн-
ко — бездарний художник (П. Федотюк); Снохода — завжди заспаний сотник (О. Ільченко); 
Пустоцвіт — недалекий розумом (Ф. Лузан). 

Вади суспільного життя і негативні людські характери розвінчуються і висміюються 
такими сатиричними прізвищами: Одімкникомора, Перехилипляшка — хапуги (О. Вишня); 
Розкрийротенко — ледар і тюхтій (С. Олійник); Цабесоб — підлабузник і ледар (П. Сухора-
да); Краснобай — обіцяльник, пустомеля (С. Олійник), Крапказкомою — бездарний учений-
філолог, телефонний балакун (О. Вишня) тощо. 

Увагу привертають прізвища, утворені на основі фразеологізмів. Фразеологізм, як відомо, 
здатний замінити багатослівну характеристику, образно узагальнити сказане, надати йому 



своєрідної емоційно-експресивної тональності. Тому складні прізвища, пов’язані стійкими 
висловами, несуть у собі величезний гумористично-сатиричний заряд. Так, від розмовного 
фразеологізму блиснути п’ятами «втекти, причому ганебно» О. Вишня для іронічної 
характеристики бандерівського посіпаки створює прізвище: «У кутку на гнилій соломі 
захльобисто хріп суверенів помічник, він же підсуверен, Оверко Блисьп’ята», а П. Глазовий 
від фраземи липкі руки утворив власну назву Липкорукий, тобто «хапуга»: 

Має Мина Липкорукнй загребущу вдачу: 
Дім поставив, купив дачу, ще й «Волгу» добрячу. 

Такі ж відфраземні прізвища знаходимо і в інших майстрів слова: замилювати очі — 
Окозамилювайло, трясця йому в пуп — Трясцяйомувпупецький (О. Вишня), приший кобилі 
хвіст — Пришийкобиліхвіст (О. Ільченко), мотати кишки — Кишкомот (Б. Янчук), затуля-
ти дірки — Затулидірковський (О. Чорногуз). Як бачимо, вони утворені від усталених 
виразів негативного змісту і викликають у читача осуд, зневагу до названих персонажів. 

Різняться складні прізвища будовою слова, Наприклад, дві основи поєднано в назвах: 
Лиховіз (В. Чепіга), Кривошип (І. Лагоза), Крутоверхий (Ю. Прокопенко); прізвища типу 
Лизогубко (П. Сухорада), Крутипупенко (О. Вишня), Білокобильський (Григір Тютюнник) 
утворюються за допомогою суфіксів. Як словоскладання виникли назви Дужемудрий, 
Безстріхихата (О. Вишня), Чортийогобатька (Є. Гуцало), Поза-і-Бравада (Ю. Ячейкін), 
Колотебенько (В. Чепіга), Хокейфутболенко (О. Вишня). 

Часто на основі грубої, лайливої лексики української мови автори творять стилізовані під 
іншомовні прізвища, викликаючи до персонажів зневагу, осуд, сміх: Сукенцуцке (О. Вишня). 
Схиляння перед іноземщиною висміюється стилістичним прийомом підробки українського 
прізвища під «престижне» закордонне. Наприклад, герой М. Прудника Григорій Жабоїд 
називає себе Жорж Жабо, і це викликає кумедну ситуацію. 

Гумористичний ефект досягається поєднанням високого імені та по батькові з кумедним 
прізвищем: Кіндрат Стратонович Смикнизавуса (О. Вишня). Отже, й прізвища, завдяки 
своїй прозорій будові, виконують важливу образотворчу і стилістичну функції в мові 
художньої літератури. 
 


