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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Дослідження мови  в контексті діалогу культур і цивілізацій набуває 

вагомого значення на початку ХХІ ст. Мова, що містить у собі багатовікові 

зусилля людства, є продуктом культури, її складником та обов’язковою 

умовою існування. Вивчення взаємозв’язку національної мови та 

національної культури стає вельми актуальним в епоху глобалізації та 

переходу від системоцентричної парадигми в дослідженнях мови до 

антропоцентричної, яка експлікується в національно-мовній картині світу, 

зокрема, німецькомовній, що поєднує в собі лінгвокультурологічні здобутки 

Німеччини, Австрії та Швейцарії. 

Комічне як невід’ємна частина національної культури становить 

продуктивну галузь для досліджень мовної картини світу, а одним із 

найпродуктивніших жанрів сучасного комічного тексту стає анекдот, в якому 

висвітлюється національна специфіка лінгвокультурного середовища. Як 

продукт когнітивної діяльності людини сучасний анекдот є найбільш 

популярним репрезентантом стереотипних уявлень про національну 

культуру, мову й характер. Своєю чергою, етнокультурний стереотип втілює 

властиві повсякденній свідомості уявлення про власний і чужий народи, 

підсумовує культурні особливості та виражає емоційне ставлення до об’єкта, 

відтворюючи ціннісну картину світу етнічної спільноти. 

Дисертаційне дослідження присвячено вивченню етнокультурних 

стереотипів у німецькомовному побутовому анекдоті та являє собою 

синергетичний аналіз системних характеристик у їхній органічній єдності, 

зокрема структурно-семантичного, когнітивно-прагматичного та 

лінгвокультурологічного підходів. Етнокультурні стереотипи слугують 

моделями репрезентації в національній свідомості образів представників 

інших лінгвокультурних спільнот у контексті канонів власного світогляду, 

виступаючи, таким чином, орієнтиром у  глобальній картині світу й 

актуалізуючи правила комунікативної поведінки. Започаткований у 

дисертації підхід до розгляду німецькомовного побутового анекдоту як 

механізму крос-культурної соціальної взаємодії в аспекті міжетнічних 

контактів дозволяє дослідити функціонування етнокультурних стереотипів як 

інтегративного явища на лінгвальному та екстралінгвальному рівнях. 

Актуальність обраної теми зумовлена необхідністю вивчення мовної 

репрезентації етнокультурних стереотипів з погляду на мовні й 

екстралінгвальні інструменти утворення комічного ефекту в текстах 

німецькомовних анекдотів, що мають високу етнокультурну значущість. 

Системного аналізу потребує німецькомовний побутовий анекдот, його 

текстово-дискурсивні та когнітивні аспекти. Поза увагою дослідників  також 

залишаються й базові чинники репрезентації етнокультурних стереотипів у 

текстах малої форми та засоби їхньої реалізації в тексті анекдоту. 

Зв’язок роботи з науковими темами. Проблематика дисертації 

відповідає комплексній науковій темі факультету іноземної філології 
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Запорізького національного університету «Когнітивно-комунікативні та 

лінгвокультурологічні параметри дослідження мовних одиниць» (номер 

державної реєстрації 0113U000807), затвердженій Міністерством освіти і 

науки України. 

Мета дослідження полягає у виявленні й комплексному вивченні 

лінгвальних та лінгвокультурних засобів репрезентації етнокультурних 

стереотипів у тексті німецькомовного побутового анекдоту. 

Поставлена мета передбачає необхідність виконання таких завдань: 

– визначити теоретико-методологічні засади комічного з позиції 

міждисциплінарного підходу; 

– проаналізувати сучасний німецькомовний побутовий анекдот як 

мовленнєвий жанр та текстотип, описати когнітивний процес обробки тексту 

анекдоту; 

– висвітлити інтердисциплінарний характер поняття «стереотип», 

встановити його функції та властивості в міжкультурному спілкуванні, 

надати таксономію етнокультурних стереотипів та охарактеризувати 

особливості функціонування автостереотипів та гетеростереотипів у 

німецькомовному побутовому анекдоті; 

– з’ясувати характеристики німецькомовного етнічного анекдоту за 

умови актуалізації ознаки етнічності та проаналізувати роль 

лінгвокультурного складника, визначити екстралінгвальні чинники та 

параметри, що впливають на зображення національного характеру в тексті 

анекдоту; 

– виявити культурні цінності німецькомовного суспільства та головні 

ціннісні аспекти, за допомогою яких висвітлено національні риси характеру 

німців, австрійців та швейцарців у тексті анекдоту; 

– виокремити мовні засоби репрезентації етнокультурних стереотипів на 

фонографічному, лексико-семантичному, синтаксичному та текстово-

дискурсивному рівнях. 

Об’єктом дослідження є сучасний німецькомовний анекдот етнічної 

тематики. Вибір тексту анекдоту як об’єкта дослідження зумовлений тим, що 

саме цей жанр комічного надає унікальний матеріал для аналізу 

функціонування етнокультурних стереотипів у процесі міжкультурної 

комунікації. 

Предмет дослідження – засоби мовної репрезентації етнокультурних 

стереотипів у німецькомовному побутовому анекдоті. 

Джерелами фактичного матеріалу є тексти 2078 німецькомовних 

анекдотів, відібраних зі збірок та електроних сайтів за період 2000-2014рр. 

обсягом понад 1200 сторінок. 

Методологічною базою дисертаційної роботи є комплексний підхід, 

який дозволяє розкрити розмаїтість проявів досліджуваного об’єкта, 

визначити місце предмета вивчення в сучасній лінгвістиці. За допомогою 

таких загальнонаукових методів, як історичний, структурно-функціональний, 

системно-синергетичний, метод моделювання, аналізу та синтезу, доведено, 



3 
 

що на початку ХХІ ст. анекдот як інтернаціональне та міждисциплінарне 

явище є одним із найбільш продуктивних жанрів комічного дискурсу, у 

якому знаходить висвітлення національно-культурна специфіка певного 

лінгвокультурного середовища. Етнокультурні стереотипи, що формують 

підвалини для створення етнічних анекдотів, є особливо вагомими для 

процесу ефективної міжкультурної комунікації представників етнічних 

спільнот. 

Застосування загальнолінгвістичних методів – діахронічного, 

феноменологічного, герменевтичного, когнітивно-прагматичного, дискурс-

аналізу, дистрибутивного та диференційного аналізів – сприяло дослідженню 

функціонування етнокультурних стереотипів у тексті німецькомовного 

побутового анекдоту з урахуванням мовленнєво-текстоутворювальних ознак та 

підтексту  в  сучасних суспільно-культурних обставинах та історичних умовах. 

При дослідженні мовної репрезентації стереотипів у текстах етнічних 

анекдотів застосовано суто філологічні методи, зокрема, лінгвостилістичний, 

лінгвокультурологічний, етносемантичний, аналіз тексту, інтент- та контент-

аналіз, прийоми інтерпретації та контекстуалізації, лінгвістичне та 

лінгвокультурологічне коментування змісту тексту, аналіз вільних стратегій 

та вільних асоціацій, що дозволило виявити найбільш значущі 

культурологічні та мовні (фонографічні, лексико-семантичні та синтаксичні, 

текстово-дискурсивні) засоби репрезентації етнокультурних стереотипів у 

тексті німецькомовного побутового анекдоту. 

Наукова новизна дисертації визначається об’єктом та предметом 

дослідження і полягає в тому, що в роботі вперше проаналізовано комічний 

дискурс у міждисциплінарному висвітленні з опорою на особливості його 

різновидів та засоби їх репрезентації; застосовано синергетичний підхід для 

дослідження німецькомовного побутового анекдоту з позицій 

етнолінгвістики, когнітивної лінгвістики, лінгвокультурології та 

функціональної лінгвостилістики; охарактеризовано й описано 

лінгвокогнітивні та лінгвопрагматичні механізми реалізації етнокультурних 

стереотипів у міжкультурному спілкуванні на матеріалі німецькомовного 

побутового анекдоту; здійснено аналіз функцій етнонімів у тексті 

німецькомовного анекдоту та подано їхню класифікацію; розкрито 

екстралінгвальні параметри етнічного анекдоту, наголошено на визначальній 

ролі фонових знань та контекстуального аналізу в процесі когнітивного 

сприйняття німецькомовного побутового анекдоту;  типологізовано 

етнокультурні стереотипи представників німецькомовних спільнот на тлі 

базових культурних цінностей суспільства; виокремлено та описано 

фонографічні, лексико-семантичні, синтаксичні й текстово-дискурсивні 

засоби репрезентації етнокультурних стереотипів та визначено їхній 

прагматичний потенціал. 

Теоретичне значення дослідження визначається внеском у такі галузі 

лінгвістики, як дискурсологія, когнітивна лінгвістика, лінгвістика тексту, 

функціонально-комунікативна стилістика, металінгвістика. Дослідження 
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сучасного німецькомовного анекдоту як текстотипу зі стійкою 

композиційною структурою істотно поглиблює результати комплексного 

вивчення дискурсу комічного і текстів малої форми комічного жанру. 

Інтердисциплінарний підхід до аналізу теорій функціонування стереотипів в 

анекдоті на етнокультурному підґрунті є внеском у галузь етнолінгвістики. 

Синергетичний підхід, що поєднує структурно-семантичний, когнітивно-

прагматичний та лінгвокультурологічний підходи, сприяє подальшому 

розвитку прагмалінгвістики та сучасної лінгвокультурології. 

Практичне значення роботи. Методика комплексного аналізу мовної 

репрезентації етнокультурних стереотипів у тексті німецькомовного 

анекдоту на основі синергетичного підходу має міждисциплінарний характер 

і може бути використана при складанні планів навчальних курсів з 

лінгвокультурології (розділи «Мова та культура», «Лінгвокультурологічний 

аналіз мовних сутностей»), етнолінгвістики (розділи «Антропологічна 

лінгвістика», «Мовні одиниці в етнолінгвістичному контексті»), загального 

мовознавства (розділи «Когнітивна лінгвістика», «Лінгвістика тексту»), 

історії німецької мови (розділи «Мовна картина світу давніх германців», 

«Ономастичні реалії давніх германців»), міжкультурної комунікації (розділи 

«Мова та культура у міжкультурній комунікації», «Мовна комунікація в 

етнокультурному аспекті»), при викладанні курсів стилістики німецької мови 

(розділи «Лінгвостилістичний аналіз комічного тексту», «Мовностилістичні 

засоби виразності німецькомовних текстів з гумористичною тематикою») та 

у практичному курсі сучасної німецької мови. Використані в роботі підходи 

й запропоновані методи аналізу можуть бути застосовані для дослідження 

етнокультурних стереотипів у будь-якому емпіричному матеріалі. Практичні 

здобутки наукового дослідження мають перспективи використання в 

навчально-методичній роботі при укладанні навчальних та методичних 

посібників, а також у науково-дослідницькій діяльності студентів та 

аспірантів. 

Апробація результатів дослідження. Основні наукові положення 

дисертаційної роботи пройшли апробацію на міжнародних, всеукраїнських 

наукових, методичних та науково-практичних конференціях, зокрема: «XIV 

підсумкова науково-практична конференція викладачів МДУ» (Маріуполь, 

2012, 2013), «Мова і соціум: Етнокультурний аспект» (Бердянськ, 2013), 

«Перші Почепцовські читання» (Київ, 2013), «Филология, искусствоведение 

и культурология: актуальные вопросы и тенденции развития» (Новосибірськ, 

2013), «Society for cultural and scientific progress in central and eastern Europe: 

International scientific and professional conference «Modern problems of 

education and science» (Budapest, 2013), «Актуальные вопросы теории и 

практики филологических исследований» (Прага, 2013), «Дискурс у 

сучасному науковому, соціокультурному та інформаційному просторі» 

(Маріуполь, 2013), «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» (м. 

Харків, 2014 р.), «Актуальні проблеми сучасної германської та романської 

філології» (Луганськ, 2014), «Актуальні проблеми термінознавства романо-
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германської філології та перекладу» (Чернівці, 2014), «Українська 

германістика в діалозі традиції та новаторства» (Львів, 2014), «Мови та 

літератури у полікультурному суспільстві» (Маріуполь, 2014), «Формула 

компетентності сучасного перекладача» (Київ, 2015), та на наукових 

семінарах аспірантів МДУ (Маріуполь, 2013, 2014). 

Публікації. Основні положення, результати і висновки дисертаційної 

роботи викладено в 18  наукових працях, 6 із яких опубліковано у фахових 

наукових виданнях України, 3 – у закордонних виданнях. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, додатків і списку використаних джерел (350 позицій). 

Загальний обсяг дисертації – 214 сторінки, з них 250 сторінок основного 

тексту. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено мету, 

завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження, окреслено джерельну  базу, 

висвітлено  наукову новизну, теоретичне і практичне значення роботи, 

подано відомості про апробацію результатів та зазначено кількість 

відповідних публікацій.  

 У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження 

гумору в німецькомовному побутовому анекдоті» висвітлено основні 

напрямки тлумачення категорії комічного та особливості функціонування 

комічного дискурсу в сучасній лінгвістичній парадигмі. Особливу увагу 

приділено дослідженню німецькомовного побутового анекдоту як різновиду 

тексту малої форми категорії комічного з позиції інтердисциплінарного 

підходу. Підкреслено важливість вивчення категорії комічного як однієї з 

найскладніших проблем загальногуманітарного плану в сучасному 

мовознавстві, зокрема, когнітивній лінгвістиці, лінгвокультурології та 

прагмалінгвістиці. Антропоцентрична спрямованість наукових інтересів 

зумовлює актуальність лінгвістичних досліджень, присвячених вивченню 

засобів вербалізації комічного. 

Наукове осмислення комічного має давню традицію, що сягає ще часів 

Аристотеля. Г. Гегель, С. Кьєркегор розглядали комічне з різних боків - як 

певне суб’єктивне відношення до світу та як засіб подолання трагічного. 

Комічне як єдину естетичну форму смішного визначали К. Гросс і Т. Ліппс. 

Основні концепції комічного розроблялися у працях 3. Фрейда, М. 

Мінського, А. Кестлера, А. Н. Лука, А. В. Дмитрієва та ін. На 

мікросоціальному рівні розвідки, пов’язані з дослідженням комічного  в 

конкретному суспільстві або типі суспільства, здійснювали Л. Карасьов, М. 

Рюміна, Ю. Борєв, C. Davies. 

З позиції дискурсу як мисленнєво-комунікативної діяльності, що поєднує 

екстралінгвальні та лінгвістичні фактори, «дискурс комічного» є текстом, 

який має певний лінгвістичний та екстралінгвальний інвентар реалізації 
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домінуючої глибинної комічної (сміхової) інтенції й розгортається в ситуації 

сміхової та ігрової комунікації. На відміну від комічного тексту, який 

розглядається як статичний результат мовної діяльності, комічний дискурс 

включає динамічний процес як когнітивного, так і комунікативного плану, 

ситуацію (фрагмент об’єктивної реальності, на тлі якого відбувається 

вербальний акт комунікації) та результат мовної діяльності. Дискурс 

комічного має власні мовні особливості (мовні маркери гумору, сатири, 

сарказму, іронії, трагікомічного), власну стилістичну та тематичну 

специфіку, певні стереотипні уявлення, які формуються ціннісними 

домінантами та ключовими концептами, що відображають менталітет нації, 

соціальної групи або особистості, своєрідні жанри та форми, інструментарій 

трансформацій комічного (лінгвістичні та екстралінгвальні механізми), 

інтенсифікатори комічного (стилістично-риторичні прийоми, стереотипні 

уявлення, асоціативні механізми) тощо. 

Дослідженням анекдоту як комічного тексту малої форми переймалось 

низка вчених: з позицій теорії мовленнєвих жанрів (О. Я. Шмельова і О. Д. 

Шмельов) увагу сфокусовано на мовній специфіці анекдоту; з позиції 

прагматики (А. Вежбіцька) анекдот кваліфіковано як комунікативний акт; з 

позицій лінгвокультурології та етнології (Є. Курганов А. Ф. Білоусов, Г. Г. 

Слишкін, О. В. Смолицька, М. С. Каган, В. В. Хімік та ін.) визначено місце і 

роль анекдоту в процесі комунікації, його мовні особливості, психологічні 

аспекти функціонування в міжкультурному спілкуванні. 

Сучасний німецькомовний анекдот є специфічною мовною формою 

комічного, коротким сюжетом, який містить несподіваний поворот, 

виражений імпліцитними зв’язками за допомогою подвійного змісту, що 

створює комічний ефект. Залежно від способу формування німецький 

побутовий анекдот може бути референціальним / ситуативним і мовним / 

лінгвістичним. Специфіка сучасного німецькомовного побутового анекдоту 

полягає у наявності  у нього двох статусів: фольклорного тексту і 

мовленнєвого жанру, він є динамічною і статичною текстово-дискурсивною 

формою одночасно.  

Як модифікація фольклору анекдот характеризується анонімністю, 

вмотивованістю певною життєвою ситуацією, своєчасністю, наративністю та 

тісним зв’язком із традицією «сміхової культури». Як мовленнєвий жанр 

анекдот вирізняється сучасністю інтертекстуальністю, простотою 

сприйняття, стислістю, ігровим початком, театральністю, відтворюваністю, 

варіативністю, орієнтацією на реакцію адресата, доречністю, стереотипністю 

та соціальністю. З огляду на когнітивно-дискурсивну природу 

німецькомовний анекдот є одним із найменш досліджених типів тексту як у 

вітчизняній, так і в німецькій лінгвістиці. 

Основою формування тексту анекдоту є передтекстова база семантики, 

що включає: комічну ситуацію; пропозиційну форму комічної ситуації; 

фрагмент реальності – перцептивний образ події, що багаторазово 

повторюється в реальності. Кінцевим продуктом реалізації комічної ситуації 
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та її пропозиційної форми в тексті анекдоту є предметно-референтна ситуація 

– трансформований відповідно до комічного змісту фрагмент реальності. 

Така трансформація здійснюється насамперед за рахунок створення 

передумов, які ведуть до інтерференції скриптів (пуанту), що сприяє 

породженню комічного змісту. До механізмів репрезентації передтекстової 

бази семантики анекдоту відносяться референція, експліціювання й 

імпліціювання. Когнітивна обробка тексту анекдоту з витягом комічного 

змісту здійснюється на основі механізмів інференції – висновок, який 

формується учасниками комунікації в процесі інтерпретації й 

контекстуалізації. Інгерентною властивістю анекдоту є когнітивний механізм 

інконгруентності, який ґрунтується на порушенні норм як на 

лінгвоситуативному рівні, так і на лінгвальному рівні.  

Розуміння анекдоту через подолання когнітивного бар’єра, через зняття 

міжкультурної інтерференції, запровадження в іншу культуру свого досвіду 

та засвоєння іншокультурного соціального досвіду є вельми важливим для 

ефективного мовного діалогу культур. 

Етнічна неоднорідність представників Німеччини, поширеність німецької 

мови в країнах Європи створює передумови для вибору етнічного анекдоту 

як інструменту втілення явища стереотипізації. Стереотип є вербальним 

виразом переконання відносно соціальних груп або окремих осіб як їх 

представників. Він має форму судження, що в спрощеній, узагальненій та 

емоційній формі надає певній групі людей певних характеристик або визнає 

за нею певні манери поведінки. За всієї своєї схематичності й узагальненості 

стереотипні уявлення про іншінароди й інші культури готують до зіткнення з 

чужою культурою, послаблюють удар, зменшують культурний шок.  

Етнічні стереотипи існують у різних формах і створюють у тексті певне 

функціональне навантаження, що впливає на сприйняття стереотипного 

образу лінгвокультурного явища або представника етнічної спільноти. В 

роботі визначено особливий статус етнічних стереотипів як когнітивних 

уявлень про типовість певних ознак та рис характеру, що властиві кожному 

представнику своєї або іншої лінгвокультурної спільноти. Проаналізовано 

функціонування стереотипів у контексті національних відносин між 

представниками різних етносів, яких об’єднує спільна мова та референції до 

спільної культури. Аналіз етнічних стереотипів доводить, що вони є 

результатом етноцентричної реакції – спроби оцінювати інших людей з 

позицій тільки своєї культури. 

У другому розділі «Лінгвокультурні параметри етнічного анекдоту» 

здійснено аналіз німецькомовного побутового анекдоту етнічної тематики з 

метою з’ясування його особливостей та визначення базових характеристик за 

умови актуалізації ознаки етнічності. У цьому контексті виняткового 

значення набуваютьшляхи і засоби відображення етнічної картини світу в 

побутовому анекдоті. 

Визначено, що етнічний анекдот є коротким гумористичним текстом, в 

якому за допомогою експліцитних та/або імпліцитних засобів репрезентовано 
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риси національного характеру певного етносу. В етнічному анекдоті 

обігрується життєва або вигадана ситуація спілкування двох або більше 

представників різних етносів. 

Стереотипність стає первинною ознакою для етнічних анекдотів. 

Основною метою етнічних жартів є демонстрація неабияких здібностей, 

спритності й винахідливості оповідача. Основним об’єктом німецького 

гумору, як правило, стають характерні особливості жителів окремих регіонів 

Німеччини. Так етнічні анекдоти закріплюють ригідність існуючих 

стереотипів, у черговий раз підтверджуючи їхній зміст. У поданому нижче 

анекдоті діалектний графон «M I R G E B B E N I X !» передає емоційний 

стан представника Швабії. У тексті анекдоту графон підкреслює таку 

стереотипну якість героя, як жадібність. Аналіз досліджуваного матеріалу 

доводить, що багатокомпонентні графони спотворюють фонетичну норму 

«Wir geben nicht – Mir gebbe nix», а також відображають просодичні 

особливості вимови «MIR (ICH)», «GEBBE (GEBE)», «NIX (NICHT)» з 

метою підсилення емоційного стану персонажів. 

Eine Gruppe von Schwaben machen sich auf zum Bergsteigen. Kurz vorm 

Gipfel fallen sie in eine 40 Meter tiefe Gletscherspalte. Als sie nach 2 Stunden 

vermißt werden, schickt das Deutsche Rote Kreuz einen Suchtrupp los. Nach 

weiteren 2 Stunden werden sie gefunden. Daraufhin ruft einer der Retter in die 

Gletscherspalte: Haaalllooooo, wir sind vom Roten Kreuz! 

Daraufhin ein Schwabe zurück:M I R G E B B E N I X !!!!!!!!! 

Виділено основні характеристики німецькомовного етнічного анекдоту за 

умови актуалізації ознаки етнічності: експліцитний та імпліцитний способи 

репрезентації рис національного характеру; різноманіття форми тексту 

(анекдот-оповідання, анекдот драматургічного типу, анекдот-загадка ). 

У роботі наголошено на доцільності застосування терміна «етнокультурні 

стереотипи» для позначення когнітивних уявлень про типовість певних ознак 

та рис характеру, властивих кожному представникові своєї або іншої 

лінгвокультурної спільноти, на відміну від більш усталених термінів 

«культурні стереотипи» або «етнічні стереотипи». Їх формування зумовлене 

як зовнішніми факторами, так і внутрішніми факторами. Вони виникають 

завдяки зіставленню, хоча цей зв’язок не завжди усвідомлюється його носієм. 

Унаслідок аналізу виділено інформативні, системоутворюючі та 

інституціональні функції етнокультурних стереотипів в сучасному анекдоті. 

Джерелом етнокультурних стереотипів виступають реальні міжетнічні 

відносини (співробітництво або суперництво, домінування або 

підпорядкування), від характеру яких залежать зміст, емоційне забарвлення й 

істинність стереотипів. 

Залежно від етнічного походження носіїв (свої-чужі) етнокультурні 

стереотипи поділяють на дві основні групи: автостереотипи та 

гетеростереотипи. Авто- й гетеростереотипи зумовлюють характер 

міжкультурної комунікації, сприяючи формуванню образів «гарних» і 

«поганих» народів і забезпечуючи в такий спосіб позитивні або негативні 
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результати комунікації, завдяки чому реалізується національно-культурна 

специфіка анекдотів. Звернення до жанру «анекдот» з позиції репрезентації 

авто- й гетеростереотипів етнічної спільноти дозволяє по-новому розглянути 

проблеми самоідентифікації нації та її істинних цінностей. 

Мовна картина німецького гумору актуалізує переживання національної 

ідентичності за допомогою коротких гумористичних текстів. У дослідженні 

корпус німецькомовних побутових анекдотів етнічної тематики було 

поділено на декілька умовних груп, які містять основні когнітивні ознаки, що 

формують ціннісну зону етнокультурних стереотипів. У результаті такої 

класифікації доведено, що ідентичність як психологічна проблема 

викристалізовується через такі фундаментальні поняття культури, як 

«соціальне», «фізіологічне», «матеріальне» й «духовне». 

Класифікація корпусу анекдотів свідчить, що німецькомовні нації мають 

власні цінності, особливості поведінки та сприйняття світу, що обґрунтовано, 

насамперед, особливостями генезису, а саме, формуванню нової спільноти з 

різних етнічних груп у відносно короткий історичний період. Німецький 

етнос становить собою поєднання окремих етнічних груп та індивідів, що 

зберігають етнічну самобутність та індивідуальні особливості в процесі 

етнокультурної взаємодії. Розмаїтість етнічного складу в Німеччині, 

Швейцарії знаходить вияв не лише в превалюванні загального над частковим, 

але й у множинній ідентичності, створюючи картину світу «чужого» в 

контексті творення. 

У дослідженні виділено функціональні типи етнокультурних стереотипів – 

стереотипи-образи та стереотипи-ситуації. Стереотип-образ як вид 

лінгвоментального стереотипу є результатом типізації та спрощення уявлень 

про певних представників німецьких націй: німця, австрійця, швейцарця. Він 

формується на основі стійкого змісту (ментального стереотипу) та відносної 

вербальної форми. Стереотип-ситуація – це вид лінгвоментального стереотипу, 

заснований на спрощеному типізованому уявленні про певну ситуацію, що 

відбувається в реальності або створює її. Засадниче ментальне уявлення 

формується стійкою сукупністю найбільш типових, передбачуваних асоціацій і 

пропозиційних зв’язків, що фіксує образ відповідної ситуації в анекдоті. 

Одним із базових чинників зовнішнього прояву етнічної самосвідомості 

виступає самоназва – етнонім, присутній у переважній більшості етнічних 

анекдотів та є чинником стереотипізації етнічної свідомості. Застосування 

диференціального аналізу при вивченні етнонімів сприяло виявленню 

формальних та змістових ознак на основі парадигматичних відношень лексичних 

одиниць цієї групи факторів (національна, територіально-географічна належність 

людей та етимологічний складник). 2142 етноніми, згруповані за національним 

походженням анекдоту (німецький, австрійський, швейцарський), було 

розподілено на п’ять груп: власне етноніми (18%); регіональні етноніми (46%); 

етнофолізми (2%); топоніми (26%); антропоніми (8%). У центрі етнонімічного 

поля перебувають регіональні етноніми, а на периферії – етнофолізми. Ближче до 

центру розташовані власне етноніми, топоніми й антропоніми. 
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Поле етнонімів відображає досвід етносу не тільки в сприйнятті самого 

себе або інших народів, але в значеннєвому відношенні виражає також 

погляд на інший народ. Доведено, що в тексті німецькомовного етнічного 

анекдоту етноніми відображають фрагменти мовної картини світу 

німецькомовної спільноти, тому що вказують на національні, регіональні, 

топонімічні, антропонімічні й ціннісні характеристики, формують образ 

людини іншої етнокультури. 

Дослідження механізмів етнокультурної стереотипізації в анекдоті 

дозволяє виявити універсальне й унікальне в національній комунікативній 

свідомості різних народів, бо розмаїтість етнічного складу в Німеччині, 

Австрії, Швейцарії виявляється не тільки в превалюванні загального над 

частковим, але й у множинній ідентичності. Серед таких механізмів виділено 

інтертекстуальність, фонові знання та контекстуальний аналіз. 

Прийом інтертекстуальності (алюзії, цитати, прецедентні явища та 

персонажі) відображає специфіку актуальної культурної ситуації, тому що в 

процесі формування анекдоти вбирають у себе й переробляють не тільки 

реальні, але всі можливі прецедентні феномени і текстові ремінісценції.  

У дослідженні виділено та описано засоби реалізації лінгвокультурного 

складника в тексті анекдоту. За допомогою дистрибутивного аналізу було 

класифіковано основні категорії фонових знань, присутні у тексті анекдоту, 

за їхніми синтагматичними властивостями. Цей метод спрямований на 

встановлення характеристик і функціональних властивостей мовної одиниці з 

урахуванням її оточення (дистрибуції), репрезентованого одиницями того 

самого рівня мовної системи, що сприяло створенню мозаїки понятійного 

поля реалій, дослідженню останніх в історичному та діахронічному аспекті. 

У роботі фонові знання, присутні в тексті анекдоту, класифіковано за 

змістовими характеристиками, що формують понятійне поле: 

1) історичне тло (9 %), що включає відомості про історичний розвиток 

певного етносу; 2) культурне тло (10 %), що включає відомості про культуру 

суспільства; 3) соціальне тло (61 %), що включає знання про особливості 

соціальної структури й життя суспільства; 4) етнокультурне тло (12 %), що 

включає інформацію про побут, традиції, свята, тобто знання про етнічний 

устрій і спосіб життя, стереотипи й традиції, про основні риси національного 

характеру тощо; 5) природознавче тло (9 %), до якого ми належать реалії, що 

описують об’єкти фізичної географії, природні явища, які не зазнають змін у 

процесі еволюції та є сталими. 

Доведено, що культурні традиції, історичні зміни, соціально-економічні 

фактори впливають на інтерпретацію тексту німецькомовного анекдоту. 

Недостатні фонові знання або відсутність таких у цій галузі призводять до 

певних труднощів у комунікативному процесі. 

Третій розділ «Гумористична репрезентація стереотипів 

німецькомовних етносів» у німецькому побутовому анекдоті» присвячений 

вивченню етнокультурної та мовної репрезентації стереотипів у тексті 

німецькомовного анекдоту. Розроблено класифікацію базових аспектів 
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культурних цінностей, які відтворюють німецьку національну ідентичність: 

фізіологічний аспект, духовний аспект, матеріальний аспект, соціальний 

аспект. Доведено, що універсальні цінності сприймаються здебільшого через 

призму національної культури, особливим чином трансформуючись та 

актуалізуючись. 

Результати дослідження свідчать, що найбільш численними серед 

німецькомовних побутових анекдотів є ті, в яких репрезентовано духовний 

аспект. Другими за частотністю є соціальний та матеріальний аспекти. 

Фізіологічному аспекту присвячено найменшу кількість анекдотів. 

Дослідження ціннісного складника німецькомовних анекдотів сприяло 

також виділенню стереотипів німецькомовних етнічних меншин, що 

найчастіше підлягають висміюванню. Найбільш численними серед 

німецькомовних побутових анекдотів є ті, в яких репрезентовано духовний 

аспект (52%). Культурні цінності, а саме релігія та мораль, освіта та 

освіченість, норми поведінки і культури, є предметом гордості німецького 

етносу. Тому німецькі анекдоти висміюють здебільшого образи 

представників федеральних земель Німеччини щодо їх ставлення до 

культурно-духовних цінностей у карикатурному та гіперболізованому 

вигляді. 

Другими за частотністю йде соціальний (20%) та матеріальний (18%) 

аспекти, фізіологічний аспект становить лише 10% від загальної кількості 

анекдотів. При описі зовнішнього вигляду та фізично-тілесних особливостей 

німців переважає емоційний складник, що характеризується своєю 

мінливістю та суб’єктивністю. Німців зображено в німецькомовних 

побутових анекдотах як некрасивих й непривабливих людей: шваби схожі на 

мавп, у саксонців червоні носи, для швабських жінок комплімент щодо їх 

гарного вигляду є найприємнішим.  

В австрійському анекдоті висміюються найчастіше духовний (58%) та 

соціальний (30%) аспекти, менш популярними у мешканців Австрії є 

анекдоти, які стосуються фізіологічного (2%) та матеріального (10%) 

аспектів. Серед анекдотів про швейцарців об’єктом висміювання найчастіше 

є духовний (43%), соціальний (25%) та матеріальний (22%) аспекти, 

фізіологічний аспект згадано в незначній кількості анекдотів (10%).  

Разом із тим швейцарці рідко глузують зі стереотипних образів, 

пов’язаних із культурними особливостями, нормами поведінки й культури, 

міжособистісними відносинами. У тій або іншій формі стереотипи 

отримують мовне вираження – у вигляді слів, словосполучень, фразеологічно 

або синтаксично зумовлених конструкцій, що одержують певну лінгвістичну 

інтерпретацію. Виявлення способів та засобів, за допомогою яких 

передається інформація про стереотипні властивості представників 

німецькомовних етнічних спільнот, є одним із основних завдань 

лінгвістичного аналізу. 

Серед мовних засобів створення комічного ефекту (фонетичні, 

семантичні, словоутворювальні, стилістичні, граматичні і фразеологічні) 
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найбільший потенціал для реалізації комічного ефекту мають ті, механізм 

створення яких ґрунтується на зіставленні протилежних, непорівнянних 

значень. Посилення комічного відтінку висловлювання відбувається за 

рахунок одночасного використання декількох зображувально-виразових 

засобів реалізації комічного в межах одного речення або абзацу. 

Визначено частотність використання мовних засобів, у яких 

репрезентовано етнокультурні стереотипи на різних рівнях. Так, найбільш 

продуктивним у цьому плані є лексико-семантичний рівень (40%), меншою 

мірою – текстово-дискурсивний (24%) та синтаксичний рівні (20%), найменш 

продуктивним є фонографічний рівень (16%).Серед фонографічних засобів, 

що беруть участь у репрезентації комічного дискурсу в етнічному анекдоті, 

найчастотнішими є шиболет (57%), омофони (12%), капіталізація (9%), 

ономатопія або звуконаслідування (9%) та графон (9%).На лексико-

семантичному рівні найчастотнішими є метонімія (13%), омонімія (12%), 

полісемія (11%), каламбур (9%), сілепс або осциляція (8%), оказіоналізми та 

неологізми (7%), метафора (7%) та евфемізми (6%). 

Лексико-семантичний рівень репрезентації етнокультурних стереотипів є 

найбільш значущим для організації тексту анекдоту. Адже він поєднує в собі 

дослідження слів тексту з їх значенням. На лексико-семантичному рівні з 

акумульовано підсумки когнітивно-мисленнєвого процесу представника 

етнічної спільноти, що було вироблено в процесі спілкування. 

Найхарактернішими його рисами є відкритість, формування різних 

прошарків лексики, зв’язок із різними сферами спілкування, внутрішня 

системна організованість лексики тощо. 

Синтаксичний складник лінгвістичних засобів актуалізації категорії 

комічного в текстах німецькомовних анекдотів репрезентовано 

апозіопезисом (20%), антитезою (19%), дослівним розумінням 

фразеологічних одиниць (14%), синтаксичним паралелізмом (11%), 

еліпсисом (9%), хіазмом (7%), градацією (6%).Апозіопезис, або умовчання, 

використовується  німецькомовних анекдотах для висміювання, а також 

надання стереотипних рис представникам різних націй. Він переслідує дві 

мети: дозволити адресату самому дійти висновку та зробити паузу для 

створення ефекту неочікуваності.  

Текстово-дискурсивний рівень реалізації етнокультурного складника в 

комічному тексті характеризується використанням парадоксу (55%), алогізму 

(15%), алюзії (14%) та невідповідністю причини й наслідку. Для посилення 

виразності тексту можуть одночасно використовуватися відразу кілька 

мовних засобів на декількох рівнях. У німецькомовних анекдотах комічний 

ефект досягається шляхом стилістичного прийому парадокса. Підкреслена 

загостреність формулювання наближає його до гри слів, каламбуру.  

Отже, побутовий анекдот є одним із найбільш продуктивних джерел 

формування етнічних стереотипів, що склалися в процесі міжкультурної 

комунікації представників етнічних спільнот. 
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ВИСНОВКИ 
Висвітлення та дослідження форм і способів лінгвокультурної 

репрезентації категорії комічного в сучасному німецькомовному побутовому 

анекдоті етнічної тематики на основі системно-синергетичного підходу 

дозволяє узагальнити теоретичні напрацювання з відпоідної проблеми та 

запропонувати новий шлях її вирішення. 

Комічний дискурс відіграє значну роль у антропосоціальній сфері, а його 

висвітлення з позицій міждисциплінарного підходу є вельми важливим. Він 

реалізується у формах, визначених особливостями національного характеру, 

культурними традиціями соціального устрою, естетичними ідеалами, а також 

лінгвокультурними та індивідуальними характеристиками носіїв мови. 

Стаючи регулятором міжособистісних відносин, комічне містить конотації й 

асоціації, що мають імпліцитний характер. Доведено, що дискурс комічного 

має власні мовні особливості, власну стилістичну та тематичну специфіку, 

певні стереотипні уявлення, які формуються ціннісними домінантами, 

особливі жанри та форми, власний інструментарій тощо. 

Комічний різновид дискурсу є результатом мисленнєво-комунікативної 

діяльності гумористичного характеру, підґрунтя якої створює сучасний 

німецькомовний побутовий анекдот. Дослідження містить системний аналіз 

німецькомовного побутового анекдоту, його текстово-дискурсивних та 

когнітивних аспектів. Статус анекдоту як комплексного лінгвістичного 

явища підкреслено системно-прагматичним підходом до його вивчення. 

Жанр анекдоту й текстотип анекдоту – це дві сторони (мовленнєва і мовна) 

того самого явища: анекдот як мовне, системне явище є текстотипом, як 

феномен мовленнєвих реалізацій мовних явищ – мовленнєвим жанром. 

Сприйняття анекдоту базується на таких когнітивних властивостях людської 

свідомості, як відображення навколишньої дійсності й формування 

стереотипного усвідомлення. Осягнення змісту анекдоту є однією з 

ключових засад когнітивної теорії комічного. 

Етнічний анекдот є твором для людей, що мають загальні етнічні, мовні, 

соціальні ознаки. Спрямований на осміювання представників іншої етнічної 

спільноти та побудований на стереотипному підґрунті, він характеризується 

експліцитним та імпліцитним способами репрезентації рис національного 

характеру. 

Вивчення поняття «стереотип» має інтердисциплінарний характер. 

Основними завданнями його функціонування у тексті анекдоту є 

конкретизація та спрощення сприйняття представниками одного етносу 

представників іншої спільноти. Дослідження  довело доцільність 

використання терміна «етнокультурний стереотип» для позначення 

стандартного уявлення більшості людей, що складають певний етнос, про 

осіб, що входять в іншого або до власного етносу. На зміст етнокультурних 

стереотипів впливають такі фактори: стереотипічна специфіка групи; 

соціально-політичні й економічні умови розвитку груп і особливості взаємин 

між ними; тривалість і глибина історичного контакту. 
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У роботі застосовано оригінальний підхід до створення таксономії 

етнокультурних стереотипів, побудований на синергії класифікацій, що 

існують у сучасній лінгвістиці. Зазначено, що в етнології етнокультурні 

стереотипи виконують когнітивну та ідентифікуальну функції.Здійснено 

розподіл етнокультурних стереотипів на автостереотипи та 

гетеростереотипи. Обидва види формуються у процесі безпосереднього 

міжетнічного спілкування, в якому анекдот відіграє вагому роль. 

 Протиставлення позитивних характеристик, приписуваних своєму 

народу, й негативних якостей, якими наділяються представники інших націй, 

пов’язано із прагненням захистити групові цінності, засвідчити свою 

несхожість і індивідуальність. Звернення до жанру побутового анекдоту з 

позицій репрезентації авто- й гетеростереотипів німецькомовної спільноти 

дозволяє по-новому поглянути на проблеми самоідентифікації 

німецькомовних етносів. 

У дослідженні зазначено, що етносом може бути тільки така група людей, 

що усвідомлює себе як таку й протиставляє себе іншим етнічним 

утворенням. Цьому процесу сприяє референція до терміну «етнонім», що має 

вагоме конотативне значення у дослідженні етнокультурних стереотипів в 

побутовому анекдоті. П’ять типів етнонімів (власне етноніми, регіональні 

етноніми, етнофолізми, топоніми, антропоніми), що виділено в роботі, 

відображають фрагменти мовної картини світу німецькомовної спільноти, 

оскільки вказують на національні, регіональні, топонімічні, антропонімічні й 

ціннісні характеристики, формують образ людини іншої етнокультури. 

Основними екстралінгвальними засобами репрезентації етнокультурних 

стереотипів у тексті німецькомовного анекдоту етнічної тематики є 

інтерпретація фонових знань (реалій) та контекстуальний аналіз. У межах 

дослідження було виділено 5 типів актуалізації різних складників фонових 

знань: географічні, етнографічні, суспільно-політичні (історичні), 

ономастичні, культуроніми. Серед особливостей вживання реалій тексті 

німецькомовного анекдоту виокремлено такі: реалія властива лише одному 

мовному колективу, а в іншому вона відсутня; реалія присутня в обох мовних 

колективах, але в одному з них вона має додаткове значення; у різних 

суспільствах подібні функції здійснюються різними реаліями. У 

німецькомовній культурі анекдоти містять неабиякий «контекстуалістський» 

потенціал, що відображає культурні змісти, актуальні для певного 

співтовариства, і обслуговує потреби його учасників (у тому числі потреби в 

самоідентифікації) та враховує контекст ситуації, у межах якої відбувається 

міжкультурне спілкування. Таким чином, конгруентність фонових знань та 

контекстуальність ситуації є запорукою успішного комунікативного процесу. 

Сучасна парадигма дослідження мовних явищ через лінгвокультурний 

складник зумовлює необхідність зосередження уваги на лінгвостилістичних 

засобах репрезентації етнокультурних стереотипів у текстових джерелах. В 

етнічних анекдотах німецькомовного походження такими засобами є різні 

фонографічні, синтаксичні, лексико-семантичні та текстово-дискурсивні 
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прийоми. Залежно від установки адресанта вони збагачують основне 

значення лексичної, граматичної або текстової одиниці додатковими 

конотаціями, що містять комічний підтекст, завдяки своєму емоційно-

експресивному забарвленню. Відзначено посилення комічного відтінку 

висловлювання за рахунок одночасного використання декількох 

зображувально-виразових засобів реалізації комічного в межах одного 

речення або абзацу. 

Вивчення анекдотів у лінгвістиці спирається не тільки на особливості 

мовного та мовленнєвого спілкування комунікантів, але й на висвітлення 

цінностей, норм поведінки та стереотипів, що є релевантними для певного 

етносу або нації. Ціннісні компоненти трансформуються в текстах анекдоту 

на одному або декількох рівнях, завдяки чому стереотипи представників 

німецькомовної спільноти набувають додаткових властивостей. Базовими 

аспектами культурних цінностей, які відтворюють німецьку національну 

ідентичність, є фізіологічний, духовний, матеріальний, соціальний. 

Стереотипи національного характеру викристалізовуються через 

превалювання духовного та соціального аспектів, нейтралізацію 

матеріального аспекту та нехтування фізіологічним аспектом у текстах 

німецькомовних анекдотів етнічної тематики. 

Вивчення засобів репрезентації етнокультурних стереотипів у текстах 

німецькомовних побутових анекдотів відкриває перспективи для подальших 

досліджень щодо систематизації та уточнення наявних положень теорії 

комічного з урахуванням лінгвокультурного складника; дослідження 

невербальних засобів репрезентації етнокультурних стереотипів у 

фольклорних текстах; аналізу прийомів інтертекстуальності як яскравого 

засобу актуалізації категорії комічного в дискурсі німецькомовного соціуму; 

дослідження функціонування етнокультурних стереотипів у текстах 

побутових анекдотів інших категорій та специфіки функціонування 

лінгвістичних засобів їх репрезентації на різних рівнях; укладання «Словника 

німецького гумору» та «Словника національно-культурних реалій 

німецькомовного суспільства» із дефініціями та прикладами, написання 

підручника з лінгвокультурології німецької мови з лінгвістичним та 

етнокультурологічним аналізом текстів анекдотів. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Бассай С. М. Мовна репрезентація етнокультурних стереотипів у 

німецькомовному побутовому анекдоті. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – Запорізький національний 

університет. – Запоріжжя, 2016. 

У дисертаційному дослідженні розглянуто проблеми функціонування 

етнокультурних стереотипів у німецькомовному побутовому анекдоті на 

сучасному етапі в їх синергетичній єдності.  

Робота є першим комплексним дослідженням німецькомовного 

побутового анекдоту в лінгвістиці німецької мови зі застосуванням 

синергетичного підходу з позицій етнолінгвістики, когнітивної лінгвістики, 

лінгвокультурології та функціональної лінгвостилістики. Уперше визначено 

екстралінгвальні параметри етнічного анекдоту з наголосом на панівній ролі 

фонових знань та контекстуального аналізу в процесі когнітивного 

сприйняття німецькомовного побутового анекдоту, типологізовано 

етнокультурні стереотипи представників німецькомовних спільнот на тлі 

базових культурних цінностей суспільства, висвітлено фонографічні, 

лексико-семантичні, синтаксичні й текстово-дискурсивні засоби 

репрезентації етнокультурних стереотипів та їх прагматичний потенціал. 

За даними дослідження, комічний дискурс зумовлений особливостями 

національного характеру, культурними традиціями соціального устрою, 

естетичними ідеалами, а також лінгвокультурними й індивідуальними 

характеристиками носіїв мови. Сучасний німецькомовний побутовий анекдот 

як форма комічного розглядається з урахуванням етнокультурного й 

соціокультурного складників.  

Побутовий анекдот етнічної тематики є одним з найбільш переконливих 

джерел, що підтверджують існування національного характеру за допомогою 

руйнування стереотипів, які склалися в процесі міжкультурної комунікації 

представників етнічних спільнот. Він характеризується експліцитним й 

імпліцитним засобом репрезентації рис національного характеру, набуває 
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різних форм та відображає властивості національного характеру, 

інтелектуальні й ментальні особливості, темперамент, традиційні способи 

вираження емоцій представників відповідної культури. 

У роботі висвітлено способи відображення в семантичній структурі 

німецькомовного побутового анекдоту цінностей, властивих німецькомовній 

культурі (фізіологічний аспект, духовний аспект, матеріальний аспект, 

соціальний аспект). Засобами реалізації категорії комічного в етнічних 

анекдотах німецькомовного походження слугують різні фонографічні, 

синтаксичні, лексико-семантичні та текстово-дискурсивні прийоми. В 

залежності від установки адресанта вони збагачують основне значення 

лексичної, граматичної або текстової одиниці додатковими конотаціями, що 

містять комічний підтекст, завдяки своєму емоційно-експресивному 

забарвленню. 

Ключові слова: комічний дискурс, синергетичний підхід, етнічний 

анекдот, етнокультурний стереотип, національна ідентичність, мовна картина 

світу, інтертекстуальність, контекстуальний аналіз, етнонім, культурні 

цінності, засоби реалізації комічного. 
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Бассай С. Н. Языковая репрезентация этнокультурных стереотипов 

в немецкоязычном бытовом анекдоте. – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

науках по специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский 

национальный университет. – Запорожье, 2016. 

В диссертационном исследовании рассмотрены проблемы 

функционирования этнокультурных стереотипов в немецкоязычном бытовом 

анекдоте на современном этапе в их синергетическом единстве, что 

обуславливает применение структурно-семантического, когнитивно-

прагматического и лингвокультурологического подходов. Впервые 

предлогаемый в диссертационной работе подход к рассмотрению 

немецкоязычного бытового анекдота как механизма кросс-культурного 

социального взаимодействия в аспекте межэтнических контактов позволяет 

исследовать это интегративное явление на лингвистическом и 

экстралингвальном уровнях. 

По данным исследования, что комический дискурс определяется 

особенностями национального характера, культурными традициями 

социального строя, эстетическими идеалами, а также лингвокультурными и 

индивидуальными характеристиками носителей языка. 

Современный немецкоязычный бытовой анекдот, как форма комического 

рассматривается с учетом этнокультурной и социокультурной составляющей.  

В работе освещены способы отображения в семантической структуре 

немецкоязычного бытового анекдота ценностей, свойственных 

немецкоязычной культуре (физиологический аспект, духовный аспект, 
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материальный аспект, социальный аспект). Средствами реализации 

категории комического в этнических анекдотах немецкоязычного 

происхождения служат различные фонографические, синтаксические, 

лексико-семантические и текстово-дискурсивные приемы. В зависимости от 

установки адресанта, они обогащают основное значение лексической, 

грамматической или текстовой единицы дополнительными коннотациями, 

содержащими комический подтекст, благодаря своей эмоционально-

экспрессивной окраске. 

Ключевые слова: комический дискурс, синергетический подход, 

этнический анекдот, этнокультурный стереотип, национальная идентичность, 

языковая картина мира, интертекстуальность, контекстуальный анализ, 

этноним, культурные ценности, средства реализации комического. 
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The present thesis analyses performance of ethno cultural stereotypes in 

modern German everyday joke in their synergetic unity which stipulates applying 

structural and semantic, cognitive and pragmatic, lingua cultural approaches. This 

dissertation employs the method of approach which examines German everyday 

joke as a tool of cross-cultural social interaction within interethnic contacts, and in 

such a way it enables to investigate this integrative phenomenon at lingual as well 

as extra lingual levels. 

The thesis is the first investigation of this kind applied to German everyday 

joke which employs synergetic approach combining ethno linguistics, cognitive 

linguistics, lingua culturology, functional linguistics. For the first time it is 

emphasized on the significance of ethnic joke extra lingual characteristics 

(meaningfulness of background information and contextual analysis) within the 

process of German everyday joke cognitive perception, on the necessity to arrange 

ethno cultural stereotypes of German community representatives on the ground of 

basic socio cultural values. Phonographic, lexical and semantic, syntax and 

discoursive means of ethno cultural stereotypes representation and their pragmatic 

potential are highlighted in detail. 

It is stressed that comic discourse is defined by the peculiarities of national 

character, social structure cultural traditions, aesthetic ideals, as well as lingua 

cultural and individual characteristics of native speakers.The study of present 

German everyday joke as a comic form should take into consideration ethno-

cultural and socio-cultural components. The status of a joke as a complex linguistic 

phenomenon is also determined by system and pragmatic approach to its study: a 

joke as a language and system phenomenon is a text pattern, a joke as an 

occurrence of language phenomena speech realization is a talking genre. 



20 
 

Everyday joke of ethnic coloring is one of the most efficient sources which 

corroborate the national character existence by means of mocking the stereotypes 

formed within the intercultural communication of ethnic communities’ 

representatives. It is characterized by explicit and implicit ways of national 

character features representation, possesses different shapes and reflects the 

peculiarities of national character, way of thinking characteristics, temper, 

traditional means of expression in one culture or another. 

The thesis stresses on the importance of use the term ‘ethno cultural 

stereotype’ to define standard view of majority, constituting one ethnic 

community, of the majority, forming own ethnic community or another one. The 

importance of ethno cultural stereotype division into auto stereotypes and hetero 

stereotypes is highlighted. It is emphasized on the significance of research into 

German-speaking community ethnonyms performance. Interpretation of 

background knowledge and contextual analysis are regarded as the main tools to 

represent ethno cultural stereotypes in German everyday joke. 

The special attention in the dissertation is drawn to the fact that it is the 

semantic structure of German everyday joke where the values peculiar to the 

German-speaking culture (physiological aspect, spiritual aspect, material aspect 

and social aspect) have found their reflection. Phonographic, syntax, lexical and 

semantic, discourse tools are employed to represent comic category in German 

community ethnic jokes. Depending on the addresser’s settings, they enrich the 

meaning of lexical, grammar and textual units with additional connotation 

containing comic subtext due to their emotional and expressive coloring. 

Conclusions and recommendations of the thesis contain the synthesis of the 

research results. 

Key words: comic discourse, synergetic approach, ethnic joke, ethno cultural 

stereotype, national identity, language picture of the world, background 

knowledge, contextual analysis, ethnonym, cultural values, means of 

representation 

 
 


