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ВСТУП 

 

Поняття комічного пов’язують із категорією, що «характеризує той аспект 

естетичного світу, який супроводжується сміхом без співчуття, страху і 

пригнічення» [22, с. 368]. Смішне виникає на основі двох протиріч: 

об’єктивного контрасту (протиріччя між амбіціями об’єкта сміху і об’єктивною 

реальністю) і суб’єктивного контрасту (протиріччя між тим, хто сміється, і тим, 

над ким сміються). Людина має визначений порядок речей у світі, тому раптове 

порушення цього порядку викликає сміх [30, с. 63]. 

Дослідження питання комічного в художньому мовленні є актуальною 

проблемою різних галузей філологічних наук. Мовні засоби комічного в 

структурі художніх творів привертали увагу багатьох вітчизняних і зарубіжних 

дослідників, із-поміж яких – М. Бахтін, Ю. Борєв, Т. Буйницька, С. Голубков, 

С. Іваненко, А. Макарян, Е. Нокс, Н. Нокс, Г. Почепцов, Дж. Сазерленд, 

О. Титаренко, О. Шумейко, А. Щербина та ін. Зокрема, науковці вивчали 

літературні доробки як українських письменників – І. Котляревського 

(П. Плющ), Т. Шевченка (Г. Нога, Н. Ярмоленко), Г. Квітки-Основ’яненка 

(О. Скорик), І. Франка (Д. Грибовська), І. Нечуя-Левицького (О. Долгушева), 

Н. Романович-Ткаченко (О. Якименко), Остапа Вишні (Б. Пришва), Є. Гуцала 

та О. Чорногуза (А. Попова), так і зарубіжних – М. Твена (О. Долгушева), 

Д. Бартельма, К. Кізі, Р. Кувера, C. Елкіна (А. Леськів), Дж. Барта, Л. Селіна, 

А. Бретона (В. Самохіна) та ін., характеризуючи поетику комічного та художні 

елементи, що створюють відповідний (гумористичний, сатиричний, іронічний) 

ефект. Найчастіше в ідіостилях авторів предметом вивчення ставали 

словотвірні (В. Виноградова) та лексичні (М. Виноградова, Я. Януш) засоби, 

антропоніми (Л. Кричун), гра слів (В. Санніков, О. Тимчук), каламбури 

(В. Вакуров), фразеологізми (Б. Пришва), перифрази (Г. Євсеєва, 

І. Кобилянський, О. Копусь), повтори (Н. Молотаєва, Р. Харитонова), цитація 

(О. Земська, С. Походня, О. Третьякова), алюзії (С. Походня, А. Тютенко), 

авторське і персонажне мовлення (С. Іваненко), наукова термінологія як засіб 

творення комічного (Н. Бочегова). 
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Як свідчить аналіз низки праць, основну увагу було зосереджено на 

класичних художніх творах. Яскравим джерелом вивчення в аспекті з’ясування 

засобів комічного можна вважати творчість Д. Кешелі, яку досліджували лише 

епізодично (О. Чижмар, «Літературно художня антропонімія Дмитра Кешелі: 

від реалізму до псевдо-постмодернізму»; О. Лавер, «Національне і регіональне 

у літературно-художній антропонімії (на матеріалі творів Дмитра Кешелі)»; 

Д. Гульпа, «Інвективна лексика та фраземіка у творі Дмитра Кешелі «Чим би  

не бавилися пани, лем би не було війни»»; Х. Завадецька, «Художні 

особливості роману Дмитра Кешелі «Родаки»). 

Роман-колаж «Родаки» Дмитра Кешелі – самобутній та оригінальний 

завдяки власне закарпатському колориту мовлення. Автор дивиться на світ 

очима маленького Дмитрика, що з усією безпосередністю і наївністю сприймає 

нелегке життя родичів та односельчан. Роман побудований на буденних 

ситуаціях і діалогах, які Дмитро Кешеля майстерно збагатив різноманітними 

засобами комічного, створеними на основі порівняльних конструкцій, 

інвективної лексики та діалектних одиниць. Ці та низка інших аспектів і 

зумовлюють актуальність теми наукової роботи.  

Метою наукової роботи є виокремлення й аналіз мовностилістичних 

засобів творення комічного ефекту в романі-колажі Дмитра Кешелі «Родаки». 

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

– зʼясувати сутність комічного як естетичної категорії; 

– визначити лінгвістичну природу порівнянь та інвектив; 

– проаналізувати семантику компаративних конструкцій, що створюють 

ефект комічного в ідіостилі Д. Кешелі; 

– схарактеризувати тематичні групи інвектив, що формують уявлення про 

комізм на тлі тексту. 

Об’єктом дослідження є комічне на рівні його мовної структури в 

ідіостилі Д. Кешелі. 

Предмет – лексико-семантичні особливості компаративних та інвективних 

структур як засобів реалізації категорії комічного в досліджуваному творі. 
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Методи дослідження. Виявлення засобів комічного здійснено методом 

суцільної вибірки. Структура лексичних одиниць та їхнє семантичне наповнення 

розглядалося комплексно, із залученням прийому класифікації та 

систематизації та загальнонаукового описового методу. Для встановлення 

частотності показників використано метод кількісних підрахунків.  

Наукова новизна роботи полягає у спробі схарактеризувати лексико-

семантичні особливості компаративних конструкцій та інвектив як засобів 

творення комічного в мовленні персонажів роману-колажу Д. Кешелі «Родаки». 

Теоретична цінність полягає в поглибленні теорії комічного, яке базується 

на використанні порівняльних та інвективних одиниць, та визначенні причин 

їхнього гумористично-сатиричного функціонування в ідіостилі Д. Кешелі. 

Практична цінність роботи визначається можливістю використовувати 

результати дослідження при викладанні в навчальних закладах курсів сучасної 

української літературної мови, стилістики, лінгвістичного аналізу художнього 

тексту. Матеріали наукової роботи також можуть бути використані при 

укладанні словника мови творів сучасних закарпатських письменників, зокрема 

й Д. Кешелі. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення наукової роботи 

заслуховувалися на VІІ Всеукраїнській студентській науково-практичній 

конференції «Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи» 

(Вінниця, 2017 р.), університетській звітно-науковій конференції викладачів та 

студентів Хмельницького національного університету (2017 р.), на засіданні 

наукового гуртка «Проблемні питання лексикології та синтаксису» (2016–

2017 н. р.), та викладені у статтях «Зоолексеми як складники інвективної 

лексики у романі-колажі Д. Кешелі «Родаки»» («Філологічні студії», Вінниця, 

2017 р.), «Дмитро Кешеля та його мандрівки снами» («Літературознавчий 

вісник», Хмельницький, 2017 р.), «Взаємозв’язок реального і невидимого у 

романі-феєрії Дмитра Кешелі «Притчі із долини снів» («Літературознавчий 

вісник», Хмельницький, 2016 р.). 

Наукова робота має таку структуру: вступ, два розділи, висновки, список 

використаної літератури, додатки.  
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РОЗДІЛ 1 

КОМПАРАТИВНІ ОДИНИЦІ В СТРУКТУРІ ІДІОСТИЛЮ 

Д. КЕШЕЛІ 

 

1.1. Лінгвістична природа порівнянь 

 

Порівняння відображає дійсність у свідомості людини та у відтворюваній 

нею мовній діяльності. У ньому простежено зв’язки людини з навколишнім 

світом, конкретним смисловим і естетичним досвідом, із законами мислення. 

Функціонально-семантична категорія порівняння є «різноплановою величиною, 

яка об’єднує елементи різних ієрархічних мовних рівнів, що реалізують її 

семантику» [27, с. 11]. 

Образна суть порівняння полягає в зіставленні двох чи декількох 

предметів, явищ, дій, ознак, що мають подібні або тотожні ознаки. Для 

реалізації художньої функції порівнянь важливі асоціації, що виникають під час 

сприймання, та їхній зв’язок з усією системою художніх засобів твору. Вибір 

порівнянь, їхній характер відбивають ставлення письменника до 

зображуваного. 

Погляди мовознавців на феномен порівняння в системі виражально-

зображальних засобів української мови не є узгодженими, тому виникає багато 

протиріч у тлумаченні явища, що свідчить про його багатоплановість та 

різноаспектність.  

О. Потебня стверджував, що «висхідною точкою думки є сприйняття 

явища, котре безпосередньо діє на чуття; але у власне порівнянні це явище 

аперцептується чи пояснюється двічі: спочатку безпосередньо, у тій частині 

порівняння, яке виражає символ, потім – опосередковано, разом із дією – у 

другій частині, зміст якої стає більш близьким для суб’єкта думки і менш 

доступним для безпосереднього сприйняття» [34, с. 147].  

А. Загнітко трактує термін «порівняння» як відокремлений член речення, 

який вживається зі спеціальною семантико-синтаксичною функцією і не 
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ототожнюється з неповною підрядною частиною, оскільки відмінність між 

ними полягає в структурному і суто смисловому планах [13, с. 224].  

На думку М. Мірченка, категорія порівняння в простому неелементарному 

реченні передбачає чотири складники: 1) суб’єкт порівняння (компарант) – 

предмет, явище, яке ми хочемо пізнати, на основі порівняння з іншими 

предметами, явищами; 2) об’єкт порівняння (компаратор), який ми вже пізнали, 

знаємо, через нього хочемо пізнати суб’єкт; 3) основу порівняння (предикат), 

ознаку, яку хочемо виявити і в суб’єктові, і в об’єктові; 4) показник 

порівняльних відношень [17, с. 148], який відіграє вирішальну роль у реалізації 

компаративного змісту в чотирьохелементній моделі порівняльної конструкції 

(«суб’єкт» + «об’єкт» + «основа» + «показник»), оскільки забезпечує її 

цілісність. Тобто, між компарантом і компаратором не існує реального зв’язку, 

він виникає лише у свідомості мовця, який прагне відтворити певну ситуацію 

дійсності. 

Найчастіше порівняння – це власне порівняльний зворот (непоширений і 

поширений) зі сполучниками як, мов, немов, наче, неначе, неначебто, ніби, 

нібито, немовби, немовбито, які виконують роль компаративної зв’язки. У 

структуру складного речення звороти входять як підрядний компонент, що 

характеризує дію чи іншу ознаку головного компонента шляхом порівняння, 

тобто опосередковано – через її подібність до повідомленого підрядною 

частиною речення [16, с. 250–255]. 

Образи порівнянь містять багату символіку. Здебільшого вона пов’язана з 

певними стереотипами, що склалися у сприйнятті людиною тваринного, 

рослинного, предметного світів. Лише в контексті ми можемо визначити 

семантику елементів того чи того порівняння [46]. 

Як зазначає К. І. Мізін, порівняння виконують низку гносеологічних 

функцій: 1) порівнюються категорії одиничного, особливого й загального; 2) за 

допомогою порівняння усвідомлюється змінність речей і явищ; 3) порівняння 

вказує на причину явищ; 4) компаративема сприяє систематизації предметів і 

явищ навколишнього світу; 5) порівняння може виступати одним із засобів 
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доведення; 6) на порівняннях ґрунтуються такі складні розумові операції, як 

синтез, аналіз, абстрагування, узагальнення [25, с. 57–58]. 

Об’єктами і суб’єктами компаративів можуть ставати окремі предмети, 

класи предметів, один і той самий предмет у різних просторово-часових 

реалізаціях, відчуття, уявлення, поняття, емоційні та психологічні стани 

людини. Отже, порівняння, як зауважує Ю. Демидюк, можна розглядати в 

різних аспектах: психологічному (пізнання схожих та відмінних ознак і 

властивостей предметів), когнітивному (як операція свідомості), семантичному 

(відображення світогляду народу) і граматичному (взаємозв’язок граматичної 

кодифікації порівняння з культурою) [9, с. 580 ]. 

Таким чином, погоджуємося з думкою О. Селіванової, що порівняння – це 

«стилістична фігура, представлена різними синтаксичними конструкціями, що 

відображають когнітивну операцію поєднання двох предметів, явищ, ситуацій, 

ознак на підставі їхнього уподібнення, установлення аналогій між ними» [37, 

с. 573]. 

 

1.2. Порівняльні конструкції як засіб творення комічного в романі 

Дмитра Кешелі «Родаки» 

 

Порівняння є найпродуктивнішим засобом творення комічного ефекту, 

який в іронічній чи сатиричній формі показує певні людські вади, манеру 

поведінки. Категорія порівняння в романі «Родаки» Дмитра Кешелі 

представлена досить широко. За об’єктом порівняння виділяємо такі 

семантичні типи: «людина-тварина», «людина-птах», «людина-рослина», 

«людина-людина», «людина-нежива істота». Із 151 виокремленої із тексту 

компаративної одиниці 30 % становлять конструкції з назвами диких тварин і 

комах, 28 % – конструкції з назвами свійських і одомашнених тварин, 17 % – 

конструкції з назвами народностей, 13 % – конструкції з назвами матеріальних 

речей і 12 % – конструкції з фітономенами (див. додаток А). 
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1.2.1. Порівняльні конструкції із номенами диких тварин 

 

Як уже зазначалося вище, порівняння – це образне словесне вираження, в 

якому зображуване явище уподібнюється іншому за якою-небудь спільною для 

них ознакою, і при цьому в об’єкті порівняння виявляються нові властивості, 

тобто зіставляються явища, предмети, люди і їхні риси, що свідчить про певне 

світосприйняття автора. Найбільшу групу становлять конструкції, в основі яких 

– назви диких тварин (30 %). У структурі цих зоофорних порівнянь виділяємо 

такі семантичні групи: 

1) «людина – тварина», де є вказівка на: 

– переляк, виражений поглядом або дією «… наче білка з дупла, тільки 

блискала маленькими очицями» [17, с. 15], «…Висунувся, як ховрах з нори» [17, 

с. 112], «отетеріло, як ховрах, лупав очима» [17, с. 75], «Проте Фіскарошка, 

як підсмалений горобець, підпорхнула» [17, с. 54], «із допитливими, як у 

їжачихи, очицями…» [17, с. 45], Пройшли зо дві сотні метрів, а далі 

сторожко, як заєць, залягли в кукурудзі [17, с. 144]; – поведінку або зовнішні 

ознаки: «…з такими губами-торомбами, як у килавого бегемота» [17, с. 71], 

пор. килавий – «неповороткий, повільний; який має грижу» [20], «Няньку, ви не 

фурчіть, як беременний борсук» [17, с. 291], «бабою загепало, як на дикому 

мустангові» [17, с. 271], «впадав, як ведмідь, у безпробудну сплячку» [17, с. 26]; 

2) «людина – птах», де є вказівка на: 

– вікові особливості: «ви – старий, як ворона» [17, с. 256], «… у грудях 

хавтить, як у трьохсотрічної ворони…» [17, с. 84];  

– зовнішню подібність: «а далі видуло очі, як у бузька» [17, с. 52], «з 

гачкуватим, як у ворони, носом…» [17, с. 71]; 

– дії, схожі до людських: «перелетиш через Ловачку, як горобок» [17, 

с. 141], «…торохкотіла, як деркач, Фіскарошка…» [17, с. 327]; 

3) «людина – земноводні», де порівняння із земноводними здійснено на 

основі сезонних особливостей поведінки: «проте лежу під периною, як 

пуголовок у намулі» [17, с. 9], «…і впав, як пітон, у всесвітню дрімоту» [17, 
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с. 74], «бо сиділа, надувшись, як польова жаба» [17, с. 15], «якого фраса 

дрихнеш, як жаба-коропаня» [17, с. 205]; 

4) «людина – комаха», де автор людську настирливість порівнює з 

комахами: «почали злізатися, як воші на жебрачу голову, брати, сестри, 

тітки, вуйки, стрийни, стрики, кумове, сватове й усілякі інші хрещені, близькі і 

далекі, відомі і невідомі родини» [17, с. 210], «За якісь півгодинки баба, як 

саранча, обчистила всі нижні гілки» [17, с. 135]. 

Більшість компаративем оформлені як звороти або підрядні речення, проте 

фіксуємо і порівняння, виражені іменниками в орудному відмінку: «баба діда 

називали лінивим борсуком, а нянько тітку – кривовокою мальфою» [17, 

с. 37]; див. мальфа – «мавпа» [17, с. 37] або номінативними конструкціями: 

«цього прихвосня міжнародного імпералізму» [17, с. 17]. 

Порівняльні конструкції з анімалістичними лексемами подекуди мають 

традиційне щодо фразеологізмів трактування та містять прозорий символізм: 

«як у трьохсотрічної ворони…» [17, с. 84], де ворон вважається й мудрим 

віщуном, бо живе сто, а то й триста років і знає багато таємниць [10, с. 115]; «бо 

сиділа, надувши, як польова жаба» [17, с. 15], де символіка образу жаби вкрай 

суперечлива і має амбівалентний характер: як позитивний, так і негативний. 

Жаба, з одного боку, є «символом хвалькуватості, завищеної самооцінки, 

скупості; засіб Божого покарання», а з іншого, – «емблемою розуму, 

розсудливості» [38, с. 48]. 

Щодо продуктивності використання найменувань диких тварин, птахів, 

земноводних і комах, то найчастіше об’єктом для порівняння стають жаба 

(10,87 %); заєць (8,7 %); горобець (8,7 %), журавель (8,7 %); оса (6,52 %) (див. 

додатки Б, В, Г, Ґ). Отже, на основі пласту зоономенів у складі компаративних 

порівнянь можемо стверджувати, що всі вищеперераховані конструкції мають 

експліцитне значення, адже зоофорні лексеми несуть символічне значення, що 

формувалося у свідомості українців упродовж багатьох століть.  

 

 



11 

1.2.2. Порівняльні конструкції із назвами свійських тварин 

 

У романі «Родаки» Дмитро Кешеля послуговується компаративами з 

денотатами свійських тварин. Ці конструкції присутні в описі зовнішності та 

характеру героїв, діалогах і буденних ситуаціях. Ефект комічності створюють 

експліцитний характер цих порівнянь та семантика назв свійських тварин. У 

творі використано позначення: 

– свійських тварин: 

корови / бика: «як коров’ячий хвіст, волочуся я...» [17, с. 77], «чи 

принаймні коровиську на останньому місяці вагітності» [17, с. 270], «Я 

позіхав гірше бика» [17, с. 26], «в голові стало гаряче, наче у молодого бичка, 

коли з розгону влупить лобом» [17, с. 318];  

кобили / коня: «…настрахалася, як кобила, коли воза переверне» [17, 

с. 61], «Най вам буде нівроку, як молода лошиця» [17, с. 273],«…як спраглий 

кінь, потягував у себе»[17, с. 326]; 

барана / вівці: «Нагнали нас, як баранів…» [17, с. 256], «…хропіли на весь 

довкіл, як недорізані барани» [17, с. 217], «можемо вас, як заблудлих овець, 

спасти [17, с. 273];  

свиней / поросят: «…чамкав, як наврочене порося» [17, с. 21], 

«…совєтські вчителі не якісь там паскудні свині, аби їм голови чикрижити…» 

[17, с. 48], «Їсте і чамкаєте, яко та паскудна свиня...» [17, с. 342]; 

кози / цапа: «Проте тепер уже баба вперлася, як коза, – ні з місця» [17, 

с. 59], Він і направду стрибав полем від купини до купини, наче веселий цапик 

[17, с. 260]; 

– свійської птиці: 

курки: «…сидів із здивовано роззявленим ротом і час од часу, немов 

здихаюча курка, ківкав» [17, с. 29], «… яка зуміла у моїй блудній голові, як 

сліпа курка у сміттю…» [17, с. 92], «Я вдень – і то виджу як сторічна курка» 

[17, с. 85]; 
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гуски: «…не скубли, як гуску, не гонили із прутом, як за скаженим 

мацуром» [17, с. 144], «…одразу стрепенулися і витягнули шиї, як гуси, 

зачувши наближення лисиці» [17, с. 48]; 

качки: «…страпонула собою, як качка, коли випірне з води…» [17, с. 273]. 

– одомашнених тварин: 

кота: «… а в грудях стало так гаряче любимо, як котам на мартовській 

шпацірці» [17, с. 152], «…не гонили із прутом, як за скаженим мацуром» [17, 

с. 144]; 

собаки: «…дуплавому Наполійону, як збісному псу, вочі видовбаю»…» [17, 

с. 21]. 

Проаналізувавши матеріал цієї групи, можемо зробити висновок про 

значну кількість у «Родаках» порівняльних конструкцій, де предметом 

порівняння виступає людина. Здебільшого вони характеризують риси 

зовнішності: витягнули шиї, як гуси, зачувши наближення лисиці» [17, с. 48], 

рідше – морально-психологічні риси: «А за ним, як коров’ячий хвіст , волочуся 

я...» [17, с. 77], що дає змогу авторові створити в читача чіткіше уявлення про 

зовнішність героя, особливості його мовлення, рухів, передати фізичний чи 

психічний стан персонажів.  

Традиційним є те, що денотати тваринного світу дуже часто 

використовують для пейоративних порівнянь [44, с. 629], що зумовлено 

семантичним зв’язком між матірною лайкою в українців із прокльонами та 

псевдопрокльонами, в основі яких лежать лексеми пес, сука, свиня [42, с. 84]. 

Письменник у мові героїв твору активно вживає зоофорні лексеми в 

порівняльних конструкціях, що творить комічний ефект, адже зазвичай назви 

цих тварин символізують які-небудь негативні властивості людини: 

– інтелектуальну тупість, а також упертість в українській мові передають 

словами баран, осел, козел, теля, цап, ворона, курка та ін.;  

– негативну конотацію неохайності, невихованості, нахабності, невдячності 

має слово свиня; 
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– у переносному значенні корова – незграбна жінка. Така конотація 

побудована на образній асоціації власне з коровою як великою і неповороткою 

твариною [24, с.164–165]; 

– кіт, за народними уявленнями, тварина небезпечна, бо стоїть на межі 

двох світів – реального і потойбічного: на неї обертаються відьми; кіт 

створений Богом, однак усе-таки «нечистий», бо колись з’їв чорта [10, с. 288]. 

У відсотковому співвідношенні пласт порівняльних конструкцій із 

найменуваннями власне свійських тварин становить 50 % від загальної 

кількості конструкцій із назвами свійських тварин, причому автор найчастіше 

згадує корову (16,66 %) і коня (14,29 %) (див. додаток Д). Відсоткове 

співвідношення використання назв одомашнених тварин та свійської птиці як 

порівнянь запропоновано в Додатку Е. 

 

1.2.3. Порівняльні конструкції з історично-архаїчним значенням 

 

Меншою за кількістю (26 одиниць, тобто 17,22 %) є група порівнянь, де 

автор досягає комічного ефекту через зіставлення буденних подій із подіями 

історичного масштабу. 

За семантикою виокремлені конструкції можна розділити на: 

– компаративи з поняттями, що стосуються України (розташовуємо їх у 

хронологічному порядку: від прадавніх часів до радянського періоду): «І тут 

уже у класі зчинилась така веремія, наче школу обложили войовничі 

племена» [17, с. 345], «Але я прямував твердо, був непохитним, як князь Ігор 

перед походом на половців» [17, с. 163], «Но ти в мене, Марько, не жона, а 

ласка Божа, і розумна, як два австрійські цісарі» [17, с. 153], «Ні, він не був 

жирний, товстий, а просто велетенський, як і Австрійський Пірат: теж 

більше двох метрів зросту, неймовірно широкоплечий, з довгими, як ціпи, 

руками і могутньою шиєю, на якій міцно, як ґазда за свою землю, трималась 

непередбачувана у вчинках голова» [17, с. 71], «Запримітивши мою підняту 

руку, пан Фийса, – вже було почав приходити до тями після моєї з’яви у класі, – 
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сполотнів, як «вражий імперіаліст» при несподіваній зустрічі із мужніми 

совєтськими піонерами» [17, с. 46];  

– компаративи зі згадкою про історичні події інших народностей: 

1) татар (11,54 %): «Я, свистячи од радості, а баба, репетуючи од страху, 

летіли верхи на домовині, як татари, через Палестину, Бразилію, 

Аргентину…» [17, с. 95]; 

2) греків (7,69 %): «…не подаючи ознак великої стурбованості, а тут 

раптово почав копатись і лускати руками в живіт, як грек у ворота нещасної 

Трої» [17, с. 104], «Я грюкав у двері вперто і войовниче, як легендарний грек 

Ахілл у ворота Трої» [17, с. 163];  

3) єгиптян (7,69 %): «Вони пороззявляли роти, повирячували очі і з 

відвислими щелепами застигли, як єгипетські мумії» [17, с. 132], «Геть 

розчарований, розбитий і знищений дивився на Маню, як цар Ксеркс на 

потовчену спартанцями армію, і мені дійсно не хотілось ані їсти, ані жити» 

[17, с. 313]; 

4) римлян (7,69 %): «При цьому дорога тітка Маргарита дивилась на мене 

такими очима, як римляни на Нерона, коли той спалив торговий центр 

міста» [17, с. 280]. 

Також автор часто проводить аналогію між закарпатцями й іншими 

народами в плані психологічних і культурних особливостей, обираючи основою 

для порівняння загальновідомі риси других. Групу таких компаративів 

становлять конструкції, де об’єктами є такі назви народів: 

– цигани (7,69 %): «Налетіли [родичі], як ердильські цигани, і вже третій 

день їх і мітлою не виб’єш із села» [17, с. 9], «Побачивши Соломона, що сидів у 

домовині, наче циганський барон, і вдоволено усміхався, тітка дико 

заверещала» [17, с. 213]; 

– індійці (11,54 %): «Звісна річ, дід так вихрестив своїми довбнями 

Соломончика, що того неборака вранці прирічанська рідня понесла, як 

індійського раджу, – на кілках й у вереті» [17, с. 18], «Баба ж Фіскарошка і 

Чеська Мікроба солодко і граційно простягнули одна одній руки, немов 

індійські танцівниці, і сплелися шиями в затяжному родинному цілунку, як 
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африканські кобри» [17, с. 72], «І похитуючись, немов бойовий слон, нянько 

рушали додому. Я ж собі сидів у корзині, ноги звісив на нянькові плечі і, ще й 

понукуючи його стеблом лободи, почувався як маленький індійський принц [17, 

с. 136–137]; 

– монголо-татари(11,54 %): «Бо із незапам’ятних часів у нашій незліченній, 

як монголо-татарська орда, родині жодні гостина, весілля, хрестини чи 

уродини не обходилися…» [17, с. 74],«На моїх [родичів] це подіяло, наче 

засторога про татарську навалу»[ 17, с. 318]. 

Реальні історичні події, згадані в романі «Родаки», відбувалися в різні 

епохи і мали сумну кінцівку, тому й автор використовує згадку про них із 

метою передати мінорний настрій. Проте в контексті досліджуваного твору 

вони створюють певний гумористичний ефект, адже зіставляються з 

поведінкою і характерами звичайних людей, характеризуючи: 

– впевненість: «Але я прямував твердо, був непохитним, як князь Ігор 

перед походом на половців» [17, с. 163], «Я грюкав у двері вперто і войовниче, 

як легендарний грек Ахілл у ворота Трої» [17, с. 163]; 

– розгубленість: «Вони пороззявляли роти, повирячували очі і з відвислими 

щелепами застигли, як єгипетські мумії» [17, с. 132], «Запримітивши мою 

підняту руку, пан Фийса, – вже було почав приходити до тями після моєї з’яви 

у класі, – сполотнів, як «вражий імперіаліст» при несподіваній зустрічі із 

мужніми совєтськими піонерами» [17, с. 46]; 

– розлюченість: «При цьому дорога тітка Маргарита дивилась на мене 

такими очима, як римляни на Нерона, коли той спалив торговий центр 

міста» [17, с. 280]. 

Також ми виокремили велику групу компаративів із комічним підтекстом, 

де основою порівнянь стали: 

– особливості поведінки людей певної професії або роду занять (19,23 %): 

«Тут Маня, наче суддя перед останнім реченням смертного вироку, зробила 

довгу паузу, від чого в мене потерпло не лише серце у грудях, а й волосся на 

голові, і додала …» [17, с. 314]; «А лиця стали такими нєжними і добрими, як у 

слідчого, най ся не приказує» [17, с. 152]; «Микулко, твій Микита точно так 
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випозірує, як шпікулянт із мукачівської торговиці. Никай, тварь має, як 

ракошинський м’ясник …» [17, с. 75]; 

– особливості поведінки людей певного статусу (11,54 %): «Почував себе 

достоту так, як наслідний принц, якому пообіцяли назавтра коронування, а за 

хвилину до церемонії неспогадано з’ясувалось – на престол з’явився ще один 

претендент» [17, с. 157]; «З гордо піднятими головами і палаючим гнівом в 

очах обоє – Фіскарошка і Танкістка – йшли з дому твердо і невмолимо, як 

смертники, обв’язані вибухівкою, на ворожі танки» [17, с. 52]; «А тепер ідеш 

на базар, як цариця, а відти – як куряча гузиця, — продекламувала її величності 

Едінбурзькій Фіскарошка черговий свій поетичний шедевр» [17, с. 150]; 

– вікові особливості людини (1,92 %) : «Ніби вісімнадцятилітня дівка, 

баба Фіскарошка стрибнула із гати кошаркою через металеву огорожу, а далі 

так полетіла дворами, що й кулею би не наздогнав» [17, с. 169]. 

Отже, усі історичні події, з якими автор порівнював певні відрізки 

сільського життя або окремих мешканців, у контексті твору Д. Кешелі мають 

гумористичний ефект через контраст «звичайне-непересічне». З цією ж метою 

автор використовує етноніми. Тут спрацьовує стереотип, який здавна склався 

стосовно сусідніх / інших народів, народностей, окремих етнічних груп в усіх 

без винятку країнах. Це й зумовлює продуктивність етноніма цигани із 

негативним забарвленням, водночас для уособлення гарного життя функціонує 

лексема індійці, яка теж надає тексту гумористично-сатиричного забарвлення. 

Із-поміж інших компаративем найчастіше згадуються назви професій. 

 

1.2.4. Матеріальні речі як елементи комічних компаративів 

 

Зрідка автор порівнює особливості поведінки людини із процесом роботи 

яких-небудь об’єктів господарства, таких як: 

– засоби пересування: «І вашим діткам щастя, і пані директорші многая і 

благая літ, – затарахкотіла, мов трофейний мотоцикл, Фіскарошка» [17, 

с. 323], «Проте баба загорілась, як паровозна кочегарка, й не було вже у світі 

сили, аби її остудити» [17, с. 325]; 
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– об’єкти хатнього начиння: «І хоч я вже сотні разів чув цю історію, 

притьмом схоплююся з ліжка і розвішую, як простирадла, вуха [17, с. 151]; 

«Проте тепер уже баба вперлася, як коза, – ні з місця. Тільки раз у раз била 

поклони до землі і, як зіпсована грамофонна платівка, повторювала …» [17, с. 59]; 

– іграшки: «Вона аж підскочила, далі завертілась, як дзига, шукаючи 

якоїсь ломаки» [17, с. 150], «Не повірите, але вдома нянько повелися зі мною 

дуже мирно – не копали, як м’яч ...» [17, с. 144]; 

– сільськогосподарські об’єкти: «У такі хвилини у флегматичного 

Соломона починала пробуджуватися в жилах кров, тіло горіти, а голова 

фунгувати, як самогонний апарат ...» [17, с. 170], «Тим більше, Фіскарошку 

тому так прозвали – красномовною ораторкою, – бо завше славилась смачною 

бесідою, а в напливі піднесення могла, як молотарка, безугавно сипати цілі 

промови віршами» [17, с. 277], «Не те що хропів, а надривисто деренчав, як 

трактор, якого намагаються завести, а той люто огризається» [17, с. 271]; 

– об’єкти військової сфери: «Тутки підбігає до нас якась дуже повна 

паніка – точно велика начальниця, бо прокурена, як буджений шовдар, і пахне 

перегаром, як хімічна зброя» [17, с. 152]; «Певне, гнів чоловіка не вельми 

налякав Гатьошку, бо невдовзі честь пана нотаря була в суцільних плямах, як 

маскувальний халат військового розвідника» [17, с. 160]; 

– об’єкти модерного світу: «Гітлєрка вшмарила собі погарище, і нараз очі 

їй засвітилися, як варошські світлофори, ніс почервонів, як бантик на грудях 

старої большевички» [17, с. 152]; «І ось святкові, врочисті, повні достоїнства і 

самоповаги, як новенькі доляри, вирушаємо втрьох із дому» [17, с. 63]; «Моя 

допитлива голова, немов пилосос, всю цю інформацію до останньої пилинки 

всмоктувала в себе...» [17, с. 299]. 

У цій групі суб’єктами порівнянь найчастіше стають сільськогосподарські 

знаряддя (31,58 %) та засоби пересування (15,79 %) (див. додаток З). 

Отже, зіставляючи людські дії з процесом роботи різних об’єктів 

господарства  автор гіперболізує, до прикладу, динаміку людського мовлення, 

рухи або силу хропіння, що і створює гумористичний ефект.  
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1.2.5. Фітономени як елемент порівняльних конструкції 

 

Найменшу групу становлять компаративи із фітономенами (12 %), серед 

яких найчисельнішими є назви плодів/ насіння дерев, рослин і трав – 55,55 % 

(див. додаток Є). 

Автор порівнює характер людської поведінки чи зовнішності, 

використовуючи у ролі денотата фітономени: 

1) «людина – плід»: «Невеличкого зросту, худорлявий, із сіро-невинними 

очима, густим, дрібно-кучерявим волоссям і весь якийсь синьо-чорний, як 

баклажан» [17, с. 28], «Бувало, що після відкритого дня деяких сіячів мудрого 

виносили на руках через двері і розвозили по домівках на підводах, як лантухи 

капусти» [17, с. 42], «Я був хоч і невеличкий зростом, але тучний, набитий, як 

качан капусти» [17, с. 137]. Подекуди, поряд із назвою рослини, фіксуємо 

відетнонімні прикметники: «Він був невеличкий як волоський горіх, 

круглобокий, як мадярський гарбуз, червонощокий, як болгарський помідор, і 

рудий-рудий, як руська осінь» [17, с. 59]; 

2) «частина людського тіла – плід»: «Пан інспектор теж спершу 

отетерів, якось надув голову, як бицьку диню, далі засміявся очима і ласкаво 

запитав» [17, с. 30], «Особливо дісталося лівому вуху – воно, бідне, відразу 

надулося, як торомба, і ще й досі пече-пашить, немов гірка мадярська 

поприга» [17, с. 34]; див. поприга – «перець» [33], «До того ж чорна, як 

циганка, з гачкуватим, як у ворони, носом, проте дивовижно красивими і 

звабливими, як мадярські сливи, очима» [17, с. 71]; 

3) «людина/ частина тіла – дерево»: «Я на свої живі очі виділа, як за ним 

пару разів приходила вночі якась дивна жінка – висока-висока, як тополиця» 

[17, с. 120], «Ой, і не кажи, дорога невістко. Рада би душа, та ноги болять, — 

почала гладитись по товстелезних, як дуби, стегнах Пірошка» [17, с. 272]. 

Автор переносить певні якості рослин, дерев і плодів на людину, завдяки 

чому досягає комічного ефекту. При цьому в порівняльних конструкціях 

використано найяскравіші і притаманні лише конкретному виду рослин ознаки:  
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– колір: «…весь якийсь синьо-чорний, як баклажан» [17, с. 28], «Він був … 

червонощокий, як болгарський помідор, і рудий-рудий, як руська осінь» [17, с. 59]; 

– розмір: «Я був … тучний, набитий, як качан капусти» [17, с. 137], «Він 

був невеличкий,як волоський горіх…» [17, с. 59]; «Пан інспектор теж спершу 

отетерів, якось надув голову, як бицьку диню…» [17, с. 30]; 

– форма: «Він був … круглобокий, як мадярський гарбуз...» [17, с. 59]. 

Варто зазначити, що згадані вище порівняльні конструкції не 

сприймаються буквально, адже тут автор послуговується гіперболою («Ой, і не 

кажи, дорога невістко. Рада би душа, та ноги болять, – почала гладитись по 

товстелезних, як дуби, стегнах Пірошка» [17, с. 272]), літотою («Він був 

невеличкий як волоський горіх…» [17, с. 59]) і алегорією («Бувало, що після 

відкритого дня деяких сіячів мудрого виносили на руках через двері і розвозили 

по домівках на підводах, як лантухи капусти» [17, с. 42]. Тропеїчний характер 

цих порівнянь і семантика фітономенів творять комічний ефект. 

Результати нашого дослідження підтверджують думку О. Самсонової, що 

«сам факт позначення людини через її порівняння з рослиною створює образну 

номінацію, що супроводжується позитивною або негативною конотацією. І 

переносно-образне значення парадигми рослина – людина виявляється 

невід’ємним елементом національної картини світу, що сформувалася 

впродовж століть» [36]. 

Якщо звернути увагу на семантику, автор часто поєднує фітолексеми з 

відетнонімними похідними, зокрема з лексемою мадярський, що зумовлено 

місцем дії роману. 

Отже, проаналізовані компаративні конструкції, використані Д. Кешелею 

для творення комічного ефекту, тісно пов’язані з позамовними об’єктами, 

суб’єктами, подіями – як реальними, загальновідомими чи вузьколокальними, 

так і видуманими. Найбільш продуктивними є порівняння із номінаціями диких 

та свійських тварин, найменшу частку становлять фіксації компаративних 

зіставлень із рослинним світом. 
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РОЗДІЛ 2 

ІНВЕКТИВНА ЛЕКСИКА ЯК ДЖЕРЕЛО ТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО 

В ХУДОЖНЬОМУ МОВЛЕННІ Д. КЕШЕЛІ 

 

2.1. Зміст поняття «інвектива» 

 

В українській мові складно провести чітку межу між такими поняттями, як 

«обсценна лексика», «пейоратив», «ненормативна лексика», «арго», 

«просторіччя», «вульгаризми». Сьогодні в лінгвістичних ученнях сформувалися 

такі підходи до визначення інвективи як лінгвістичного явища: 

– ототожнення інвективи з лайкою, яка розглядається як закріплений у 

мовному узусі знак, що має табуйований характер (тобто лежить за межами 

нормативної мови і має переважно усний характер) і стійкі стилістичні 

маркери, такі як «вульгарний» («вульгаризми – просторічно-вульгарні слова, 

що перебувають за межами літературної мови і включають у себе лайки, 

прокльони, прізвиська» [40, с. 145 ]), «лайливий», «грубий»;  

– інвективою є будь-яке слово, що використовується з метою образити 

адресата. У мовній системі цю лексему вважають потенційною інвективою, яка 

містить у своєму значенні критичні характеристики людини. Згідно з цим 

поглядом, до розряду інвектив належать усі слова, які можуть потенційно 

образити адресата;  

– інвектива – це образливе слово в найбільш різкій формі, лайка у функції 

образи [28, с. 198].  

В. Жельвіс усі види мовленнєвої агресії об’єднує терміном «інвектива» і 

пропонує розглядати інвективу в широкому й вузькому розумінні. У широкому 

значенні, інвектива – будь-який словесно виражений прояв агресивного 

ставлення до опонента. У вузькому значенні, інвектива – вербальне порушення 

етичного табу, яке здійснюється табуйованими мовними засобами [11, с. 13].  

За визначенням А. Кулакова, інвектива – це пейоративна емоційно-оцінна 

одиниця, яка є засобом вербальної агресії [19, с. 8]. Поняття пейоративності в 

лінгвістиці частіше функціонує у вузькому розумінні. Так, у «Словнику 
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лінгвістичних термінів» О. Ахманової знаходимо таке визначення лексеми 

«пейоративний»: зневажливий, депреціативний, несхвальний; який має 

негативну експресивно-емоційно-оцінну конотацію; який додає слову 

негативної конотації [2, с. 315]. Л. Білоконенко вважає, що, залежно від 

контексту, конкретна лексична одиниця може реалізовувати своє пейоративне 

значення, якщо структура цієї одиниці має емотивно-оцінний аспект [3, с. 120].  

Вагомий внесок у дослідження пейоративної лексики зробила О. Голод, 

яка зазначає, що пейоративами називаються «лексичні одиниці, в структуру 

лексичного значення яких входить конотативний аспект (негативна емотивна 

сема), за допомогою якого виражається негативне ставлення мовця до 

адресата» [4, с. 6]. Протягом останніх десятиліть спостерігається поява багатьох 

досліджень із вивчення пейоративної лексики (Л. Білоконенко, О. Гаврилів, 

О. Голод, Я. Дагмар, В. Карасик, О. Крилова). 

У контексті нашого дослідження вважаємо, що інвективи – це лексичні 

одиниці з конотативним забарвленням, спрямовані на передачу емоцій та 

ставлення мовця до слухача, проте не завжди з різко негативним відтінком. У 

романі Д. Кешелі саме інвективна лексика створює гумористично-сатиричне 

сприйняття твору. 

 

2.2. Інвективні номінації персонажів  

 

Традиційним для художньої літератури є використання найменувань, які 

всебічно характеризують людину. Як свідчить досліджуваний матеріал, 

мотивація пейоративного називання персонажа може відображати певні 

зовнішні ознаки, факти його біографії або якісь переконання. Зважаючи на цей 

аспект, виокремлюємо: 

– інвективи, що стосуються зовнішності людини: «Можна подумати, што 

чеперава Динамітка вообще нигда в жизні…» [17, с. 100], де чеперава – 

«вайлувата, неповоротка» [17, с. 100; тут і далі пропонуємо авторське 

тлумачення лексем]; «…менше слухайте, лепавого ковдуша» [17, с. 279], де 
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діалектна лексема леп – «бруд, що вкриває спітніле, довго не мите тіло» [21], 

ковдуш –  з угорської «жебрак-каліка» [17, с. 279]; 

– назви, що відображають біографічні факти: «А ти, недорікий Гітлєре, 

што постоянно шіпаєшся …» [17, с. 340], «Коротше, Володька ніякий там не 

сердешний сиротина, а звичайний байстрюк, а по-нашому – смолавий 

копилець» [17, с. 281], де смолавий – з угорської «сопливий» [39], копилець – 

«незаконно народжене дитя» – діалектна лексема [18]; «А коли Фіскарошка, ніби 

між іншим, проінформувала нашого вченого сусіда, що були в директора і той 

передав мене в розпорядження Фийси, цей недопалок Гортіївського режиму 

ледь не вдавився» [17, с. 337], «Фена би’тя взяла, китайський шулю [17, с. 26]. 

Зупинимося на семантиці окремих найменувань: Гортіївський режим – 

воєнно-окупаційний угорський режим на Підкарпатські Русі 30-40 рр. ХХ ст. 

[12]; китайський шуль – «Чжао Шулі – китайський письменник, твори якого в 

реалістичній манері розповідають про зміни в китайському селі, моральність 

людини і її ставлення до праці і суспільства» [45]. Користуючись методом 

текстуального аналізу, ми можемо припустити, що цей вислів іронічно означає 

«прихильник реформаторства». 

– інвективи на позначення рис характеру людини: «Ти, фуфлавцю 

недорікий, поцілюйня!» [17, с. 202], де фуфлавець (з рос. жаргонного «фуфло, 

фуфловый») – «поганий, нехороший, поганець» [43], «недорікий» – діалектна 

лексема, «неспроможний справитися з чим-небудь своїми силами; 

безпорадний» [29]; «Бо через відкриті двері протяг видує тобі з дурної голови 

ще й те, що маєш, збісняку недороблений! – гаркнули…» [17, с. 43], де збісняк 

– «скажений, хворий на сказ» [17, с. 43], «Іди, збийвіче, сідай і штоби я голосу 

твого не чув»[17, с. 44], де збийвіч – «людина авантюрного характеру, яка зіб’є 

будь-якого праведника із вірного шляху» [17, с. 44]; «Так ня луснув, злий 

шелюх, аж ворони мені з носа вилетіли…» [17, с. 35], де шелюх – «непотріб» 

[17, с. 35], «одкажуся прийняти вашого чібіса» [17, с. 337], де чібіс – «злий 

чоловік» [17, с. 337];«А тій бестії што ся стало?» [17, с. 85], пор. бештія – 

«бестія, потвора» [35, с. 57 ], «А тій шарії рогатій што треба» [17, с. 100], 

пор. шарія – «швидка, метка людина» [17, с. 100], «…авби я на «ви» казала тій 



23 

курвокутьобештії!» [17, с. 162], «Ти, льондрокоростава, уже мені гріб 

сушиш?» [17, с. 95], «Панове вояки, я вам не якась шерпіндювка чи шльондра» 

[17, с. 256], пор. курвокутьобештія, шерпіндювка, шльондра – «повія» [17, 

с. 162]; 

– назви, що вказують на соціальний статус : «Ви, жебрачі тайстри» [17, 

с. 295], де тайстра – «гуцульська торбина, яку носять через плече», тобто 

маються на увазі бідняки [17, с.61]; 

– інші інвективи часто поєднані в синонімічні ряди, з різнобічною 

семантикою: «безцеремонно почала перчити її дітей – і злі шелюги, і 

кривопиські гунцути, і роти немиті, і содомські жівани» [17, с. 101], де 

шелюг – «нетріб, ніхто» [17, с. 35], гунцут – «нероба, пройдисвіт, псотник, 

мерзотник, шельма» [8], жівани – «бандити, злодії» [17, с. 101], «Слухай, ти, 

пердуне недоношений, хто тобі дав право на мою невісту писок одтворяти! 

Та ти, мухомор тринькавий, недостоїн не те, што її сліди цілувати…» [17, 

с. 202], де пердун – «старий чоловік» [17, с. 202 ], тринькавий – 

«розтринькувач» [17, с. 202]; «А ти, кровопієць народний, знамення всіх 

чєловєчеських пароків, – верещала …» [17, с. 33]. 

Щоправда, часто між мотивом оцінки і самою оцінкою зв’язок відсутній. 

Характеризуючи інвективні найменування в романі Д. Кешелі, ми 

звернули увагу на гендерний аспект. Із-поміж дійових осіб у творі домінують 

персонажі-чоловіки, що й зумовило переважання інвектив маскулінного 

характеру. Аналіз цих одиниць дозволяє виокремити такі групи:  

1) конструкції, побудовані за моделлю «іншомовне слово + лексема 

закарпатського говору» (послідовність може не зберігатися): «Ти, фуфлавцю 

недорікий,..!»; «…а по-нашому – смолавий копилець» [17, с. 281], «…менше 

слухайте лепавого ковдуша» [17, с. 279]; 

2) конструкції, побудовані за моделлю «загальновживане слово + діалектна 

лексема»: «…що маєш, збісняку недороблений!» [17, с. 43], «Слухай, ти, 

пердуне недоношений..! Та ти, мухомор тринькавий,…» [17, с. 202], «Бреше, 

старий моримух!» [17, с. 295], де моримух – «мухомор» [17, с. 259], «Так ня 

луснув, злий шелюх,…» [17, с. 35]. 
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Інвективних фемінітивів значно менше, і традиційно, що вони здебільшого 

мають семантику, яка вказує на жінок легкої поведінки: «А тій бестії што ся 

стало?» [17, с. 85], «А тій шарії рогатій што треба» [17, с. 100], «Те! Курво 

не варош!» [17, с. 85], «Ти, льондрокоростява…» [17, с. 95], пор. льондра – 

«повія» [23]. 

Часто автор використовує плюральні форми інвективної лексики з метою 

вказати на ставлення мовця до всіх адресатів акту спілкування (здебільшого це 

уже вищеназвані лексеми, лише вжиті відносно 2-ої та 3-ої осіб множини): «Ви, 

жебрачі тайстри» [17, с. 295], «У вас што, чібіси збісні, діряві желудки!» [17, 

с.247], «Но, най лем прийдуть до нас ті лавоцькі лупіндароші!» [17, с.79] 

тощо. 

За нашими підрахунками (із 70 конструкцій), найпопулярнішим 

назвиськом у романі «Родаки» став збийвіч, його згадано в тексті 13 разів 

(18,51 %), рідше автор послуговується такими лексемами, як курва/ курвацький 

– 11 разів (15,71 %), збісний/ збісняк – 8 разів (11,43 %). 

Таким чином, усі інвективні конструкції мають оцінний конотаційний 

характер. Інвективи, спрямовані на означення людської зовнішності та 

характеру, переважно мотивовані діалектними лексемами та запозиченнями з 

інших мов. Найбільшу кількість у цій групі становлять пейоративні 

конструкції, що характеризують чоловіків. 

Варто зазначити, що проаналізовані конструкції інвективного характеру в 

досліджуваному тексті не мають конкретної мети образити чи обізвати 

опонента. Першою і головною причиною «необразливої» семантики цих 

словосполучень є те, що використані вони у народно-розмовній мові, де 

ненормативна лексика має емоційно-розвантажувальний характер. 

Гумористичний ефект створюється за рахунок того, що інвектива в тексті 

використовується нечасто, але влучно. Комічним, на наш погляд, є і те, що 

діалоги, де вжиті інвективні одиниці, не є сварками, тобто адресати 

ненормативних назвиськ не ображалися на сказане, і розмова продовжувалася в 

нормальному руслі.  
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2.3. Іншомовна лексика в складі порівняльних та вокативних 

конструкцій 

 

У репрезентованому автором мовленні закарпатців функціонує низка слів 

іншомовного походження, що зумовлено суспільно-політичними змінами в 

житті закарпатців, які за свою історію зазнали не одного політичного режиму та 

живуть поруч із представниками різних національностей. Пласт іншомовної 

інвективи стає повноцінним стилістичним елементом у процесі відтворення 

колориту епохи.  

Використання міжмовної взаємодії для творення гумористичного ефекту 

базується на одній із традиційних передумов творення комічного у філософії 

гумору – наявності будь-якої недоцільності, недоречності, абсурдності, 

алогічності, відхилення від норми [22]. 

Аналіз цієї групи лексики дозволив виокремити інвективи, запозичені з 

таких мов:  

– німецької: «а який шіковний » [17, с. 27], де шіковний (з німецької 

«geschіckt») – «спритний» [12, с. 35]; «гунцуте-вілагу» [17, с. 26], «що той 

шкодливий гунцут» [17, с. 319], де гунцут (з німецької «Hundsfot») не має 

дослівного перекладу, проте вживається в переносному значенні: «негідник, 

мерзотник, шельма» [8]; «От типирка і настане Наполійонам капут, аншлюс і 

фертік!» [17, с. 58], де капут (з німецької) – «кінець» [15], аншлюс (з 

німецької) – «політика насильного приєднання земель, анексія» [1], фертік (з 

німецької) – «кінець, досить» [41]; 

– угорської: «а ти, соломонівський гатьоше што би хотів? [17, с. 14], де 

гатьош – «малоімущий чоловік» [17, с. 14 ], «така’м, небожику, нездала, як 

цісарські будюгови » [17, с. 41]; де бундюгови – жіночі труси [17, с. 41 ];  

– чеської: «гонили би тя мацури по Палестині» [17, с. 26], де «мацур» – кіт 

[35, с. 419];  

– румунської: «то є злий сікурантош» [17, с. 19], де сікурантош– 

«поліцай, шпигунуватий чоловік» [17, с. 19]; 
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– російської: «…так попляшеш за етот троянскій подарочек, что вместо 

волос у тебя на башке зуби будут проізростать…» [17, с. 10], твої яблокі, 

дорогой, глотать би только жопой [17, с. 10]. 

Зауважимо, що в романі найбільше запозичень саме з угорської мови, але 

вони здебільшого мають нейтральну семантику і використовуються для опису 

побуту села, тоді як особливої комічності надає вживання російської мови 

місцевими мешканцями, оскільки змішування споріднених мов дозволяє 

творити дієві гумористичні контексти. 

Таким чином, інвективні конструкції, будучи невід’ємним елементом 

живого мовлення будь-якого народу, становлять значну частку в структурі 

роману Д. Кешелі і надають тексту гумористично-сатиричного забарвлення. 

Інвективи автор використовує з різною метою, зокрема: схарактеризувати 

зовнішність та внутрішній світ персонажа, повідомити автобіографічні 

відомості, вказати на певні погляди, переконання тощо. Підсилює пейоративно-

комічне сприймання тексту і використання діалектної лексики. 
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ВИСНОВКИ 

 

Роман-колаж Д. Кешелі «Родаки» є справжнім зібранням комічних 

сюжетів, майстерно пов’язаних автором у єдине ціле. Комічне як естетична 

категорія характеризує таке світосприйняття, що не відповідає певним нормам, 

супроводжується сміхом без співчуття, страху, осуду, оскільки у свідомості 

людей є недоречним або абсурдним. Комічне в літературі слугує основним або 

додатковим засобом вираження суперечностей людських характерів, явищ та 

предметів. 

Досліджуючи роман-колаж Дмитра Кешелі, ми виділили 5 груп 

компаративних конструкцій та 2 групи інвективної лексики, які створюють 

комічний ефект.  

Як відомо, в основу порівняння покладено логічні операції, спрямовані на 

виділення найбільш суттєвої ознаки одного явища через зіставлення його з 

іншим. Порівняльні конструкції, виконуючи низку функцій у будь-якому творі, 

із-поміж яких оцінювальна, експресивно-підсилювальна, образна тощо, у 

досліджуваному романі ще й створюють ефект комічного.  

Виокремлені порівняння в гумористичному аспекті характеризують вдачу 

та поведінку людини, порівнюючи її з реаліями навколишньої дійсності, із-

поміж яких – назви диких (30 %) та свійських (28 %) тварин, найменування 

народів світу (17 %), назви речей матеріального характеру (13 %), фітолексеми 

(12 %). 

Компаративеми із зоономенами здебільшого мають експліцитне значення, 

відображене семантикою назв тварин у свідомості мовців: жаба символізує 

пихатість, заєць – переляк, а корова – незграбність. Проаналізовані конструкції 

свідчать, що автор надзвичайно точно і яскраво описав героїв, користуючись 

гіперболою або літотою, оскільки надмірність у той чи інший бік якраз і 

викликає сміх. Враховуючи те, що дія роману відбувається в сільській 

місцевості, найчастіше суб’єктами порівнянь стають дикі звірі та худоба (разом 

88 конструкцій із 151). Це також пояснюється тим, що у свідомості людини 
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існує опозиція між об’єктом, що позначає людину, й еталоном, що позначає 

тварину. 

Автор часто досягає гумористичного ефекту прийомом «звичайне-

непересічне». Це яскраво простежуємо в групі компаративів з історично-

архаїчним значенням, де звичні людські вчинки порівнюються з важливими 

історичними подіями. 

Місце дії роману (с. Небесі на Закарпатті) зумовлює і побутування 

більшості порівняльних конструкцій, побудованих на основі зіставлення 

відомих на той час господарських механізмів та інших окремих матеріальних 

предметів, наприклад, із трактором, молотаркою, грамофоном, дзиґою тощо. 

Лише 15,79 % компаративів становлять ті, у яких згадано об’єкти модерного 

світу (світлофор, долари, пилосос). 

Компаративи із фітолексемами (12 %), що становлять найменшу групу із-

поміж усіх досліджуваних одиниць, автор використав із метою 

схарактеризувати зовнішні ознаки людини, зокрема ріст, розмір частин тіла, 

колір шкіри тощо, створюючи ефект комічності шляхом перебільшення або 

применшення певних особливостей. 

Усі досліджені порівняльні конструкції є яскравими зразками 

індивідуальності, оригінальності та нестандартності мислення автора. 

Цікавими для вивчення з погляду створення комічного є інвективні 

одиниці, спрямовані передавати негативні емоції та ставлення мовця до 

слухача. Здебільшого вони репрезентуються пейоративними лексемами, проте 

не завжди із різко негативним відтінком. 

Як свідчить досліджуваний матеріал (70 конструкцій), негативно 

конотоване називання персонажа може відображати певні зовнішні ознаки, 

факти його біографії, соціальний статус, певні переконання тощо. Аналіз 

інвективних номінацій персонажів засвідчив, що лайливі назвиська автор 

використовує здебільшого щодо чоловіків у зв’язку з кількісним переважанням 

персонажів маскулінного світу. Значно менше знаходимо інвективних 

фемінітивів, які здебільшого мають семантику, що вказує на жінок легкої 

поведінки, що, зрештою, є традиційним у творенні такої лексики. 
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Проаналізувавши групи іншомовної лексики, використаної в ролі 

інвективі, ми визначили, що найчастіше автор послуговується у творі 

російськомовними висловами. Гумористично-іронічний ефект створює 

компонування української вимови російських слів та діалектної лексики. 

Отже, сміхова культура українців свідчить про важливе місце комічного в 

житті народу, оскільки сприяє спілкуванню, допомагає більш спокійно 

сприймати певні ситуації, зрештою – опиратися примусу, силі тощо.  
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