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Про своє ставлення до нових слів письменник-гуморист О. Чорногуз писав: «Відомо ж, що 
письменники — як діти. Вони вигадують силу-силенну слів. Пушкін придумав слово 
чопорный, Достоєвський — достопримечательность, Старицький — мрія, Нечуй-
Левицький — пруг, Карел Чапек вніс у всі світові мови слово робот. Якщо ж слово «шоппі» 
увійде в англійську мову, то знайте — цей скромний вклад вніс туди Я, і цього нітрохи не 
соромлюсь» (Вавілон на Гудзоні. — К.: Молодь, 1985. — С. 98). Як бачимо, про власну 
словотворчість письменник говорить із відтінком гумору. І чи ввійде в англійську мову слово 
«шоппі», визначати не нам, а ось мова українська поповнюється численними авторськими 
новотворами. Для чого потрібне було письменникові-гумористу нове слово, нові вирази? 
Чому він їх шукає? Письменник, як справжній майстер слова, усе бачив, фіксував негативні 
явища і не міг їх не назвати. Але одна річ сказати, що «"Аристократ" із Вапнярки» і 
«Претенденти на папаху» — роман-дилогія про викриття сучасного модернізованого 
міщанства, кар’єризму, бездуховності, шкурництва, а інша, — коли ми скажемо, що 
головний герой Сідалковський — це певний соціальний тип, як Плюшкін, Коробочка, що 
увійшов у літературу, здобув такі риси саме через індивідуалізовану мову. Саме завдяки мові 
глибоко западають у пам’ять й інші образи творів О. Чорногуза. Один запам’ятовується 
своїм влучним і дотепним прізвищем, другий — своєрідною рисою характеру, інший — 
оригінальними словами і виразами, вкладеними в його уста. 

Ознаки індивідуального стилю — уміння влучно назвати персонаж, індивідуалізувати 
його мову — з’являються уже в перших творах письменника-сатирика, який викриває 
підлабузництво, протекціонізм («Пірамідка»), речовизм, споживацтво («Холодильники»), 
окозамилювання, байдужість, пліткарство («Отак я став спекулянтом»), чиношанування 
(«Пижикова шапка»), низькопоклонництво («Перестарався») і т. ін. Так, наприклад, у 
гуморесці «Перестарався» директорові будинку культури, хитрому й практичному 
пройдисвітові, який запобігає перед начальством, автор дає прізвище В’юн і вкладає в уста 
такі вирази і слова: випасти з ласки, на короткій нозі, невелике цабе, ніс дерти, бісів син, 
накапати, другосортне (начальство), дрібнота, «пшоно». 

Вади суспільного життя, які породили нові соціальні типи, зумовили й появу 
оригінальних слів для їх позначення. О. Чорногуз, користуючись фразеологічним багатством 
рідної мови, продовжує життя багатьох влучних висловів у новотворах. Так, від виразу 
дерти (задирати) носа (ніс) «зазнаватися, величатися, ставати зарозумілим» письменник 
утворив два слова: дериніс і носодер «зазнайко, пихатий, зарозумілий». А для влучної, 
дошкульної характеристики підлабузника, донощика з’явилося слово навуходоносор (від 
доносити на вухо): «По-різному дивляться в очі осла й Навуходоносора. На осла ви повинні 
дивитися з любов’ю, на Навуходоносора — із співчуттям» («Як дивитися в очі»). Типів, які 
хочуть з’їсти начальника, тобто змістити з посади, щоб зайняти його місце або полегшити 
собі життя, автор називає начальникоїди: «Щоб запобігти цьому, я й присвятив свою пораду 
доброму племені керівників (серед них у мене є особисті знайомі), які, будучи чесні й 
довірливі, ще й досі потрапляють до тих начальникоїдів і на їхні розставлені гачки, перемети 
та сіті з приманкою». Не випадково виникли ці слова, а саме для викривальної, емоційно-
експресивної характеристики негативних персонажів. А ось приклад, коли завдяки 
своєрідному слову-характеристиці краще розкривається й запам’ятовується образ: «А 
Сідалковський, поплескуючи по плечу лауреата, сказав: «Усе правильно: премії не 
заслуговують, а вислуговують, Октавіане. А я до цього все дивився на вас і думав: «Мамуня 
— це аристократ духу!» Виявляється, помилився. Ви не аристократ духу. Ви аристократ 
«Щонакажете!» Пишеться разом і з великої літери». Оригінальний образ закладено в слові 
шмарколиз — «молодий, недосвідчений підлабузник», утворене, на наш погляд, від двох 
стійких висловів: 1) шмаркати носом — про неповнолітню, недосвідчену людину»; 
2) лизати п’яти (руки, чоботи і т. ін.) — «улесливо догоджати комусь, підлабузнюватись, 



запобігати перед кимось». 
А придивімось до прізвищ! За кожним із них — характерний тип. Скажімо, Дериніс, 

Затулидірковський, Сквозняк-Чорнослов, Солоперченко-Солодовченко тощо. Що вони нам 
нагадують? Чому письменник обрав саме таку форму називання? Бо є в мові усталені вирази 
— дерти ніс, затуляти дірки (кимось), обзивати чорними словами і под. На їх основі і 
утворені ці прізвища. Саме така форма називання дає можливість глибше розкрити образ, 
викликати у читача певне ставлення до нього. 

Ми зараз говоримо про коріння своє, про повагу до батьківської землі, до народних 
традицій, до рідної пісні, слова. Хоч не секрет, що багатьох із нас засмоктує мода не тільки 
на іноземні товари широкого вжитку, а й на престижні імена, прізвища. І не випадково 
письменник у «порадах» викриває пихатих дурнів, зазнайок, які, схиляючись перед 
іноземщиною, переробляють або прагнуть переробити свої прізвища, готові відцуратися 
пам’яті дідів, батьків своїх, роду-племені, всього дорогого і рідного («Як дізнатися про 
походження свого прізвища»). Ці «славних прадідів великих правнуки погані» хочуть хоч 
чимось виділитись, похизуватись. 

Візьмімо Сідалковського — головного героя сатиричного роману-дилогії. О. Чорногуз 
показує, як цей безчесний нахаба, пройдисвіт, шкурник і пристосуванець, ледар і хапуга 
змінює своє прізвище Сідалко (дописавши кілька букв у метричному посвідченні про 
народження) на престижне, схоже на польське — Сідалковський. І це певною мірою 
допомогло його кар’єрі.  

Або ось іще приклад, як письменник-гуморист із іронією і сарказмом пише про «героїв»: 
«Жив дід у селі Полягайло. Колись ще в давнину осіла тут сім’я Полягайлів. Від них і пішли 
всі прізвища. Проте, щоб не було плутанини (як село розрослося), дехто змінив своє 
прізвище. Аскольд Іванович — голова сільради став Поганяйлом, голова колгоспу Сидір 
Харитонович — Небувайлом, секретар сільради Харлампій Свиридович — Придибайлом, 
Максим Галушович, лісничий, — Посягайлом, Петро Семенович, головлікар, — 
Простягайлом, начальник філії зв’язку Іван Кирилович — Побігайлом, голова споживчого 
товариства Кирик Тодосович — Напувайлом. От тільки достоту ніхто не знав, як дідове 
прізвище» («Причина смерті — щастя»). 

Є у творах О. Чорногуза й такі нові слова, які він ніби підслухав у звичайній живій 
розмові, ті, що творяться повсякчас у невимушеній ситуації для більшої виразності, 
влучності, емоційності. Вони вживаються для називання нових реалій, процесів, звичаїв 
та ін. і разом з тим підсилюють художню виразність, гумористичність: модоністки (жінки, 
що носять лише модне вбрання), папахоносці (чоловіки, які носять папахи, що є ознакою 
високої посади), христини-звіздини-іменини (звичай буйного застілля на честь 
новонародженого), багатобатьківство (бути батьком дітей від різних жінок), 
жіноцтвознавство («теорія» про манери, звички, психологію жінок) і т. ін. Звичайно, 
гумористично звучать і осучаснені стійкі фразеологізми: «кинули, вдарили б об землю своєю 
гординею» (замість лихом); «накурено так, що хоч вішай кия» (сокиру); «вік живи, а жінку 
все одно до кінця не пізнаєш» (вік учись, а дурнем помреш); «позолотіть ніжку» (ручку); 
«багато знатимеш швидко зносишся» (постарієш) тощо. На тлі узвичаєних висловів 
вправляти мізки, почуватися не в своїй тарілці сатирично сприймається авторська розповідь: 
«"Не втратьте, — кричить оголошення, — щасливої нагоди заробити великі гроші! Учіться 
вправляти діаманти..." Від себе додам: і вправляти мізки. На це тут мастак кожен третій» 
(«Вавілон на Гудзоні»). «Я сидів і, як то кажуть, почувався не в своїй тарілці. І не помилився: 
моя тарілка стояла поруч мене, а я від розгубленості сьорбав суп із чужої» (там же). 

А погляньмо, як персонажі ставляться до слова, як вони використовують його заряд 
дотепності, влучності. Скажімо, «граф» Сідалковський, цей «лицар фраз та ідей», 
використовуючи переважно чужі високій моралі афоризми, говорить: «Гроші ніколи не 
обривають кишень»; «Ніщо так не зближує людей, як горілка, коньяк і жінки»; «Любов, як і 
консерви, дуже швидко приїдається». Але є серед них і позитивні: «Людська голова повинна 
бути прекрасною як за внутрішнім змістом, так і за зовнішнім оформленням»; «Мистецтво 



вимагає жертв, але взамін, бува, дає безсмертя». 
Та, мабуть, найяскравіші вислови у письменника-гумориста побудовані на порівняннях: 

«Я вас бачу, як рентген, наскрізь»; «Настрій у нього впав, як ртутний стовпчик на 
термометрі»; «Ваші розповіді — як етикетки на винах: наклейки чудові, а смак не той»; 
«Його фантафія, як і теорія, куца, мов хвіст їжака». 

Спостерігаємо і наповнення відомих слів новим значенням. Досить образно і оригінально 
обігрується вислів експорт-імпорт — це не «вивіз-ввіз товарів», не «торгівля», а «все 
найкраще». Або слово травоїди — це не «травоїдні тварини», бо походить воно від 
жаргонної назви «травка» — наркотики: «Купити його [життя] в будь-якого наркомана, 
котрий днів п’ять тому з’їв свою останню «травку», можете за десять доларів. Якщо добре 
поторгуватися — віддасть за дев’ять доларів і 99 центів. Восьми процентів федерального 
податку, на відміну од більшості магазинів Нью-Йорка, ці «травоїди» не беруть» («Вавілон 
на Гудзоні»). 

Можна було б і далі наводити приклади вдалого словесного живопису майстра-гумориста. 
Сам автор ось як високо поцінував рідне слово: «Мова — це як музичний інструмент: чим 

більше на ньому граєш, тим він краще звучить». 
 


