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«Нове життя — нового прагне слова» — цей крилатий вислів Максима Рильського вживався, 
як правило, для патетичного окреслення нових явищ у мові, наприклад, коли йшлося про 
колишні новотвори — слова типу суботник, стахановець, супутник або словосполучення: 
загниваючий капіталізм, розвинений соціалізм, переможці соцзмагання. Багато з цих знаків 
доби, що її названо сталінщиною та брежнєвщиною, сьогодні переосмислилося, набуло 
інших семантичних нюансів. Так траплялося не лише з новими словами-поняттями, а й з 
деякими давніми, добре відомими. Існував у мові відносний прикметник, утворений від 
іменника ковбаса — такого собі зовсім прозаїчного, аж ніяк не патетичного поняття, 
пов’язаного з буденною, звичайною реалією. Сполучався прикметник ковбасний з 
іменниками виріб, фарш, функціонував як логічне означення, коли окреслював іменники цех, 
фабрика, відділ. Ще давніше вживалося словосполучення ковбасні обрізки — їх, здається, 
продавали окремо від ковбаси за нижчою ціною,— але перейшло до історизмів — виразів 
застарілих, що позначають явища, яких уже немає. 

Власне названими іменниками майже обмежувалося коло «друзів» прикметника 
ковбасний, сполучаючись із якими він означав «зроблений із ковбаси», «призначений для 
виготовлення ковбаси», «призначений для продажу ковбаси». Але так тривало доти, доки 
ковбаса була явищем буденним, точніше взагалі була в магазинах. А коли вона зникла — усі 
відразу почали приділяти їй більшу увагу. Що не кажи, ковбаса, коли вона до того ж смачна 
та до ладу виготовлена,— це так вигідно і поживно — відкраяв шматок, поклав на хліб — от 
і маєш сніданок чи підвечірок. Недаремно ж народ-гуморист давно примітив: найкраща 
птиця — ковбаса. 

Так от, коли в пригоді все частіше ставала інша приказка: хочеш їсти — лягай спати, 
або варіація на цю ж тему у дитячому віршику П. Воронька: «як заснеш, тобі усе сон в 
корзині принесе»,— тоді й почав прикметник, утворений від ковбаси, сполучатися з 
іменником на позначення різновиду приміського транспорту: ковбасні електрички. 
Ковбасними їх назвали не тому, що вони схожі на ковбасу (це було б метафоричне 
окреслення), а тому, що в електричках їздили мешканці прилеглих населених пунктів у 
столицю за ковбасою та іншими продуктами. Туди — по ковбасу, назад — із ковбасою, от і 
назвали електрички ковбасними. Поєднавшись із іменником електричка, прикметник 
ковбасний став якісним, а стійке словосполучення ковбасна електричка дістало значення 
«спосіб здобування продуктів», тобто метонімічний епітет окреслив явище соціальне. 

Очевидно, за аналогією в останні роки виникло епітетне словосполучення з тим самим 
прикметником, що також означає «переміщення у просторі», але більш абстрактне і 
політично забарвлене — ковбасна еміграція. Ця назва майже витіснила колишню 
категоричну: дисиденти. Адже якщо раніше виїжджали з політичних мотивів, то тепер, 
переважно, з матеріально-побутових. А тих, кому дорожчий матеріальний добробут 
(символом якого стала ковбаса) — названо ковбасною еміграцією. Отож, прикметник 
ковбасний у нову добу став окреслювати явища соціальні, політичні. Як відомо, сукупність 
поглядів на життя — філософських, політичних, правових і под.— це ідеологія. Не 
випадково нове означення не зупинилося і перед цим іменником, утворивши 
словосполучення ковбасна ідеологія. Воістину, епітет — це, як наголошував відомий учений 
О. М. Веселовський, певне світобачення. 

Є міщанська ідеологія, обивательська, дрібна... Зрештою, викривлена та ін. Тобто 
бездуховна ідеологія існувала й раніше, але не називали ж її ковбасною. Очевидно, 
поштовхом до такого образного словосполучення стала сумнозвісна промова донбаського 
шахтаря, яка транслювалася на центральному телебаченні. Згадаймо: якби від цього 
збільшилося ковбаси в магазинах, то й він би «забалакав» українською мовою. 

До речі, немає співзвучного дієслова в російській мові, тож деякі «українці» вживають 
слово балакати, демонструючи тим самим ніби свою обізнаність з рідною мовою. Але ж 



балакати — це дуже часто просто «теревені правити», а люди між собою здебільшого 
розмовляють, а не теревені правлять. А народ рідною мовою говорить: росіяни говорять 
російською, французи — французькою, англійці та американці — англійською. А балакають 
звичайно сусідки на лавочці біля під’їзду, та й той промовець, про якого згадано, очевидно, 
балакав, а не говорив. 

У новому словосполученні слово ковбасна стало символом усього матеріального, 
бездуховного. Цей вислів характеризує ідеологію, яка духовні цінності ставить нижче за 
матеріальні, на духовних терезах якої ковбаса заважує значно більше, ніж рідна мова,— і 
перегукується із словами Шевченка «Люде, люде! За шмат гнилої ковбаси у вас хоч матір 
попроси, То оддасте». 

Ось так і пішов новий епітет у світ, чуємо його по радіо, бачимо в газетах, наприклад, у 
«Літературній Україні» читаємо: «Хай зникає повсюдно «ковбасна», так би мовити, 
ідеологія, яка існує в частини суспільства, таким чином відводячи духовному життю 
другорядну роль». Дочекатися б часу, коли епітет ковбасний у цьому значенні стане 
історизмом... 
 


