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Народнорозмовне джерело бурлескної поеми «Енеїда» Котляревського живило творчість 
багатьох письменників. Зокрема це стосується й мовних засобів гумору та сатири, якими 
активно послуговувалися послідовники Котляревського. Причому індивідуальний стиль, та й 
сам суспільний контекст літературно-художньої творчості зумовлювали неоднаковий вияв 
емоційно-психологічної та експресивної оцінки, притаманної традиційним стилістичним 
формам. Вони групуються насамперед навколо мотиву зображення людини з усіма рисами її 
характеру, вдачі. Навіть коли у творах йдеться про життя тварин, як то «Лис Микита» 
І. Франка, «Новий заєць на вловах» В. Самійленка, однак зрозуміло, що твори ці — про 
людей та їхні звички. 

Стилістично марковані назви осіб належать до часто вживаних і семантично вузлових у 
гумористично-сатиричних творах. 

Візьмімо для прикладу синонімічний ряд на позначення осіб у поемі І. Котляревського, 
зокрема іменники, що характеризують Енея та троянців: втікач, голяк, ланець, неборак, 
приплентач, пройдисвіт, харциз, бурлаки, голодрабці, гольтіпаки, ланці, мандрьохи, 
недогарки троянські, прочани. 

У синонімічний ряд слова об’єднуються на основі двох головних сем: ‘бідність’ і 
‘відсутність певного місця проживання, пристановиська’. Якщо в таких назвах, як голяк, 
гольтіпаки, голодрабці наявна морфема гол із виразним значенням «бідний», «голий», то в 
інших назвах на першому плані — значення дії «іти, мандрувати, змінювати місце 
перебування» (втікач, приплентач, пройдисвіт), причому перший компонент значення 
(«бідність») нерідко зумовлюється відтінком другого значення «відсутність постійного місця 
проживання». 

Не має прозорої внутрішньої форми назва ланці. Етимологічний словник української 
мови (т. 3, с. 190) в цьому слові виділяє поряд із семою ‘обідранець, старець’ значення 
«баламут, нахаба». У загальномовному словнику ланець тлумачиться: «Одягнена в лахміття 
людина; старець; надзвичайно бідна людина; бідняк» (СУМ, т. 4, с. 444) і має позначку 
розмовне. Ілюстративним матеріалом виступають у цьому випадку приклад із «Енеїди» та 
цитати з творів І. Франка, В. Самійленка. Контекст «Енеїди» через її загальний стилістичний 
струмінь і вживання зниженої розмовної лексики як засобу художньої експресії демонструє 
неоднакові тональності цього слова — від «нейтральної розмовності», близької до 
співчутливих назв неборак, сіромаха, пор.: [Еней] 

Забравши деяких троянців, 
Осмалених, як гиря, ланців, 
П’ятами з Трої накивав (1, 36)  

до тональності лайливого слова: 
Тут Турн без пам’яті схватився, 
І сна од яву не розчоп: 
«Кого? — мене; і хто? — троянець! 
Голяк, втікач, приплентач, ланець!» (1, 119) 
«Ага! проклятії поганці,  
Недогарки троянські, ланці! (1, 164) 

До речі, семантика, актуалізована позицією римованих слів поганці — ланці, 
реалізується й у Франковому тексті:  

[Шевчиха]: В мене взяв дві драхми, ланець,  
Підкупиться дав, поганець... (2, т. 2, 146) 

Семантика розмовного слова харциз «розбійник, грабіжник» (СУМ, т. XI, с. 27) так 
само доповнюється зниженим лайливим відтінком значення. Це фіксують і тлумачний 
словник, і тексти Котляревського, Самійленка, наприклад: 

Лавися шмат не для харциза,  



Який пройдисвіт єсть Еней (1, 119) 
Текст «Енеїди» багатий на градації, утворені розмовно-зниженими назвами осіб. Цю 

стилістичну фігуру використовує в творах гумористично-сатиричного спрямування 
І. Франко: 

Так наш Абу-Касим бідний,  
Мов заклятий, мов негідний,  
Мов приблуда, мов знайдух,  
Вулицями повз несміло... (2, т. 4, 342) 
Ну, погані волоцюги,  
Смаровози і дрантюги, 
Завидющі сліпаки! (2, т. 5, 129) 

Іван Франко звертається до прийому паронімічної атракції, коли вживає емоційно-
експресивні назви дрантюги і драбуги. Вони утворені від загальномовного дрантя 
(«зношений старий одяг», а також «обірванець, старець») і діалектного драб («босяк, 
бідняк») (СУМ, т. II, с. 403, с. 407). В обох назвах спільним є компонент «бідність». 
Експресивність цих утворень виникає від поєднання коренів негативної семантики та 
емоційно-оцінного суфікса -уг (-юг). 

У текстах І. Франка активізується оцінна семантика слова драб і в його прямому 
значенні як синоніма до бідний, обдертий, жебрак, і в переносному: 

Людоїде з серцем драба! —  
Скрикнула кровава баба (2, т. 4, 322) 

Зауважимо, що лексема драб етимологічно пов’язується зі словами, що передають 
поняття «розбишака, наймит, слуга». Наявні в «Етимологічному словнику української мови» 
(т. 2, с. 118) значення «озброєний слуга, піхотинець; бідняк, жебрак; негідник, волоцюга» 
фактично засвідчують входження цієї назви в синонімічний ряд емоційно-експресивних назв 
на позначення бідної, безпритульної людини, дії якої непередбачувані. 

Якщо в назві бідняк фіксуємо об’єктивну характеристику в її нейтральній оцінній 
формі, то інші синонімічні лексеми, напр. голодрабці, гольтіпаки і под., несуть у своїй 
семантиці негативну оцінку, причому складне найменування голодрабці контамінує, поєднує 
дві форми на позначення семи «бідність». Вони реалізуються в текстах Франка у вживанні 
тавтологічного словосполучення з експресивним змістом гола голота і в згаданому слові 
драб, пор.: 

Доти й ми усе при тобі 
Невідступні патріоти, 
Аж дійдемо — ми до панства, 
Ти — до голої голоти. (1, 111) 

Зневажливе чи співчутливе називання персонажів в «Енеїді» Котляревського, 
використання з цією метою синонімів, об’єднаних семами «бідність, поневіряння», 
визначається тематикою і стилістичною орієнтацією поеми. Фактично йдеться не про 
майновий стан троянців, тобто бідність не протиставляється багатству в змалюванні Енея, 
троянців. Тому й використовуються зазначені назви переважно із стилістичною розмовно-
зниженою метою, а не в прямому денотативному значенні. 

У текстах І. Франка і В. Самійленка мотив бідності набуває іншого характеру, 
пов’язаного із реагуванням на соціальні контрасти в суспільстві, тобто на протиставлення 
багатих і бідних. Цей мотив відзначаємо в найменуваннях типу бідний люд, хлопи, голодні 
жебраки, злидень, голота. Для стилю В. Самійленка характерне позначення бідних людей, 
соціальних низів суспільства не тільки іронічним хлопи, а й власними іменами з 
узагальненим змістом: 

А Грицьки, Стецьки й Омельки  
Вже не прагнуть хай земельки:  
Всі вони в земельку ляжуть,  
А коли лягать — їм скажуть (3, 174) 

На іншому соціальному полюсі перебувають ті, кого В. Самійленко називає 
суспільності вершечки (пор. загальномовне значення верхи суспільства), а також номінації, 



внутрішня форма яких вказує на негативну емоційно-психологічну оцінку: багатир, 
держиморда, людожери. Пор. у Франка: людоїд. 

Експресія, закладена в семантичній структурі складних найменувань осіб у текстах 
І. Франка типу блюдолизи, костогризи, стополизи, лаполизи, живодерники, співживодерники, 
дурилюди, призначена для іронічного та сатиричного змалювання соціальних типів. Складні 
слова як засіб створення додаткових стилістичних конотацій характерні і для традиційного 
фольклору, і для стилю «Енеїди», де також є характеристичні назви людей: паливода, 
горлоріз, ласощохлисти. Однією з характерних ознак стилю «Енеїди» є нанизування іменних 
назв як негативних емоційно-психологічних характеристик людей: 

Тут всякії були пронози,  
Перекупки і шмаровози...  
Паливоди і волоцюги, 
Всі зводники і всі плути;  
Ярижники і всі п’янюги,  
Обманщики і всі моти (1, 88). 

Градаційний ряд оцінних лексем утворюють і прикметникові назви у поєднанні з 
іменниками: 

Поганий, мерзкий, скверный, бридкий, 
Нікчемний, ланець, кателик! 
Гульвіса, пакосний, престидкий, 
Негідний, злодій, єретик! (1, 49). 

Для текстів Самійленка і Франка характерні парафрастичні структури, в яких закладено 
емоційну оцінку соціальних типів, пор. такий іронічний контекст В. Самійленка: 

Хай живуть собі і хлопи,  
Сіють, жнуть, кладуть у копи,  
А поїсти й ті зуміють,  
Що не жнуть і що не сіють. (3, 174)  

або публіцистичні метафори І. Франка: 
Ми ті оферми, ті рекрути, 
Гарматне м’ясо на війну, 
Ті, що їх кривда й голод лютий 
Жене за море в чужину. (2, т. 3, 275) 

Мовна практика письменників засвідчує активне функціонування в українській мові 
емоційно-оцінних синонімів, які різняться суфіксами, мають неоднакову внутрішню форму. 
Наприклад, у поемі «Енеїда» — гульвіса, тімаха, пройдисвіт, лигоминці, пронози, 
придзигльованки, моргухи, мандрьохи, ярижниці, п’янюги, п’яниці, бахурі, хльорки, плути, у 
творах І. Франка — пияк, шкурлатник, у текстах В. Самійленка: гультяй, питець завзятий. З 
текстом «Енеїди» перегукуються деякі уривки гумористичних творів В. Самійленка, де 
спостерігається явище повтору, нанизування емоційно-психологічних засобів, пор.: [Стеха] 
(до Гапона): Ах ти ж анцихрист, ланець, пройдисвіт, чортове ледащо! Два чоловіки мене 
заміж брали і не питали, чи є в мене білет (3, 429). 

Нагромадження лайливих, зневажливих слів характерне для відтворення побутового 
діалогу. Загалом політична сатира В. Самійленка орієнтована на публіцистичний стиль, 
якому властиві фігури антитези, протиставлення. Емоційно-оцінні назви, що вживаються в 
мові художньої літератури, можуть передавати стільки значеннєвих і стилістичних відтінків, 
що їх не відбивають навіть найповніші словники. 

Проте коли художній твір започатковує новий період розвитку в історії літературної 
мови, — а саме такою була «Енеїда» І. Котляревського, — то й лексика цього твору 
якнайповніше відбиває загальномовну норму. Тлумачення емоційно-експресивних 
розмовних назв осіб у Словнику Б. Грінченка та 11-томному Словнику української мови 
супроводжуються ілюстраціями з «Енеїди» Котляревського, а також із гумористичних 
сатиричних текстів І. Франка та В. Самійленка. Отже, мовні засоби створення гумору та 
сатири, трансформуючись в індивідуальних текстах, стають надбанням загальномовного 
словника. 
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