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«Не може соловей без пісні, а Хома без слави», — резюмує наприкінці роману «Позичений 
чоловік, або ж Хома невірний і лукавий» (1981) Євген Гуцало. Якої ж слави забаглося 
головному героєві цієї химерії? Здавалося б, відповідь лежить на поверхні. її підказує 
нехитрий сюжет про майстра на всі руки Хому Прищепу, про цокотуху Мартоху і 
гендлювату Одарку, а також про породисту телицю із задумливим поглядом. Усі чудасії 
закручуються якраз навколо симпатичної телички і, зрештою, саме завдяки їй стає 
знаменитим Хома. Та недарма ж голова місцевого колгоспу називає його славу «великою» і 
«лукавою». Щоб збагнути ту дивну винятковість Прищепи, необхідно заглибитися в тканину 
твору, підгледіти таїнства химерного жанру. 

Відомо, що «образ розповідача — це модель, у якій, мов у фокусі, сконцентровано ідейно-
стилістичну квінтесенцію твору як цілого, це стрижень, навколо якого групується вся 
художньо-стилістична система твору» (Мишанич С. В. Усні народні оповідання. Питання 
поетики. — К.: Наук, думка, 1986. — С. 209). У романі «Позичений чоловік...» оповідь 
ведеться від імені головного героя. Визначення «фокусу» твору ускладнюється, коли на 
останніх сторінках Прищепа скромно повідомляє про своє авторство, обґрунтовуючи появу 
роману бажанням зажити всього-навсього... «майбутнє безсмертя». 

У книзі умовно можна виділити два плани: зовнішній — безпосередньо сприйнятий 
читачем сюжет, і внутрішній — прихований за умовністю химерного жанру, за автором-
героєм, задум письменника. Сюжет (перший план), який звичайно цементує епічну оповідь, у 
творі Є. Гуцала відіграє другорядну роль. Незвичайна історія Хоми, позиченого за телицю 
чужій жінці, вміщується у кількох словах. Події — сни, народження, смерті, пригоди на 
ярмарку та інше — згруповані навколо головного героя довільно, без зовнішніх логічних 
зв’язків, як буває насправді в житті. Композиційно це відбито в подрібненні оповіді на 
підрозділи, які мають окремі назви і за темою не завжди пов’язані між собою. Щодо плану 
другого, то ключовим для розуміння підтексту роману і його соціально-естетичного 
навантаження є центральний образ. Тобто Прищепа виступає водночас і головним героєм 
книги, і її «автором». 

Придивімось уважніше до Хоми-героя, з’ясуймо, які ідеали уособлює цей персонаж 
твору. У селі з гарною назвою Яблунівка живе-працює непримітний чоловік Хома Хомович 
Прищепа. «Я така квітка, — каже він, — що серед кропиви буду видаватися кропивою, серед 
бугили видаватимусь бугилою, серед будяків усі за будяка матимуть мене». Та й Одарка 
Дармограїха уподобала його не за зовнішність: «...з лиця твого води не пити, і... зростом ти 
не вдався, мов кедр ліванський». Привабливість Хоми розкривається у щоденній праці на 
нехитрій посаді «старшого куди пошлють». Він залюбки береться за будь-яку справу, 
усвідомлюючи, що «...тільки в праці я красивий та вродливий, а вдачею своєю не вредний і 
не спесивий!» Саме тому метка Одарка погоджується віддати за Хому породисту телицю: «Я 
тебе, Хомо, вподобала за те, що руки твої завжди в роботі... Бачу, як ти в колгоспі, буває, 
захекаєшся, мов віл у борозні, а оранки не покидаєш, справно ореш». Перебираючись у борг 
до Дармограїхи, Прищепа з гордістю представляється їй: «Я, Одарко, не тертий калач, а 
безпробудний робітник!». Та й за інших, менш відповідальних обставин наш герой не 
забуває похвалитися золотими руками: «Бо я й справді робітник, яких хоч удень зі свічкою 
шукай — не знайдеш»; «Роботу ж мені шукати не треба, робота сама завжди знаходить 
мене»; «В такого умільця, як я, і долото може щуку зловити»; «...а мені робити — мов 
п’яному з гори котитись!..». Доярка Христя, яка працює на фермі разом із Хомою, також 
помітила його працьовитість: «Такий, Хомо, напорскливий, як ви, і під льодом не 
прохолоне». Дармограїха, не забуваючи про свою вигоду, підлещувалася до позиченого 
чоловіка: «Ти, Хомо, не з тих, що беруться до діла, як п’яний за тин. Не з тих прях, які 
напрядуть, що й миші нічого вкрасти. Е, Хомо, ти трудівник, а за трудівника не язик, а діло 
говорить...». З наведених прикладів бачимо, як автор добирає синонімічний ряд типу робота, 



праця, як розбудовує семантичне поле із цими поняттями. Так, синонімами роботи у тексті 
виступають слова мука, оранка, краса, користь. До дієслова робити наводяться синонімічні 
фразеологізми, порівняння, прислів’я, приказки. Тут маємо іменники робітник; трудівник, а 
словосполучення безпробудний робітник, утворене за аналогією до усталеного безпробудний 
п’яниця, своєю несподіваною формою викликає гумористичний ефект. 

Хома за вдачею розважливий, щедрий, чуйний, але й хитрий, непостійний, любить 
попоїсти. Тобто, це збірний, узагальнений образ, сплав типових позитивних і негативних 
якостей народного героя. Він нагадує Івана-дурника з відомих казок, а також бурлескних 
персонажів «Енеїди» І. Котляревського. Прищепі властива гумористична нотка 
простакуватості, довірливості — недаремно з ім’ям Хоми фольклорна традиція пов’язує 
обдурення, чудеса, гру. І в позиченого є своя химерія, загадка. Приховується вона, образно 
кажучи, у ...загадці. Так-так, пригадуєте, як він представляється на початку книги? Замість 
скупого портрета — цілий оберемок (близько 20) загадок про гриб: Дві ятрівки склали 
докупи голівки; 3 ногами, а без рук, з боками, а без ребер, із спиною, а без голови; Пішли 
чернички на вечорнички, та як полягають спати, то й досі сплять та ін. Герой пояснює це 
оригінальне знайомство з читачем так: «Як багато загадок — і кожна з якимось хитрим 
натяком, кожна з секретом, і ні в одній прямо не сказано, а криво, хитро, лукаво, щоб кортіло 
поміркувати. Адже ж можна було просто сказати: гриб. Та для того великої мудрості не 
треба, а людський розум — інтересна бестія, так і прагне гри. Щось і мене повело-покрутило, 
так, щоб я не прямо сказав, що схожий на гриб, а висловився через пень-колоду, через дорогу 
навприсядки, з допомогою семи мішків гречаної вовни, та й ті неповні». 

Невипадково ім’я Хоми, його портрет, змальований за допомогою загадок, мимоволі 
настроює читацьке сприйняття на умовно-реалістичний лад. Герой пояснює свою 
прихильність до народних висловів, зокрема до загадок, просто: «Без загадок мова прісна, як 
борщ без солі, то я завжди присолюю свою мову». 

Енциклопедією народної мудрості постає перед нами оповідь про позиченого чоловіка. 
Волею автора Прищепа переживає різноманітні житейські пригоди, розмірковує над 
багатьма проблемами буття. Підкреслюючи філософську заглибленість народного слова, наш 
герой зізнається: «...з недавніх пір, як я став глибше задумуватися над смислом свого життя, 
став розгадувати загадку свого існування, — з цих пір геть усе для мене обернулося на 
загадки...». Авторська інтонація вчувається у вічних питаннях, якими переймається 
«хитромудрий» Хома Прищепа: для чого живу? Як прийшов і куди піду з цього світу? А 
народ висловив своє ставлення до них у загадках і приказках: Двадцять шумних, тридцять 
мудрих, шістдесят блазнів, а сто глупих; Людський вік такий, як у зайця хвіст; А кому 
короткий вік, тому не поможе й лік; Після нас не буде нас, будуть люди, та не ми та ін. 

По-дитячому уважними очима Хома придивляється до світу, народна мудрість допомагає 
йому розкривати сутність буття. Так, спосіб життя або виразна зовнішність пташок підказали 
загадки про горобця, ластівку, лебедя і дятла: Маленький хлопчик у сірій свитинці, по дворах 
стрибаєш, крихти збираєш, на полі ночуєш, коноплі крадеш; Шило-мотовило попід небесами 
ходило, по-німецьки говорило, по-турецьки закидало і погоду віщувало; Білі хороми, червоні 
підпори; Поїхав Савочка на мальованих саночках, молоду минає, стару цілує. Або, скажімо, 
така традиційна загадка про місяць: Без рук, без ніг, тільки з рогами, а ходить попід 
небесами; чи незвичні, які не кожен читач відгадає: Виросла верба посеред села, розпустила 
гілля на все Поділля; Над бабиною хатою стоїть байда хліба, собаки гавкають, не можуть 
дістати. 

Спостерігає «невірний і лукавий» за людськими пристрастями, помічає слабкості й 
привабливі риси оточуючих: Без розуму ні сокирою рубати, ні личака в’язати; Чисто бреше 
— і віяти не треба; Чим більше кицьку гладиш, тим вище вона хвіст підіймає. Влучно 
характеризує Прищепа різні душевні стани людини: І так на душі, наче в тісну діру впав; Від 
розкошів кучері в’ються, а від журби січуться. Або ще така приказка, свого роду 
філологічний експеримент, де відчувається продуманий добір синонімів і вибудова їх у 
градаційний ряд: Нудьгу годуєш, журбу сповиваєш, а сум колишеш (пор.: нудьга, журба, сум 



— один ряд, годуєш, сповиваєш, колишеш — другий ряд, причому останній містить 
приховане порівняння — годуєш, сповиваєш, колишеш, як дитину). І, звичайно, не забуває 
головний герой твору приказки-примовки про Хому: Хома купив, Хома п’є, бо у Хоми гроші 
є; Не будь Хомою, на те ярмарок; Не будь Хомою; Отой Хома, по котрому і ззаду знать, що 
Хомою звать; Купив Хома хорта, а Ярема чорта; Заробив, як Хома на вовні. 

Автор не лише повторює слово в слово готові фольклорні форми, а й видозмінює їх 
залежно від контексту, «вплавляє» у мовні партії персонажів. Розширює, вводячи власні 
слова, обігрує, стилізує, і читач не завжди помічає межу, яка відділяє народну словотворчість 
від індивідуально-авторської. Наприклад: З посміху люди бувають. Може, і з такого 
посміху, як я, Хома Прищепа, стане колись людина; Бо все-таки я не з тих, що хвальби повні 
торби, а в торбах нема нічого, в моїх торбах ніколи не переводиться; Ні риба, ні м’ясо, а 
щось наче гриб маслючок; Я не хочу бути схожою на отого Хому, який так славно заробив 
на качалках: одну продав, а дев’ять йому на плечах баби побили. Нерідко Є. Гуцало вдається 
до нанизування синонімічних конструкцій, зокрема порівнянь: «Я зі своєю славою не 
носився ні як чорт з писаною торбою, ні як кіт із оселедцем; Отже, наліг я на вила, мов циган 
на ковадло, руки мої вхопилися за держак, як чорти за грішну душу; став я поводитися так, 
як отой, що хотів минути пень, а наїхав на колоду, а чи отой, що коня шукає, а кінь його 
виглядає, або ж як отой, що по хаті ходить, а дверей не знаходить». 

Чи не найширше представлені в книзі висловлювання про мову, мовлення, язик. Адже 
слово — це зматеріалізована думка, той код, за яким можна розшифрувати духовний світ 
кожного. І водночас воно є засобом самовираження цілого народу, його індивідуальним 
знаком у мозаїці вселюдської культури. Через приказки, прислів’я і загадки про людську 
мову, зміст і манеру мовлення народ оцінює свою мовотворчість, характеризує невідомих 
народних авторів: Люди, може, й однакі, та язики у них усякі; Така спрага балакати, аж у 
роті терпне; За білими березами соловейко свище; Повна хата білих кур, а між ними 
мелькотун; Мені, Хомо, з уст, а тобі за пазуху шусть; Говорила-балакала до самої смерті, а 
перед смертю взяла мазницю, пішла по мед; Язичок мельне та й у кут, а губу натовчуть. 

Шануючи язик, наприкінці книги Прищепа виголошує монолог-гімн, у якому оголюється 
перед читачем глибинний авторський задум, розкривається таємниця Хоминої слави: 
«Хвертом попід боки взявшись, казав і кажу, що нема понад язик людський, тому-то й 
пишаюся своїм язиком, ходячи ребром і дивлячись козирем, мені й чорт не брат». І далі: 
«Адже якби не мій язик, то чи було б тут набалакано те, що написано?!» Зовсім не лукава, 
непевна, слава позиченого за телицю чоловіка ввижається Хомі в снах. Він бачить себе 
«Гомером з Яблунівки», знаним письменником, його слава обов’язково буде велика, бо 
велика, невичерпна українська мова, багатства якої ревно збирає і щедро роздає Є. Гуцало. 
 


