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ВСТУП 

 

Дослідження мови у контексті діалогу культур і цивілізацій набуває важливого 

значення на початку ХХІ ст. Мова містить у собі багатовікові зусилля людства, 

спрямовані на пізнання і пояснення світу. Вона є продуктом культури, її складовою 

частиною та обов’язковою умовою існування. Вивчення взаємозв’язку національної 

мови та національної культури стає вельми актуальним в епоху глобалізації та є 

переходом від системоцентричної парадигми у дослідженнях мови до 

антропоцентричної, яка експлікується в національно-мовній картині світу, зокрема, 

німецькомовній, яка поєднує в собі лінгвокультурологічні здобутки Німеччини, 

Австрії та Швейцарії.  

Комічне як невід’ємна частина національної культури являє собою продуктивну 

сферу для досліджень мовної картини світу. Анекдот є одним із найпродуктивніших 

жанрів сучасного комічного тексту. В ньому висвітлюється національно-культурна 

специфіка лінгвокультурного середовища, він став популярним засобом 

міжкультурного контакту етнічних спільнот. Він відбиває систему цінностей народу, 

позитивне й негативне сприйняття фрагментів навколишнього світу. Як продукт 

когнітивної діяльності людини сучасний анекдот є найбільш популярним 

репрезентантом стереотипних уявлень про національну культуру, мову і характер. У 

свою чергу, етнокультурний стереотип втілює властиві повсякденній свідомості 

уявлення про власний і чужий народи, підсумовує культурні особливості та 

висловлює емоційне відношення до об’єкта, відтворюючи ціннісну картину світу 

етнічної спільноти.  

Дисертаційна робота присвячена аналізу етнокультурних стереотипів у 

німецькомовному побутовому анекдоті та являє собою синергетичний аналіз 

системних характеристик у їхній органічній єдності, а саме – 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 



5 

 

дисертаційній праці 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 обумовлена необхідністю вивчення мовної 

репрезентації етнокультурних стереотипів з точки зору мовних й екстралінгвальних 

інструментів утворення комічного ефекту у текстах німецькомовних анекдотів, що 

мають високу етнокультурну значущість. Доцільним на сучасному етапі є 

синергетичне дослідження форм і способів лінгвокультурного прояву категорії 

комічного в сучасній німецькій мові, що потребує системного аналізу текстово-

дискурсивного та когнітивного аспектів німецькомовного побутового анекдоту.  

Вагомий внесок у формування теоретико-методологічних засад теорії 

комічного внесли такі вчені, як Б. Дземидок, О. Н. Лук, А. В. Дмитрієв, 

Л. В. Карасьов, В. Я. Пропп, C. Davies, Rod A. Martin. Мовні засоби репрезентації 

комічного висвітлено у роботах І. В. Арнольд, М. П. Брандес, N. Naer, B. Sowinski, 

John Morreall. Дослідженню тексту анекдоту присвячені роботи таких вчених, як 

В. І. Карасик, О. Я. Шмельова і О. Д. Шмельов, В. О. Самохіна, Л. С. Піхтовнікова, 

Е. Bender. У своїх працях вони визначають основні принципи реалізації комічного, 

досліджують структуру анекдоту, виділяють його прагматичні й комунікативні 

функції, а також встановлюють кореляції анекдоту з етноспецифічною картиною 

світу. Проблема когнітивного підходу до вивчення мови є об’єктом дослідження 

А. М. Приходько, V. Raskin, О. С. Кубрякової, А. Koestler, S. Attardo. Вивченням 

стереотипів як чинників створення етнічної картини світу займаються такі вчені, як 

У. Ліппман, В. В. Красних, Ю. Е. Прохоров, В. А. Піщальнікова, U. Quasthoff, 

Janina Dorge та ін. Дослідженню етнічних стереотипів як основи національного 

характеру та їхньої ролі у побудові етноспецифічної картини світу нації присвячені 

роботи Е. Бартмінського, Е. А. Копилкової, А. Вежбицької, Ю. О. Сорокіна. З позиції 

лінгвокультурології етнокультурні стереотипи розглядають В. А. Маслова, 

В. Н. Телія, С. Г. Тер-Мінасова, І. А. Стернін, М. А. Кулініч, Н. В. Уфімцева.  

Зв’язок роботи з науковими темами. Дисертацію підготовлено відповідно до 

комплексної наукової теми факультету іноземної філології Запорізького 
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національного університету «Когнітивно-комунікативні та лінгвокультурологічні 

параметри дослідження мовних одиниць» (код державної реєстрації 0113U000807), 

затвердженої Міністерством освіти і науки України. 

Мета дослідження полягає у виявленні та комплексному аналізі лінгвальних та 

лінгвокультурних засобів репрезентації етнокультурних стереотипів у тексті 

німецькомовного побутового анекдоту. 

Поставлена мета передбачає необхідність розв’язання 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», описати 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 лінгвокультурної складової, 

розкрити 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 з 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. 
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Матеріал дослідження становлять тексти 2078 німецькомовних анекдотів, 

селектованих зі збірок та електроних сайтів за період 2000-2014 рр. обсягом понад 

1200 сторінок. 

Методологічною базою дисертаційнї роботи є комплексний підхід, який 

дозволяє розкрити розмаїтість проявів об’єкта, що досліджується, визначити місце 

предмета дослідження у сучасній лінгвістиці. За допомогою таких загальнонаукових 

методів, як історичний, структурно-функціональний, системно-синергетичний, 

метод моделювання, аналізу та синтезу, доведено, 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-текстоутворюючих ознак та підтексту у 

сучасних суспільно-культурних обставинах та історичних умовах. 

При дослідженні мовної репрезентації стереотипів у текстах етнічних анекдотів 

у роботі застосовано суто філологічні методи, зокрема, лінгвостилістичні та 

лінгвокультурологічні методи, методи аналізу тексту, етносемантичний метод, 

метод інтент-аналізу та контент-аналізу, прийоми інтерпретації та 

контекстуалізації, методи лінгвістичного та лінгвокультурологічного 

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 у роботі вперше: 
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– 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 

здійснена їхня класифікація; 

– 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 і 

текстово-дискурсивні засоби репрезентації етнокультурних стереотипів та їхній 

прагматичний потенціал. 

Теоретична значущість дисертації визначається внеском у такі галузі 

лінгвістики, як дискурсологія, когнітивна лінгвістика, лінгвістика тексту, 

функціонально-комунікативна стилістика, металінгвістика; виокремлення різниці 

між поняттями комічний дискурс і комічний текст; дослідження 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 дослідження полягає у наступному: методика 

комплексного аналізу мовної репрезентації етнокультурних стереотипів у тексті 
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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»), 

історія 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»), теорії дискурсу (розділ «Жанри дискурсу»), при викладанні курсів зі 

стилістики німецької мови (розділи «Лінгвостилістичний аналіз комічного тексту», 

«Мовностилістичні засоби виразності німецькомовних текстів з гумористичною 

тематикою») та у практичному курсі сучасної німецької мови. Практичні здобутки 

наукового дослідження можуть бути використані в навчально-методичній роботі при 

укладанні навчальних та методичних посібників, а також у науково-дослідницькій 

роботі студентів та аспірантів. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення дисертаційної 

роботи пройшли апробацію на міжнародних, всеукраїнських наукових, методичних 

та науково-практичних конференціях, зокрема: «XIV підсумкова науково-практична 

конференція викладачів МДУ» (м. Маріуполь, 2012 р.; 2013 р.), «Мова і соціум: 

Етнокультурний аспект» (м. Бердянськ, 2013 р.), «Перші Почепцовські читання» (м. 

Київ, 2013 р.), «Филология, искусствоведение и культурология: актуальные вопросы 

и тенденции развития» (м. Новосибірськ, 2013 р.), «Society for cultural and scientific 

progress in central and eastern Europe: International scientific and professional conference 

«Modern problems of education and science» (Budapest, 2013 р.), «Актуальные вопросы 

теории и практики филологических исследований» (м. Прага,2013 р.), «Дискурс у 

сучасному науковому, соціокультурному та інформаційному просторі» 

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

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

філології» (м. Луганськ, 2014 р.), «Актуальні проблеми термінознавства романо-

германської філології та перекладу» (м. Чернівці, 2014 р.), «Українська германістика 
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в діалозі традиції та новаторства» (м. Львів, 2014 р.), «Мови та літератури у 

полікультурному суспільстві» (м. Маріуполь, 2014), «Формула компетентності 

сучасного перекладача» (м. Київ, 2015 р.), та на наукових семінарах аспірантів МДУ 

(м. Маріуполь, 2013 р.; 2014 р.) 

Публікації. Основні положення, результати і висновки дисертаційної роботи 

викладені в 17 одноосібних наукових працях (6,11 друк.арк.), 6 з яких опубліковані у 

фахових наукових виданнях, затверджених ВАК України (загальним обсягом 3,45 

друк. арк.); 8 – у матеріалах міжнародних науково-теоретичних та науково-

практичних конференцій (загальним обсягом 1,2 друк. арк.); 3 – у закордонних 

виданнях (статті: Росія, м. Новосибірськ; Чехія, м. Прага; Угорщина, м. Будапешт – 

1,46 друк. арк.). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, додатків і списку використаних джерел. Загальний обсяг 

дисертації – 299 сторінки, зокрема: 210 сторінок основного тексту, 5 таблиць, 5 

рисунків. Список використаних джерел містить 322 найменувань. 
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РОЗДІЛ І 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГУМОРУ В 

НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ПОБУТОВОМУ АНЕКДОТІ 

 

1.1. Теоретичні засади категорії комічного 

 

1.1.1. Комічне в інтердисциплінарному висвітленні. Серед проблем 

загальногуманітарного характеру проблема комічного є, безсумнівно, однією з 

найскладніших. Проблемами комічного переймаються літературознавство, естетика, 

філософія та інші науки. Суть комічного потрапляла у фокус інтересів стилістики, 

когнітивної лінгвістики, лінгвокультурології та прагмалінгвістики. Актуальність 

лінгвістичних досліджень, присвячених вивченню засобів вербалізації комічного, 

обумовлена спрямованістю наукових інтересів на комунікативну й прагматичну 

діяльність людини, що пов’язане з виникненням і розвитком когнітивного напрямку 

в мовознавстві.  

У рамках комунікативної стилістики тексту його комплексне вивчення 

припускає дослідження лінгвістичних та екстралінгвістичних факторів спілкування, 

пов’язаних зі створенням тексту та його інтерпретацією. Серед екстралінгвістичних 

факторів спілкування актуальними є особистість автора й адресату; мета й завдання, 

що визначають їх первинну й вторинну комунікативну діяльність, специфіка сфери 

спілкування; характер ситуації; жанр тощо [254, с. 157-158].  

Комічне є невід’ємною частиною будь-якої культури, тому вивчення даного 

явища уявляються нині надзвичайно актуальним не тільки з погляду його 

репрезентації на вербальному й кінетичному рівні окремо взятої мовної особистості, 

але і як своєрідного тезаурусу комунікативно-релевантних знань усього соціуму. 

Особливе значення має вивчення взаємодії різних мовних культур у рамках 

міжкультурного спілкування, тобто «області потенційно конфліктної взаємодії 

соціокультурно детермінованих когнітивних дискурсивних моделей» [168, с. 5].  

Значна кількість досліджень з питань комічного в різних гуманітарних науках 

свідчить про постійний інтерес учених до цього складного явища [218]. Отже, 

наукове осмислення комічного має давню традицію, що сходить ще до Арістотеля. 
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Вчені схильні відносити комічне до культурно специфічних феноменів, оскільки 

кожна культура й кожна епоха мають особливе почуття комічного, котре часто буває 

незрозумілим для представників інших епох і культур. 

На сучасному етапі всі теорії, що існують, розглядають комічне або як суто 

об’єктивну властивість предмета, або як результат суб’єктивних здатностей 

особистості, або як наслідок взаємин об’єкта і суб’єкта. Ці три різних 

методологічних підходи до трактування природи комічного і породжують існуюче в 

теоретичній літературі різноманіття концепцій комічного. Польський естетик 

Б. Дземідок у книзі «Про комізм» систематизує їх навколо шести груп [59, с. 27–28]:  

1. Теорія негативної властивості або її психологічний варіант – теорія 

переваги суб’єкта комічного переживання над об’єктом, згідно якої комічне виникає 

при усвідомленні переваги суб’єкта над комічним об’єктом (Арістотель, Т. Гоббс, 

Бейль, Гросс, Уберхорст та ін.). 

2. Теорія деградації, що розглядає комічне як моральну оцінку закостенілого, 

віджилого ( А. Бейн, Стерн, А. Бергсон, Вітвіцький та ін.) 

3. Теорія контрасту у якій, під комічним розуміють реакцію на дисонанс явищ 

одного порядку (Дж. Локк, Жан Поль, І. Кант, Т. Ліппс, Г. Хоффдінг). 

4. Теорія протиріччя, згідно якої комічне є поєднанням протилежних 

суттєвостей (А. Шопенгауер, Г. Гегель, Ф. Фішер, М. Чернишевський). 

5. Теорія відхилення від норми, у якій комічне розглянуте як сприйняття 

явища, що не відповідає нормі (К. Гросс, Е. Обуе, С. Мілітон-Нейхем, Еліот, 

Дземидок та ін.) 

6. Теорія розрядки, де комічне – це афект, що виникає як результат 

напруженного очікування у ніщо (Арістотель, Кант, Спенсер, Фрейд, Берн, Кестлер, 

Лоренц та ін..) 

На початку ХХІ ст. теорії невідповідності або контрасту, теорії переваги, теорії 

відхилення від норми та деякі інші розвинулися в концепцію «incongruity-resolution 

theory», що акцентує увагу на бісоціативності комічного [178], вона буде розглянута 

глибше в рамках когнітивного підходу до вивчення комічного. Комічне 

досліджувалось багатьма зарубіжними вченими. Г. Гегель розумів комічне як певне 

суб’єктивне відношення до світу [49], С. Кьєркегор пов’язував комічне з процесом 
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подолання трагічного [96]. За Ж. Деррідою, комічне виникає у момент відмови від 

смислу [58]. Комічне як єдину естетичну форму смішного визначали К. Гросс і 

Т. Ліппс [211]. В. Пропп уважав комічне душевним станом людини [129]. Р. Мартин 

розглядав комічне як поведінський шаблон, рису характеру, естетичну реакцію, 

відношення до світу, стратегію подолання труднощів [212]. Основні концепції 

комічного розроблялися у працях 3. Фрейда [163], М. Мінського [109], А. Кестлера 

[76], А. Н. Лука [103], А. В. Дмитрієва [62] та ін. На мікросоціальному рівні 

дослідження, пов’язані з дослідженням комічного у конкретному суспільстві або типі 

суспільства, проводили Л. Карасьов [67], В. Разуваєв [134], М. Рюміна [135], 

Ю. Борєв [35], C. Devies [193], P. McGraw [215], А. А.Berger [184], L. Berger [185].  

Дослідження комічного в галузі лінгвістики не можуть залишатися осторонь від 

провідних тенденцій сучасної науки. Орієнтація сучасної лінгвістики на 

функціональний аспект мовних одиниць у контексті дискурс-аналізу визначила нові 

підходи до вивчення комічного тексту, що дало можливість виявити його тексто-

дискурсивні параметри та представити як холістичну одиницю в єдності формальних, 

тексто-композиційних і функціонально-комунікативних параметрів [138]. 

У рамках когнітивно-комунікативної парадигми лінгвістики дискурсом є 

мисленнєво-комунікативна діяльність, сукупність процесу й результату, поєднання 

екстралінгвальних і лінгвістичних факторів. Дискурс розглядається як спосіб 

формування і формулювання думки в ході спілкування людей один з одним, що 

організований засобами мови (тобто соціальним чином) і реалізований у мовленні 

(письмовому або усному, що індивідуалізує соціальне) [3]. Кожна сфера 

життєдіяльності відображається й оформлюється у окремому типі дискурсу.  

Під поняттям «дискурс комічного» ми сприймаємо текст, що має певний 

лінгвістичний та екстралінгвальний інвентар реалізації домінуючої глибинної 

комічної (сміхової) інтенції, який динамічно розгортається в ситуації сміхової та 

ігрової комунікації. На відміну від комічного тексту, який розглядається як 

статичний результат мовної діяльності, комічний дискурс містить динамічний процес 

як когнітивного, так і комунікативного плану, ситуацію (фрагмент об’єктивної 

реальності, на тлі якого відбувається вербальний акт комунікації) та результат мовної 

діяльності [164, c. 121]. Дискурс комічного – це явище багатовимірного, часто дуже 
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розмитого плану, в той час як комічний текст існує у двомірному, інколи тримірному 

просторі. Додатковий вимір дискурсу надає когнітивного аспекту сприйняття 

інформації, який відбувається крізь призму когнітивних упереджень. Ще один вимір 

надає соціальна ситуація сприйняття інформації. Різні ситуації по-різному формують 

відношення до певної інформації. Екстралінгвальні чинники (просодичні, 

інтонаційні, міміка, жести) надають ще один рівень сприйняття дискурсу. 

Про багатовимірність комічного говорить і Ю. Борєв, стверджуючи, що «сміх і 

смішне – ширше комічного, оскільки охоплюють і позаестетичні явища. Смішне не 

завжди комічне. Комічне – прекрасна сестра смішного. Комічне породжує «високе» 

[34, c. 28]. Тієї ж думки дотримується А. Н. Лук. Іншими словами, маючи всі ознаки 

смішного, комічне має ще якусь додаткову ознаку. Це ознака суспільної значущості. 

У цій думці істотні дві особливості: 1 – стосується трактування сутності комічного: 

комічне не можна ототожнювати зі смішним взагалі, воно є суспільно значущим 

сміхом; 2 – особливість пов’язана з тезою про те, що «все комічне викликає сміх, 

однак не все, що викликає сміх, є комічним» [102, с. 63]. Смішне ширше від 

комічного, воно «комічне тільки тоді, коли в ньому, як і в усякому естетичному 

явищі, через зовнішню форму виражається зміст, внутрішня природа того або іншого 

явища, що оцінюється з позицій певного естетичного ідеалу» [63, с. 338]. 

Тому дискурс комічного має свої, певні мовні особливості (мовні маркери 

гумору, сатири, сарказму, іронії, трагікомічного), свою стилістичну специфіку, 

тематичну специфіку, певні стереотипні уявлення, які формуються ціннісними 

домінантами та ключовими концептами, що відображають менталітет нації, 

соціальної групи або особистості, особливі жанри та форми, інструментарій 

трансформацій комічного (лінгвістичні та екстралінгвальні механізми), та 

інтенсифікатори комічного (стилістично-риторичні прийоми, стереотипні уявлення, 

асоціативні механізми) тощо. 

Аналіз історії розвитку категорії комічного дозволяє визначити комічне як 

естетичну категорію, обумовлену особливим сприйняттям дійсності й наявністю 

логічної невідповідності, спрямованої на реалізацію експресивного ефекту, ефекту 

несподіванки. Комічне має різноманітні форми, що протистоять високим естетичним 

ідеалам, а саме: гумор, сатира, іронія, сарказм, гротеск. Створення стрункої та 
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максимально повної класифікації відтінків комічного – справа малоперспективна, 

тому що межі між цими відтінками часто бувають дуже хисткими та важко 

вловимими. Форми й міра комічного визначаються як об’єктивними особливостями 

предмета, так й ідейно-естетичними принципами художника, його ставленням до 

об’єкта, а також національними особливостями та характером розвитку загальної 

естетичної культури того чи іншого народу. 

Зазначимо, що гротеск у цій класифікації стоїть окремо, бо є більш образним 

видом комічного, він загострює життєві відносини завдяки поєднанню реального і 

фантастичного, а тому більш властивий художньому мисленню, тому власне 

проблеми співвідношення сатири, іронії та гумору – їх сутність, соціальна 

значущисть та механізм взаємодії – привертають особливу увагу вчених.  

Гумор – це м’яка, доброзичлива форма сміху, специфічне переживання 

суперечливості об’єкта, в естетичній оцінці якого поєднуються серйозне та смішне. 

Гумор співвідноситься з дотепністю, якому належить особлива роль у системі 

творчих здібностей людини. На відміну від гумору, сатира – гостра форма комічного, 

специфічний засіб художнього відтворення дійсності, що розкриває її як щось 

невідповідне за допомогою перебільшення, загострення. Іронія заснована на 

контрасті вже побаченого й прихованого, коли за формально позитивною оцінкою 

стоять доступні лише небагатьом заперечення й глузування. Іронічний сміх ще 

називають інтелектуальним, підкреслюючи цим глибокий внутрішній зміст, який 

вкладається в емоційну реакцію людини на певний конфлікт [174].  

Сатира та іронія відрізняються емоційним характером незадоволення. Сатира 

виражає модальність у відкритій формі, іронія – у скритій (під модальністю 

розуміємо суб’єктивно-оціночне ставлення автора до змістовності мовлення, 

співрозмовника та самого себе). На думку С. І. Походні, «іронія як мовне явище 

являє собою унікальну, єдину в своєму роді можливість реалізації схованої 

суб’єктивно-оцінної модальності негативного характеру» [127, с. 9]. До іронії 

тяжіють парадокси та сарказм. У парадоксах поняття, що виключають одне одного, 

об’єднуються, не зважаючи на їхню несумісність; сарказм являє собою злу і 

дошкульну іронію, відвертий вияв ненависті і презирства до зображуваних явищ та 

осіб, а в іронії висловлюється одне, та розуміється інше. 
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Сатиру та гумор виражено засобами конкретної мовної системи. Сміх гумориста 

і сатирика відрізняються один від одного. Гуморист ставиться до смішного 

поблажливо, доброзичливо, співчуваючи людям, яких зображує. «Сатирик своїм 

пером-бичем хльостає життя, що осміює» [32, с. 8]. 

Гумор, «звертаючись» до запозичень із сатири та іронії, володіє своєю власною 

тональністю. Іронія та сатира часто створюють враження холодності та 

інтелектуальності. Гумор – тепліше. Він шукає приховані філософські аспекти буття 

і дозволяє збагнути велике багатство гумориста [248, с. 153]. «Власна тональність» 

гумору з’ясовується при асоціації з такими категоріями комічного, як баляси, 

дотепність, гострослів’я, іронія, сатира та сміх. Гумор зчаста має етнічне 

забарвлення, він орієнтований на традиції носіїв мови. Національна диференціація 

гумору була визначена В. Я. Проппом, який зауважив, що французький гумор 

відрізняється витонченістю та дотепністю (А. Франс), німецький – важкістю 

(Гауптман), у той час як англійський є іноді доброзичливим, а іноді – глузливим 

(Ч. Діккенс, Б. Шоу) [129, с. 21]. Нині проводяться інтенсивні дослідження 

етноспецифічного гумору. Почуття гумору розцінюється як інтелектуальна якість, 

пов’язана з пошуком і вираженням істини. У той же час прояв гумору може 

використовуватися й на шкоду – для вираження нетолерантності стосовно 

представників інших культур [177, 179, 189]. 

Можна зробити висновок про поліактивність гумору, оскільки він, як доведено 

вище, корелює з такими компонентами, як сміх (незвичайне, смішне сприйняття), 

іронія (висміювання), комічне (гра словом, жарт, сміх, сатира), гротеск (образне, 

привабливе, бурлескне, комічне, критичне), гег (ефект жарту, трюк), сатира 

(моралізаторська критика, глузування), забавне (естетичне, емоційне, звернене до 

інтелекту, веселе, контрастне, привабливе). Перераховані вище категорії тісно 

пов’язані між собою в комічному дискурсі, всі вони знаходять своє вираження в мові 

й через мову, всі вони можливі тільки у людському суспільстві. 

Впливаючи на адресата, гумористичний текст у тій чи іншій комунікативній 

ситуації виконує одну або декілька функцій та є дієвим засобом прагматичного 

впливу [136]. Основними функціями гумористичного тексту є такі: 
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– розважальна, або естетична, що полягає в прагненні розсмішити адресата. 

Сміх, викликаний таким текстом, приносить задоволення адресантові та адресатові. 

Гумор і сміх цінні самі по собі, жартує людина заради жарту, заради гри, відпочинку 

й розваги, відволікається від звичайного і несмішного, руйнує звичні образи 

повсякденності в просторі комічної фантазії й створює нові побудови. Сміх 

споріднений грі й може бути описаний як «самосвідомість гри» [115, с. 53]; 

– комунікативна або регулятивна, метою якої є нормалізація міжособистісного 

спілкування: ослаблення негативних емоцій (наприклад, агресивності) у стихії гри; 

– перемикальна, що полягає у переході в процесі комунікації від однієї теми до 

іншої з метою уникнути конфлікту: сміх – це спосіб розумної розрядки, відпочинку, 

зняття напруги; 

– соціалізуюча – здатність індивідуума відчувати й виражати власне 

світосприйняття через сміх, базуючись на особливостях національного характеру, 

культурних традиціях, соціальних засадах. Інакше кажучи, гумор та об’єкт 

гумористичного висловлювання обумовлені ціннісно-концептуальною парадигмою, 

що складає основу мовного мислення, системою координат духовного простору 

мовної особистості, яка носить глибоко національно-специфічний характер 

(етнокультура, національна психологія, система цінностей і пріоритетів) [47, с. 96]. 

Одним з показників приналежності до соціальної групи є розуміння жартів, гострот, 

каламбурів, прийнятих у даній групі (спільноті). Показник відчуження – нерозуміння 

того, над чим сміється і що вважає смішним те коло, до якого ти хочеш належати;  

 – атрактивна, яка слугує засобом залучення уваги до адресанта; 

– творча – складання цікавих, неповторних мовних шедеврів, що створюють 

комічний ефект; людина поєднує раніше не пов’язані між собою факти й виміри 

досвіду, щоб досягти більш високого рівня розумової еволюції;  

– орнаментально-ілюстративна функція гумористичного тексту ілюструє і 

передає думку, висловлену одним із комунікантів; 

– функція саморегуляції, що надає можливість комунікантам висловлювати свої 

думки і почуття більш розкуто. Це формує почуття дистанції стосовно проблеми й 

здатність дивитися на неї з різних точок зору. Тим самим послаблюється почуття 

заклопотаності, безсилля; 
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– маскувальна функція, що стосується відносин між адресантом і адресатом (те, 

про що заборонено говорити серйозно, можна сказати жартома. Жарт дозволяє 

«замаскувати» повідомлення); 

– автокомунікативна або «терапевтична» функція – сміх над собою, над власним 

горем, подолання поганого настрою і поліпшення самопочуття; 

– інконгруентна функція гумору полягає в тому, що гумор охоплює внутрішні 

протилежності явищ; головне в ній – парадокс і протиріччя. Адже парадокси 

притягальні тим, що поєднують те, що не можна поєднати; те, що спочатку 

виглядало спірним і навіть неймовірним, на перевірку виявляється істиною. 

Відбувається пошук відхилень від звичного, поєднання несумісностей, алогічне 

поєднання явищ, гротескне загострення повсякденних ситуацій, гра слів. Сміхова 

ситуація створюється через непередбачуваність. Вищезгадані функції тісно 

переплетені та проявляються в будь-якій конкретній одиниці гумору. 

Осмислення категорії комічного в інтердисциплінарному контексті є важливим 

для розвитку лінгвістики з наступних чинників: 

1. Комічний дискурс охоплює багато сторін життя людини та є однією з умов 

нормальної життєдіяльності людського суспільства. При вивченні гумору, зокрема, і 

комічного, загалом, в різних мовних спільнотах є можливість виділити як загальні, 

так і специфічні характеристики світовідчуття людей, які говорять певною мовою й 

поділяють етнокультурну систему цінностей певного суспільства, оскільки гумор у 

будь-якому суспільстві є одним із засобів ідентифікації, засобом вираження емоцій, 

засобом розвитку зв’язків між людьми [93, с. 5-6]. Вивчення комічного як елемента 

культури сприяє розумінню як власної, так і чужої культури, різниці в трактуванні 

образів самого себе й інших. Таким є культурологічний аспект вивчення гумору. У 

свою чергу, інтерпретація, тлумачення та пояснення характерних рис гумору, 

типових для певної мовної та етнокультурної системи, набуває особливого значення 

в умовах культурного відхилення (наприклад, при спілкуванні із представниками 

іншої культури), що говорить про його дидактичну спрямованість  

2. Комічний дискурс являє собою текст, що містить інформацію, яка 

характеризує адресанта й адресата, жанрове маркування тексту, тип мовного акту, 

тобто має прагматичне значення. Вивчення прагматики гумористичного тексту 
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дозволяє розкрити особливості використання стилістичних засобів у різних 

суспільно-комунікативних умовах, встановити структурно-композиційні схеми 

організації гумористичного тексту в залежності від конкретних комунікативно-

прагматичних настанов. 

3. Комічне в усіх своїх формах як регулятор міжособистісних відносин містить 

конотації й асоціації, що носять імпліцитний характер (сміхову реакцію викликає 

найчастіше не вербальне вираження, а імпліцитне знання, що лежить в основі 

спілкування й властиве членам мовної та соціальної спільноти). Систематизація 

вербальних форм гумору становить інтерес у плані категоризації імпліцитних 

значень, і в цьому виявляється семантичний аспект вивчення гумору. 

4. Поняття гумору в естетиці, психології, соціології, культурології та інших 

науках відрізняється від його лінгвістичного вираження, що вичленовується 

методами семантичного, словотворчого й стилістичного аналізу лексичних значень 

слів, речень, надфразових єдностей. Порівняти наукове й природно-мовне поняття та 

визначити їхні подібності і розходження – це завдання формує когнітивний аспект 

лінгвістичного дослідження комічного [93, с. 5-6]. 

Тому в рамках теми вивчення мовної реалізації комічного слід дотримуватися 

декількох методологічних підходів, а саме: структурно-семантичного, когнітивно-

прагматичного та лінгвокультурологічного. Структурно-семантичний підхід 

пов’язаний з описом ролі слова, його семантичних та емоційно-експресивних 

модифікацій, спрямованих на створення гумористичного ефекту, а також словесно-

ситуаційних засобів комічного. Когнітивно-прагматичний підхід аналізує 

гумористичний текст. Оскільки сміх та комічне відносяться до важливіших 

концептів будь-якої культури, розуміння механізму будь-якої сміхової реакції 

передбачає вивчення культурно-психологічних характеристик гумористичної 

комунікації, що стає можливим в рамках лінгвокультурологічного підходу. Для всіх 

напрямків дослідження характерне виділення способів інтеграції опозитивних, 

протиставних відношень мовних одиниць та їхніх смислів, систем контрастування 

лексико-семантичних та семантико-синтаксичних компонентів гумористичного 

твору, в яких актуалізується та чи інша мовна одиниця, мобілізуючи ресурси для 

вираження нового змісту. 
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1.1.2. Природа лінгвістичних засобів репрезентації комічного. Звертання до 

вербальних форм комічного дискурсу як до об’єкту дослідження припускає 

виявлення й опис мовних явищ, що містять у собі прояви національної культури. 

Мовні засоби комічного складаються з фонографічних, лексико-семантичних, 

граматичних (морфологічних і синтаксичних) та текстово-дискурсивних засобів.  

Мова є найбагатшим арсеналом засобів комізму й осміювання [130]. У тексті 

будь-яка мовна одиниця може стати стилістично значущою й перетворитися на засіб 

художньої зображальності й виразності. Роль слова в комічному мистецтві значно 

зростає. Говорячи про роль слова як «засобу комічного», ми маємо на увазі 

функціонально-стилістичну роль загальновживаних слів, діалектизмів, неологізмів, 

запозичень, жаргонізмів, власних назв осіб, предметів і простору, прізвиськ, звань.  

Процес використання можливостей, закладених в одиниці мови, що не 

виявляються в ній до створення певних умов її функціонування, називають 

актуалізацією створення комічного ефекту. Початок застосування цього терміну 

закладено у роботах лінгвістів Празького лінгвістичного гуртка, зокрема 

Я. Мукаржовського [111], які вважали, що актуалізація будь-якого компоненту 

означає висування його на передній план, тобто таке використання мовних засобів, 

що привертає увагу саме по собі й сприймається як незвичайне, позбавлене 

автоматизму, «висунуте». Наявність у тексті будь-яких формальних ознак, що 

фіксують увагу читача на деяких рисах тексту й створюють експресивність, 

становить механзм актуалізації [230]. В контексті цієї роботи актуалізація - це процес 

висування, виділення мовних факторів, що беруть участь у формуванні образу з 

певною прагматичною заданістю, тобто під актуалізаторами створення комічного 

ефекту розуміють як умови (лінгвістичні та ситуаційні), так і власне засоби, що 

беруть участь у передачі комічного. Наприклад, анекдоти, сміховий ефект яких 

побудований на порушенні онтологічних норм, тематизують абсурдні, ірреальні або 

фантастичні ситуації, що суперечать загальнолюдським / етнокультурним / соціумним 

чи соціально-груповим уявленням про закономірності буття, сьогоденним чи 

історичним фактам. Лінгвостилістичними засобами в даному випадку виступають 

недоречне або недоцільне використання прийомів інтертекстуальності, вживання 

гіперболізації та метафоризації.  
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Мовні засоби створення комічного ефекту, серед яких традиційно виділяють 

фонетичні, семантичні, словоутворювальні, стилістичні, граматичні і фразеологічні, 

знайшли своє відображення у дослідження таких лінгвістів, як B. Sandig [230], 

B Moennighoff [217], Н. М. Наєр [112], B. Moennighoff [217], R. E. Ascher [178] та 

інші. Серед них найбільший потенціал для створення комічного ефекту мають ті, 

механізм створення яких ґрунтується на зіставленні (одночасної реалізації) 

протилежних, непорівнянних значень, однак для більшості з них створення комічних 

ефектів не є специфічною функцією [57]. 

Фонографічний рівень набуває значення при лінгвістичному аналізі реалізації 

комічного ефекту. Це зумовлене, перш за все, тим, що фонографічні засоби являють 

собою багатофункціональне явище. У даній роботі під поняттям «фонографічні 

засоби» ми будемо позначати зміну орфографічної форми слова з метою письмової 

репрезентації фонетичних відхилень від норми і особливостей усного мовлення 

синтагматичного порядку [92, с. 8]. Причини створення комізму через звукову форму 

лежать як в особливостях психофізіологічних механізмів сприйняття звукового 

потоку мовлення, так і в тих змістах, які людина як суб’єкт культури надає звуковим 

знакам. З метою створення комічного ефекту в текстах комічного дискурсу 

використовуються: ономатопея (звуконаслідування), асонанс, графон, капіталізація, 

омофони, шиболет, епіфора.  

Складність дослідження фонографічних засобів репрезентації комізму полягає в 

тому, що будь-який комічний текст як такий є симбіозом усної і текстової форм. 

Тому в даному випаду фонографічні засоби усної передачі комічного тексту 

трансформуються та переходять на лексичній рівень при реалізації таких текстів на 

письмі. Так, на особливу увагу заслуговує ономатопея (або звуконаслідування), що 

представляє собою умовне відтворення звуків природи (напр., лементів птахів і 

інших тварин), рефлективних вигуків людей, звуків, вироблених предметами, і т.ін. 

Крім того, фонографічний рівень у комічних текстах має прояв через використання 

прийомів порушення вимовної норми – шиболет. 

Графічний гумор у німецькій мові представлений у вигляді гри із графічними 

засобами мови (капіталізації, графонів). Зокрема, використання графонів стає 

популярним у текстах комічного дискурсу. Термін «графон» був уведений до 
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наукового термінологічного корпусу В. А. Кухаренко на позначення навмисного 

спотворення орфографічної норми з метою відображення порушення фонетичної 

норми, що віддзеркалює індивідуальні чи діалектні особливості вимови [95, с. 19]. 

Іншими словами, графон є виразником різноманітних типів вимови, а саме:  

– поліетнічної, або національно негомогенної мови, тобто рідної мови кількох 

націй, у якій може існувати велике розмаїття вимовних типів. До таких належать, 

зокрема, англійська, іспанська, французька, німецька, остання з яких представлена 

австрійським та швейцарським варіантом німецької мови; 

– ідіолекту, тобто індивідуального мовлення членів однієї мовної спільноти; 

– діалекту, який може бути територіальним чи регіональним, і є варіантом мови, 

що відрізняється певними граматичними, лексичними чи фонологічними 

характеристиками [230, с. 27–30]. Територіальний тип вимови сприймається носіями 

мови досить стереотипно і є індикатором не лише особистісних якостей мовця, але й 

маркером їхнього соціального стану; крім того, він асоціюється з рівнем освіти та 

інтелекту, лідерськими якостями, впевненістю у собі тощо.  

Комічний дискурс використовує багатий арсенал прийомів лексико-

семантичного походження. Подвійне тлумачення слів, образів та асоціацій за 

допомогою силепсу, зокрема, сприяє створеню інконгруентності в процесі створення 

комічного ефекту. Іншомовні запозичення, що не завжди є знайомими адресату або 

недоречно використані адресантом, звучать смішно в гумористичній ситуації, є 

конотуючими і розшифровують самих себе в контексті анекдоту. 

Відомо, що лексико-семантичні засоби, зокрема, метафори, метонімія, 

порівняння, епітети (художні визначення), істотно розширюють семантичні 

можливості слова. У сатиричному мистецтві широко використовується 

полісемантичність слів, омонімія та антономазія, катахреза і каламбур. 

Проголошення слів з іронічною інтонацією створює безмежне поле для їхнього 

семантико-комічного варіювання. Комічний ефект створює також лінгвістичне 

обігрування фігуральних виразів і афоризмів, паремій, фразеологізмів тощо. 

Наприклад, метафори структурують наше сприйняття, наше мислення, наші дії. 

Відповідно, сутність метафори полягає в осмисленні і переживанні явищ одного роду 

в термінах явищ іншого роду. Тим самим поняття упорядковується метафорично, і, 
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отже, мова теж упорядковується метафорично. Слід додати, що метафора не 

обмежується лише сферою мови, тобто сферою слів: самі процеси мислення людини 

значною мірою метафоричні. Метафори як мовні вирази стають можливі саме тому, 

що існують метафори в понятійній системі людини. 

Серед лексико-семантичних засобів репрезентації комічного широкого вжитку 

знаходять омоніми. Омоніми – слова, що мають однаковий звуковий склад, але 

відмінні за значенням. Хоча переважна частина омонімів виражає нейтральне 

значення, вони посідають значне місце серед лінгвістичних засобів комізму, адже 

наділені значним виражальним потенціалом зображення словесної гри, вони є 

матеріалом для створення дотепів і каламбурів [125, с. 50]. У комічних текстах вони 

широко вживаються, бо, в першу чергу, майстрів слова приваблює суперечність між 

формою і змістом, різниця між звучанням і значенням. 

Лексико-семантичний гумор представлений каламбурами, що засновані на 

використанні багатозначності слів (полісемії). Обігруються прямі та переносні 

значення, предметно-логічні значення, лексика обмеженої сфери застосування, як 

терміни, жаргонізми, табуїзми. Ігровий потенціал полісемії (багатозначності) і 

омонімії обумовлений: у структурному плані – особливостями мови, здатністю до 

створення структур, що допускають можливість формальної двозначності одиниць, у 

семантичному плані – невідповідностями предметно-понятійного характеру між 

явищами, що співставляються, у прагматичному плані – розбіжностями між 

нормативно-оцінною установкою й ситуативною конкретизацією події [230].  

Значна частина німецьких комічних текстів побудована на буквалізації або 

лексикалізації фразеологізмів. Загалом, німецькомовний гумор багатий на 

обігрування частин мови та лексикалізації складних словосполучень. Специфіка 

мовностилістичної організації німецькомовного комічного тексту визначається 

особливостями використання в текстах даного типу синтаксичних та текстово-

дискурсивних прийомів, орієнтованих на вираження категорій комічної 

амбівалентності й ефекту оманливого очікування. Досягнення останнього 

здійснюється спеціальними механізмами подачі фактуальної інформації, спрямованої 

на деформацію процесу соціально-комунікативної взаємодії персонажів з метою 

викликати сміхову реакцію з боку адресата комічного тексту.  
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Серед синтаксичних засобів репрезентації комічного виокремлюються 

апозіопезис, порівняння, синтаксичний паралелізм, синтаксичний еліпс. Цікавим 

виявляється прояв антитези в комічних текстах. «Антитеза – одна з фігур мовлення, а 

саме – стилістичний прийом посилення виразності за рахунок різкого 

протиставлення, контрасту понять або образів» [247, с. 18]. Для даної фігури 

властиве контрастне порівняння протиставлюваних понять, причому протилежність 

понятійних категорій констатується й розкривається як об’єктивна.  

Формування комічної амбівалентності є обумовленим як протиріччям між 

фоновими знаннями адресата і лінгвістичним контекстом, так і неоднозначністю 

останнього, індикатором якої виступає одночасна актуалізація двох значень мовних 

одиниць різного рівня: рівня слова й словосполучення, рівня висловлювання й рівня 

ситуативного контексту. Змістовні особливості німецьких комічних текстів 

детерміновані концептуально-комічної інформації, сформованої на базі конфронтації 

фактуальної й фоново-нормативної. Тому такі текстово-дискурсивні засоби реалізації 

комічного у текстах, як прийоми інтертекстуальності, іронія, алогізм, гротеск та 

парадокс набувають актуального значення.  

Гротеск як зображення людей і явищ у фантастичному, потворно-комічному 

вигляді й засноване на різких контрастах і перебільшеннях у німецькомовних 

комічних текстах застосовується для передачі відношення до представників тієї або 

іншої нації. Парадокс як істинне твердження чи група тверджень, яке призводить до 

суперечності або ігнорує інтуїцію, полягає у тому, що в процесі доведення 

створюються умови для одночасного доказу істинності і хибності певного 

висловлювання, причому доведення істинності цього висловлювання неодмінно веде 

до визнання його хибності і навпаки. 

Одним із головних принципів, на яких будується застосування текстово-

дискурсивних засобів подання комічного в тексті, є принцип підтексту 

(пресупозиції), що зводиться до того, що за безпосередньо зображуваними подіями 

читач знаходить другий, глибинний, шар. Підтекст може виникати як спонтанно, так 

і в результаті свідомих дій адресанта (так само, як може сприйматися усвідомлено 

або неусвідомлено) і тому пов’язаний з категорією комічного. Підтекст реалізується 

в комічних текстах за допомогою як власне мовних засобів, що володіють здатністю 
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виражати основну й додаткову інформації, так і текстово-дискурсивних прийомів, 

що є засобом додаткового маркування, «перемикання» їх з функції вираження 

основної інформації на функцію вираження додаткової інформації. 

Проблема специфіки лінгвістичної організації комічного тексту є одною з 

найбільш складних у мовознавстві. Якщо базовими механізмами актуалізації 

категорії комічного у дискурсі є інконгруентність і реверсивність, то лінгвальними 

особливостями реалізації комічного є вигадливий гумор, фантазія, використання 

інтелектуальних форм комічного (парадокс, каламбур), які слугують формою захисту 

особистості, її самоствердження й трансформації агресивності. Зміст комічного 

тексту являє собою взаємодію мовних і позамовних факторів. Це є грою значень 

мовних одиниць, ситуацій, контекстуальної й пресупозиційної (підтекстової) 

інформації. 

 

1.2. Жанрово-типологічні ознаки німецькомовного анекдоту як комічного 

тексту 

 

1.2.1. Анекдот як мовленнєвий жанр. Анекдот є одним із найбільш плідних 

жанрів сучасного фольклору. Тексти анекдотів, смішні й іронічні, дотепні, із 

глибинним змістом або прямолінійні, буквально супроводжують життя багатьох 

членів сучасного суспільства. Анекдот відгукується на болючі, актуальні проблеми 

сьогодення, охоплюючи практично всі сфери соціального життя й виражає 

світовідчуття певних прошарків суспільства, бачення людьми дійсності, що їх 

оточує, а також відношення до неї, стаючи, таким чином, своєрідним 

віддзеркаленням суспільної свідомості. 

Анекдот безсумнівно заслуговує на спеціальне лінгвістичне вивчення, чим 

підтверджується той факт, що кількість робіт з дослідження анекдоту стрімко зростає 

[68; 78, 172; 243]. Він «являє собою багатопланове явище, що може виступати 

предметом літературознавчого (естетичного), культурологічного, семіотичного, 

соціологічного, психологічного й історико-політичного аналізу; він дає важливий і 

цікавий матеріал для відповідних наук» [52, с. 50]. З одного боку, сміх і комічне 

відносяться до найважливіших концептів культури, до таких координат буття, як 
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офіційне й карнавальне відношення до світу, за М. М. Бахтіним, і відповідно 

знаходять різноманітне відображення у мовній семантиці й прагматиці. З іншого 

боку, анекдот являє собою стійку форму оповідання й характеризується ознаками, 

що відрізняють цей тип текстів від суміжних типів. І культурологічне, і текстуально-

стилістичне вивчення анекдотів стає більше повним, враховуючи етнокультурні й 

соціокультурні дані [25, с. 144]. Отже, саме в анекдотах знаходимо специфічне 

відображення уявлення народу про навколишній світ. В. М. Телія вважає, що 

анекдот, як і прислів’я, є прескрипцією – стереотипом народної самосвідомості, який 

дає достатній простір для вибору з метою самоідентифікації [155].  

Серед стилів і жанрів, що існують у сучасному суспільстві, анекдот посідає 

особливе місце, оскільки його жанр прямо пов’язаний із проблемою комізму, сміху й 

гумору, складність якого обумовлена тим фактором, що багатошаровість змісту 

текстів малої форми припускає різні аспекти їх розгляду. Під мовленнєвим жанром 

ми, услід за М. М. Бахтіним, розуміємо відносно стійкий в тематичному, 

композиційному й стилістичному планах мовленнєвий здобуток [25].  

Сучасний німецькомовний анекдот являє собою активно функціонуючий у 

соціокультурному просторі мовленнєвий жанр, що відноситься до розмовного 

спілкування, і для якого характерним є поєднання ситуації теми зі ситуацією 

поточного спілкування [6, c. 15]. Завдяки дискурс-аналізу анекдот становить 

найбільший інтерес для науковців, адже він здатний до самостійного поширення, 

тому активно використовується як засіб неформальної комунікації, реалізується у 

конкретному завданні (тексті, що містить кульмінацію, спрямовану на досягнення 

сміхового ефекту) через використання різного інструментарію, чим має вплив на 

учасників комунікативного процесу за допомогою мовних форм і створюючи 

невимушену, привабливу атмосферу. 

Дослідження анекдоту відбувається з різних позицій. Анекдот з позицій 

жанрознавства вивчають відомі філологи О. Я. і О. Д. Шмельови [173]. У своїх 

роботах вони сфокусували увагу на мовній специфіці анекдоту. Інший підхід до 

анекдоту – прагматичний. Він розглядає анекдот як комунікативний акт, якому 

А. Вежбіцька дала наступне визначення: «говорю: я хочу, щоб ти собі представив, що 

трапилося з Х; думаю, що ти розумієш, що я не говорю, що це трапилося; говорю це, 
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тому що хочу, щоб ти сміявся; думаю, що ти розумієш, що люди говорять це один 

одному, щоб сміятися» [38, с. 108]. Цікавим, на наш погляд, уявляється розгляд 

анекдоту з позицій семантичного синтаксису, тому що «анекдот завжди пуповиною 

пов’язаний із реальним фактом. Навіть якщо основні події його сюжету вигадані, 

вони перевіряються дійсністю: так могло бути» [140, с. 3]. Анекдот в особливій 

мовній формі відображає типові ситуації життя людини – сім’я, школа, армія, робота, 

політика, лікарня тощо, тому в анекдоті особливим чином відображена дійсність.  

Загалом феномен анекдоту почав вивчатися зарубіжною наукою з початку 

XX ст. після публікації в 1905 році роботи З. Фрейда «Дотепність і її відношення до 

несвідомого» [163]. Активно долучаються до вивчення анекдоту російські вчені. 

Виходять друком ґрунтовні праці, присвячені історії анекдоту, його трансформаціям, 

основним жанровим особливостям. Публікуються статті Г. Г. Слишкіна [145], 

О. В. Смолицької [146], М. С. Кагана [66], В. В. Хіміка [165], E. Bender [183], 

A. A. Berger [185], В. Самохіної [138] та ін., в яких розглядаються окремі лінгвістичні 

(місце і роль анекдоту в процесі комунікації; мовні особливості), літературознавчі 

(герої, гендерні особливості, конкретні тематичні угруповання), філософські та 

психологічні аспекти проблеми анекдоту. 

В українській літературознавчій науці вивчення анекдоту тільки починається; 

з’явилися окремі роботи, присвячені дослідженню «Київського міського анекдоту 

(історія та жанри ХІХ ст.)» (А. Макарова); фольклорного анекдоту «Карнавал 

революції» (О. Бріцина та І. Головаха), «Анекдот як фольклорний жанр» 

(І. І. Кімакович). Між тим, анекдот активно функціонує в суспільстві, оперативно 

реагує на його життя, відображає особливості менталітету народу, його симпатії та 

антипатії.  

Слово анекдот запозичене з французької та означає в переносному значеннi – 

«неопублікований, нерозголошений, невідомий публіці», отже, не призначений для 

публікування, «не друкований». Пізніше цим терміном називали гумористичні, 

дотепно-смішні, лаконічні мініатюри з гострим сюжетом, діалогічною формою і 

неодмінно з несподіваною, комічною кінцівкою. Отже, у первiсному значеннi – це 

малий розповідний жанр, що передає власні спогади оповідача про події, свідком 

яких вiн був. У сучасних літературознавчих працях пiд терміном анекдот розуміють: 
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1) коротке оповідання про незначний, але характерний випадок, переважно з життя 

iсторичної особи; 2) коротке усне оповiдання повсякденного побутового чи 

суспiльно-полiтичного змiсту iз жартівливим чи сатиричним забарвленням i 

несподіваним дотепним закінченням [60]. «Словник української мови» [251] видiляє 

такi значення: 1) коротке, жартiвливе (здебільшого вигадане) оповiдання про яку-

небудь смiшну подiю; 2) кумедний випадок, подiя або пригода. 

У німецькомовній літературознавчій традиції під терміном «der Witz» розуміють 

жарт, специфічну мовну форму комічного, короткий сюжет, що містить 

несподіваний поворот, виражений імпліцитними зв’язками за допомогою подвійного 

змісту, чим створюється комічний ефект. Лексикографічний аналіз німецького слова 

«der Witz» свідчить, що воно має кілька значень. Тому представляється цілком 

правомірним визначення слова «der Witz» у різних словниках як «жарт», 

«гострота», «анекдот», з однієї сторони. З іншого боку, слово «der Witz» 

визначається як «дотепність».  

Карстен Тюран стверджує, що в різних країнах світу гумор різний, але якщо для 

англійців традиційним є сухий, убивчий гумор, то на думку німецького письменника 

Дітера Буркмана німецький гумор більше зловтішний. Німці сміються, коли інших 

осягають невдачі, яких самі вони ніколи не хотіли б випробувати, що знайшло 

відображення в деяких сатиричних добутках відомих німецьких письменників [234]. 

Ці історії звичайно закінчувалися трагічно й носили повчальний характер. 

У Німеччині існує багата сміхова культура, заснована на багатовіковій історії й 

традиціях. Вернер Мітч сказав: «Der englische Humor macht Spaß. Der deutsche Humor 

aber dient dem Zweck der Erheiterung» [224]. L. Melus, англійський дослідник 

комічного, зазначає наявність у німців «einen wunderbaren Sinn für Humor». Причину 

нерозуміння німецького гумору він знаходить у тому, що «deutscher Humor keine 

Reise übersteht» [216]. Німецька мова, на відміну від англійської, не є мовою 

міжнародного спілкування, тому якість німецького гумору для більшості людей з 

різних країн залишається непізнаною, що й визначає актуальність дослідження 

природи німецького анекдоту. 

Залежно від способу формування гостроти німецький побутовий анекдот може 

бути преференційним / ситуативним і мовним / лінгвістичним. Референційний / 
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ситуативний побутовий анекдот створюється за рахунок опису якоїсь смішної, 

безглуздої ситуації. Мовний / лінгвістичний побутовий анекдот конституюється за 

рахунок обігрування тих або інших мовних засобів. 

Специфіка «der Witz» – анекдоту полягає у наявності в нього двох статусів: 

фольклорного тексту і мовленнєвого жанру, тобто він є динамічною і статичною 

текстово-дискурсивною формою водночас. Така соціокультурна функція визначає 

зміст анекдоту, його жанрову й національну розмаїтість, характер специфічно 

анекдотичного гумору. Висока продуктивність і фольклорний характер його 

існування дозволяють розглядати анекдот як активно функціонуючий у 

соціокультурному просторі жанр, що відображає специфіку сприйняття масовою 

свідомістю найбільш актуальних подій громадського життя.  

Критерії виділення анекдоту як жанру припускають відповідність жанровим 

канонам. Жанрова природа анекдоту має комунікативно-розважальне значення, хоч 

та миттєва іскра сміху, викришена «пуантною пружиною комічної розв’язки» [77, 

с. 75], є головним носієм і естетичного заряду. Художня родзинка анекдоту полягає в 

новизні комічного ефекту: у грі слів, у кумуляції недоречностей, у діалогічному 

зіткненні невідповідностей. Продукт своєрідної гри протиріччями, 

протиставленнями, несумісностями В. Самохіна назвала інконгруентністю, що, на 

наш погляд, найбільш точно характеризує це явище загалом.  

В. М. Робінсон базовими складовими гумору називає (1) здивування / 

абсурдність / інконгруентність; (2) подвійне значення; (3) гру слів; (4) перебільшення 

[226, с. 81]. На нашу думку, інконгруентність поширюється на всі перераховані 

складові: так, наприклад, здивування, абсурдність – це прояв невідповідності в 

гуморі як розуміння омани, а, нерідко, і конфлікту; подвійне значення, гра слів і 

перебільшення реалізують ефект від обдуреного очікування, побудованого на тій же 

когнітивній основі; гра слів і перебільшення – це експліцитно виражена вербальна 

невідповідність – омана за допомогою багатозначності, полісемії, омонімії, 

гіперболізації. «Інконгруентність – це об’єднання двох логічних, але несумісних 

ідей» [228, с. 14]. Через комічну невідповідність розкривається подвійність явища чи 

ситуації. Комічне в жарті в своїй основі є особливою формою двоїстості: явище 
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немов оголює усередині себе інше явище, схоже з першим, і в той же час істотно від 

нього відрізняється.  

Інконгруентність знаходить вираження в мові й розповіданні анекдоту. 

Т. Т. Врабель зазначає, що «Анекдот ... сповіщає про щось смішне, ... цікаве, 

несподіване, унікальне» [48, с. 69], що, на нашу думку, лежить в основі 

інконгруентності. Будь-які аспекти соціального життя, подані в жарті, подаються 

двозначно, включаючи несумісні, інконгруентні, явища чи обставини, які 

усвідомлюються як єдиний комплекс, ніби реальний. Є. Курганов говорить наступне: 

«Анекдот – жанр пересічних контекстів, жанр, що припускає перетинання 

непоєднуваних контекстів. Причому точно відомий той відрізок тексту, де 

відбувається перетинання – воно стає можливим тільки у фіналі» [94, с. 25]. 

Дискурсивне утворення анекдот містить у собі властивості фольклорного тексту 

і мовленнєвого жанру, якому властиві такі категорії, як завершеність, зв’язність, 

інформативність, модальність, інтертекстуальність тощо. 

Основними рисами анекдоту як модифікації фольклору є: 

1. Анонімність (якщо іноді стає відомим ім’я творця анекдоту, це нічого не 

змінює в природі жанру, тому що кожна людина стає співавтором вказаного автора. 

Автентичного автора, який закріплений за текстом анекдоту, не існує). 

2. Розповідання анекдоту мотивується певною життєвою ситуацією; він повинен 

бути своєчасним, «за аналогією» з обговорюваною життєвою ситуацією. Його форма 

підпорядковується умовам спілкування. 

3. Наративність – синтез словесного і виконавського як риторичний прийом, 

історично й культурно обґрунтована інтерпретація деякого аспекту світу з певної 

позиції. Це мовний акт, тобто вербальний виклад, основною частиною розповіді й 

моментом прояву в ній фабули є його завершення. Наратор (оповідач) є, в першу 

чергу, носієм знання про фінал, і тільки завдяки цій якості він принципово 

відрізняється від іншого суб’єкта наративного оповідання – його «героя», який, 

існуючи в центрі подій, не має цього знання.  

4. Тісний зв’язок із традицією «сміхової культури» і, насамперед, народної. 

Фольклорна специфіка поширюється на персонажів анекдоту.  
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Анекдот можна розглядати як гумористичну значеннєву мініатюру, якій 

властиві: 1) комунікативна чіткість (нове й надане експліцитно виділені й 

протипоставлені один одному); 2) інформативна щільність (мінімальна кількість 

інформаційних одиниць у жарті нижча за рахунок різних включень конотативного 

характеру). Отже, в ньому, як у мовному жанрі, можна виділити стильові риси, які 

роблять його невід’ємною частиною комічного (Додаток А). Наведені у Додатку А 

стильові риси, або, як їх називають у новітніх розробках, стильові домінанти, 

гумористичного стилю, відображають типові, регулярно повторювані й тому 

стандартизовані характеристики, спільні для кожного анекдоту. Вони є результатом 

стильоутворюючих екстралінгвістичних факторів, які визначають особливу 

системність у вживанні тих, а не інших структур, текстових одиниць усередині 

даного текстового цілого. Як видно з Додатку А, в анекдоті парадоксальним чином 

поєднуються зв’язок з дійсністю та вимисел. Зазвичай в анекдоті йдеться про 

неможливу чи маловірогідну в дійсності ситуацію. Але ці події або герої 

виявляються не просто вигаданими, фантастичними, але й умисно іронічними, 

жартівливими чи глумливими імітаціями різноманітних реалій суспільного життя.  

Текст анекдоту характеризується наявністю широкої системи інтертекстуальних 

зв’язків. Він спирається на стереотипи фольклорних жанрів, на фольклористичні 

імплікації. Анекдот запозичує елементи фольклору, художньої літератури, Біблії, 

кіно, пісенного мистецтва. Інтертекстуальність, яка виявляється в жарті, не має на 

меті спантеличити адресата, скоріше вона викликає в нього релевантні соціальні 

знання (E. Ґоффман) і створює таку собі «ігрову рамку» (У. Ф. Фрай). Види 

інтертекстуальних посилань у жанрі комічного дискурсу на матеріалі сучасного 

анекдоту досліджують такі мовознавці як: S. Hinds [204], N. Norrick [219], 

D. M. Salzer [229] та P. Wheeler [242]. 

У сучасному німецькомовному анекдоті інтертекстуальність відображає 

специфіку актуальної культурної ситуації, тому що в процесі свого формування 

анекдоти вбирають у себе й переробляють не тільки реальні, але всі можливі 

прецедентні феномени і текстові ремінісценції. За допомогою інтертекстуальності 

оповідачі передають специфічне сучасне світосприймання, у якому різні ситуації 
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дійсності, факти історії, предмети, особи з’являються не як цілісне, закінчене, не як 

єдина система, а уособлено та фрагментарно. 

Сучасний німецькомовний анекдот будується на двох типах інтертекстуальних 

зв’язків. По-перше, багато анекдотів спираються на знання слухачами певних 

текстів, що належать до інших жанрів, відображають певні історичні подій, мають 

певні фонові знання. По-друге, інтертекстуальні зв’язки мають місце, коли анекдоти 

або цитати з анекдотів відтворюються як складова інших мовних жанрів.  

Анекдот представляє собою текст, який є значущим для особистості в 

пізнавальному й емоційному відношеннях; відомий широкому оточенню даної 

особистості; текст, звертання до якого відновлюється неодноразово в дискурсі даної 

мовної особистості [194, с. 216]. Г. Г. Слuшкін назвав п’ять основних інструментів 

інтертекстуальності – згадування, пряму цитацію, квазіцитацію, алюзію й 

продовження [145, с. 192]. У нашій роботі ми вважаємо доцільним виділити три 

головних інструменти інтертекстуальності в анекдоті – цитата (пряма або 

квазіцитата), згадування (прецедентне ім’я, ситуація) та алюзія. 

У німецькомовній культурі використання цитат і алюзій на попередні тексти є 

показником включеності нового тексту в культуру, ознакою історичності тексту й 

свідченням його взаємозв’язку з іншими дискурсами. Анекдот має також всі 

характеристики прецедентного тексту, тобто тексту, значущого для тієї або іншої 

особистості в пізнавальному й емоційному відношеннях; відомого широкому 

оточенню даної особистості; тексту, звертання до якого відновлюється неодноразово 

в дискурсі даної мовної особистості. Отже, для тексту анекдоту характерна така 

змістова фактуальна інформація, що тяжіє до типологізації в описі подій. У подібних 

текстах «поступово виробляються стереотипи, що полегшують швидке й ефективне 

декодування. От чому, вчитуючись у більш-менш однотипні тексти, ми відчуваємо 

структурні особливості, що сприяють прискоренню процесу розуміння у зв’язку з 

певним ступенем передбачуваності» [196, с. 118]. 

Оскільки анекдот – це не тільки іронічний текст, а й критика чужого та 

несприйнятного, він часто буває некоректним, не відповідає етичним нормам. В 

анекдотах можуть насміхатися з представників інших національностей, людей з 

фізичними вадами, історичних постатей, політичних діячів. Але, як ми зазначали, 
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цей жанр стоїть поза заборонами, у своєрідній розширеній зоні моральності. Тому 

оповідач може цинічно й відверто говорити про будь-що, вживаючи навіть лайливі та 

брутальні вирази. За словами М. Бахтіна [24], це один із художніх засобів вираження 

гротескного реалізму, який особливо яскраво виявляється в епоху змін. Абсурдність, 

карикатурність, гіперболізація, чорний гумор анекдоту відображають осмислення 

безпорадності соціального й політичного механізмів суспільства. Недаремно філософ 

І. А. Тульпе назвав анекдот «життєстверджувальною наругою». 

Дослідження жанрової специфіки анекдоту дозволяє визначити його як 

«складний багатоаспектний культурний феномен, що має синтетичну природу й 

перебуває на перетині соціальних, прагматичних і філософських координат сучасної 

суспільної свідомості» [124, с. 174]. Тобто, для створення комічного ефекту в тексті 

анекдоту потрібне дотримання певних умов: 1) обрати лінгвістичне висловлювання, 

що призводить до навмисного тлумачення та доцільного гумору; 2) зробити 

припущення з цілої низки тлумачень, які містять у собі висловлювання, адресат 

обере потрібне; 3) спрогнозувати, що певна контекстуальна та фонова інформація є 

доступною для адресата, і що він використає її для правильного тлумачення 

анекдоту. Тому анекдот має бути проаналізований та розподілений на декілька типів 

у залежності до вище згаданих умов. Припущення та маніпуляція мисленнєвими 

механізмами забезпечує досягнення бажаного гумористичного ефекту.  

У Додатку Б продемонстровано прагматичну класифікацію гумористичних 

висловлювань загалом, де анекдот розглядається як комплексне лінгвістичне явище, 

що потребує вивчення як з позицій когнітивної лінгвістики, так і в контексті 

лінгвокультурології та мови (Додаток Б). В рамках такої класифікації композиційна 

структура й інформаційне наповнення анекдоту співвідноситься з певними 

вимогами, що пропонуються до малоформатних гумористичних висловлювань, як 

зв’язність, інтенціональність, інформативність, інтерпретування, 

інтертекстуальність, образність. Дані вимоги дозволяють моделювати тексти певного 

типу – текстотипи.  

 

1.2.2. Побутовий анекдот та його текстотипологічні ознаки. Сучасна 

лінгвістика розглядає текст як результат дискурсивної, тобто соціально орієнтованої 
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та соціально зумовленої комунікативної діяльності. Подібною багатогранністю 

вирізняється й комічне як явище соціальне, лінгвістичне, комунікативне, 

психологічне, культурологічне, когнітивне тощо.  

Нині лінгвісти висувають різні підходи до аналізу тексту: 1) лінгвоцентричний: 

вивчення особливостей функціонування в умовах художнього мовлення 

фонетичних, морфологічних, граматичних і стилістичних одиниць і категорій; 

2)°текстоцентричний: текст розглядається як об’єкт дослідження в його цілісності та 

завершеності; 3) антропоцентричний: інтерпретація тексту здійснюється з 

урахуванням позицій адресанта і адресата, впливу тексту на читача, слухача; 

4)°соціологічний: зв’язок з певним часом, епохою, соціальною побудовою 

суспільства; з цим підходом пов’язані поняття «вертикального контексту» і 

«фонових знань»; 5)°когнітивний: текст осмислюється як складний знак, що виражає 

знання адресанта про дійсність, втілені за допомогою певним чином організованих 

мовних засобів.  

Як доведено, анекдот є самостійним мовним жанром і, отже, являє собою стійку 

форму оповідання, характеризується певними ознаками, що відрізняють цей тип 

тексту від будь-яких інших. Так, І. І. Кімакович виділяє наступні загальножанрові 

ознаки анекдоту: 1) особлива прагматична мікроситуація (деяке зниження рівня 

офіційності й формальності відносин між учасниками мовного спілкування); 

2)°статус ланки в діалогічному спілкуванні; 3) міжжанрова й внутрішньожанрова 

варіативність (можливість переходу анекдоту в інші мовні жанри – жарт, тост, 

смішна історія) [78, с. 30]. 

У той же час учені, зокрема, О. А. Чиркова, виділяють такі системоформуючі 

ознаки анекдоту: 1) розмитий хронотоп (відсутність єдиного просторово–

тимчасового еталона, відсутність протиставлення вимислу й вірогідності), 

2)°трікстерська модель поведінки головного персонажа анекдоту (трікстер – це 

блазень, хитрун, що постійно попадає в смішні ситуації, з яких він, проте, виходить із 

успіхом, іноді зазнає поразки, але не сприймає поразку як трагедію), 

3)°непередбачуваність сюжету та інверсія подій (в анекдоті діє не природна логіка 

подій, а логіка подій, обумовлена персонажем), 4) специфічний набір жанрових 

прийомів, підпорядкованих принципам лаконізму, контрасту, законам конверсії й 
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трансмутації (тобто згортання й розгортання), 5) інтертекстуальні зв’язкі анекдоту 

[169, с. 5–6]. Отже, як центральний і специфічний жанр гумористичного дискурсу 

анекдот являє собою ідеальну ілюстрацію текстової триади [19]: актуальний текст 

(текст у ситуації реального спілкування, як фрагмент дискурсу), віртуальний текст 

(записаний текст поза ситуацією спілкування) і текстотип (узагальнена текстова 

структура, у якій виділяються компоненти, що визначають тексти різних жанрів). 

Анекдот має також і свої специфічні функції. М. В. Воробйова виділяє дві групи 

функцій анекдоту: 1) групу соціальних функцій (критична, розважальна, 

інтегративна й комунікативна); 2) групу психологічних функцій (гармонізуча, 

компенсаторна й психотерапевтична) [45]. В. О. Самохіна, об’єднавши обидві ці 

групи, основними вважає регулятивну, соціальну, референціальну функції.  

Згідно ще однієї класифікації функцій анекдоту, такими визнаються 

компенсаторне зниження офіційних цінностей і викорінювання якостей, визнаних у 

даній культурі соціально небезпечними [133, с. 6]. Як будь-який текст художньої 

комунікації анекдот має стійку структурно-композиційну побудову. Стандартність 

такої композиційної побудови проявляється в обов’язковій наявності стадії розв’язки 

(пуант) наприкінці тексту, де й відбувається досягнення комічного ефекту – 

розрядження напруги від очікування, що виявляється в сміховій peaкції. Тобто, 

анекдот поєднує високу стійкість форми з великою варіативністю змісту, оскільки 

його провідними стильовими рисами є стислість і пуантованість [61, с. 132]. 

Л. С. Піхтовнікова особливо підкреслює роль пуанту, який «сприяє тому, що 

ситуація несподівано перетворюється на свою протилежність. Пуант ставить 

ситуацію з ніг на голову, або навпаки. Несподівано відкривається зворотний бік 

медалі, і протиріччя упізнаються. Те, що в ситуативній частині сприймалося як 

звичайна розповідь, у пуантовій частині перетворюється на абсурд. Курйозність 

перевернутої ситуації створює комічний ефект» [123, с. 206].  

За допомогою пуанту, що викликає сміх у слухача, анекдот, впливаючи на 

людину, стає соціальним, культурним і суспільним феноменом. Відносини між 

складовими частинами анекдоту описуються дослідниками як «закон пуанти». Його 

дія полягає в присутності характерної «націленості» на завершальну частину, що 

різко протиставлена всій попередній частини тексту в значеннєвому відношенні і є 
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ключовою для організації й функціонування всього тексту анекдоту [94, с. 30–31]. В 

узагальненій формі композиційна структура текстотипу «анекдот» виглядає в такий 

спосіб: 1) метатекстове введення; 2) стадія зав’язки; 3) стадія розвитку ситуації; 

4)°пуант (стадія розв’язки). 

Так у тексті анекдоту, на першій стадії, присутні два мовних прошарки: 

«метатекстове» введення й власне текст анекдоту, у якому також виділені два мовні 

прошарки – мовлення персонажів і текст «від автора», що заміняє живе відображення 

описуваних подій [173, с. 45]. Метатекстові фрази, що випереджають мовлення 

персонажів і текст від автора, «є важливою нетривіальною ознакою розповідання 

анекдоту, що відрізняє даний мовний жанр, наприклад, від мовного жанру жарту» 

[238]. Прагматична установка другої стадії проявляється в актуалізації інформації 

про описувану ситуацію, можливій (не обов’язковій) вказівці на місце дії, дійових 

осіб і характер ситуації. На даній стадії уводиться перший із двох суперечливих 

сценаріїв. Тут же містяться сигнали про перемикання дискурсу в комічний ракурс, 

виражені вербально або невербально, за допомогою різних засобів.  

Отже, у рамках даної роботи німецький побутовий анекдот визначено як 

текстово-дискурсивне утворення, перебіг якого навмисно порушений адресантом з 

метою потішити адресата за допомогою інконгруентності, тобто протиріччя, 

дисбалансу, невідповідності, спричиненою раптовою появою у тканині дискурсу 

іншого змістового плану, який різко контрастує з основним. Однак слід зауважити, 

що дані чотири стадії виділяються не у всіх досліджуваних текстах. Так, у 

текстовому просторі німецькомовного анекдоту ми віділяємо два блоки, з яких 

будується анекдот: облігаторні та факультативні блоки. Облігаторними є стадії 

зав’язки й розв’язки, стадія розвитку ситуації та метатекстове введення в окремих 

анекдотах і жартах є усіченою або зовсім відсутня (Додаток В).  

Залежно від характеру структурної організації виділяють наступні різновиди 

анекдотів: анекдот оповідального типу (містить опис ситуації з діючими 

персонажами й характеризується найбільш розвинутою сюжетною лінією), анекдот 

драматургічного типу (містить обмін репліками між персонажами), анекдот-загадка 

(має питально-відповідальну структуру, де на просте питання дається дотепна 

відповідь, звичайно, без персонажів).  
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Отже, текстова норма німецького анекдоту базується на потрійному підході, який 

представлений О. П. Воробйовою. Вона виділила статус тексту відповідно до трьох 

системних цінностей: текст-макрознак; текст-комунікат; текст-дискурс [46, с. 15-17]. 

Кожний рівень системної цілісності тексту анекдоту припускає характерний для нього 

тип сприйняття: для тексту-макрознаку – впізнання, ідентифікацію; для тексту-

комунікату – розуміння, інтерпретацію; для тексту-дискурсу – декодування, 

розшифровку. 

Традиційно анекдот розглядається в межах макро- та мікроконтекстів. 

Макроконтекст – це функціонування анекдоту в реальній комунікації, у дискурсі, де 

виділяються, окрім тексту анекдоту, всі складові екстралінгвальної ситуації. 

Мікроконтекст – це умовний, ігровий контекст усередині самого тексту анекдоту, де 

адресант і адресат уводяться всередину його простору, який використовується в 

якості інкрустації, інкорпорованої у звичайні комунікативні структури. Між 

оповідачем і слухачами повинне існувати взаєморозуміння або виявлятися бажання 

подолати бар’єр у спілкуванні. «Сеанс» анекдотів об’єднує людей, перетворює їх на 

колектив, якщо, звичайно, вони мають спільні цінності, однаково сприймають світ.  

На підставі вищевикладеного можна зробити висновок про те, що текстотип 

«der Witz» (анекдот) представляє собою малоформатний самодостатній текст із 

несподіваною й дотепною розв’язкою. Цей текстотип містить повну реверсію, тобто 

його комічний ефект не залежить від динамічної ситуації, а створюється завдяки 

певним механізмам, задіяним у самому тексті. Анекдот може функціонувати як у 

макротексті, так і самостійно. 

Анекдот відображає специфіку сприйняття масовою свідомістю найбільш 

актуальних подій громадського життя. Анекдот регулярно, систематично й у великій 

кількості створюється, оперативно реагуючи на суспільно-політичні події та зміни в 

житті. Він народжується, живе й, застарівши, помирає. Важливу роль у виділенні 

анекдоту як особливого типу тексту відіграють його структурні й композиційні 

особливості. Частина з них (анонімність, наративність, серіальність) обумовлені його 

віднесеністю до фольклорних жанрів. Від інших фольклорних жанрів анекдот 

відрізняють характеристики, пов’язані з його приналежністю до сфери комічного – 

це його доречність, соціальність і віртуальність описуваної в анекдоті ситуації. 
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Характерними структурними рисами, що дозволяють виділити анекдот серед інших 

типів комічного тексту, є його стислість, тверда заданість структури, наративність і, 

одночасно, драматичність, обов’язкова наявність діалогу й у той же час фактична 

монологічність.  

Отже, будь-який комічний текст, що виявляє відповідність вищевказаним 

ознакам, незалежно від того, яким словом він позначається у мові, може бути 

названий у дослідженні анекдотом і розглядатися як такий. Вивчення лінгвістичних 

властивостей анекдоту дозволяє зробити висновок про те, що поняття жанр і 

текстотип – це дві сторони (мовленнєва і мовна) того ж явища: анекдот як мовне, 

системне явище є текстотипом, як феномен мовленнєвих реалізацій мовних явищ – 

мовленнєвим жанром. Межі анекдоту як жанру досить динамічні й рухливі; анекдот 

піддається внутріжанровій та міжжанровій варіативності. 

Прагматичні установки анекдоту як мовленнєвого жанру істотно розрізняються 

залежно від багатьох соціокультурних обставин і факторів комунікативної ситуації. 

Тому адекватний опис такої складної категорії як комічне і її складової – анекдоту не 

може бути досягнутий лише лінгвістичним описом, оскільки стосується різних 

аспектів людського буття. Виходячи з твердження про те, що будь-який дискурс є 

когнітивним процесом, пов’язаним зі створенням мовленнєвої поведінки [91], 

когнітивний підхід до вивчення феномена комічного можна віднести до основних, 

тому що власне в рамках цього підходу формулюються основні положення теорії 

комічного, на які спираються інші напрямки.  

 

1.3. Когнітивні параметри німецькомовного анекдоту 

 

Малі літературно-художні форми комічної спрямованості такі як анекдот, жарт, 

байка та інші не раз ставали об’єктом дослідження в рамках лінгвостилістики та 

лінгвістики тексту [53], проте питання когнітивно-дискурсивної природи таких 

текстів потребує подальшої розробки. З цієї точки зору німецькомовний анекдот є 

одним із найменш досліджених типів тексту як у вітчизняній, так і у німецькомовній 

лінгвістиці. У наш час проблема когнітивного підходу до вивчення мови є об’єктом 
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дослідження багатьох науковців, таких як М. Мінскій [109], А. М. Приходько [128] 

В. А. Маслова [105], М. М. Болдирєв [33], M. S. Fischer [199], H. Kotthof [208]. 

Категорія комічного як така здавна існує у свідомості людей, вивчаючи її в різні 

епохи й у різних іпостасях, дослідники наголошують на її універсальності. Однак із 

розвитком когнітивної лінгвістики окруслилися пошуки «…когнітивних здібностей 

людини, пов’язаних з існуванням в її голові особливих ментальних репрезентацій, 

що відбивають знання мови й використовуються по мірі необхідності в актах 

мовлення, мовленнєвій діяльності» [91, с. 6].  

Розуміння жарту залежить від трьох факторів: когнітивного, формального та 

емоційного. Когнітивний фактор ураховує розуміння семантики жарту; формальний 

– можливість утворювати жарт відповідно до жанрових параметрів; емоційний – 

дозволяє налаштуватися на жартівливе спілкування. Аналіз анекдоту з позицій 

когнітивної лінгвістики стало можливим завдяки розвитку когнітивних теорій 

комічного, серед яких найбільший інтерес представляють бісоціативна теорія 

А. Кестлера [76], семантична теорія сценаріїв В. Раскіна [225] й формальна теорія 

С. Аттардо [180].  

Уперше когнітивну специфіку комічного розкрив у 60–х рр. ХХ ст. А. Кестлер 

[76]. Він установив когнітивний принцип, спільний для трьох видів творчості, т. зв. 

«творчої потрійності» – наукового відкриття, твору мистецтва й «комічної 

винахідливості». У використаних термінах комічна винахідливість являє собою не 

що інше, як утворення, породження суб’єктом комічного об’єкта. 

Вихідне положення теорії бісоціації зводиться до того, що структура комічного 

бісоціативна. Ми сприймаємо дійсність у двох асоціативних контекстах (матрицях) 

при різкому перемиканні ходу думок з одного на інший. Під асоціативним 

контекстом (матрицею) розуміється набір правил або код, фрейм, що виробляється за 

допомогою навички або здатності. Фрейм моделює знання про типові ситуації й 

дозволяє правильно інтерпретувати зміст тексту. Підкреслимо, що під фреймом 

розуміється структура даних, призначена для подання стереотипних ситуацій і яка 

означає декларативне знання (тобто знання про об’єкти), а під сценарієм – 

процедурне знання (про соціальну взаємодію, про те, як організована діяльність). 

Реакцію на комічне А. Кестлер називає «Ha-ha-реакцією» [76] Так, В. Раскін 
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визначає текст як смішний (тобто як комічне повідомлення) при наявності двох умов: 

1) якщо когнітивною основою тексту є два різних сценарії; 2) якщо ці два різних 

сценарії опозитивні в тому плані, у якому діє принцип опозитивності в усіх смішних 

текстах [225, с. 99]. 

Із лінгвокогнітивних теорій випливає, що комічне виникає шляхом суміщення 

двох модусів – реального і нереального, двох взаємовиключних асоціативних 

контекстів при сприйнятті комічних текстів, інакше кажучи, у фреймових 

трансформаціях. З позицій когнітивної теорії сприйняття комічного базується на 

таких когнітивних властивостях людської свідомості, як відображення навколишньої 

дійсності й формуванні стереотипного сприйняття.  

Одним із ключових понять когнітивної теорії гумору є збагнення (cognitive 

mastery). Збагнення змісту анекдоту є точка, у якій наростання когнітивної напруги 

змінюється різким спадом. Однак збагнення не становить суті гумору, оскільки воно 

властиве найрізноманітнішим психічним процесам, які вимагають напруги, що 

спадає після того, як завдання вирішене. J. Morreall [218], аналізуючи когнітивно-

мовні механізми комічного, вказує, що комічний акт мовлення протікає у фреймі гри, 

що складається з фіктивного модусу сприйняття, і повідомлення, наприкінці якого 

несподівана зміна установки провокує комічний ефект. В описі анекдоту сучасна 

лінгвістика використовує категорії когнітивної семантики: фрейм – ментально-мовна 

структура, що фіксує стереотипні ситуації, скріпт – культурно-обумовлений набір 

інформації, викликаний словом у свідомості комуніканта й сценарій – ключові слова 

тексту, що описують послідовність стереотипного мовного акту. 

Фреймам притаманна конвенціальна (умовна) природа, й тому вони фіксують, 

що для даної культури є характерним, а що – ні. В епізодах соціальної взаємодії 

фрейми регулюють щоденну поведінку людини, «підказуючи» стандартні, 

стереотипні способи дії й комунікації. «Поняття фрейму часто застосовують до 

ситуацій, що характеризуються стереотипним набором діючих осіб і відомою 

послідовністю подій. У цьому значенні використовується також і поняття сценарію» 

[65, с. 89]. 

Для аналізу тексту анекдоту у комічному дискурсі актуальним є також поняття 

інтерактивного фрейму, що включає «комунікативні очікування» комунікантів. 
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Завдання семантики фреймів у дослідженні комунікації взагалі складаються у 

виявленні інтерактивних фреймів, що визначають структуру «комунікативних 

очікувань» учасників ситуації спілкування, і факторів, що визначають умови 

активізації того або іншого фрейму; завдання аналізу – у виявленні конфлікту між 

ситуацією спілкування, що відповідають комунікативним очікуванням і мовним діям 

персонажів анекдоту. 

Іманентною (невід’ємною) властивістю тексту анекдоту у комічному дискурсі, 

що обумовлює породження комічного змісту, є порушення у свідомості індивіда 

звичної картини світу, руйнування уявлень про об’єктивні зв’язки й відносини 

предметів і явищ навколишнього світу. А. Ю. Голобородько [53, с. 12–14] виділяє 

анекдотостворюючі порушення законів логіки, які призводять до породження 

комічного змісту: 1 – порушення закону достатньої підстави; 2 – порушення закону 

виключеного третього; 3 – порушення закону протиріччя; 4 – порушення закону 

тотожності. 

Ядром тексту анекдоту є комічний зміст, що визначає взаємодію референційних 

(значеннєвих), епістемологічних (епістемологія – це теорія, що прагне з’ясувати 

питання, пов’язані з походженням, методами, розвитком і іншими проблемами 

пізнання) і семантичних факторів. Основою формування тексту анекдоту є 

передтекстова база семантики, що включає: комічну ситуацію; пропозиційну форму 

комічної ситуації; фрагмент реальності – перцептивний образ багаторазово 

повторюваної в дійсності події. Кінцевим продуктом реалізації комічної ситуації та її 

пропозиційної форми в тексті анекдоту є предметно-референтна ситуація – 

трансформований відповідно до комічного змісту фрагмент реальності. Під 

фрагментом реальності в цьому випадку розуміється типова, регулярно повторювана 

подія. Трансформація фрагменту реальності здійснюється насамперед за рахунок 

створення передумов, що ведуть до інтерференції скріптів (пуанту), що сприяє 

породженню комічного змісту. 

До механізмів репрезентації передтекстової бази семантики анекдоту 

відносяться референція, експліціювання й імпліціювання. Референція припускає 

співвіднесення компонентів тексту анекдоту із предметно-референтною ситуацією. 

Експліціювання й імпліціювання являють собою два паралельних механізми, які 
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забезпечують відносно збалансоване семантичне наповнення тексту анекдоту. Для 

тексту анекдоту типовою є висока прагматична значущість імпліцитних компонентів. 

Когнітивна обробка тексту анекдоту з витягом комічного змісту здійснюється на 

основі механізмів інференції – умовивід, що формується учасниками комунікації у 

процесі інтерпретації й контекстуалізації. Інференція припускає одержання 

вивідного знання шляхом ймовірного й індуктивного прогнозування можливого 

варіанту розвитку сюжету анекдоту. Механізм контекстуалізації припускає 

приведення семантики текстових сегментів у відповідність до загального змісту 

контексту анекдоту. Інгерентною властивістю анекдоту є когнітивний механізм 

інконгруентності, який ґрунтується на порушенні норм як на лінгвоситуативному 

рівні (порушення онтологічних, логіко-поняттєвих, валоративних, текстово-

жанрових, дискурсивних норм), так і на лінгвальному рівні (порушення мовних, 

мовленнєвих норм). 

Робота когнітивного механізму інконгруентності здійснюється на всіх рівнях 

тексту анекдоту: композиції – протиріччя початку і кінця; використання мовних 

засобів; бінарності тощо. Анекдот є засобом мовленнєвого впливу на комунікативну 

поведінку учасників спілкування. Інконгруентність в німецькомовному анекдоті 

досягається шляхом лінгвального аналізу через поняття норми. Основними засобами 

створення комічного ефекту в анекдоті є різновиди мовної гри, побудованої на 

інконгруентності всіх мовних рівнів: на фонографічному – гра звуками (омофони, 

графони, ономатопея), звукова метатеза; на лексико-семантичному – каламбури, 

омоніми, оксюморони, полісемія, неологізми; на синтаксичному – антитези, зевгми, 

градація, хіазми, поліптоти; на текстово-дискурсивному – порушення на рівні 

композиційної структури, парадокси, уведення інтертекстових елементів, алюзії, 

невідповідністі посилки та наслідку. Все це веде до досягнення основної мети 

анекдоту – розсмішити адресата [137].  

Розглянемо алгоритм репрезентації когнітивної моделі обробки тексту 

німецькомовного етнічного анекдоту (1) (Додаток М): 

– Пропозиційна форма ситуації – «швейцарець, австрієць і німець летять на 

повітряній кулі». 
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– Предметно-референтна ситуація полягає у тому, що існує загроза падіння 

повітряної кулі. Щоб запобігти цьому, потрібно позбавитися зайвої ваги. 

– Референтна характеристика (виникнення «подвійного смислу») полягає у 

наступному: для німця та швейцарця вантажем, яким можна пожертвувати, стає 

австрієць. Функціональну характеристику (комунікативні очікування і подальші дії 

персонажів) становить пошук рішення, що може задовольнити всі сторони. 

– Вирішення ситуації в цьому анекдоті здійснюється за допомогою таких 

лінгвоситуативних прийомів: у словах янгола реалізуються стереотипні уявлення про 

те, що янголи – справедливі, вони приймають цілком правильні рішення, незалежно 

від будь-якої думки, їхні рішення виважені та обмірковані. Коли янгол ставить 

питання, пов’язані с пароплавом «Титанік», виникає когнітивний механізм комічного 

– інконгруентність. Всі питання є перевіркою загальної ерудиції представників 

різних націй, відповіді на них визначають, чи залишаться вони на кулі. Перше 

питання є досить легким, у ньому містяться всі можливі натяки на відомості про 

пароплав. Друге питання також передбачає володіння загальновідомою інформацією.  

– Саме в постановці питань та відповідей на них реалізується актуалізація, 

репрезентація бази анекдоту (його сприйняття). Через референцію швейцарець та 

німець постають ерудованими, обізнаними, кмітливими людьми. Їхні інтелектуальні 

здібності проявляються в анекдоті експліцитно. 

– За допомогою когнітивної обробки тексту анекдоту (інференції) адресат 

тлумачить і контекстуалізує інформацію, що була раніше отримана, та робить 

припущення стосовно подальшого варіанту розвитку сюжету анекдоту. 

– Пуанта полягає в тому, що янгол ставить більш складні питання 

представникам різних етнічних спільнот; це спростовує стереотипне уявлення про 

нього як про об’єктивного суддю, чим позбавляє австрійця можливості залишитися 

живим. Розв’язка анекдоту відповідає стереотипним очікуванням адресата: 

швейцарець і німець – обізнані, австрієць – тупий. 

– Комічний ефект ситуації створюється завдяки останньому питанню до 

австрійця, відповісти на яке неможливо. Всевишній позбавляє дурня-австрійця надії 

на вдачу. 

– Результатом анекдоту стає сміх. 
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Вищевикладене доводить, що розуміння анекдоту здійснюється через подолання 

когнітивного й комунікативного бар’єрів, через зняття міжкультурної інтерференції, 

що може проявлятися або в нерозумінні предмета, з яким зіштовхується людина, або 

в нерозумінні культурно значущих ознак предметів, ситуацій, зразків поведінки, 

абстрактних понять і норм. Подолання міжкультурної інтерференції здійснюється 

шляхом інкультурації, тобто впровадження в іншу культуру й особисте освоєння 

іншокультурного соціального досвіду. Всі ці фактори є важливими для об’єктивного 

й суб’єктивного сприйняття анекдоту. Отже, все, що було репрезентоване вище, 

можна представити через алгоритм когнітивної моделі обробки тексту 

німецькомовного побутового анекдоту (Додаток Г). 

Отже, дослідження анекдотів на підгрунті когнітивно-дискурсивної парадигми 

дозволило дійти наступних висновків. Комічне в анекдоті виникає в ситуації 

сміхової комунікації, що походить із взаємного бажання комунікантів з 

розважальною метою взяти участь у мовній грі, яка на когнітивному рівні 

ґрунтується на умисній маніпуляції понятійними структурами в уявленні слухача. 

Когнітивним механізмом гумору в анекдоті є інконгруентність, яка провокує 

створення адресантом суб’єктивного оцінного комічного образу або ситуації. Тому 

смішне вбачається як продукт своєрідної комічної гри протиріччями. Комічний 

ефект досягається за допомогою порушення норм – сукупності способів і правил їх 

вживання, прийнятих в тому чи іншому суспільстві в певну епоху. Порушення норм у гуморі є 

нормою існування анекдоту, тому що саме вони спричиняють інконгруентність, що разом зі 

смішною ситуацією створює комічний ефект.  

 

1.4. Стереотипи як відображення особливих рис етносу 

 

1.4.1. Властивості та функції стереотипів. Феномен і поняття «стереотип» привертає увагу 

дослідників та багатьох вчених. Е Бартминский [21], В. В. Красних [85], У. Ліппман [101], 

Н. В. Уфімцева [189], S. Kschier [209], E. Mayer [214], B. Piechota-Lutum [222], K. Fiedler [235], та ін., – 

займаються вивченням цієї проблеми. Слід зазначити, що вивчення поняття «стереотип» має 

інтердисциплінарний характер, що пояснює велику кількість його визначень. Зарубіжні дослідники 

роблять акцент на психо-соціальному аспекті стереотипу, розуміючи його як «схильність суб’єкта, 
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що сприймає, легко й швидко відносити людину, яку сприймають, до певних категорій, і тим самим 

приписувати їй якості, які вважають типовими для людей цієї категорії»  [237, с. 422]. 

Термін «стереотип» з атрибутом «соціальний» був уведений американським соціологом 

У. Ліппманом у роботі «Суспільна думка» [100] (1922 р.) при аналізі впливу знань про предмет на 

його оцінку та сприйняття; зараз він використовується не лише в лінгвістиці, а і в соціології, 

психології, етнографії, когнітології, культурології тощо. Ю. Прохоров наголошує на когнітивному 

аспекті вивчення стереотипу, визначаючи його як певне уявлення про дійсність чи її елемент із 

позиції «наївної», буденної свідомості, як результат певної мінімізації, суперфіксоване, суперстійке 

уявлення [131]; А. А. Налчаджян та В. В. Красних наголошують на когнітивно-психологічному 

аспекті, визначаючи стереотип як спрощене стійке уявлення про різні соціальні (в тому числі й 

етнічні) групи, про характерні риси етносів, яке актуалізується у відповідних ситуаціях і актуально 

живе у свідомості [113, с. 197; 84]; Д. Паригіну цікавішим видається когнітивно-соціокультурний 

аспект стереотипу, як певне «уявлення» фрагменту дійсності, фіксованої ментальної «картинки», 

яка є результатом відображення у свідомості особистості «типового» фрагменту реального світу 

[122, с. 176].  

Підґрунтям формування стереотипів є психологічна звичка людини звертатись до 

неодноразово повторюваних ситуацій і реакцій на них, що фіксується у свідомості у вигляді 

автоматичних стандартних схем і моделей мислення; а також прагнення звести різноманітність 

світу до небагатьох категорій, чим полегшити сприйняття, розуміння й оцінку [28]. Визначальну 

роль у процесах стереотипізації відіграє закон економії зусиль і регуляторна природа настанови. 

Стереотипи містять суспільний досвід людей і відображають спільне й повторюване в їхній 

повсякденній діяльності. На думку соціологів, механізм стереотипізації зумовлений потребами 

збереження, передачі й акумуляції соціокультурної інформації, відбору найбільшзначущих 

фрагментів в умовах її постійного оновлення. 

Першим автором, який представив стереотип в якості предмета лінгвістичного дослідження, 

стала німкеня U. Quasthoff, яка ще в 1973 році написала про те, що «стереотип — це вербальний 

вираз переконання відносно соціальних груп або окремих людей як їх представників. Він має форму 

судження, що в невиправдано спрощеній, узагальненій та емоційній формі присвоює або не визнає 

за певною групою людей певних характеристик або манери поведінки» [240, с. 28]. У роботі ми 

дотримуємось вищезазначеного визначення поняття «стереотип». Стереотипи є засобами економії 

зусиль людини при сприйнятті складних об’єктів, які захищають її цінності, позиції та права. 
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Стереотипи виникають завдяки дії двох тенденцій людської свідомості [143]: 1 – конкретизації, 

прагнення до асоціацій абстрактних понять із якимись конкретними образами; 2 – спрощення, суть 

якого зводиться до виділення декількох ознак як провідних для позначення більш складних явищ. 

Стереотипи засвоюються у процессах занурення людини до певного соціуму й культури 

(соціалізації й інкультурації). При всій своїй схематичності та узагальненості стереотипні уявлення 

про інші народи та інші культури готують до зіткнення з чужою культурою, послаблюють удар, 

зменшують культурний шок. «Стереотипи дозволяють людині скласти уявлення про світ загалом, 

вийти за межі свого вузького соціального, географічного і політичного світу» [156, с.10].  

Завдяки своїм якостям стереотипи різних класів виконують різноманітні функції. М. Теджфел 

виділяє чотири функції стереотипів, дві з яких реалізуються на індивідуальному рівні, а дві – на 

колективному. Функції стереотипу на індивідуальному рівні: 1 – селекція соціальної інформації; 2 – 

створення й підтримка позитивного «Я-образу» або егостереотипу. На колективному рівні: 1 – 

формування й підтримання колективістської ідеології, що пояснює та виправдовує поведінку групи; 

2 - створення й підтримка позитивного «Ми-образу» або автостереотипу. 

Однак для процесу міжкультурної комунікації особливе значення мають такі функції, як: – 

передача відносно достовірної інформації; – функція, що орієнтує; – вплив на створення реальності; 

– національно-емотивне судження. 

Науковці виокремлюють п’ять основних властивостей стереотипів [188]:  

1. Вони стійкі. Навіть коли індивід зіштовхується із фактами, що спростовують той або інший 

стереотип, він схильний вважати ці факти винятком. Найміцнишими стереотипами є ті, що 

поширюються засобами масової інформації й існують у традиційному й міському фольклорі 

(анекдоти), вони стосуються представників певних соціальних, політичних, етнічних або 

національних груп, відмінних від тієї групи, до якої належить даний засіб масової інформації або 

фольклорна традиція.  

2. Стереотипи мінливі, вони еволюціонують разом зі зміною соціальних подань і норм, 

залежно від мінливих умов. Аналіз зміни стереотипів за 400 років у Західній Європі, проведений 

Елен Дуксіні, дозволив визначити зв’язок між існуючими зневажливими стереотипами й 

установленням «споконвічного ворога»: зміна політичних сил, економічна й політична конкуренція 

між країнами Західної Європи призвели до зміни образу «чужого». Так, ІХХ ст. характеризується 

появою нових сил на політичній сцені: войовнича політика Бісмарка призвела до появи нового 
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карикатурного образу німця – воїна: каска з гострим верхом, пряма спина, широкі плечі й сувора 

фізіономія з вусами, закрученими догори, що збережеться аж до кінця ХХ ст. [197, с . 69]. 

3. Стереотипи оцінні та емоційні.  

4. Стереотипи схематичні: фіксуються лише найважливіші риси представників групи. 

Наприклад, вислови «німецька пунктуальність», «єврейська жадібність» підкреслюють тільки одну 

рису характеру.  

5. Стереотипи, що поділяються всередині стереотипізуючих груп. Стереотип завжди залежить 

від системи референції, від загального еталону тієї або іншої групи. Як тільки стереотип засвоєний 

групою, він стає складовою частиною референційной системи, майже неминуче поширюється 

через виховання й, отже, глибоко укорінюється у системі відносин [197, с 71].  

Гумористичний ефект у анекдоті (2) створюється, по-перше, через повтор дієслова gehen у 

різній сполучуваності; виникає ефект обманутого очікування через те, що два перші етнічні 

представники – англійський та французький пенсіонери – насолоджувались ранком і йшли грати у 

гольф або до подруги, а їхній німецький колега прямував на роботу (Додаток М). По-друге, комізм 

ситуації посилюється через вживання синонімічної пари trinken та einnehmen, які у наведеному 

прикладі виглядають як контекстуальні антоніми: ліки, як правило, не п’ють, а приймають.  

У когнітивній лінгвістиці, етнолінгвістиці й лінгвокультурології термін «стереотип» 

стосується змістовної сторони мови й культури. Його розуміють як ментальний стереотип, який 

корелює з «картиною світу» [181], як суб’єктивно детерміноване уявлення предмета, в якому 

співіснують описові й оцінні ознаки, які є результатом тлумачення дійсності в межах соціально 

вироблених пізнавальних моделей.  

1.4.2. Національний характер і етнічні стереотипи. У кожного народу, кожної нації є свої 

власні уявлення про навколишній світ, про людей, про представників іншої культури. Стереотипи 

щодо самих себе, щодо поведінки й традицій в межах свого культурного простору; щодо 

представників іншомовного культурного простору розглядаються у суспільстві у широкому 

розумінні цього поняття. Це обумовлює необхідність дослідити взаємодію понять «стереотип» і 

«національний характер», при цьому виявити особливості відображення національної культури в 

стереотипах, вивчити сприйняття й розуміння стереотипів у побутових німецьких анекдотах.  

Найважливішими критеріями національної єдності є культурна, правова й економічна 

спільність. У межах націй поєднуються різні етнічні компоненти. Так було у Німеччині, де племінні 

спільності, що увійшли до складу німецького народу, етнічно близькі, але усе-таки своєрідні. 
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Субстанцією кожної нації є певний етнос як група людей, котра має власний народний чи 

національний дух, сукупність звичок і манер, способів почування та поведінки, прийнятних тільки 

тому, що вони свої [151, с.17]. Нині термін «етнос» став науковим поняттям, що характеризує 

стійку, історично вкорінену на певній території сукупність людей, які мають спільні риси (часто й 

расові), стабільні особливості культури (в тому числі мову) та психічний склад, а також 

усвідомлюють свою єдність і відмінність від інших подібних утворень (мають самосвідомість). 

Розуміння особливостей буття етносу визначається поняттям «етнічність» (народність), що 

вживається для означення ступеня впливу природних і культурних особливостей того чи іншого 

народу на формування та життєдіяльність тих історичних людських спільнот, які мають свою 

етнічну складову – плем’я, народність і нація. Так, Німеччина характеризується як «етнокультурна» 

нація, незважаючи на ті зміни, що відбулися після Другої світової війни й дотепер відбуваються в її 

режимі громадянства. 

У свою чергу, поняття «стереотип» певною мірою пов’язане з поняттям «національна 

ідентичність», синкретичним феноменом, що містить у собі елементи культурної ідентичності, які 

виникають унаслідок дії етнокультурних чинників, сформованих протягом тривалого часу: 

історична пам’ять, культура, мова, релігія [151, с. 13]. За своїм змістом національна ідентичність є 

сферою ідей, цінностей і смислів культури, що сприймаються та артикулюються більшістю 

мешканців країни [212]. На відміну від етнічної ідентичності індивідів, яка задається їхнім 

походженням, належністю до певної спільноти і є даністю, яку вони не завжди можуть змінити, 

національна ідентичність обумовлена політичними, економічними, соціальними й історичними 

чинниками, що робить її ситуативною та рухомою. Саме національна ідентичність складає основу 

поняття «національний характер».  

У роботах як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників [5; 40; 121; 162] національний характер 

постає як специфічна сукупність реальних рис етносу, що складається зі самосвідомості, звичок, 

смаків, традицій, пов’язана з національними почуттями, національною культурою, побутом, 

національною гордістю і національними стереотипами по відношенню до інших народностей. У 

людей існують досить стійкі стереотипи стосовно певного національного характеру, тобто 

переконаність, що представники одних націй демонструють досить стійкі уявлення про існування в 

інших націй конкретних комплексів і рис. Важливо, що часто ці стереотипи залежать від того, як ці 

нації «поводяться» у даний часовий період. 

На думку Д. Б. Паригіна, «не викликає сумніву факт існування психологічних особливостей у 
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різних соціальних груп, прошарків і класів суспільства, а також націй і народів» [121]. Аналогічний 

погляд має A. Dundes, який визначає національний характер як «сукупність специфічних 

психологічних рис, що стали в більшому або меншому ступені властивими тієй або іншій 

соціально-етнічній спільності в конкретних економічних, культурних і природних умовах її 

розвитку» [198]. С. М Арутюнян, який також визнає існування національного характеру, або 

«психологічного складу нації», визначає його як «своєрідний національний колорит почуттів та 

емоцій, напряму думок і дій, стійкі й національні риси звичок і традицій, що формуються під 

впливом умов матеріального життя, особливостей історичного розвитку даних націй і 

проявляються у специфіці її національної культури» [4]. 

У роботі дотримане наступне визначення сутності національного характеру: національний 

характер є сукупністю типових, стійких рис нації, що сформувалися у ході історичного, соціально-

економічного й духовного розвитку, а також під впливом природно-кліматичних і біолого-

соматичних факторів, що виражають собою своєрідність і дух націй, його менталітет, звички й 

смаки [162]. 

У дослідженні поняття «стереотип» і «національний характер» майже рівнозначні один до 

одного, тотожні. Етнічні уявлення про різні етноси на основі їхнього сприйняття їхнього характеру 

створюють передумови для формування етностереотипів, у змісті яких зафіксовані оцінні думки 

про типові якості, що характеризують будь-який етнос. Етностереотипи розглядаються як 

відображення національного характеру та виступають як емпіричний індикатор національного 

характеру. Єдине розходження полягає у тому, що в цьому випадку поняття «національний 

характер» є родовим, а поняття «стереотип» – видовим, тобто частиною національного характеру.  

У роботі етнічний стереотип представлено як уявлення про членів одних етнічних груп з 

погляду інших, тобто стандартне уявлення більшості людей, що складають той або інший етнос, 

про людей, що входять в інший або у власний етнос. Тому стереотипи проектуються загалом на 

великі етнічні групи. Проблема етнічних розходжень, їхній вплив на культуру й побут народів, на 

життєдіяльність людей існує із давніх часів і залишається актуальною дотепер.  

Дослідження етностереотипів є одним із актуальних завдань сучасної лінгвістики, етнографії, 

культурології та соціальної психології. Такі ознаки мовного етностереотипу, як вибірковість, 

оціночність, асоціативність, узагальненість і гіперболізація, вивчаються та аналізуються багатьма 

лінгвістами [20, 51; 56; 87; 203; 210]. Етностереотипи як явище мовної дійсності знаходять 

відображення в багатьох репрезентантах реалізації етнооцінки [88] – народна етнонімія, 
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мікроетнонімія, топонімія, «етнічні» прізвиська. Так, етностереотипи детально проаналізовані на 

матеріалі сучасної польської мови (Е. Бартминьским [21]), на матеріалі «іноетнічної» топонімічної 

лексики (М. Г. Березович [29]; А. Іванова [64], H. Flippo [200]).  

У дослідженні етностереотипів спостерігаються різні підходи. Так, німецька дослідниця 

H. Kotthoff [208], вивчаючи жанр анекдоту, вказує на те, що протагоністи анекдотів, найчастіше, 

представляють результат соціальної стереотипізації. Для того, щоб правильно зрозуміти розказаний 

анекдот, важливо, щоб імпліцитно виражений у ньому стереотип був відомий. Звичайно, в 

анекдотах стереотипи найчастіше доведені до абсурду, у результаті чого вони стають більш 

доступними для сприйняття й усвідомлення. 

На зміст етнічних стереотипів впливають три групи факторів [201]: 1) специфіка групи, яка 

стереотипізується (її етнічна психологія, система цінностей, що закріплена в культурі й у 

повсякденній свідомості, суспільно-історичний розвиток); 2) соціально-політичні й економічні 

умови розвитку груп і специфіка взаємин між ними, що склалися на даний момент; 3) тривалість і 

глибина історичного контакту. Відносно третьої групи факторів необхідно зазначити, що далеко не 

кожне міжетнічне спілкування формує позитивні міжетнічні стереотипи.  

Умовами оптимальної організації контакту етносів виступають визнання безумовної рівності 

сторін; наявність обстановки відкритості й довіри; прийняття загальних, значущих для обох сторін 

цілей; повага до традиційних норм, цінностей, правил поведінки, способу життя один одного [81]. 

Однією з основних причин прояву етнічного стереотипу є «специфіка, несхожість національних 

характерів різних етнічних спільнот» [158, с. 5]. У кожного народу є свій національний характер, 

який відображений за допомогою етностереотипів як такий, що повністю відповідає дійсності, 

відповідає частково, не відповідає зовсім [118, с.288]. Сформовані етнічні стереотипи переходять із 

покоління в покоління та є вихідною передумовою для оцінки національного характеру. 

Джерелами, що підтверджують існування національного характеру, розглядаються [156, с.12]. 

1) національна класична література (прецедентні ситуації, прецедентні імена, історичні об’єкти і 

суб’єкти); 2) фольклор як найбільш надійний за всіх перерахованих вище джерел відомостей про 

національний характер, тому що в доробках усної народної творчості стереотипні не тільки герої, 

персонажі, але й сюжети, які являють собою колективну творчість народу, усно передаються з 

покоління у покоління; 3) національна мова (відображає, формує й зберігає стереотипні подання 

про національні характери); 4) засоби масової інформації, (використані журналістами національні 
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стереотипи відображають специфіку сучасної національної самосвідомості, національну картину 

політичного світу, характерну для сучасної політичної ситуації).  

Так, анекдот (3) ілюструє стереотипне уявлення про національний характер австрійців. Вони 

зображуються подекуди як відсталий у плані технологій народ, який займається переважно 

сільським господарством і не знає навіть, що таке лінії електромереж. Комічний ефект утворюється 

через асоціативний зв’язок паркану та електричних дротів, де лексема, що позначає перше поняття –

 der Zaun, вживається у метафоричному значенні. 

Отже, етнічний стереотип формується під впливом культурного оточення (інакше кажучи, 

етнокультурно-детермінованого уявлення), існує як у вигляді ментального образу, так і у вигляді 

вербальної оболонки, є процесом і результатом спілкування (поведінки) відповідно до певних 

семіотичних моделей. Як родове поняття, етнічний стереотип містить у собі стандарт, що є 

немовною реальністю, і норму, що існує на мовному рівні. Етнічними стереотипами можуть 

виступати як характеристики іншого народу, так і все, що стосується уявлень однієї нації про 

культуру інших націй загалом: набір понять, норми мовленнєвого спілкування, поведінки, категорії, 

аналогії, забобони, марновірства, моральні й етикетні норми, традиції, звичаї й т.п. 

І. А. Стернін, М. А. Стерніна визначають національний характер як психологічні стереотипи 

поведінки народу [152]. Домінантні риси національного характеру – це ті риси, які в рівній мірі 

присутні в представників різних вікових, соціальних, гендерних груп і проявляються 

представниками даного етносу в різних предметних ситуаціях. Дослідження національних 

стереотипів є ключем до розуміння характерів народів, а також матеріалом для аналізу проблем 

існування національних характерів, суспільної думки, які важко піддаються прямому розумінню 

[119]. 

Отже, вивчення етностереотипів – це спроба створити цілісну картину способу життя народу 

або поліетнічної спільноти [26], об’єднаної будь-якими загальними цінностями або фіксованою 

територією проживання, що часто обмежує просторові параметри культури через природно-

географічні фактори. 

 

1.4.3. Класифікації етнічних стереотипів. Етнічний стереотип здатний змінюватися, 

еволюціонувати залежно від мінливих культурних, політичних і економічних факторів. Тому в його 

структурі виділяються емоційна складова (що отримує позитивну або негативну інтерпретацію тих 

чи інших рис, приписуваних даному народу), а також пізнавальна складова (у яку входить певний 
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обсяг уявлень про цей народ, що виражене в сукупності характерних рис, ознак і атрибутів, 

асоційованих із даним народом, порівняння його з іншими, у тому числі сусідніми народами). 

Пізнавальні й емоційні складові, що внаявні в етнічному стереотипі, не завжди залишаються 

стабільними: зміни емоційних оцінок відбуваються швидше, зміни описової частини – повільніше. 

Пізнавальна, описова суть етнічних стереотипів виявляється більш стабільною. Істотним для її 

опису є не стільки питання про зміст у ній «зерна правди» або ж неправди, скільки питання про 

спосіб інтерпретації об’єкта, його характеристики, що приписується основній культурній опозиції 

ми / вони, свій / чужий.  

У сучасній психолінгвістиці існує кілька видів класифікації етнічних стереотипів. Зокрема, 

етнічні стереотипи поділяють на поверхневі й глибинні. Поверхневі – це ті уявлення про той або 

інший народ, які обумовлені історичною, міжнародною, внутрішньополітичною ситуацією чи 

іншими тимчасовими факторами. Вони змінюються залежно від ситуації у світі й суспільстві. 

Тривалість їхнього існування залежить від загальної стабільності суспільства. Це, зазвичай, образ-

уявлення, пов’язане з конкретними історичними реаліями. На відміну від поверхневих, глибинні 

етнічні стереотипи незмінні. Вони не міняються протягом часу, мають дивну стійкість, і саме вони є 

найбільш цікавими для дослідника особливостей національного характеру: власне етнічні 

стереотипи дають матеріал для вивчення того народу, який є об’єктом стереотипізації, а оцінки 

характеризують особливості тієї групи, у якій вони поширені.  

Етнічні стереотипи можуть бути вербальними й невербальними. Відомо, що як вербальні, так 

і невербальні засоби за своєю природою є знаками, вони виконують базові функції комунікації – 

інформаційну, прагматичну й експресивну. Але якщо словесні знаки, переважно, є умовними 

символами, тобто невмотивованими й позначають реалії дійсності, то несловесні знаки, зокрема, 

жести й міміка здебільшого є індексальними знаками, невмотивованими й сигналізують про 

почуття, емоції, оцінне відношення.  

Для будь-якого мовленнєвого жанру використання невербальних етнічних стереотипів 

набуває вагомого значення. Саме завдяки ним встановлюється комунікаційний контакт між 

учасниками спілкування, передається підтекстовий смисл висловлювання, має прояв емотивна 

складова спілкування. Серед невербальних засобів виділяють фонаційні та кінесичні [80].  

Фонаційні засоби найбільш тісно пов’язані з вербальними засобами – фактично вони 

«озвучують» слова в мовному контексті, надають висловлюванням комунікативну завершеність і 

виразність, і в цьому складність виявлення їхньх власних функцій. До таких відносять: 1 – 
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соціально-інформаційну – за допомогою акцентних та інших особливостей вимови актуалізуються 

ознаки соціального статусу комунікантів, демографічні характеристики й оцінна орієнтація; 2 – 

оцінну – що виражається за допомогою логічного наголосу й тону (при цьому вербальне вираження 

оцінки може не відповідати тону навмисно або ненавмисно); 3 – емотивну – що виражається за 

допомогою гучності, висоти голосу, паузи, подиху, темпу, а також за допомогою вокалізаторів; 4 – 

регулюючу – що виражається за допомогою пауз, які сигналізують про початок, продовження чи 

завершення висловлювання, про очікування відповідної репліки. У рамках побутового анекдоту 

вербальні й фонаційні засоби функціонують синхронно, і це обумовлює їхню тісну взаємодію в 

інтерпретації значеннєвої й оцінної інформації. Знання прийнятих у даному суспільстві норм цієї 

взаємодії становить частину когнітивного аспекту фонаційних засобів. Кінесичні засоби можуть 

бути актуалізовані за допомогою різних невербальних засобів, наприклад, знаки участі або 

підбадьорення за допомогою виразу обличчя, погляду, жестів [97].  

В. В. Красних поділяє стереотипи з погляду «змісту», тобто як якийсь фрагмент картини світу, 

що існує у свідомості [86]. Це образ-уявлення, ментальна «картинка», стійке, обумовлене 

національно-культурною специфікою уявлення про предмет або про ситуацію «взагалі», а саме – 

стереотип-ситуація (кліше/штамп) і стереотип-образ (кліше). Стереотипи-ситуації містять у собі й 

певну (передбачувану, очікувану) поведінку учасників комунікації. Етнічні стереотипи існують у 

різних формах і створюють певне функціональне навантаження у тексті, що впливає на сприйняття 

стереотипного образу лінгвокультурологічного явища або представника етнічної спільноти 

(Додаток Д). 

Для будь-якого дослідження аналіз етнічних стереотипів має велике значення для опису 

повної картини етнічної самосвідомості й міжетнічних відносин, оскільки вони є вихідною точкою 

у вивченні етнопсихологічних особливостей того чи іншого народу, джерелом пізнання його 

культури, національного характеру й менталітету. Оскільки етнічні стереотипи завжди є 

національними [86, c. 176], належність до певної культури визначається саме наявністю базового 

стереотипного ядра знань, що повторюється у процесі соціалізації особистості в даному суспільстві. 

(див. Додаток Е ) 

Аналіз етнічних стереотипів доводить, що стереотипи є результатом етноцентричної реакції – 

спроби судити про інших людей з позицій тільки своєї культури. Розуміння механізмів породження 

етнічних стереотипів повинне навчити суспільство правильно реагувати на них, грамотно 

розпізнавати й переборювати етнічні конфлікти, що перешкоджають успішному розвитку 



54 

 

культурного діалогу між народами. Питання взаємини мови й культури особливо важливі у 

вивченні міжкультурного спілкування, у якому успішна комунікація неможлива без знання етнічної 

специфіки контактуючих культур. Мові в даному контексті приділяється особлива роль: з одного 

боку, вона є засобом забезпечення ефективного діалогу між культурами, а з іншого боку – вона 

репрезентує світогляд мовця, у тому числі уявлення про те, що означає належати до тієї або іншої 

етнічної групи.  

 

 

 

1.5. Методика дослідження репрезентантів етнокультурних стереотипів у комічному 

тексті малої форми 

 

На сучасному етапі у мовознавстві панує синергетична парадигма антропоцентричної 

спрямованості, у якій мовна система кваліфікується як складна, відкрита, нелінійна, еволюційна, що 

функціонує за рахунок взаємодії власних підсистем і взаємної детермінованості інших зовнішніх 

систем середовища (етносу, його культури, свідомості, соціуму) і перебуває у стані більшої чи 

меншої рівноваги. У її рамках методологія є способом пізнання й осмислення об’єктивної дійсності 

та процесів формування й упорядкування внутрішнього рефлексивного досвіду людини. Методи, 

як способи дослідницької діяльності, розподіляються традиційно на загальні, які є дослідницькими 

операціями з явищами об’єктів будь-якої науки, і лінгвістичні, що застосовуються власне в 

лінгвістиці з метою вивчення її об’єкта та предмета.  

У роботі застосований комплекс загальнонаукових, загальнолінгвістичних та спеціальних 

філологічних методів дослідження, який дозволяє розкрити розмаїтість проявів об’єкта, що 

досліджується, визначити місце предмета дослідження в сучасній лінгвістиці. До загальнонаукових 

принципів дослідження належать: історичний, структурно-функціональний, системний, 

синергетичний, моделювання, аналізу та синтезу. 

Історичний підхід дає змогу дослідити виникнення, формування і розвиток теорії комічного 

дискурсу у хронологічній послідовності з метою виявлення внутрішніх та зовнішніх зв’язків, 

закономірностей та суперечностей [30]. У межах історичного підходу визначено генетичну 

спорідненість (зв’язок за походженням) теорій комічного дискурсу, загальне й специфічне в їхньому 
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розвитку. В його рамках був застосований діахронічний метод для вивчення наукових теорій 

комічного дискурсу в його історичному прояві, становленні та розвитку. 

Сутність системного підходу полягає у комплексному дослідженні великих і складних 

об’єктів (систем), дослідженні їх як єдиного цілого з узгодженим функціонуванням усіх елементів і 

частин [87]. Анекдот як комічний текст малої форми розглянуто як певну систему, що має множину 

взаємопов’язаних елементів, компонентів, підсистем. До загальних характеристик системи анекдоту 

віднесено стильові домінанти, типові, регулярно повторювані й тому стандартизовані риси, спільні 

для кожного анекдоту, а саме: анонімність, своєчасність, наративність, комунікативна чіткість, 

інформативна щільність, завершеність, зв’язність, інформативність, модальність, 

інтертекстуальність тощо. 

У системному дослідженні анекдот розглядається як певна множина елементів, взаємозв’язок 

яких зумовлює цілісні властивості цієї множини. Основний акцент робиться на виявленні 

різноманітності зв’язків і відносин, що мають місце як усередині досліджуваного об’єкта, так і у 

його взаємодії із зовнішнім середовищем. Властивості об’єкта як цілісної системи визначаються 

специфікою його структури та існуванням двох його статусів: фольклорного тексту і мовленнєвого 

жанру. 

У межах системного принципу виокремлюється структурно-функціональний підхід, сутність 

якого полягає у виділенні в системних об’єктах структурних елементів (компонентів, підсистем) і 

визначенні їхньої ролі (функцій) у системі. У системі стереотипів структуровані етнокультурні 

стереотипи, що дозволяє описати їхні суттєві складові – функції, властивості, значення. Аналіз 

структури здійснюється за допомогою методу класифікації – багатоступінчастого, послідовного 

поділу досліджуваної системи з метою систематизації, поглиблення й отримання нових знань щодо 

її побудови, складу елементів, підсистем, компонентів, особливостей внутрішніх і зовнішніх 

зв’язків. На основі визначення функціонального призначення стереотипів формується уявлення про 

соціальні функції системи, способи практичної реалізації призначення (цілі) системи. 

У межах структурно-функціонального підходу досліджено також особливості 

функціонування етнонімів, реалій, мовленнєвих засобів репрезентації етнокультурних стереотипів у 

тексті німецькомовного побутового анекдоту, зокрема, виявлено підсистеми та компоненти кожної 

із зазначених систем, їх сутнісні зв’язки та основні функції, логічно можливі відношення між 

функціями систем. 
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Відносно новим фундаментальним методом пізнання є синергетичний підхід. Сутність 

синергетичного (синергійного) підходу полягає в дослідженні процесів самоорганізації та 

становлення нових упорядкованих структур. Його застосовано при дослідженні репрезентації 

стереотипів у тексті етнічних анекдотів, що зумовлене мінливістю та нестабільністю 

функціонування етнокультурних стереотипів у текстах анекдоту протягом часу. Комплексно-

синергетичний підхід  допомагає по-новому осмислити традиційні проблеми антропології, 

культурології, соціальної психології, розкриваючи при цьому маловідомі причинні залежності.  

Для вивчення внутрішніх і зовнішніх зв’язків об’єкта дослідження суттєве значення має метод 

моделювання. 3а його допомогою вивчаються ті процеси і явища, що не піддаються 

безпосередньому вивченню [132]. Метод моделювання дозволяє розглянути німецькомовний 

побутовий анекдот як комплексне явище. Методи аналізу й синтезу дозволяють визначити сутність, 

основні закономірності та жанротворчі ознаки німецькомовного тексту анекдоту. 

За допомогою загальнонаукових методів доведено, 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 становлять базу для складання 

етнічних анекдотів, є особливо вагомими для процесу ефективної міжкультурної комунікації 

представників етнічних спільнот.  

Лінгвістика протягом історії свого розвитку створила власні методи. Кожен метод виділяє 

такий аспект мови у якості об’єкта дослідження, який визначається найважливішим у цій теорії 

мови. У роботі застосовано низку загально лінгвістичних методів, а саме: діахронічний, 

феноменологічний, герменевтичний, когнітивно-прагматичний, дискурс-аналізу, дистрибутивний 

та диференцйний аналізи.  

Когнітивний метод є ефективним у вивченні динаміки науки та її співвідношення з 

суспільством, в обґрунтуванні провідного значення знання у поведінці індивіда. В свою чергу, 

герменевтичний аналіз як метод виявлення прихованих, неявних смислів, дозволяє отримати нову 

інформацію для роботи, що складає наукову новизну дослідження. У межах когнітивного підходу з 

урахуванням герменевтичного аналізу розглянуто процес когнітивної обробки тексту анекдоту, що 

здійснюється на основі механізмів інференції, умовиводів, які формують учасники комунікації в 

процесі інтерпретації та контекстуалізації.  
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За допомогою феноменологічного методу, що дозволяє проаналізувати явище, процес як 

науковий феномен, доведено, що комічний дискурс представляє собою текст, що має певний 

лінгвістичний та екстралінгвістичний інвентар реалізації домінуючої глибинної комічної (сміхової) 

інтенції, який динамічно розгортається в ситуації сміхової та ігрової комунікації. О. О. Селіванова 

вважає, що домінантним для сучасної лінгвістичної парадигми є методика дискурс-аналізу, що 

передбачає дослідження мови у [141]. Використання дискурсивного аналізу як методики 

інтерпретації тексту анекдоту зорієнтоване на вивчення лінгвістичного рівня у структурі соціальної 

комунікації протягом певного історичного періоду розвитку суспільства і культури, що дозволяє 

виділити не тільки сутнісні характеристики стереотипів німецькомовного етносу, але й другорядні, 

змістовні і формальні показники. 

Основні принципи дистрибутивної методики Л. Блумфільд розробив у 20-х роках XX ст., а 

в 30-50-х роках їх розвинув З. Харріс, якого вважають творцем цієї методики. Дистрибуція (від лат. 

розподіл) – сукупність усіх оточень, у яких перебуває досліджуваний елемент, на відміну від 

оточень інших елементів. Дистрибутивний аналіз спрямований на встановлення характеристик і 

функціональних властивостей мовної одиниці із урахуванням її оточення (дистрибуції), 

представленого одиницями того ж рівня мовної системи. У роботі поставлено такі завдання щодо 

дистрибутивного аналізу: 1) сегментація тексту німецькомовного побутового анекдоту на одиниці 

певного рівня (фонові знання, прецедентні явища, оказіоналізми); 2) ідентифікація виділених 

одиниць, тобто об’єднання їх у певні класи. Зокрема, фонові знання класифіковано за наступними 

категоріями – історичні, соціальні, культурні, природознавчі, етнокультурні; 3) виявлення 

відношень між виділеними класами. 

На відміну від дистрибутивного аналізу диференційний аналіз застосований для виявлення 

класів на підставі подібностей та розходжень. Застосування диференційного аналізу при вивченні 

етнонімів сприяло виявленню формальних та змістовних ознак на основі парадигматичних 

відносин лексичних одиниць цієї групи (національна, територіально-географічна приналежність 

людей та етимологічна складова). 

Застосування загально лінгвістичних методів сприяє дослідженню функціонування 

етнокультурних стереотипів у тексті німецькомовного побутового анекдоту в їхньому розвитку з 

урахуванням мовленнєво-текстоутворюючих ознак та підтексту у сучасних суспільно-культурних 

обставинах та історичних умовах. При дослідженні репрезентації стереотипів у тексті етнічних 

анекдотів у роботі застосовано спеціальні філологічні методи, зокрема, лінгвостилістичні та 
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лінгвокультурологічні методи, методи аналізу тексту, етносемантичний метод, метод інтент-

аналізу та контент-аналізу, що дозволили виявити найбільш значущі культурологічні, та мовні 

(фонографічні, лексико-семантичні та синтаксичні, текстово-дискурсивні) засоби репрезентації 

етнокультурних стереотипів у тексті німецькомовного побутового анекдоту.  

Однією з провідних задач застосування лінгвостилістичних методів при аналізі тексту 

анекдоту є виявлення, систематизація і опис категоріальних якостей тексту, що надають йому якісну 

своєрідність, зі своїми змістовими та формальними одиницями. У сучасній лінгвостилістиці 

виокремлюють кілька основних напрямів, які вирізняються методами і методикою аналізу 

стилістичних явищ, до яких належать як стилістика ресурсів та стилістика тексту, так і 

функціональна стилістика. Функціональна стилістика, на думку М. М. Кожиної, зосереджує увагу 

на «вивченні закономірностей функціонування мови в різних сферах мовленнєвого спілкування» 

[254, с. 576]. Основний предмет функціонально-стилістичних досліджень – мовна системність, 

тобто «не структура мови, не самі по собі мовні засоби, а принципи їх добору і поєднання в різних 

сферах діяльності, залежно від конкретних комунікативних умов спілкування і екстралінгвальних 

стильотворчих факторів» [254, c. 223]. Загальний підхід і методики функціональної стилістики 

узагальнено можна представити як рух від функцій до засобів, тобто метою таких досліджень 

передбачене з’ясування мовних засобів, за допомогою яких реалізовані основні функції 

функціональних стилів, підстилів і жанрів, як «екстралінгвальна основа стилів впливає на 

формування мовленнєвої організації, мовленнєвої системності стилів» [254, c. 223]. При цьому 

враховується взаємодія різнорівневих мовних засобів.  

З огляду на концептуальні принципи функціональної стилістики правомірно вважати 

основними методами:  

1) функціональний, зорієнтований на функціональний аспект мови, що передбачає вивчення 

мовних засобів щодо їх ролі у формуванні й вираженні думок, концепції, жанру, у текстотворенні, 

врахування і власне комунікативного підходу, тобто мети, завдань, ситуації, умов спілкування, 

індивідуальних і соціальних особливостей комунікантів; 2) багатоаспектний аналіз взаємозв’язку 

різнорівневих мовних одиниць у процесі їхнього функціонування, з’ясування закономірностей 

цього функціонування, специфіки функціональних стилів [254, c. 224]. 

Обидва методи застосовані в роботі для аналізу мовних засобів репрезентації етнокультурних 

стереотипів у німецькомовному побутовому анекдоті: функціональний метод - для дослідження 

мовних засобів з точки зору їхньої ролі у процесі мовленнєво-текстового утворення з урахуванням 
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індивідуальних особливостей адресанта анекдоту; багатоаспектний аналіз взаємозв’язку 

різнорівневих мовних одиниць у процесі їхного функціонування  - для аналізу того, як певні 

стилістичні явища мови використовуються та взаємодіюють у тексті анекдоту.  

Крім основних, функціональна стилістика використовує часткові методи. Найпоширенішим 

та провідним серед них є семантичний метод із огляду на значущість адекватності вираження як в 

окремому висловлюванні, так і в тексті анекдоту, який пов’язаний з аналізом мовних одиниць із 

погляду їх змістово-смислового значення в мікроконтексті чи в тексті загалом, а також з точки зору 

визначення специфіки взаємодії зовнішнього і внутрішнього членів висловлювання. У роботі 

семантичний метод спрямований на аналіз мовних елементів стереотипізації з точки зору їхнього 

змістовно-смислового значення в контексті, а також специфіки взаємодії інтенції адресанта та 

реакції адресата.  

Останнім часом зростає значення культурологічного підходу, який набуває статусу 

загальнонаукової методології. Вихідним положенням культурологічного підходу є розгляд 

сучасного світу як багаторівневої ієрархічної системи. Лінгвокультурологія вивчає фіксацію в мові, 

етнотекстах і дискурсивній практиці духовної й матеріальної культури народу, тобто культурно 

значимої інформації - збережених у колективній пам’яті народу символьних способів матеріального 

й духовного усвідомлення світу певним етносом, відтворених у його ідеях, схемах мислення й 

поведінки, системі етичних й естетичних цінностей, нормах, звичаях, обрядах, міфах, віруваннях, 

забобонах, побуті тощо. Мовна репрезентація етнокультурних стереотипів у тексті 

німецькомовного побутового анекдоту не обмежується лексико-фразеологічною та граматичною 

підсистемами мови, а й залучає текстові знаки широкого спектра, оскільки культурна інформація 

пронизує не лише сам текст анекдоту, а й різні за типом сфери спілкування.  

У роботі лінгвокультурологічний метод використаний для вивчення взаємозв’язку і взаємодії 

культури німецькомовних спільнот і німецької мови у їхньому функціонуванні та узагальнення 

цього процесу як цілісної структури одиниць у єдності їх мовного й культурного змісту з 

орієнтацією на сучасні існуючі пріоритети та системи цінностей (фізіологічні, матеріальні, духовні 

та соціальні). 

У рамках культурологічного підходу актуалізується використання етносемантичного 

методу як засобу вивчення специфіки і неповторності значень елементів мовного коду 

німецькомовних національних лінгвокультурних спільнот. Крім того, комплекс спеціальних 

філологічних методів застосований для ефективного використання синергетичного підходу при 
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аналізі тексту німецькомовного побутового анекдоту, зокрема, системний аналіз, прийоми 

інтерпретації та контекстуалізації, методи лінгвістичного та лінгвокультурологічного 

коментування змісту тексту, аналіз комунікативних стратегій та вільних асоціацій. 

Текст представляє собою надзвичайно складний об’єкт дослідження. Через 

багатоплановість і багаторівневість його організації текст важко вкласти в звичні лінійні рамки тієї 

лінгвістичної науки, котра сформувалася на виявленні певного корпусу одиниць і подальшої їхньої 

класифікації. Саме цей фактор, а також міждисциплінарний статус теорії тексту, її зв’язок з цілою 

низкою наукових дисциплін цілком природно обумовлюють множинність підходів до вивчення 

тексту і відповідно породжують плюралізм думок відносно його природи. Л. Г. Бабенко визначає 

такі підходи до вивчення тексту, що обумовлюють дотримання синергетичної парадигми у 

дослідженні: 1. Лінгвоцентричний (аспект співвідношення «мова-текст»). Логіка базується на 

вивченні функціонування мовних одиниць та категорій в умовах тексту. 2. Текстоцентричний 

(текст як автономне структурно-смислове ціле без співвідношення з учасниками мовної 

комунікації). Заснований на уявленні про текст як результат і продукт творчої діяльності. Текст 

розглядається як цілісний завершений об’єкт дослідження. Проте окремо виділяються семантика і 

граматика тексту, основу яких становить погляд на текст як на структурно-семантичне ціле. 3. 

Антропоцентричний (аспект співвідношення «адресант-текст-адресат»). Пов’язаний з 

інтерпретацією тексту в аспекті його породження (позиція адресанта) і сприйняття (позиція 

адресата), в аспекті його дії на адресата в дериваційному аспекті. 4. Когнітивний (аспект 

співвідношення «адресант-текст-позатекстова діяльність) [9, c. 15].  

Метод системного аналізу тексту ґрунтується на цілісному сприйманні фольклорного тексту, 

коли увага однаковою мірою приділяється змісту й формі, тобто лінгвістичним та 

екстралінгвальним чинникам, задіяним у процесі створення тексту анекдоту. Метод інтерпретації 

набуває особливих ознак через те, що у дослідженнях він пов’язаний насамперед із тлумаченням 

текстових, а не дотекстових одиниць, а отже, інтерпретація стосується всього тексту. З’ясовуючи, 

скажімо, специфіку текстів анекдотів, варто зосередити увагу на інтерпретації пуанти анекдоту. 

Застосування методу контекстуалізації дає змогу при аналізу тексту дослідити і контекст ситуації, і 

вплив соціальної системи, і культуру, що дозволяє врахувати умови оптимального забезпечення 

комунікації, зокрема, її мету, рольову природу комунікантів, їхні тезауруси, соціальне й культурне 

середовища комунікації і т. ін. Він сприяє комплексному дослідженню усіх чинників комунікації: 
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від конкретної ситуації спілкування до сукупності культурних і соціальних умов, які 

супроводжують розповідання анекдоту.  

Методи лінгвістичного та лінгвокультурологічного коментування змісту 

тексту задіяні для з’ясування семантичної природи окремих слів і висловів з метою 

конкретизації їхнього плану змісту й особливостей значеннєвої актуалізації в межах 

мікро- або макроконтексту, з урахуванням національно-мовної картини світу. 

Вивчення стратегій комунікативної поведінки представників німецькомовної 

спільноти, їхніх лінгвосоціопсихологічних і культурологічних особливостей сприяє 

залученню «неносіїв» мови до концептуальної системи, картини світобачення, 

ціннісних орієнтирів носіїв німецької мови, зменшення міжкультурної дистанції між 

представниками різних соціумів, і, зрештою, формуванню мовної особистості, яка 

володіє основами міжкультурного спілкування, вихованню її готовності 

адаптуватися до культури іншого народу, іншого соціокультурного контексту 

взаємодії з метою вироблення оптимальної стратегії міжкультурної комунікації. Це 

стає можливим за умови застосування методу комунікативних стратегій при аналізі 

тексту німецькомовного побутового анекдоту з етнічної тематики. Він дозволяє 

розглянути комунікативні стратегії як засіб впливу на сферу світобачення 

співрозмовника мовними засобами: це спрямоване на зміну його моделі світу, на 

трансформацію його свідомості. 

Результативність міжкультурної комунікації та полегшення процесу сприйняття 

німецькомовного анекдоту підвищується за умови задіяння методу вільних асоціацій, 

що сприяє породженню продуктивних думок щодо досягнення мети дослідження. У 

процесі зародження асоціацій встановлюються зв’язки між компонентами проблеми, 

яку слід вирішити, і елементами оточуючого середовища, зовнішнього світу, 

минулим і актуальним досвідом особистості представника німецькомовної етнічної 

спільноти. Контент-аналіз як метод виявлення у тексті вживання тих чи інших 

термінів та стійких словосполучень, частотності та поєднання їх з іншими поняттями 

дозволяє визначити спрямованість особистості адресанта, його цінності і 

відношення. Застосування методики контент-аналізу сприяє проведенню якісного 

аналізу змісту текстових масивів засобів інтертекстуальності з метою об’єктивного 

та систематизованого змісту комунікативного повідомлення, що міститься у тексті 
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німецькомовного анекдоту етнічної тематики. Метод інтент-аналізу дозволяє 

реконструювати інтенції адресанта по відношенню до тексту анекдоту, що 

актуалізується при контекстуальному аналізі. Застосування спеціальних 

філологічних методів дозволяє виявити найбільш значущі культурологічні та мовні 

(фонографічні, лексико-семантичні та синтаксичні, текстово-дискурсивні) засоби 

репрезентації етнокультурних стереотипів у тексті німецькомовного побутового 

анекдоту.   
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ І 

 

Комічний дискурс представляє собою текст, що має певний лінгвістичний та 

екстралінгвістичний інвентар реалізації комічної (сміхової) інтенції. На відміну від комічного тексту 

дискурс комічного містить у собі когнітивний та соціальний аспект сприйняття інформації. 

Екстралінгвістичні чинники надають дискурсу комічного певних мовних особливостей, 

стилістичну та тематичну специфіку, певних стереотипних уявлень, які формуються ціннісними 

домінантами.  

Однією з форм комічного є гумор, що представляє собою м’яку, доброзичливу форму сміху. 

Основними функціями гумористичного тексту є: розважальна, комунікативна або регулятивна, 

соціалізуюча, атрактивна, творча, орнаментально-ілюстративна, функція саморегуляції, 

маскувальна, автокомунікативна, інконгруентна. Дотримання структурно-семантичного, 

когнітивно-прагматичного та лінгвокультурологічного підходів є необхідним для дослідження 

мовної реалізації комічного, оскільки охоплює всі сторони життя людини та людського суспільства.  

Доведено, що комічний різновид дискурсу є результатом мисленнєво-комунікативної 

діяльності гумористичного характеру, базисом якої є анекдот, а національно-мовним критерієм – 

мисленнєво-комунікативна діяльність представників певного лінгвокультурного соціуму. Цьому 

різновиду дискурсу властиві діалогічність, динамічність, спонтанність, відкритість, кооперативність. 

Мовні засоби комічного складаються з фонографічних, лексико-семантичних, синтаксичних 

та текстово-дискурсивних засобів. Кожен з них несе певне функціональне навантаження і відіграє 

значну роль в актуалізації комічного смислу, хоча для більшості з них створення комічних ефектів 

не є специфічною функцією. 

Існування німецькомовного побутового анекдоту в динамічній та статичній текстово-

дискурсивній формі забезпечується за рахунок існування двох його статусів: фольклорного тексту і 

мовленнєвого жанру. В мовленнєвому жанрі анекдоту виділяються стильові домінанти, типові, 

регулярно повторювані й тому стандартизовані характеристики, загальні для кожного анекдоту. 

Основними рисами анекдоту як модифікації фольклору є анонімність, своєчасність (форма 

підпорядковується умовам спілкування), наративність та тісний зв’язок із народною традицією 

«сміхової культури». Як гумористичній значеннєвій мініатюрі анекдоту притаманні комунікативна 

чіткість та інформативна щільність. Анекдот як різновид комічного дискурсу містить у собі такі 
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категорії мовленнєвого жанру, як завершеність, зв’язність, інформативність, модальність, 

інтертекстуальність тощо. 

Анекдот виступає центральним і специфічним жанром гумористичного дискурсу у трьох 

типах текстів: актуальному, віртуальному та текстотипі. Під текстотипом розуміємо узагальнену 

текстову структуру, у якій виділяються стійкі структурно-композиційні компоненти, поєднані 

високою стійкістю форми з великою варіативністю змісту; його провідними стильовими рисами є 

стислість і пуантованість. Сучасний німецький побутовий анекдот – це текстово-дискурсивне 

утворення, перебіг якого навмисно порушений адресантом з метою потішити адресата за 

допомогою невідповідності, спричиненою раптовою появою у тканині дискурсу іншого змістового 

плану, що різко контрастує з основним. Його характерними структурними рисами виступають 

стислість, тверда заданість структури, наративність і, водночас, драматичність, обов’язкова 

наявність діалогу й у той же час – фактична монологічність.  

Дискурс комічного представляє собою когнітивний процес, пов’язаний зі створенням 

мовленнєвої поведінки. Основою формування тексту анекдоту є передтекстова база семантики, що 

містить комічну ситуацію та пропозиційну форму комічної ситуації, а кінцевим продуктом – 

предметно-референтна ситуація. 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, умовиводів, що 

формуються учасниками комунікації в процесі інтерпретації та контекстуалізації.  

Інтердисциплінарний підхід до вивчення поняття «стереотип» ускладнює його дослідження 

як процесу, що відіграє провідну роль у міжкультурній комунікації Стереотипом є вербальний 

вираз переконання відносно соціальних груп або окремих людей як їхніх представників. 

Формування сукупності асоціацій, що пов’язують цільову групу з набором описових 

характеристик, створює підґрунтя для процесу стереотипізації. 

Анекдот є одним із найбільш продуктивних джерел підтвердження існування національного 

характеру за допомогою висміювання стереотипів, що склались у процесі міжкультурної 

комунікації представників етнічних спільнот. Основні класи стереотипів (особисті, гендерні, 

сімейні, суспільні) формуються під впливом суспільства і соціуму.  

У роботі проаналізовані існуючі класифікації етнічних стереотипів. Мінливість та стійкість 

етнічних стереотипів обумовлює їхній розподіл на поверхневі та глибинні стереотипи. 

Інформаційна, прагматична й експресивна функції комунікації сприяють появі вербальних та 
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невербальних стереотипів. Фонаційні засоби надають висловлюванням комунікативної 

завершеності і виразності. Серед основних функцій кінесичні засоби (інформаційна, прагматична та 

експресивна) у контексті дослідження інструментів репрезентації етнічних стереотипів в анекдоті 

найбільшу увагу привертає прагматична спрямованість.  

Основні результати, отримані в першому розділі, висвітлені в публікаціях автора [10, 13, 15]. 
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РОЗДІЛ ІІ  

ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ ПАРАМЕТРИ ЕТНІЧНОГО АНЕКДОТУ 

 

2.1. Особливості німецькомовного етнічного анекдоту  

 

Анекдот являє собою специфічне явище народної культури; гумор є інтернаціональним 

явищем; він присутній в усіх культурах та властивий усім представникам етнічних груп. Механізми 

гумористичного зображення майже однакові в усіх мовах та етносах. Тому анекдоти та жарти, які 

засновані на універсальних людських цінностях, сприймаються реципієнтами усіх етносів.  

Метою й завданням будь-якого анекдоту є «показати суть явища, дати характеристику 

персонажеві, піддати переосмисленню розхожі ідеї й уявлення» [169, с. 10]. Етнічний анекдот є 

анекдотом для людей, що поділяють загальні етнічні, мовні, соціальні ознаки. Це оманна історія, що 

починається як правдоподібне оповідання про реальний народ, а потім раптово перемикається на 

абсурдний сценарій, заснований на добре відомій, сталій умовності (convention), з якою читач або 

слухач можуть співвіднести ці анекдоти [105]. Тобто, в етнічному анекдоті обігрується життєва або 

вигадана ситуація спілкування двох чи більше представників різних етносів. «У плані семантики 

двоплановість анекдоту проявляється в карикатурному зображенні предметів (порушення образів), 

просторово-тимчасових координат (висміювання звичних фактів), взаємних позицій персонажів 

(висміюється нерозуміння партнера), а також в обігруванні двозначності або невизначеності 

ключового поняття анекдоту» [68, c. 149]. 

Реалізація ознаки етнічності в етнічному анекдоті прямо пов’язана зі створенням комічного 

ефекту. За рахунок зіткнення двох або більше семантичних полів культур відбувається актуалізація 

ознаки етнічності: створюється проблемна ситуація, події розвиваються за одним із можливих 

сценаріїв, називаються, маються на увазі або розкриваються певні якості героїв, відбувається 

зіткнення різних ціннісних настанов. Безглуздість людей найчастіше стає джерелом комічного і 

приносить найбільше задоволення для адресатів анекдоту, оскільки надає їм відчуття переваги над 

тими, хто схожий на них, але чимсь відрізняється. У цьому випадку «мішені гострот бачаться 

оповідачам анекдотів як комічне, перекручене відбиття їх самих, тобто не щось далеке, незнайоме й 

те, що не піддається розумінню, а щось ексцентричне, двозначне й тому кумедне» [93, с. 56]. 

Жарт носить істинно етнічний характер тоді й тільки тоді, якщо його основна опозиція 

включає хоча б один істинно етнічний сценарій. Етнічні сценарії – це набір псевдоенциклопедичних 
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відомостей, які повинні бути засвоєні до породження або засвоєння етнічних жартів. На думку 

М. О. Кулініча, «якщо жарт дійсно етнічний, то видалення з нього етнічного сценарію робить його 

незрозумілим, і групу, що виміюється, можна замінити тільки на іншу групу, у якої є той же 

сценарій» [93, с. 52]. Інакше кажучи, потрібно мати хоча б якісь стереотипні уявлення про етнічну 

групу, що висміюється, тому що саме вони дозволять викликати сміх і створити комічний ефект. У 

протилежному випадку людина, що не має стереотипного образу об’єкта для глузування, навряд чи 

буде розглядати анекдот як етнічний. Варіантом прояву етнічного стереотипу є дуже 

розповсюджені анекдоти типу «один раз німець/француз/англієць/американець летіли на літаку ...». 

Кожен герой анекдоту говорить або діє у відповідності зі стереотипом або міфом про національний 

характер, анекдот (4). 

Стереотипність стає первинною ознакою для етнічних анекдотів. Основною метою етнічних 

жартів є демонстрація неабияких здібностей, спритності й винахідливості оповідача; без сумніву, 

можна вважати такі жарти справжньою «грою образів». Основним об’єктом німецького гумору, 

зазвичай, стають характерні особливості жителів окремих регіонів Німеччини, а саме: манірність 

уроженців Пруссії, нахабство і безпечність баварців, тупість східних фризів, спритність берлінців, 

підступність саксонців. Баварці вважають жарт найзручнішою зброєю, щоб помститися своїм 

старовинним заклятим ворогам пруссакам. Шваби не бачать нічого смішного у своїй ощадливості і 

вважають за краще залишатися самими собою. Етнічні анекдоти, з одного боку, закріплюють 

ригідність існуючих стереотипів, у черговий раз підтверджуючи їхній зміст. Наприклад, 

стереотипне подання німця як педанта, анекдот (5).  

З іншого боку, вони пом’якшують негативне відношення до чужинців, частково або повністю 

спростовуючи етнічний стереотип. Основними характеристиками німецькомовного етнічного 

анекдоту за умови актуалізації ознаки етнічності можна назвати наступні:  

1) Експліцитний і імпліцитний спосіб репрезентації рис національного характеру. Пряме або 

назване (експліцитне) вираження рис має прояв у анекдоті (6).  

Непряме або припустиме (імпліцитне) вираження рис відображене в анекдоті за участю 

фризів, які бажають підкорити космос та висадитися на сонці, а щоб не було гаряче, зробити це 

вночі. Такі висновки стають лише тлом для висміювання неосвіченості в астрономії та обмеженості 

фріза як представника німецької нації, анекдот (7). 

2) Форма тексту (анекдот-оповідання, анекдот драматургічного типу, анекдот-загадка 

(питання-відповідь)). Діалогова форма організації етнічного анекдоту має особливу значущість, 



68 

 

тому що крізь призму діалогу висвітлюється потенційний конфлікт і протиріччя між героями 

анекдоту. Причинами невдалої комунікації можуть бути володіння різними семантичними кодами, 

слухова помилка, акцент, нехтування контекстом ситуації, незнання мови співрозмовника, 

надлишкова або недостатня інформативність співрозмовника щодо фонових знань тощо [169, с. 17].  

В анекдоті (8) лікар очікує конкретної відповіді на питання для вірного діагностування причин 

болю; відповідь же хворого «Auf dem Augustusplatz» виявляється несподіваною й обеззброює лікаря. 

Розбіжність очікуваної й фактичної відповідей викликає комізм. Переклад подібних побутових 

жартів звичайно не викликає особливих труднощів за винятком діалектних фраз, тому що комічна 

ситуація є предметною, тобто не залежить від будь-якої лінгвокультури. Не випадково В. Раскін 

виділяє гумористичну компетенцію (humor competence), що саме й визначає здатність 

«розпізнавання» гумористичних ситуацій [225, с. 2–3]. 

Тексти жанру «анекдот» торкаються різних сфер приватного та побутового життя. Через 

загальнолюдські універсалії вони обігрують схожі ситуації на різних континентах, перегортаючи та 

карнавалізуючи соціальні стереотипи як певні інваріанти поведінки й діяльності, що нав’язані 

соціальною структурою [85, с. 266]. Анекдот протистоїть не світу, як такому, а закостенілому світу 

стереотипів, що створений із ментальних образів. Саме цей світ як засіб, за допомогою якого 

зображується світ, «вирішує» на даний момент, що людина повинна робити» [101, c. 97], саме над 

світом стереотипних уявлень по-дружньому жартує гумор анекдоту. 

Отже, у нашому дослідженні під «етнічним анекдотом» ми розуміємо короткий 

гумористичний текст, в якому за допомогою експліцитних та\або імпліцитних засобів 

репрезентовано риси національного характеру того чи іншого етносу. Етнічний анекдот не тільки 

виявляє етнічні стереотипи однієї національності стосовно іншої, але й дозволяє нації-носієві 

етнічних стереотипів «здійнятися» над своєю власною відсталістю, шаблоновим мисленням, 

легкістю до узагальнень.  

 

2. 2. Актуалізація етнічних стереотипів у німецькомовних анекдотах 

 

2.2.1. Етнокультурні стереотипи як базова складова гумору в етнічному анекдоті. 

Питання вивчення й опису взаємин мови й культури, мови й етносу, мови й народного менталітету 

привертають увагу науковців різних галузей лінгвістики, зокрема етнолінгвістики і 

лінгвокультурології. Зусилля вчених спрямовані на виявлення різновидів картин світу, 
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збігів/розбіжностей картин світу в представників різних лінгвокультурних спільнот, на 

розпізнавання національно-специфічних особливостей мислення, що спричиняють збої в 

міжкультурних контактах, з одного боку, та з іншого, вони виявляють системність самої 

лінгвокультури, тієї структури образу світу, що в ній сформований, й відображається в етномовній 

свідомості [39; 150; 190]. У процесі міжетнічного спілкування інформація, що отримана в результаті 

цього спілкування, оформлюється у вигляді стереотипів. Кожний стереотип відноситься до певної 

етнічної групи й переноситься на кожного члена даної групи, з яким люди, які засвоїли цей 

стереотип, вступають у контакт. У свідомості більшості людей виникають специфічні образи 

представників тієї або іншої нації, які формують поняття етнічного стереотипу.  

Когнітивні уявлення про типовість певних ознак та рис характеру, що властиві кожному 

представнику своєї або іншої лінгвокультурної спільноти, отримують у сучасній науці декілька 

назв. Н. В. Уфімцева називає їх культурними стереотипами [159], А. Д. Бєлова – міжкультурними 

стереотипами [28], В. А. Маслова – етнокультурними стереотипами [105]. Термін «етнічні 

стереотипи» більш поширений в соціології та психології (Дж. Брігем, І. С. Кон, З. В. Сікевич). 

Н. В. Уфімцева диференціює етнічні й культурні стереотипи наступним чином: етнічні стереотипи 

недоступні саморефлексії членами етносу і є результатом поведінки й фактом колективного 

несвідомого, їм неможливо спеціально навчити, а культурні стереотипи доступні саморефлексії, 

вони є фактами несвідомого й свідомості, їм уже можна навчити [159]. 

Наше дослідження присвячене вивченню контексту національних відносин між 

представниками різних етносів, що поєднані спільною мовою та містять референцію до спільної 

культури. Тому більш прийнятним ми вважаємо використання терміну «етнокультурні 

стереотипи». Етнокультурні стереотипи стосуються всіх людей, які визнають свою належність до 

тієї чи іншої етнічної групи. Етнокультурний стереотип у зв’язку з поняттям культурного бар’єру 

аналізує у своїх роботах ціла низка дослідників, зазначаючи при цьому не тільки роль стереотипів, 

що законсервовані у народній культурі й обрядовості, але й рухливість культурної межі у зв’язку зі 

зміною самих стереотипів і трансформацією традиційної системи цінностей [72, 75, 136, 139, 220].  

Формування етнокультурних стереотипів зумовлене специфічними причинами: а) 

зовнішними факторами (активні міжнародні контакти, колонізація, імміграція, війни); б) 

внутрішними факторами, а саме – психологічними й культурологічними, обумовленими 

мисленням людини, його сприйняттям «своїх» і «чужих», взаємовпливом культур. Вони 

формуються на підвалинах порівняння – найважливішої характеристики етнічності. Коли стереотип 
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спрямованний на відмітні риси іншого народу, виділення певної його особливості здійснюється 

шляхом зіставлення із властивостями власного народу. Інакше кажучи, етнокультурний стереотип 

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

Поряд із іншими факторами етнокультурні стереотипи обумовлюють характер міжетнічної 

комунікації, сприяючи формуванню образів «гарних» і «поганих» народів (союзників – партнерів – 

суперників – ворогів) і, таким чином, побічно забезпечують позитивний або негативний характер 

етнічної компліментарності.  

У результаті аналізу функцій стереотипу як такого [50, 182, 195, 232, 239, 244], виділено 

функції етнокультурного стереотипу у сучасному анекдоті (Додаток Ж) [187]. Прикладом 

використання емоційної функції виступає анекдот (9), що ілюструє скупість та водночас кмітливість 

штабів. У цій ситуації герой анекдоту виступає як прагматик, який прагне купити не тільки хліб, але 

й прихопити свіжу газету. 

Аналізуючи поняття стереотипу загалом, було виділено чинники, які актуалізують вживання 

етнокультурних стереотипів, а саме: а) Стереотип виникає при відсутності чи недостатності 

інформації про визначеного індивіда, етнічну групу; б) Чим більша кількість людей погоджується з 

даним етнокультурним стереотипом – тим більш правдивим він вважається; в) Якщо дві різні групи 

людей мають визначений етнокультурний стереотип про третю групу – він вважається більш 

правдивим. У анекдоті (10) представники Швейцарії та Британії посилаються на прецедентні імена 

своїх героїв, що відомі кожному мешканцю цих країн через фольклор та класичну літературу. Так, 

Робін Гуд – герой англійських балад став уособленням людини, яка користується популярністю в 

народі завдяки своїй сміливості, майстерній стрілянині з лука, як і Вільгельм Телль, легендарний 

герой Швейцарії, він допомагав бідним і боровся за рівноправність людей. В обох країнах ці 

персонажі вважаються історичними особами. Американець, у свою чергу, не може похвалитися 

таким героєм в історії своєї країни. Тому він наприкінці анекдоту приносить свої вибачення. 

Комічний ефект анекдоту створюється за допомогою вживання прецедентних імен, що додає 

експресивного ефекту, та неминуче пов’язане в даному випадку з порівнянням себе як представника 

етнічної спільноти з її найвідомішим та найкращим мешканцем. В той же час висміюється не тільки 

невмілість американця в стрілянині, але й відсутність в американській культурі будь-яких героїчних 

постатей. 

У процесі самоідентифікації та ідентифікації етносів відбувається приписування певних ознак 

деяким об’єктам [221]. Без ідентифікації не існує самоідентифікації, і навпаки. Людина проходить 
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дві основні стадії самоідентифікації в житті. Перша – відокремлення себе як індивіда від соціального 

середовища, яке складається з інших індивідів [105, с. 184]. Друга – відокремлення себе як виду та 

підвиду (нації, народу, спільноти) від інших соціальних груп. Приписування якостей самому собі й 

іншим здійснюється багато в чому несвідомо. Етнокультурні стереотипи мають такі властивості: 

поляризація оцінки, тверда фіксація, інтенсивна афективна конотація, стійкість [149, с. 46]. 

Етнокультурні стереотипи представляють узагальнений образ етнічного сусіда, спрощуючи та 

генералізуючи цей образ. При цьому, як зазначають дослідники, для даної групи стереотипів 

характерна «неточна суб’єктивна генералізація» [182, 377] – неусвідомлене приписування якої-

небудь властивості всім об’єктам класу, поєднуваного за допомогою даної назви (етноніму). 

Етнокультурні стереотипи демонструють широке поширення й повторюваність, будучи передані в 

рамках окремої традиції від покоління до покоління, а також більший ступінь стійкості до змін. 

Дана група стереотипів піддається впливу історичних факторів, а також обумовлена національними 

міфами й традиціями [110, с. 58]. Цим обумовлений інтровертний, регулятивний характер даного 

класу стереотипів.  

У анекдоті (11) баварці вважають тільки себе майстрами пивоваріння, тільки вони вміють 

варити добре пиво, а інші марки пива для них не є напоями, які гідні уваги, що пояснюється 

національною пихатістю. 

Етнокультурні стереотипи, які втілюють властиві повсякденній свідомості уявлення про 

власний і чужий народи, не просто підсумовують певні відомості, але й виражають емоційне 

відношення до об’єкта. Однак вони є й проявом суб’єктивного бачення світу й відображають 

сформовані в суспільстві стереотипні уявлення. Відношення до представників інших 

національностей не завжди може бути виправданим реальним станом справ, а в анекдотах за 

законами пародії часто відбувається перебільшення тієї або іншої властивості характеру. Джерелом 

етнокультурних стереотипів виступають реальні міжетнічні відносини, від характеру відносин – 

співробітництва або суперництва, домінування або підпорядкування – залежать зміст, емоційна 

забарвленість й істинність стереотипів.  

 

 

 

2.2.2. Національний характер німецькомовних етносів через призму етнології. 

Результатом становлення етнічної самосвідомості є етнічна картина світу – це те, як етнос бачить 
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себе й представників інших етносів загалом крізь призму своєї національної ментальності. Тобто, 

етнічна картина світу являє собою «єдину когнітивну орієнтацію, що є фактично невербалізованим, 

імпліцитним вираженням розуміння членами кожного суспільства «правил життя», що 

нав’язуються їм соціальними, природними й «надприродними» силами. Етнічна картина світу 

містить зведення основних допущень і припущень, звичайно не усвідомлюваних і не 

обговорюваних, які направляють і структурують поведінку представників даної спільноти майже 

точно так, як граматичні правила, неусвідомлювані більшістю людей, структурують і спрямовують 

їхню лінгвістичну поведінку» [148].  

Етнічна картина світу включає етнокультурні стереотипи й установки, етнічні портрети й 

автопортрети (уявлення про себе як етнос та про інші етноси), різноманітні асоціації, пов’язані з 

конкретними етносами, фонові знання й культурні концепти, які фіксуються як у ментальному, так і 

в мовному полі етносу. В етнічну картину світу також входять основні ціннісні орієнтації етносу, які 

на рівні культури й мови виражено в основних поняттях окремої лінгвокультурної спільноти. Проте 

етнічну картину світу не можна протиставляти мовній або концептуальній. Як справедливо 

зазначають Ю. О. Сорокін та І. Ю. Марковіна, «картини світу» формуються на основі етнічних мов 

як результат складного процесу взаємодії мовної свідомості з навколишньою дійсністю» [148, с. 18]. 

Важливо зазначити, що найбагатшим джерелом для вивчення процесу формування етнічної 

самосвідомості народу й етнокультурних стереотипів поведінки й сприйняття інших етносів є мова 

[89, с. 173]. Аналіз імен, етнонімів, топонімів, астронімів показує глибоку закріпленість у мові 

своєрідності середовища перебування й нерозривно пов’язаного з нею мислення народу. Як 

самостійний напрям етнологічних досліджень, проблема міжетнічних відносин (взаємодії культур) 

виникла ще в XIX ст., але в 60−70 роках XX ст. вона стала особливо актуальною у зв’язку з 

дослідженнями у сфері масових комунікацій і масової культури. 

В етнології іноді не розмежовують поняття «міжетнічні відносини» й «етнічні контакти» 

[176]. Але більшість науковців дотримується думки, що ці поняття корелюються, однак являють 

різні феномени [71]. Етнічні контакти є «безпосереднім способом спілкування, який може 

видозмінюватися на різних етапах міжетнічних відносин» [246, с. 387]. При зіткненні двох культур 

спочатку відбувається контакт, який набуває певного характеру, потім між представниками цих 

культур установлюються міжетнічні відносини. Якщо характер контакту змінюється, то внаслідок 

змінюються й міжетнічні відносини. Таким чином, поняття «міжетнічні відносини» й «етнічні 
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контакти» представляють собою різні явища, які залежать один від одного, і міжетнічні відносини 

ми надалі будемо трактувати як результат етнічного контакту. 

Найяскравіше цю кореляцію понять відбивають міжетнічні відносини німецькомовних 

спільнот, а саме німців, австрійців та швейцарців. Незважаючи на спільне коріння, спільну мову та 

спільні культурні джерела, ці три етнічні спільноти мають виокремлені етнокультурні стереотипи 

одна до одної та власні характеристики, що знайшли відображення в текстах анекдотів. 

Відомо, що за способом спілкування етнічні контакти поділяються на два види: 

прикордонний і проникаючий [72, с. 365]. Перший вид має місце, коли контакти відбуваються на 

зламу етнічних територій або в зоні сусідства різних етносів. Найкращим прикладом є перетинання 

німецької та австрійської культур, як у наступному анекдоті, де іронічно порівняно манеру праці на 

кам’яноломнях австрійського та пруського робітників. У анекдоті (12) порівняно відношення до 

роботи німця й австрійця. Німець, якщо береться за роботу, то з повною віддачею сил, енергії й 

здоров’я, на що австрійці можуть споглядально дивитися й допомагати тільки словами. Австрійці 

зображені в даному анекдоті ледарями, які не будуть надриватися заради роботи. Тут, з одного боку, 

показана сила пруссів, а з іншого – покірний характер австрійців:  

Проникаючий вид відбувається здебільшого у вигляді просування войовничих спільнот або 

більш розвинутих етнічних груп на малозаселені землі чи на території, населені людьми нижчого 

культурного рівня. Прикладом цього стають меншини у рамках єдиного німецького етносу. В 

анекдоті (13) діалог відбувається між пацієнтом та лікарем. Для сприйняття цього анекдоту потрібно 

знати стереотипне уявлення про остфрізів, берлінців та баварців, перші з яких традиційно 

сприймаються як дурнуваті, а останні – як зовсім тупі. В цьому діалозі бажання берлінця стати 

остфрізом потребує видалення половини мозку, але в результаті помилки лікаря йому було 

видалено три чверті мозку, що саме и призвело до появи баварця, про що свідчить репліка самого 

пацієнта на баварському діалекті «Ja mei, wo bin denn i?».  

Міжетнічні відносини, в свою чергу, ґрунтуються на різних принципах і призначені 

демонструвати, яким чином контактують між собою етнічні спільноти, які типи відносин між ними 

домінують. Згідно з найпоширенішою класифікацією В. В. Коралова, вирізняються два 

універсальних типи міжетнічних стосунків: ієрархічний і рівноправний [82, с. 224]. Ієрархічний тип 

відображає відношення субординації у «вертикальній площині», коли спільноти з вищим статусом 

домінують та підпорядковують собі етнічні утворення з нижчим статусом. Класичним прикладом 

цього типу етнічної субпідрядності може слугувати земельна система в Німеччині, в основі якої 
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лежить поділ на соціоетнічні групи. У анекдоті (14) згадування остфрізів викликає низку 

персоналізованих характеристик, що асоціюються з цими представниками німецькомовної 

спільноти, зокрема, відсутність почуття гумору.  

Другий тип – рівноправний − вирізняється «горизонтальним» зрізом, коли міжетнічні 

відносини реалізуються між спільнотами з однаковим соціальним статусом, але всередині кожної з 

них існує своя система ієрархічних стосунків між окремими суспільними станами і прошарками. 

Прикладом може слугувати Швейцарія, де кожна етнічна спільнота, яка була включена до складу 

Швейцарії, зазнала запозичення певних традицій, стереотипів поведінки, мовних особливостей, що 

приєднало до Швейцарії декілька етнічних груп, які раніше не мали ніяких стосунків між собою, а 

тепер мирно співіснують. Анекдот (15) демонструє готовність представників декількох 

швейцарських кантонів спілкуватися між собою однією мовою, але на різних діалектах, що 

підкреслює їхнє бажання виокремити свою індивідуальність у межах однієї етнічної спільноти. 

У ситуаціях зіткнення двох культур слід розглянути деякі випадки результату цієї взаємодії. 

Перший випадок одержав у науці назву етнічної асиміляції, під якою розуміється процес повного 

або часткового поглинання одним етносом іншого, зазвичай слабшого сильнішим [71, с. 168]. 

Науковці слушно стверджують, що найчастіше асиміляція відбувається шляхом завоювання, 

змішаних шлюбів і цілеспрямованого «розчинення» підлеглого етносу етносом пануючим [176], що 

яскраво демонструє асиміляція швабів, остфрізів та саксонців до суто германського етносу. Анекдот 

(16) висміює існування в швабському регіоні власного національного напою «Schorle (біле вино із 

сельтерскою мінеральною водою)», який лише пригнижує шваба в очах корінних німців та не надає 

йому преференції серед інших німецькомовних спільнот. Німці презирливо вважають це напій 

сумішшю половини склянки мінеральної води й половини склянки води з-під крана.  

Зауважимо, що відносини, які встановлюються в результаті, можна назвати домінантними. 

Але в такому випадку слід згадати, чому один етнос є пануючим, а інший − підлеглим. Причиною 

цього є економічна перевага, тому асиміляція − відносно примусове явище. З причини нижчого 

економічного рівня одна етнічна спільність поступово адаптується до звичаїв, цінностей, а часто й 

до мови домінуючого етносу. Підсумком асиміляції стає втрата споконвічних етнічних 

властивостей, зміна етнічної ідентичності, самосвідомості людей, а іноді й мовних особливостей. 

Анекдот (17) характеризує бажання представників Західної Німеччини (т.зв. Wessi) бачити лише 

себе символом німецької нації на відміну від представників Східної Німеччини (т.зв. Ossi). 
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Щодо другого випадку зіткнення двох культур, то ми поділяємо погляд дослідників, які під 

етнічною інтеграцією розуміють появу нової етнокультурної спільності внаслідок взаємодії кількох 

етнічних груп при збереженні ними своїх основних етнічних рис [246, с. 412]. Це означає 

формування в рамках поліетнічних держав міжетнічних або мегаетнічних спільнот, у яких 

зберігаються етнічна ідентичність й особливості культури. Відносини, які встановлюються 

внаслідок цього, називають паритетними. У цьому випадку прикладом може слугувати 

формування швейцарської нації. 

Етнокультурні стереотипи, які відображають національний характер певного етносу, 

виконують дві основні ролі в міжетнічному спілкуванні: когнітивну та ідентифікуючу. Вони 

виступають як посередник у ситуації контакту представників різних етносів. Озброєні певним 

набором стереотипів, етнічні групи мають можливість прогнозувати можливу реакцію учасників 

спілкування на ту або іншу ситуацію чи явище й змоделювати процес спілкування відповідно до 

поставленої мети. Так, будь-який представник німецькомовної спільноти буде виступати 

захисником німецькомовної культури, незважаючи на те, чи є він представником Австрії, 

Німеччини або Швейцарії.  

У системі соціалізації в кожній етнічній культурі виховується повага до власної етнічної групи 

й тільки після цього – до інших етносів. У цьому проявляється ідентифікуюча роль етнокультурних 

стереотипів, що реалізується у вигляді ствердження своєї несхожості, специфічності. Так, у 

внутрішньому німецькому міжетнічному спілкуванні остфрізи стають об’єктом жартів та 

найгострішого висміювання, але у межах міжетнічних контактів їхнє місце посідають австрійці, 

стаючи предметом гострот. У анекдоті (18) саме австрійці постають як найдурнуватіші 

представники німецькомовного соціуму, яких бачення мосту навіть у пустелі провокує на бажання 

там ловити рибу.  

Різкі розходження в поведінці або зовнішності можуть сприяти такому узагальненню, 

приниженню або прикрашанню національних рис, що, у свою чергу, веде до утворення оцінних 

суджень, що носять явно позитивний чи негативний характер. Так, в анекдоті (19) надана ємна 

характеристика розумових якостей представників остфрізів; мова йде про те, що у фрізів дерев’яні 

голови, що є метафорою до слова «дурний». 

Орієнтація етнокультурних стереотипів на етнічну групу, на всіх її представників полягає в 

тому, що риси характеру людини (хитрість, доброта, жадібність тощо), що взяті окремо, не відносно 
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до будь-якого етносу, оцінюються інакше, ніж стосовно певного етносу [232]. Отже, важливість 

установки по відношенню до іншого етносу має перевагу над окремо взятими людськими рисами. 

Ситуацію наведену у анекдоті (20) можна прокоментувати наступним чином: Червоний 

Хрест хоче допомогти швабам, які потрапили у біду. Проте останні думають, що Червоний Хрест 

хоче від них пожертвувань і тому не приймає допомоги. Отже, у підгрунті цього анекдоту лежить 

невідповідність між загальноприйнятим та оказіональним розумінням сутності Всесвітньої 

організації Червоного Хреста. 

Емотивна складова етнокультурних стереотипів базується на таких ознаках етносу як 

зовнішній вигляд і одяг, звички й традиції, ступінь цивілізованості, здібності, моральні якості. 

Кожний з цих критерієв виражає певну систему цінностей, саме тому, те, що викликає повагу в 

одних, оцінюється як дещо безглузде-кумедне іншими [69, с. 88]. Так, на сьогоднішній день із 

поняттям швабів асоціюється перш за все швабський діалект. З точки зору інших німецькомовних 

спільнот, він характеризується як мова украй шепелявої людини з гарячою картоплиною у роті. 

Шваби та швейцарці дійсно усюди вставляють шиплячі приголосні, вільно прибирають закінчення 

слів, міняють граматичну послідовність, анекдот (21). 

Нарешті, етнічні настанови й культурні стереотипи дають підстави для характеристики 

моральних, розумових і фізичних якостей представників етнічної групи, тим самим створюючи 

почуття переваги свого етносу над іншими (етноцентризм). Етноцентризм – це схильність 

сприймати інші етноси з позиції «своєї» етнічної групи, розглянутої як еталон. У цьому випадку 

вони, як справедливо зауважує В. І. Антонов, завжди дають «суб’єктивне сприйняття представника 

іншої групи» [2, с. 104]. Етнічні анекдоти, зазвичай, засновані на спростуванні «автопортрета» нації. 

Якщо історичні відносини двох етнічних груп складаються як співробітництво, то етнічні настанови 

й стереотипи мають відносно негативний чи позитивний характер. Інакше кажучи, відносини двох 

етносів можуть складатися як відносно терпимі, толерантні, однак такі, що не виключають 

суперництва. Власне ідея змагальності найбільш часто стає головною лінією оповідання анекдоту. 

«Змагання» може стосуватися звичайних, побутових ситуацій («хто сильніший, розумніший, хто 

більше вип’є» і т.п.), а також глобальних питань (військова міць держави, економіка й т.п.). У 

анекдоті (22) змагання відбувається між американцем та остфрізським фермером щодо того, чий 

обсяг сільськогосподарських земель більший . Хвалькуватість американця не викликає заздрощів у 

остфріза, а лише призводить до демонстрації винахідливості представника німецького етносу. 
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Етнокультурні стереотипи являють собою способів існування й вираження своєрідної й 

унікальної етнічної культури етносу. На думку В. А. Маслової, частота повторюваності певних 

об’єктів, явищ у житті людей, що нерідко виражається в більш тривалих людських контактах саме з 

даними об’єктами, в порівнянні з іншими приводить до стереотипізації подібних об’єктів [105, с. 

109]. При всьому своєму схематизмі й узагальненості стереотипні уявлення про інші народи й інші 

культури готують підґрунтя для знайомства з чужою культурою, мінімізують культурний шок. 

Вони «дозволяють людині створити уявлення про світ загалом, вийти за рамки свого вузького 

соціального й географічного світу» [119, с. 139].  

Ґрунтуючись на викладеному вище, в тексті етнічного анекдоту, з одного боку, закріплюється 

ригідність існуючих етнокультурних стереотипів, що у черговий раз підтверджує їхній зміст. З 

іншого боку, етнічні жарти можуть пом’якшувати негативне відношення до чужинців, частково або 

повністю спростовуючи етнокультурний стереотип. 

 

2.3. Сутнісні ознаки автостереотипів та гетеро стереотипів. 

 

Взаємодіючи з навколишньою дійсністю, людина спостерігає, відчуває, пізнає дійсність, що її 

оточує. Певний спосіб сприйняття й організації світу складається в єдину систему поглядів, свого 

роду колективну філософію, що нав’язується як обов’язкова всім носіям мови. Властивий даній 

мові спосіб такої організації дійсності є іноді універсальним, почасти національно специфічним, так 

що носії різних мов можуть бачити світ дещо по-різному, через призму своїх мов. Отже, формується 

національна картина світу окремо взятої етнічної спільноти, система поглядів на об’єктивний світ, 

місце в ньому людини, на основні життєвої позиції людей, переконання, ідеалів.  

У процесі розвитку етнічної культури гумор як соціальне явище відіграє визначальну роль, 

адже він містить соціально психологічні настанови й норми поведінки етносу. Завдяки жартам 

виникає можливість вивчати мовну спільноту як таку. Етнокультурні стереотипи, що становлять 

базу для складання етнічних анекдотів, побудовані на основі уявлень, сформованих фольклорно-

міфологічною свідомістю та таких, що існують у системі традиційної культури. Це не просто 

оцінний образ «чужого», що зафіксований у мові, але значуще поняття, яке становить невід’ємний 

елемент картини світу. Такі стереотипи відіграють структуроутворюючу й етнодиференціючу ролі, 

що є особливо вагомим для саморозуміння та самопізнання етносу (уявлення про «свій» та «чужий» 

народ, «свою» та «чужу» релігію, обрядовість, систему цінностей). Етнокультурні стереотипи мають 



78 

 

особливу суспільну вагу, оскільки в основі таких стереотипів знаходиться універсальна опозиція 

«свій-чужий», що, в свою чергу, стає фундаментом для формування народного «традиційного» 

світобачення. Сприйняття представників різних етнічних груп пов’язане також з актуальними 

відносинами й конфліктами між цими групами. 

Отже, культурологічна опозиція «своє – чуже» є базовою, архетиповою у багатьох культурах. 

Етнічність як один із варіантів її реалізації відбувається на рівні: 1) расової (етнічної) приналежності 

(білі – чорні, громадянин – іммігрант); 2) генетичного споріднення (родичі – неродичі); 3) гендерної 

приналежності (чоловік – жінка); 4) соціальної стратифікації (начальник – підлеглий, овічений – 

неосвічений, соціально успішний – той, хто не досяг соціального успіху); 5) релігійної 

приналежності (католики – протестанти); 6) локальності (міський – сільський, «наш двір» – «чужий 

двір»); 7) політичної приналежності (консерватори – демократи). 

Розходження між культурами формують етнічні упередження в багатьох сферах життя 

людей; чітко проводять межу між «своєю» і «чужою» культурою [73]. Культурологічна ознака 

«своє – чуже» історично закріплена у семантиці багатьох мовних одиниць як споконвічних, так і 

запозичених. При цьому розкриваються специфічні характеристики людей, що належать до різних 

культур і поділяють різні системи оцінних норм. Взаємини із сусідами також включаються в 

опозицію «свій – чужий», являючись більш актуальними, ніж відносини з далекими чужинцями.  

Опозиція «свої – чужі» виявляється через ендоетноніми (самоназви етнічної групи) й 

екзоетноніми (назва етносу, що надана йому іншим етносом або етнічні прізвиська, часто образливі 

для їхніх носіїв). Сфера «свої – чужі» є такою, де саме протиставлення створюється не тільки 

об’єктивними даними, але й суб’єктивним відображенням у свідомості» [253, с. 472]. 

При описі розходження між «своїм» і «чужим» А. Б. Пеньковский зазначає, що «свій» світ – 

це світ унікальних, індивідуальних, певних у своїй конкретності й відомих у своїй визначеності для 

суб’єкта дискретних (шаблонних) об’єктів, названих власними іменами. «Чужий» світ – світ 

нерухомий, статичний і плаский. Це світ, у якому немає дискретних об’єктів, і тому він 

сприймається нерозчленовано – як мовлення чужою мовою» [43, с. 58]. У людей є величезна 

розмаїтість переконань про типових членів групи, а саме – переконання про риси характеру, 

поведінки, вірувань, про цінності типового члена групи. Якщо окремий представник активно 

заявляє про належність до групи, це є типовим проявом автостереотипу. Гетеростереотипи 

стосуються репрезентації групи не її членами [210].  
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Отже, стереотипи підрозділяють на дві основні групи залежно від їх носіїв, тобто 

представників даного етносу та іноземців. Перша група включає автостереотипи – думки, 

судження, оцінки представників будь-якого етносу про найбільш характерні риси і якості свого 

власного народу, а в другу групу входить сукупність оцінних суджень про народи, що надані їм 

представниками інших етносів – гетеростереотипи. З погляду представника даного етносу 

автостереотипи є чимось звичайним, стійким утворенням, що не помітне в повсякденній поведінці, 

доведеним до автоматизму й ритуальним. З погляду ж іноземця, який вивчає чужу культуру, 

гетеростереотип незвичайний, незвичний, різко виділяється на тлі поведінки. У тому та іншому 

випадку автостереотип і гетеростереотип «кодовані» певною культурою. Автостереотипи звичайно 

містять здебільшого комплекс позитивних оцінок. Гетеростереотипи можуть бути як позитивними, 

так і негативними залежно від історичного досвіду взаємодії даних народів. Гетеростереотипи 

можуть сказати багато і не тільки про їхніх авторів, але й про тих, кого вони описують [105, с. 174]. 

Виокремлюючи відмінні ознаки «чужої» групи, вони намагаються визначити те, що є характерним 

для «своєї».  

Німецькомовні народи полюбляють поглузувати один над одним. Наприклад, фрізи відомі 

своєю неосвіченістю та жадібністю, що знаходить гумористичне висвітлення у анекдоті (23). Німці 

вирізняються своєю любов’ю до пива, швидких автомобілів, комплексних гарячих страв з багатьма 

інгредієнтами, анекдот (24).  

Базуючись на цих двох группах, виокремлюють чотири різновиди етнокультурної 

стереотипізації: прості автостереотипи і гетеростереотипи (що ми думаємо про себе і про «чужих»); 

переносні автостереотипи і гетеростереотипи (що, як ми припускаємо, «чужі» думають про нас і 

самих себе) [239, с. 316]. Не дивлячись на багаторівневість відображення, у всіх різновидах 

стереотипізації ставлення і поведінки відчувається єдиний стрижень. Навіть описуючи іншу націю, 

народ, за принципом бінарної опозиції, має на увазі самого себе, свої особисті характеристики, свої 

межі у поведінковому континуумі [105, с. 148]. Якщо «чужі» – ледарі, то «свої» – працелюбні (і 

навпаки, автостереотип далеко не обов’язково позитивний). Гетеростереотип, не дивлячись на 

наявність інваріантної зони конотації, проявляє себе як географічно мінливе явище.  

На становлення етнокультурних авто- і гетеростереотипів впливають три групи умов: 1. 

Політична, економічна й релігійна системи суспільства, що формують певний набір норм, 

цінностей, ідеалів, імперативів. В ідеальному випадку формування цього набору відбувається в 

несуперечливій єдності, властивій ціннісному відображенню, ціннісному атрибутуванню дійсності 
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етнічною елітою. 2. Соціально-психологічна представленість норм, цінностей, ідеалів і імперативів 

усередині безпосереднього оточення індивіда. Установлено, що індивід тим легше ідентифікує себе 

з певною групою, чим більше його комунікативних зв’язків замикається усередині неї. 3. 

Індивідуально-психологічне буття індивіда, тобто сукупність реальних фактів життя індивіда.  

Поряд з іншими факторами авто- і гетеростереотипи обумовлюють характер міжкультурної 

комунікації, сприяючи формуванню образів «гарних» і «поганих» народів і забезпечуючи в такий 

спосіб позитивні або негативні результати комунікації. Обидва види стереотипів формуються в 

процесі безпосереднього міжетнічного спілкування. Крім безпосереднього міжетнічного 

спілкування авто- і гетеростереотипи формуються за допомогою неорганізованих форм передачі 

інформації: слухів, приказок, анекдотів. Зокрема, в анекдоті можна спостерігати навмисне 

перебільшення позитивних характеристик представників власного етносу і висміювання 

особливостей поведінки, що властива іншим етносам. Ці особливості суб’єктивно сприймаються як 

відхилення від норми, тобто кумедні та дурнуваті. У етнічному анекдоті (25), яскраво та ємно 

представлені особливості національних характерів представників європейських етносів. Рай 

представлений позитивними гетеростереотипами: французька майстерність у приготуванні їжі, 

німецький професіоналізм у роботі з механізмами, палкість італійців і організованість швейцарців. 

У пеклі, навпаки, зібрані традиційні негативні риси представників даних народів: невміння англійців 

смачно готувати, жорстокість німців, стриманість швейцарців, незібраність французів. Велика роль 

у етнічних анекдотах приділяється порушенню носіями інших мов граматичних і орфоепічних 

правил мови оповідача.  Головні діючі особи анекдоту (26) француз, англієць і німець. Вони 

вирішують однакове завдання (чия мова найскладніша); герої реагують по-різному. В даному 

анекдоті проявились стереотипні риси національної культури (французька галантність та простота, 

становість англійського суспільства та жага стати членом вищого світу, німецька войовничість та 

бажання бути переможцем) за допомогою клішованих фраз, що демонструють витіюватість 

французької мови, пихатість і лаконічність англійської та поєднання «високої літературної мови» з 

різкістю розмовної мови, що властиве німецькій мові. Комічний ефект цього анекдоту побудований 

на перекручуванні вимови окремих слів на різних мовах «Empeier – Empire; Bondschur – bonjour; 

woshostgsogt – was hast du gesagt». Паралельні конструкції: Unsere Sprache ist am schwersten. – Das 

geht ja noch, unsere ist da noch schwerer і їхнє протиставлення німецькому «Ach, daß ist doch alles nix» 

у розв’язці анекдоту створюють ефект несподіванки, що й викликає сміх у слухача. Крім 
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перерахованих вище особливостей, слід також зазначити феномен «перетягання ковдри на себе», 

при якому кожний із представників різних національностей прагне показати себе якнайкраще.  

У ситуації порівняння позитивний гетеростереотип може викликати негативний 

автостереотип. Автостереотипи дають більш сприятливу оцінку, ніж гетеростереотипи. Це 

пов’язане з тим, що стереотипи формуються на підгрунті вибірковості, постійного зіставлення 

відповідних рис свого й іншого народу. Інакше кажучи, стереотип формується при порівнянні 

«нас» з «не нами». Однак на тлі загальної, а, на думку багатьох закордонних авторів, єдино 

можливої й неминучої тенденції зустрічаються й зворотні явища: тенденція сприймати власну 

групу менш сприятливо, ніж інші групи. Так, питання «Як виглядає історичний розвиток Баварії?» 

провокує відповідь, що позитивно характеризує Німеччину та Австрію, та достатньо негативно 

саму Баварію, анекдот (27).  

Існує ще один шлях опису етнічної своєрідності народів, який можна умовно назвати 

інтегративною стереотипізацією. Вона поєднує власне стереотипи й автостереотипи, бо є спробою 

осягнути свій власний етнос у контексті інших. Інтегративна стереотипізація є зазвичай способом 

акцентування позитивних і засудження негативних рис одних народів у контексті інших. Вибір 

героїв в етнічних анекдотах не випадковий і найчастіше обумовлений соціо-економічною і 

політичною ситуацією в країні, а також сусідством різних народностей у межах однієї країни. Звідси 

випливає головна особливість сучасного анекдоту – його продуктивність і змінюваність. Анекдот, 

являючись текстом, створюваним народом і для народу, регулярно й систематично відтворюється, 

відгукуючись на усі більш-менш значущі події в країні та за її межами, приклад анекдоту (28). Для 

адекватного сприйняття цього анекдоту (28) необхідно бути обізнаним з біографією канцлера 

Німеччини. Ряд політичних рішень, прийнятих ним у роки правління, негативно відобразилися на 

економіці країни, що призвело до збільшення безробіття. Триразове розгортання подій за числом 

персонажів, використання паралельних конструкцій, просторічних висловів у кінцівці призводять 

до комічного ефекту. 

Звернення до жанру «анекдот» з позицій репрезентації автостереотипів і гетеростереотипів 

етнічної спільноти дозволяє по-новому поглянути на проблеми самоідентифікації нації й реалізації в 

ній істинних цінностей. «Істина наднаціональна» – цей відомий вислів філософа М. Мамардашвілі 

[104] полягає в тому, що цей феномен особистісний, інтерсуб’єктивний, що реалізується в 

спілкуванні, в усьому, що мотивоване практичним розумом і зорієнтоване на світ людських 

відносин і вчинків [83, с. 78]. 
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У процесі проведення лінгвокультурологічного аналізу етнічних анекдотів ми прийшли до 

висновку, що існує прямий зв’язок між композиційними особливостями тексту анекдоту й 

ступенем оцінки етнокультурних стереотипів, закладених у ньому. В етнічних анекдотах за участю 

представників 2 – 3 – х ворогуючих націй простежується яскраво виражена конфронтація авто- і 

гетеростереотипів. Таке протиставлення позитивних характеристик, що приписуються своєму 

народу й негативних якостей, якими наділяються представники інших націй, пов’язане із 

прагненням захистити групові цінності, показати свою несхожість і індивідуальність. Етнічні 

анекдоти у формі гумористичних загадок і тверджень побудовані на обігруванні негативних 

гетеростереотипів, в основу яких покладений реальний досвід міжетнічного спілкування. Яскраво 

виражене негативне відношення до об’екта, який висміюється, досягається за допомогою 

гіперболізації, ефекту обдуреного очікування й парадоксу. Етнічні анекдоти відбивають сприйняття 

дійсності крізь призму «свій – чужий». Тенденція до міжетнічного протиставлення й суперництва 

проявляється в тексті анекдоту на емоційному і мовному рівнях. Етнокультурні стереотипи й образи 

етнічних спільнот відображають об’єктивну реальність: властивості двох взаємодіючих груп і 

відносини між ними.  

 

2.4. Етнокультурна складова національних стереотипів 

 

2.4.1. Гумористична репрезентація етнокультурних стереотипів. Анекдот як яскрава 

форма презентації гумористичної комунікації характеризується зміщенням регістрів усного 

розмовного й письмового мовлення. Особливості соціокультурного середовища, національний 

характер і форми комунікації впливають на комунікативну поведінку людей, які створюють 

анекдоти. У зв’язку з цим актуальним видається розгляд «мовної картини німецькомовного 

гумору», що представляє комплексне поєднання ментальних одиниць, які репрезентовані у вигляді 

стереотипів, сценаріїв, цінностей, більша частина яких зафіксована в мові.  

Мовна картина німецькомовного гумору актуалізує переживання національної ідентичності за 

допомогою коротких гумористичних текстів. Принципи класифікації анекдотів ґрунтуються на 

тому факті, що актуалізація ідентичності виникає під час сміхової реакції, що є катарсичним 

переживанням певних особистісних проблем. У зв’язку з цим в основі даної класифікації лежить 

виділення об’єкта глузування – тієї змістовної складової структури анекдоту, що викликає сміх. У 

результаті класифікації корпусу текстів німецькомовних анекдотів з’ясувалося, що ідентичність, як 
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психологічна проблема, викристалізовується через фундаментальні поняття 

культури, як «соціальне», «фізіологічне», «матеріальне» і «духовне».  

Лінгвістами подаються різноманітні визначення поняття «цінність». Наприклад, 

Н. Ф. Алефіренко під цінностями розуміє модусні (культурно значущі) відносини 

людини до навколишнього світу, які слугують їй ціннісними орієнтирами [1]. У 

роботі іншого дослідника, Е. В. Бабаєвої, цінності розглядаються як цілі, що 

орієнтують людину в її діяльності й визначають норми її поведінки [8].  

Німецькомовні нації мають власні цінності, особливості поведінки й сприйняття 

світу, що обґрунтоване, у першу чергу, особливостями генези, серед яких особлива 

роль належить формуванню нової спільноти з різних етнічних груп у відносно 

короткий історичний період. Німецький етнос являє собою поєднання окремих 

етнічних груп та індивідів, що зберігають етнічну самобутність та індивідуальні 

особливості в процесі етнокультурної взаємодії. Розмаїтість етнічного складу в 

Німеччині, Швейцарії проявляється не тільки в превалюванні загального над 

частковим, але й у множинній ідентичності. Адже німецькомовну територію населяє 

велика кількість різноманітних етнічних груп, які ідентифікуються за власним 

діалектом, їхніми типовими фірмовими стравами, власним історичним, а також 

актуальним досвідом. Довгий час Німеччина була феодально роздробленою, тому 

дотепер у ній зберігається багато самоназв – шваби, баварці, саксонці, франконці 

тощо. До найбільших етнічних груп належать швабсько-швейцарська, баварсько-

австрійська, північно-німецька (пруссаки, фризи та східні фризи зокрема), 

саксонська групи. Ще з епохи Середньовіччя на швабів, які проживають здебільшого 

у Баден-Вюртенберзі, а також у західній частині Баварії, спрямовано чимало 

у’їдливих висловлювань, наприклад: «Schwaben haben nur vier Sinne», або «Ein 

Schwabe hat kein Herz, sondern zwei Magen» [241]. В анекдотах шваб зображується 

традиційно як дурний, брехливий, сварливий і хитрий. Таке упереджене ставлення й 

клішовані уявлення створювались протягом століть. Про швабів кажуть, що вони 

стають розумними, коли їм вивиповнюється 40 років. Звідси жартівливий перифраз 

для позначення числа 40 – Schwabenalter – вік швабів. 

Для зручності аналізу весь корпус анекдотів був розділений на декілька 

умовних груп, які вмістили в себе основні когнітивні ознаки, що формують ціннісну 
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зону етнокультурних стереотипів (Додаток З). Слід наголосити, що етнічні анекдоти 

являють собою базу для досліджень власної ідентичності, водночас створюючи 

картину світу «чужого» у контексті творення. Упорядкування найважливіших і 

найбільш повторюваних ідей дозволяє виділити центральні місця, навколо яких 

концентрується сміх, і таким чином виділити типи етнокультурних стереотипів, які 

активно функціонують. Саме тому у вербальних текстах сучасного анекдоту 

виділяються стереотипи-образи й стереотипи-ситуації.  

У підгрунті образних стереотипів лежить стійкий, повторюваний у багатьох 

текстах словесний образ [154]. Стереотип-образ як вид лінгвоментального 

стереотипу є результатом типізації й спрощення уявлень про певних представників 

німецькомовних націй: німця, австрійця, швейцарця. Стереотип-образ цих етнічних 

спільнот формується на основі стійкого змісту (ментального стереотипу) при 

відносній стійкості вербальної форми. Наочно-почуттєве уявлення про найбільш 

характерні і значущі особливості є тим мінімальним стійким інваріантом, що потім 

вербалізуєтся в тексті. В цьому проявляється вербальна складова стереотипу. Отже, 

при аналізі стереотипу-образу необхідно 1) – виділити стійкі змісти – основні 

параметри спрощених уявлень, 2) – показати стійкість їхнього словесного вираження 

(типову вербалізацію), відзначаючи їхню варіативність.  

Стереотип-ситуація – це вид лінгвоментального стереотипу, який заснований на 

стійкому спрощеному типізованому уявленні про певну ситуацію, що відбувається в 

дійсності або створює її. Ментальне уявлення, що лежить в основі стереотипу-

ситуації, формується стійкою сукупністю найбільш типових, передбачуваних 

асоціацій і пропозиційних зв’язків, що фіксує образ даної ситуації в анекдоті. 

Основними елементами явища, що створюють основу стереотипу-ситуації, є дії та 

предмети, на які дані дії спрямовуються. Уявлення про окремі компоненти 

стереотипу-ситуації являють собою параметри стереотипу-ситуації та визначають 

вербалізацію ментального стереотипу. 

Оскільки стереотип-ситуація є референтною ситуацією анекдоту, то їхній аналіз 

включає вичленовування й опис «елементів ситуації, її основних учасників, тих 

відносин, які їх пов’язують» [58, с. 18], а також тла цих відносин і необхідних 

атрибутів. Стереотип-ситуація розгортається за такими параметрами: 1) – параметр 
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позначення стереотипів-ситуації, 2) – параметр дій і діяльності героїв, 3) – параметр 

почуттів і станів героїв, 4) – параметр тла стереотипів-ситуації, 5) – параметр 

атрибутів стереотипів-ситуації. Параметри (уявлення про різні аспекти ситуації) 

складаються, у свою чергу, з окремих приватних уявлень-елементів, і в результаті 

стереотип з’являється як «типове рішення типової ситуації» [170, с. 109]. 

Для вербалізації стереотипу-ситуації в тексті використовуються стереотипні 

мовні засоби, оскільки ментальний і вербальний стереотипи нерозривно пов’язані. 

При цьому вербалізація параметрів стереотипів-ситуації варіативна, отже, у тексті параметри 

стереотипу-ситуації з’являються як сукупність їхніх можливих вербальних реалізацій. Стереотипи-

ситуації реалізуються в тексті анекдоту за активної участі стереотипів-образів, які в поєднанні зі 

стереотипом-ситуацією створюють стереотипні моделі. 

Етнічний анекдот є породженням національної культури загалом, він відбиває найбільш 

істотні аспекти німецького, австрійського, швейцарського життя, виділяючи, таким чином, основні 

етнодиференціюючі ознаки, на підгрунті яких будується національна самоідентифікація. Різне 

розуміння змісту етнічного анекдоту представниками різних етнічних спільнот дозволяє 

використати його як своєрідний проективний тест, що сприяє вивченню стану міжнаціональних 

відносин у суспільстві, де ці тексти функціонують.  

 

2.4.2. Етнонім як вербальна форма репрезентації стереотипів. Територія, мова, культура й 

етнічна психологія відносяться до об’єктивної сторони етнічного організму. Однак цього 

недостатньо для існування етносу. До даних властивостей в обов’язковому порядку повинна бути 

приєднана суб’єктивна сторона. Етносом може бути тільки така група людей, яка усвідомлює себе 

як таку й протиставляє себе іншим етнічним утворенням. Суб’єктивну сторону, тобто усвідомлення 

представниками етносу своєї групової ідентичності, іноді називають етнічною самосвідомістю, 

зовнішнім і елементарним проявом якої виступає самоназва (етнонім). Немає етносів, навіть 

найпростіших і найпримітивніших, які не володіли б етнонімом, а отже, і самосвідомістю, оскільки 

це поняття інтегрує представників етносу в єдину цілісність, стаючи найважливішою 

характеристикою й неодмінною умовою функціонування кожного етносу (Р. А. Вафеєв [37] 

Ю. В. Бромлей [36],  Л. В. Цурикова [167], О. В. Богомякова [31], В. Б. Кашкін [74], J. Hoffmann 

[206], K. Maycock [213] та інші). Етноніми як мовний засіб репрезентації етнічної ідентичності 

являють собою важливе лінгвістичне джерело для вивчення історичного минулого народу.  
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Найчастіше термін «етнонім» співвідноситься з поняттям етносу – племені, народу, нації, 

субетнічної групи. Такої думки дотримуються І. Н. Бєлобородова [27], Є. В. Богом’якова [31], 

О. С. Герд [50], Г. Ф. Ковальов [79] та інші. Так, О. С. Герд підкреслює, що мова є найважливішою 

ознакою етносу, багато в чому відображає його самосвідомість, а засобом її вираження стають 

етноніми, які, номінуючи особливу самоназву, свідчать про самовиділення тієї чи іншої групи 

населення – етносу, субетносу, локальних груп етносу [50, с. 112]. Подібну думку висловлює 

І. Н. Бєлобородова, яка вважає, що «національна самосвідомість не може існувати автономно, без 

співвіднесеності, порівняння «себе» з «іншими» [27]. В. М. Телія трактує етноніми як 

«найменування, що позначають характерні для даного народу реалії – назви специфічних знарядь 

праці, речей, власних імен тощо [155, с. 220]. В. Б. Кашкін і С. Пойхонен розглядають етноніми як 

засоби відображення картини світу. На думку цих дослідників, етноніми розкривають деякі 

особливості «національної душі» [74, с. 62]. Вживання етноніму викликає у свідомості носіїв мови 

спогади про попередні контексти його вживання, оцінку відповідних референтів і відношення до 

них [117, с. 34-35]. 

Услід за Є. В. Богом’яковою [31], під етнонімами ми розуміємо назви різних видів етнічних 

спільнот: націй, народів, народностей, племен, племінних спільнот, назви жителів міст, регіонів, 

країн тощо, найменування осіб за расовою ознакою й історично сформовані прізвищні позначення 

груп населення та етнічних груп. Дане визначення краще підходить для сучасної етнічної ситуації, 

коли представники різних етносів найчастіше проживають у межах однієї держави.  

Етноніми як засоби репрезентації категорії етнічності є ключовими словами для національної 

німецькомовної культури, до яких відносять зазвичай «слова не тільки з високою частотністю 

вживання в повсякденному мовленні, але й ті, що набули історичного «багажу», що дозволяє 

розглядати семантичну структуру даних слів з урахуванням їхнього понятійного змісту» [144, с. 83]. 

Дана категорія має не тільки лінгвістичну, але й когнітивну значущість. Одиниці її частотні, 

структурно прості й досить інформативні – вони не тільки сприяють розпізнаванню об’єкта, але і 

його протиставленню іншим об’єктам. 

Враховуючи представлені в науковій літературі думки, ми розглядаємо етноніми як 

сукупність екстралінгвістичних і лінгвістичних ознак, надаючи перевагу антропологічному 

фактору. Перша група ознак пов’язана з національною та територіально-географічною 

приналежністю людей, які позначені етнонімами. Ознаки другої групи (лінгвістичні) відображають 

етимологію, засоби формування, лексичні особливості етнонімів. З урахуванням 
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екстралінгвістичних і лінгвістичних ознак нами виділені такі типи етнонімів: 1) власне етноніми; 2) 

регіональні етноніми; 3) етнофолізми; 4) топоніми; 5) антропоніми. 

Етнічні анекдоти є чинником стереотипізації етнічної свідомості, бо вони відображають 

особливості національного характеру, що базуються на стереотипних уявленнях, і використовують 

багатий арсенал засобів творення комічного для дискредитації образу чужої і підтримання 

авторитету своєї групи. Не дивно, що етноніми присутні майже в кожному тексті німецькомовного 

етнічного анекдоту. Під час дослідження нами було виділено 2142 етноніма, що були згруповані за 

п’ятьма типами з підрозділом на національне походження анекдоту (німецький, австрійський, 

швейцарський). Як видно з Додатку К, вагомий, але не найбільший прошарок етнонімів складають 

власне етноніми (18%). Саме через функціонування етнонімів у тексті етнічного анекдоту виникає 

опозиція «свої-чужі», що пов’язана з необхідністю усвідомити своє бажання відокремитися від 

інших подібних спільнот, навіть протистоти ним. Так, у нашому дослідженні представлені такі 

основні етноніми, як: Deutscher, Österreicher, Schweizer. 

Наступний анекдот є прикладом використання різніх етнонімів у зв’язку з пошуком нащадків 

давньої людини, кожен з етнонімів, окрім національної приналежності, подає певний стереотип, що 

пов’язаний з представником етносу. У анекдоті (29) вчені намагаються з’ясувати, представником 

якої нації був Йоці, даючи при цьому як імпліцитну, так і експліцитну інформацію про 

стереотипний образ австрійця, італійця, швейцарця й німця (Йоці не міг бути австрійцем, тому що в 

нього знайшли головний мозок (австрійці дурні), італійцем не міг бути, тому що з ним були 

знаряддя праці (примітивні, які не вміють працювати), можливо, повільний швейцарець, якого 

накрив льодовик, хоча, напевно, це був німець, який, як завжди, йде в гори в сандаліях) (Додаток М).  

Розглянемо найпоширеніший у німецькомовних анекдотах етнонім Deutscher. Слово 

використовується для назви корінного населення Німеччини. Етнонім Deutsche являє собою 

самоназву німецького народу, а за структурою є субстантивованим прикметником (deutsch). 

Німецьке слово Deutsche походить від давньоверхньонімецького слова diutisc (від diot, тобто 

«народ»), що використовувалось у словосполученні «народна мова», як називали німецьку мову в 

побуті [255]. Самоназва німців, «Deutsch», походить від індоєвропейського слова teutā, тобто 

«народ».  

В анекдотах австрійського походження найпоширенішим є етнонім Österreicher (від 

Österreich – Австрія, тобто «Східна держава»). Дотепер австрійці не вважаються німцями [223], хоча 

за багатьма ознаками ідентичні їм (культурні, загальноісторичні, за державним устроєм тощо), та є 
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членами великого німецькомовного суспільства, що робить обидва народи більш дружніми один до 

одного, що іронічно демонструє анекдот (30).  

Більш складну історію має етнонім Schweizer. Адже назва країни походить від назви кантону 

Щвіц, що був ядром першого об’єднання кантонів у 1291 році – Switz, на сучасному етапі – Schwyz. 

Назва походить від давньоверхньонімецького suedan «корчувати». З XIV ст. всю країну почали 

називати за ім’ям кантону. Від німецької найменуванням кантону Швейц (нем. Schweiz) виник 

етнонім, що позначає його жителів Schweizer, а потім виникла і нава усієї країни – Швейцарія — 

«країна швейцарців» [249]. Вплив різноманіття культур та світосприйняття мешканців різних 

кантонів Швейцарії на тлі порівняння процесу появи дитини в цій країні та в інших європейських 

країнах гумористично втілене в анекдоті. У анекдоті (31) йде дискусія між американцем, німцем, 

французом і швейцарцем – американець пояснює, що в них дітей роблять роботи на великій 

фабриці, німці говорять про те, що в них дітей приносять лелеки, а француз додає, що у Франції діти 

походять від любові між чоловіком і жінкою; у свою чергу, швейцарець зазначає, що це єдина річ, 

що відбувається неконтрольовано, але по-різному, від кантону до кантону. Поряд з тим, що 

етноніми можуть відображати певні територіальні й географічні особливості й ознаки, вони несуть у 

собі особливості культури, звичаїв, неприйнятні, незрозумілі для іншого народу, особливості історії 

народу та його контактів з іншими народами, характер міжетнічної комунікації. 

Для репрезентації етнокультурних стереотипів у тексті етнічного анекдоту етноніми 

«Deutsche – німець», «Österreicher – австрієць» та «Schweizer – швейцарець» часто 

підрозділяються на регіональні етноніми (представники різних регіонів Німеччини: Bayer – 

баварець, Sachse – саксонець, Schwabe – шваб, Ostfriese – ост–фріз). Саме регіональні етноніми 

складають найбільшу частину етнонімів (46%), що номінують жителів регіонів та міст. Вони 

представлені – 491 лексемою. Регіоналізм є досить значним фактором у Німеччині, що пояснюється 

тривалим періодом територіальної роздробленості, існуванням у різні історичні епохи на території 

сучасної Німеччини до 360 суверенних князівств і міст–держав, що відрізнялися особливостями 

законодавства, релігії та діалектами. У порівнянні з іншими європейськими націями німецький 

народ досить пізно об’єднався в межах єдиної держави (1871р.). Сучасні федеральні землі дотепер 

характеризуються значними культурними розходженнями (у звичаях, побутовій культурі, 

діалектах), тому дотепер зберігається багато самоназв, як от Bayer – баварець, Sachse – саксонець, 

Schwabe – шваб, Ostfriese – ост–фріз або франконець тощо.  
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Регіональні етноніми як Ostdeutscher, Norddeutscher, Rheinländer, Saarländer, Südfriesen стають 

компонентами складних слів при позначенні різних груп у складі племені або народу, насамперед 

тих, що різняться за територіальною ознакою. Вони зустрічаються у німецьких побутових 

анекдотах вкрай рідко, тому ми вважаємо їх екзотизмами. 

Розглянемо певні особливості використання регіональних етнонімів у тексті анекдоту. Не 

дивно, що деякі з них відображають особливості історії народу, зокрема, пов’язані з його боротьбою 

за незалежність. Так, наприклад, «фрізи» («fry») – самоназва відомого народу в Нідерландах і 

Німеччині – означає «вільний», і виникла в період завзятого опору племені римському завоюванню 

в перших століттях нашої ери. Але, неважаючи на свою багату історію, сьогодні вони 

сприймаються в німецькому соціумі як окрема спільнота зі своїм особливим сприйняттям 

навколишньої дійсності. Вони часто стають об’єктом глузування і жартування. Обидва анекдоти 

(32) та (33) представляють собой гіперболічне зображення остфріза як людини, яка будує греблі та 

дамби на всьому блакитному, та яка сприймає світ прямолінійно та однобічно. 

Особливий прошарок анекдотів пов’язаний з представниками такого регіонального етноніма, 

як шваб. За походженням швабів відносять до германських племен. Назва швабів з’явилась від 

прогерманського племені «suebi», в той же час з німецької цей термін перекладається як «свої 

люди». Можливо саме тому німці складають анекдоти, у яких шваби, мешканці регіону на півдні 

країни з центром у місті Штутгарт, виступають головними персонажами. У німецькій культурі 

укорінилося поблажливо-іронічне ставлення до цієї етнічної групи (йдеться про представників так 

званого швабсько-алеманського лінгвокультурного ландшафту) як до людей простих, 

елементарних до примітивізму, з цілком одномірним, лінійним мисленням, таких собі «пейзан» без 

жодних психологічних проблем і особливостей. Ефект комічного створюється буквальною 

інтерпретацією учасниками ситуації вказівки щодо виконання певної дії, так у анекдоті (34) 

висміюється поведінка шваба у супермаркеті при купівлі молока. 

Нерідко для створення ефекту комічного адресант інформації використовує такий прийом, як 

навмисна деформація явищ, одним зі способів якого є применшення фактів, почуттів, досвіду або 

таких якостей, як розмір, кількість. У прикладі (35) применшується кількість мозкової субстанції у 

голові шваба. 

Етнонім «Bayer – баварець» позначає жителів Баварії – однієї з федеральних земель Германії. 

Баварці (бав. Bajuwarn, Baiuwarn) — основна з трьох народностей, які населяють цю землю. 

Історично вони походять від племені баварів, крім того, вони мають особливий яскраво виражений 
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діалект (Boarisch). Саме тому баварці завжди сприймали себе як самостійний, самодостатній і 

самоцінний етнос. Незнання фонетико-морфологічної або лексичної специфіки їхнього мовлення 

іншими німецькомовними етнічними групами сприймається баварцями агресивно та зловтішно. 

Так, у анекдоті (36) відсутність у баварця бажання допомогти американцю, який потопає в річці, 

пояснюється національною пихатістю і відмовою спілкуватися з будь-якою людиною, яка не 

розмовляє на баварському діалекті. 

На відміну від баварської, етимологія регіонального етноніму «Sachsen – сакси» вивчена 

недосконало. Ймовірно, самоназва саксів була іншою, але античні автори, які вперше використали 

це слово, назвали це плем’я за назвою бойового ножа, типового знаряддя саксів. Ця антична назва і 

стала основою для назви історичної області Німеччини – Саксонія (в наш час це германські землі 

Нижня Саксонія, Саксонія-Анхальт та Вільна держава Саксонія). Досліджуючи регіональний 

етнонім «Sachsen – сакси», можна зазначити, що саме цей етнос страждає від певної кількості 

національних комплексів. Зокрема, це мова; адже саксонський діалект завжди асоціюється з 

дурістю і з певною обмеженістю в німецькомовному суспільстві. Як пише Deutsche Welle, «… якщо 

такі діалекти, як швабський, баварський або Plattdeutsch сприймаються іншомовними націями як 

прояв просторіччя, для цих етнічних спільнот їхній діалект стає доказом самобутності, символом 

національної гордості. І тільки саксонці соромляться сами себе, іноді бояться відкрити рота» [301]. 

Ілюстрацією тому стає жарт (37), в якому саксонець (мешканець Дрездена) обґрунтовує своє 

бажання переїхати в західну частину країни саме через неможливість сприймати саксонський 

діалект. 

Можливо, саме через це в анекдотах про саксонців регіональний етнонім «Sachse» майже не 

згадується, тільки через діалект ми розуміємо, що власне саксонці є його безпосередніми 

учасниками. Самобутність саксонця, його особливе місце в німецькомовному суспільстві у 

порівнянні з представниками інших етносів позначає особливість анекдотів за участю саксонця. 

Саксонці пройшли через різні випробування в перебігу свого життя, і в анекдоті (38) дядько 

намагається пояснити це.  

Окрему групу регіональніх етнонімів складають такі, що містять у собі назви тих місць, де 

мешкає людина, наприклад: Wiener «мешканець Відня», Zürcher «мешканець Цюріха», Aagauer 

«мешканець кантону Швйцарії Агау», Burgenländer «мешканець земель Бургенландія в Австрії». 

Також найбільш частотними серед регіональніх етнонімів, що зустрічаються в анекдоті, є Berliner 

(для Німеччини); Burgenländer (для Австрії); Zürcher, Berner (для Швейцарії). Менш частотними є 
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регіональні етноніми Oldenburger, Dresdner, Badener, Rheinländer, Saarländer, Pfälzer (для 

Німеччини); Wiener (для Австрії); Aargauer, Bündner, Walliser, Basler, Bündner (для Швейцарії). 

Також слід завважити, що такі регіональні етноніми, як Berner, Basler. Badener, Rheinländer, 

Saarländer, Pfalzer зустрічаються у німецькомовному побутовому анекдоті досить рідко, тому ми 

відносимо їх до екзотизмів.  

Такому співвідношенню можна знайти певне пояснення. Так, Берн є суто 

швейцарським містом завдяки особливому діалекту і особливому характеру бернців. 

Їхній головний девіз «Не поспішай» створює неспішний ритм міського життя. Інші 

швейцарці зазвичай насміхаються над повільністю бернців, іноді кажучи про 

тупувату людину «Вона дещо Берніш». Прикладом такої характеристики стає 

анекдот (39), в якому згадується регіональний етнонім Berner та висміюється його 

повільність.  

Окрім бернців, у німецькомовному побутовому анекдоті згадані і мешканці 

Цюріха (Zürcher). На сучасному етапі назва втратила закінчення та вимовляється як 

Цюрі, що стало результатом вживання зменшувальної версії повної назви, а не 

результатом змін правил вимови (наприклад, формою прикметника залишається 

традиційний Zürcher, де «ch» вимовляється). Слід нагадати, що власне германський 

етнос швейцарців дещо недолюблює за їх самовпевненість, гарну німецьку мову та 

вміння пристосовуватися до будь-яких обставин. Однак, мешканців Цюріха 

германський етнос зображує пустоголовими, безкультурними і дратівливими для 

своїх сусідів (Bündner), що показане в ситуації взаємного перебування в потязі, 

анекдот (40). 

Австрія в тексті анекдоту здебільшого представлена регіональним етнонімом 

Burgenländer. Слід, однак, зазначити, що цей регіональний етнонім несе доволі 

незвичні характеристики, тому створюється враження, що вони складні для 

розуміння, і висміюють як дурнуватих, душевно хворих, так і просто хворих людей. 

У анекдоті (41) проілюстрован випадок психічного розладу жінки, яка прийшла на 

прийом до психіатра проконсультуватися щодо стану здоров’я свого чоловіка. 

Лінгвокультурна взаємодія між людьми здійснюється за допомогою мовних 

одиниць, зміст і смисл яких відображають історично-культурні цінності певного 

етносу. Регулятором процесів комунікативної взаємодії виступають тексти малої 
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форми, оскільки з їхньою допомогою відображаються усі сфери людського 

спілкування. Німецькомовна культура має певні особливості, що стосуються 

створення і функціонування регіональних етнонімів. Так, можна виокремити 

наступні два регіональних етноніми – це поняття Wessі та Оssі. Вони з’явилися після 

Другої світової війни та, проіснувавши майже півсторіччя, не зникли водночас з 

падінням Берлінського муру. У лінгвокультурологічому аспекті регіональні етноніми 

Wessi та Ossi є іменами вербалізованих ментальних утворень, семантична 

(внутрішня) структура яких містить понятійний, образний, ціннісний і національно-

культурний компоненти та відображає ментальні риси німецького народу. 

Анекдоти, як було наголошено в першому розділі, відображають актуальні для 

членів певного мовного суспільства теми. Для німецькомовної спільноти протягом 

останніх 60 років актуальною є проблема соціокультурного поділу німців на 

західних та східних, названих Wessі та Оssі, що найкраще проілюстроване в 

наступному анекдоті: Sagt ein Ossi zum Wessi: „Wir sind alle ein Volk!» Darauf der 

Wessi:»Ja, wir auch!» [259]. Саме цей анекдот доводить, що як Wessі, так і Оssі 

асоціюють себе з етнонімом «Deutscher – німець», водночас протиставляючи інших 

представників такій самоідентицікації. Обидва регіональні етноніми відображають 

два відмінні, культурно марковані погляди на соціальну реальність Німеччини, які 

знаходяться у відноинах протистояння за критеріями їхніх ідеалів і цінностей, мають 

ідеологічне підґрунтя та визначаються різним типом предметного знання та 

емотивного досвіду. Але спільною рисою семантичної структури понять Wessi та 

Оssi є значення «походження» та «соціальної ролі». Регіональний етнонім Оssі 

додатково виявляє: а) – позначення «корінного населення», емоційно відданого своїй 

Батьківщині у вузькому (Схід Німеччини, колишня НДР) і широкому сенсах 

(Федеративна республіка Німеччина) і б) – значення «інакшості» за територіально-

соціокультурними ознаками (протиставлення Wessi за умовами соціалізації). Із 

регіональним етнонімом Wessi пов’язане додатково: а) – значення «певних рис 

характеру» (зверхність, гедонізм, індивідуалізм, хвалькуватість) і б) – значення 

відповідної «манери поведінки». 

Отже, доведено, що регіональні етноніми Wessi та Ossi називають складові 

частини менталітету німецького етносу та є невід’ємним елементом німецької 
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лінгвокультури. Національно-культурна складова регіональних етнонімів Wessi та 

Ossi виявляє себе в тексті анекдоту через вербалізацію належності західних і східних 

німців до німецької національності та актуалізацію особливостей їхньої 

комунікативної поведінки.  

Наділення етнонімів експресивністю неможливе без суб’єктивно-емоційного 

відношення до того чи іншого народу. Етнічна лексика органічно обумовлена 

суспільством та його культурою, в той же час визначаючи їхню форму й зміст до 

певного ступеня. Етноніми зберігають цінну іформацію, що необхідна для розуміння 

сучасних процесів і для реконструкції історичного минулого. В німецькій мові 

виділяють дві групи подібних експресивних етнонімів.  

До першої групи можна віднести літературні етноніми, які, при вживанні в 

розмовній мові, підлягають широкому сектору скорочень, що є характерним для 

побутового вживання (Österreicher – Ösi). При такому процесі усічень ми бачимо 

скорочення слів шляхом усічення початкових або кінцевих складів, анекдот (42). 

Наявність етноніма в анекдоті лише підкреслює стереотип типового австрійця, яким 

його бачить пересічний німець. Адже німці сприймають австрійців як молодших 

братів, які трохи легковажні і не дуже засмучені відсутністю загальноприйнятих 

знань. У свою чергу, австрієць намагається спростувати таке враження, що 

призводить лише до комічної розв’язки. 

Друга група експресивних етнонімів утворена за допомогою розвитку 

вторинних значень. Метафора, поряд з метонімією, являючись універсальним 

семантичним явищем, безсумнівно, є продуктивним способом збагачення нашого 

мовлення. Говорячи іншими словами, мова йде про асоціативно-образне 

переосмислення слів. Образні номінації, які відображають ті або інші національні 

своєрідності, часто мають пейоративний /негативний/ характер і виступають у ролі 

різних ярликів, які спрямовані на приниження достоїнств того, стосовно кого вони 

використовуються.  

Отже, етноніми можуть бути як нейтральними, характерними для літературної 

мови, що вживаються в офіційно-діловому спілкуванні (Deutscher – німець, 

Österreicher – австрієць, Schweizer – швейцарець), так і експресивними, тобто 

номінаціями з негативними конотаціями, які вживаються в розмовній мові й 
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проникають звідти як засоби стилізації в анекдотах (Piefke, Preuß, Züüri, Schwizer, 

schwarzer Neger та ін.). Експресивні етноніми виникають у різних соціолектах, тобто 

в мові окремих соціальних груп, у діалектах і жаргонах. Зазвичай вони «заряджені» 

негативною конотацією, тому відносяться до пейоративної – зниженої – лексики 

просторіччя. Під конотаціями розуміється «інформація про ознаки, типові для 

представників того або іншого етносу, що накладається на основний предметн-

логічний зміст етноніма. Вона може мати раціональний або емоційно-оцінний 

характер і є, у свою чергу, відображенням стереотипних уявлень культурно-мовної 

спільності» [31, с. 8]. 

Одним із різновидів етнонімів є етнофолізми, які посідають певне місце в 

етнічному анекдоті (2%). Їхнє вживання в анекдоті обумовлене конкретною 

ситуацією, особливостями міжкультурного спілкування, особливостями 

позиціювання представника етнічної спільноти в соціумі, психологічними 

особливостями комунікації тощо. Такий тип етнонімів має неприємний, навіть 

образливий характер, відображає неприязне ставлення до представників даного 

народу. У науковій літературі такі етнофолізми одержали назву «спадних». При 

використанні зазначених «спадних» етнонімів – прізвищ характеристики й оцінки 

поведінки окремо взятого індивіда переносяться на всю етнічну спільноту, на весь 

народ. Анекдот (43) ілюструє сприйняття австрійцями представника Північної 

Німеччини (Piefke) як хвалькувату, неприємну та небажану для спілкування людину. 

Якщо розглядати етнофолізми, які розповсюджені в Австрії, то слід звернути 

увагу на те, що кожний австрієць є представником свого рідного регіону, своєї 

федеральної землі, у якій досить поширені локальні, регіональні діалекти. Усередині 

кожного діалекту існують власні етноніми для позначення безпосередніх сусідів, 

жителів інших федеральних земель. Віденців, яких, як і всюди в Європі жителів 

столиць, недолюблюють за їхню гіпертрофовану зарозумілість і удавану перевагу 

над іншими жителями країни, називають Weaner Bazi. Цей етнофолізм – Bazi – 

походить зі східно-австрійських діалектів, у яких має жартівливе значення Schlingel 

(бешкетник, пустун, шахрай), Taugenichts (ледар, шалапут) [223, с. 223]. Дана нота 

іронії пом’якшує значення етнофолізму. У свою чергу, німці йменують Bazi жителів 

усіх інших федеральних земель [231, с. 23] у ситуаціях, коли потрібно показати 
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зневажливе, презирливе відношення, яке проявляється навіть у взаємовідносинах 

футбольних фанатів, анекдот (44).  

Ґрунтуючись на вищевикдаденому, доводемо, що в центрі етнонімічного поля 

перебувають власне етноніми, а на периферії – етнофолізми. Ближче до центру також 

розташовані регіональні, топонімічні, антропонімічні етнонімічні назви, які є 

найбільш актуальними для мовної свідомості даного етносу й внаслідок цього 

постійно присутні в його ідентифікуючому дискурсі. Отже, поле етнонімів (у 

кожного мовного співтовариства своє) відображає досвід етносу не тільки в 

сприйнятті самого себе або інших народів, але в значеннєвому відношенні виражає 

також погляд і на інший народ. 

Велику групу етнонімів, що зустрічаються в текстах етнічних анекдотів, 

становлять топоніми (26%), або назви всіх тих місць, де мешкає людина. Аналіз 

топонімів німецької мови, що функціонують у текстах німецькомовного анекдоту, 

набуває вагомого значення. Топоніміка німецької мови представляє собою 

підсистему онімічної лексики та посідає одну з центральних «ніш» лексичної 

системи. Послідовний аналіз лінгвістичної та екстралінгвістичної інформації, що 

міститься у топонімах, недостатній ступінь вивченості функціонування топонімів у 

текстах комічного дискурсу актуалізують вивчення німецькомовного топонімікону. 

Його особливість обумовлена також закономірностями становлення мовної системи і 

соціо-культурними процесами розвитку німецькомовної етнічної спільноти. 

Становлення і розвиток етнокультурного аспекту німецького топонімікону 

відображає мовну і соціо-культурну «картину світу» німецькомовних етнічних 

спільнот на різних історичних етапах їх розвитку. Вони віддзеркалюють історію 

усього німецькомовного етносу, його культурно-історичний і мовний розвиток.  

Найбільш поширеними топонімами в текстах німецькомовного анекдоту є 

«Ostfriesland (Східна Фрізія)», «Deutschland (Німеччина)», «Bayern (Баварія)» і 

«München (Мюнхен)»; «Österreich (Австрія)»; «Schweiz (Швейцарія)», «Zürich/ 

Kanton Zürich (Цюріх)». Рідше вживаються у текстах анекдотів назви міст «Berlin 

(Берлін)», «Hamburg (Гамбург)»; «Wien (Вена)»; «Basel (Базель)» та федеративних 

земель «Burgenland (Бургенландія)», «Tirol (Тироль)».  
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Антропоніми, імена людей (імена, призвіща, по-батькові), складають 89 

одиниць від загальної кількості етнонімів у досліджуваних німецькомовних 

анекдотах. Вони належать до одного з найдавніших прошарків словникового запасу 

будь-якої мови й, поряд з іншими власними іменами, займають у ньому одне із 

центральних місць. Їх невід’ємна функція – іменування людей, реальних і 

нереальних. Повна антропонімічна модель сучасної німецької мови двочленна: вона 

включає особисте ім’я та прізвище, при цьому як власне ім’я, так і прізвище можуть 

бути двокомпонентними, рідше багатокомпонентними, однак у німецькомовних 

побутових анекдотах найчастіше зустрічаються антропоніми із вказівкою тільки 

імені або тільки прізвища з поважним звертанням Herr (пан) або Frau (пані), 

наприклад: Frau Schneider, Herr Matthäus, Frau Schmitt. Але в досліджуваних 

анекдотах є антропоніми, які вживаються з означеним артиклем, наприклад: die Rosi, 

der Franzl, die Theresa. Уживання означеного артикля можливе, якщо антропонім 

асоціюється в одного зі членів ситуації спілкування з декількома індивідами, тоді 

певний артикль слугує додатковим засобом індивідуалізації.  

Вивчаючи семантику особистих імен, ми виявили тенденцію до прагнення 

людей називати себе іменами, що викликають позитивні емоції або піднімають носія 

імені над іншими. Найбільш численними групами імен стають ті, що пов’язані з 

назвами зовнішніх і внутрішніх властивостей і ознак людини, наприклад Frau 

Schmalfuß (пані «стрункі ноги»), Frau Grüß («та, що привітається»). 

Усім мовам у тому або іншому ступені властива символізація імен, які 

проходять шлях від власне антропоніма через загальне значення до статусу символу. 

Асоціації, що пов’язані з антропонімами, несуть важливі фонові знання, визначають 

семантику й прагматику описаних одиниць, є своєрідними символами. Символізація 

імен є мовною универсалією. Найбільш уживані антропоніми, що несуть у собі 

фонові знання, пов’язані із самою країною, її історією, побутом, культурою. Так, 

імена, Marie, Otto, Karl, Fritz, Hans, прізвища Kohl, Honecker, Adolf Ogi, Schumi, 

Schneider, Meier, Schmidt, Müller настільки злилися з уявленнями про країну, що 

почали символізувати самих німців, носіїв цієї культури й цієї мови. 

Швейцарський гумор багатий на анекдоти з участю Адольфа Огі, який 

перебував членом швейцарського уряду та спеціальним радником ООН протягом 
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1990х–2000–х років. Згодом його ім’я стало узагальненим для позначення всіх 

представників швейцарського політикуму, які характеризуються неосвіченістю, 

пихатістю, зверхністю, анекдот (45). 

Особисті імена й фразеологізми, що містять у своєму складі антропоніми, які 

через часте вживання стали іменами загальними, нерідко використовуються для 

позначення предметів з різних сфер життя й діяльності людини. В швейцарському 

анекдоті (46) обігрується ситуація розстрілу Хусейна за участю найкращих 

футболістів Швейцарії – Марко Штреллера, нападника швейцарського «Базеля», 

Рікардо Кабаньяс-Рея, півзахисника швейцарського «Грассхопперсу», Транквілло 

Барнетти, півзахисника національної збірної Швейцарії. Жарт підкреслює гордість 

швейцарців за своїх представників, які здатні бути не тільки гарними спортсменами, 

але й «влучними стрільцями», які у будь-якій ситуації завжди попадають у ціль.  

До поширених імен у тексті німецькомовного анекдоту також відносять 

прецедентні імена літературних персонажів– Wilhelm Tell, Robin Hood. 

Антропоніми Kerl, Hugo, Sepp, Rosi – викликають у свідомості слухачів стійкі 

стереотипні асоціації зі збірним етнічним образом німецького, австрійського й 

швейцарського етносу та виконують в анекдотах функцію етноніма. Таким чином, 

антропоніми є типовим мовним засобом експлікації етнокультурних стереотипів у 

тексті анекдотів. На думку Л. Л. Федорової, «лінгвістична цінність стереотипу – у 

його мовній закріпленості...»  [161], і у зв’язку з цим антропоніми можуть 

розглядатися як мовні актуалізатори етностереотипів. Самі по собі антропоніми 

відіграють велику роль у мові, про що пише А. М. Леонідова [99]: «Власне ім’я 

посідає особливе місце в мові й слугує цінним джерелом при вивченні мови, 

соціальнокультурного життя народу як у минулому, так і в сьогоденні». Сучасний 

німецький антропонімікон є складовою частиною національного лексикону, а в 

більш широкому плані – компонентом національної культури й перебуває в 

постійному еволюційному розвитку. Вітчизняні й закордонні дослідники 

неодноразово зверталися до німецьких антропонімів, які можуть розцінюватися і як 

пам’ятки культурної історії народу, і як свідчення певної епохи, і як пам’ятки мови, 

здатні вбирати в себе й консервувати явища, актуальні для певного історичного 

моменту [166]. В основах власних і сімейних імен розкривається соціальне життя 
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удавнину й у недавньому часі, знаходить висвітлення будь-який вид людської 

діяльності, зв’язок людини з навколишнім середовищем, духовна й матеріальна 

сторони життя, взаємини людей у різні епохи. Таким чином, вони можуть слугувати 

історичному дослідженню життя народу в такому ж ступені, як інші пам’ятки 

культури й побуту, літератури й мови. 

Етноніми, перш за все, дозволяють власне народу-носієві мови виокремити себе 

й виділити власні риси з континуума можливих поведінкових стереотипів. По-друге, 

етноніми територіально, індивідуально й історично неоднорідні. Найбільш 

диференційовані етностереотипи існують у прикордонних областях, саме тут наявні 

в достатньому ступені негативні конотати, у центрі етнокультурного середовища 

образ іншого народу менш емоційний, більше виважений. Усередині 

етнокультурного середовища розходження в стереотипізації етноніма залежать від 

соціальної функції й передісторії конкретного індивіда (міжкультурні посередники є 

більш толерантними в негативних конотаціях, найчастіше вони зовсім їх 

заперечують, що виробляє усвідомлений метакомунікативний погляд). Баланс 

негативних і позитивних конотацій в етнонімах змінюється залежно від історичної 

епохи, історичних і інтертекстуальних подій (прецедентні тексти можуть у значній 

мірі змінити існуючий стереотип). Категорію етнічності можна вважати однією з 

категорій базового рівня, тому що її лексичними складовими є переважно імена, які 

широко функціонують не тільки в наукових і ділових текстах, але й у живому 

мовленні.  

Етноніми являють собою лексико-семантичну групу, що характеризується 

деякими специфічними структурно-семантичними особливостями. Насамперед, 

специфіка етнонімів полягає в особливому лексичному статусі даного прошарку 

лексики. Маючи одночасно типологічні риси власних імен і загальних, етноніми 

вважаються деякою проміжною мовною категорією. Спільним для етнонімів і 

загальновизнаних власних імен (топонімів і антропонімів) є розташування в єдиному 

культурному просторі. Відмітними ознаками етнонімів є їхня можливість означати 

не одиничний об’єкт, але певний індивідуалізований множинний об’єкт; 

однозначність предметно-логічного зв’язку етнонімів; безсумнівна подвійність 
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внутрішньої структури етнічного знака; нечіткість денотату; особливості рушійних 

сил номінації.  

Крім основного предметно-логічного змісту етноніми володіють досить 

насиченою асоціативно-конотативною «аурою», що, в свою чергу, є 

опосередкованим відображенням мовної картини світу носіїв мови і їхніх 

стереотипних уявлень про різні етнічні групи. Етнонімічна лексика має істотним 

номінаційним, слово- і фразоутворюючий потенціал і відіграє важливу роль у 

поповненні словникового складу німецької мови новими лексичними й 

фразеологічними одиницями.  

У тексті німецькомовного етнічного анекдоту етноніми, що вказують на 

національні, регіональні, топонімічні, антропонімічні і ціннісні характеристики, 

відображають фрагменти мовної картини світу німецькомовної спільноти. Типи 

етнонімів, що виокремлені в даному дослідженні, формують образ людини іншої 

етнокультури. Розглянувши досить велику групу етнонімів німецької мови, ми 

можемо зробити висновок про те, що більша частина номінацій, що існує в мові, 

використовується сьогодні з метою експресивної стереотипної оцінки представників 

інших народностей, націй і культур, що найбільш яскраво знаходить своє відбиття в 

тексті анекдоту.  

 

2.5. Засоби реалізації лінгвокультурної складової в тексті анекдоту 

 

2.5.1. Явище інтертекстуальності у тексті німецькомовного анекдоту. У 

мовах є як універсальні, так і лінгвоспецифічні елементи. Вивчення анекдотів у 

лінгвокультурному аспекті спирається на висвітлення цінностей, норм поведінки та 

етнокультурні стереотипи, представлені в анекдотах і таких жанрах, що є 

релевантними для будь-якої культури. Вивчення механізмів етнокультурної 

стереотипізації в анекдоті дозволяє виявити універсальне й унікальне в національній 

комунікативній свідомості різних народів. Дослідження інтертекстуальності у тексті 

анекдоту стає все більш популярним, оскільки одним із основних принципів сучасної 

розумової системи є аналіз тексту як феномена, що схильний до саморозвитку, у 

якому реалізується принципова множинність його змістів [19, с. 160]. 
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Сучасний німецькомовний анекдот будується на двох типах інтертекстуальних 

зв’язків. По-перше, багато анекдотів спираються на знання слухачами певних 

текстів, що належать до інших жанрів, певних історичних подій, певних фонових 

знань. Наприклад, низка анекдотів активно використовує біблійні мотиви, що 

демонструє наступний текст (47). 

По-друге, інтертекстуальні зв’язки мають місце, коли анекдоти або цитати з 

анекдотів відтворюються як складова інших мовних жанрів. Так, активно 

використовуються гумористичні тексти малої форми в телепрограмі «Харальд Шмідт 

Шоу», які ведуть на каналі ARD німецькі коміки Харальд Франц Шмідт і Олівер 

Похер. 

Категорія інтертекстуальності має дві сторони – адресата (слухача, дослідника) і 

автора (адресанта, оповідача). З позиції адресата інтертекстуальність визначається як 

«установка на більш поглиблене розуміння тексту або дозвіл нерозуміння тексту 

(текстових аномалій) за рахунок установлення багатомірних зв’язків з іншими 

текстами» [160, с 12]. Встановлення контакту між комунікантами можливе тільки за 

умови здатності обох упізнати й адекватно сприйняти інтенцію розповідання 

анекдоту, знайти спільну культурну пам’ять (ідеологічні, політичні, естетичні 

позиції). Відсилання до іншого тексту в анекдоті потенційно спричиняє активізацію 

інформації, що міститься в предтексті (попередньому тексті, до якого відсилає текст 

анекдоту).  

У роботі доцільно виділити три головних інструменти інтертекстуальності в 

анекдоті – цитата (пряма або квазіцитата), згадування (прецедентне ім’я, ситуація) та 

алюзія. У німецькомовній культурі використання цитат і алюзій на попередні тексти 

є показником включеності нового тексту в культуру, ознакою історичності тексту й 

свідченням його взаємозв’язку з іншими дискурсами. Безпосередньо цитати в 

анекдоті зустрічаються рідко, вони можуть варіюватися залежно від задуму автора, 

при цьому дослівна передача тексту-джерела не є обов’язковою, а лише умовною 

[98, с. 22]. При цитації «інтертекстуальність висвітлює інтеракціональний характер 

гумору» [146, с. 138]. Так, приклад (48) демонструє використання умовної цитації 

Біблії з метою продемонструвати псевдоісторичність існуючих професій.  
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Виконуючи експресивну функцію в тексті анекдоту, посилання на автора або 

джерело, слугують більше для створення певних конотацій і не є обов’язковим, як, 

наприклад, у науковому дискурсі. Те ж стосується буквального відтворення слів 

джерела – якщо цитата модифікована, її значення на рівні змісту й джерела 

відрізняється залежно від того, з якою метою автор використав цитату (посилання на 

авторитет, метафора, гротеск, пародія). У анекдоті (49) використовується 

розповсюджена біблійна цитата з метою досягнення комічного ефекту через гротеск . 

Так у результаті взаємодії контекстів приймаючого тексту й тексту-джерела 

створюється експресивність контрасту.  

Алюзія – наявність у тексті елементів, функція яких складається у вказівці на 

зв’язок даного тексту з іншими текстами або ж відсиланням до певних історичних, 

культурних і біографічних фактів. Хоча більшість лінгвістів S. Hinds [204], 

M. Wheeler [242, с. 19] розглядають алюзію й цитату як однопорядкові явища, ми 

вважаємо, що від цитації текстова алюзія відрізняється тим, що її елементи у тексті 

анекдоту розосереджені й не являють собою цілісного висловлювання, або ж надані в 

неявному вигляді (тобто для розуміння алюзії необхідні деякі зусилля й наявність 

особливих знань). При цьому наведені елементи тексту-донора, до яких здійснюється 

алюзія, організовані таким чином, що вони виявляються вузлами зчеплення 

семантико-композиційної структури остаточного тексту анекдоту. 

Основними джерелами виникнення алюзій в анекдоті слугують культурно-

історичні продукти, створені в різний час, складові культурного фонду мови 

(літературні твори, міфи, історичні події, ЗМІ, самі анекдоти, а також незначні події, 

що привернули загальну увагу на короткий час). Такі елементи називаються 

маркерами, або репрезентантами алюзії, а тексти й факти дійсності, до яких 

здійснюється відсилання, називаються денотатами алюзії. Розглянемо приклад (50). 

Зав’язкою анекдоту є бажання матері довідатися в дочок їхньої думки про чоловіків 

після першої шлюбної ночі. Репрезентантами алюзії стають марки Maxwell 

(виробник кави), Rothmans (виробник тютюнових виробів) і авіакомпанія British 

Airways. Денотати алюзій представлені популярними рекламними слоганами цих 

компаній – «Задоволення до останньої краплі», «Життя королівського розміру» і 

«Чотири рази на день – сім днів на тиждень – в усіх напрямках». 
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Таким чином, весь процес сприйняття алюзії в анекдоті представлений у вигляді 

ланцюжка: розуміння прямого значення контексту – упізнавання відсилання – 

співвіднесення з контекстом першоджерела – розуміння додаткових змістів, 

підтекстів, «глибинного» значення – співвіднесення з фондом знань – 

інтелектуально-емоційне сприйняття тексту, усвідомлення його змісту [229]. 

Алюзія виконує такі функції: 

1) Оціночно-характеризуючу. У прикладі (51) слова пілота виражають 

відношення всієї німецької нації до економічних заходів, що проводяться сучасними 

лідерами країни . 

2) Оказіональну. Використання посилань на історичні факти й особистостей 

відтворює дух епохи, у яку розгортається дія анекдоту (52). Вислів ins Gras beißen 

(дослівно – «вкусити трави») позначає «померти насильницькою смертю». Воно 

використовується в розмовному мовленні й має грубуватий відтінок, хоча й бере свій 

початок з античної літератури («Іліада» Гомера, «Енеїда» Вергілія, «Метаморфози» 

Овідія). У німецькій мові цей вислів закріпився не пізніше XVI ст.. Аналогічний 

вислів існує в багатьох європейських мовах, у тому числі в українській – дати дуба, 

зіграти в ящик, простягти ноги.  

3) Текстоструктуруючу. У тексті здійснюється розкриття певної теми, що 

поєднує всі його частини в інформаційну єдність. У сучасних німецькомовних 

анекдотах використовують різні текстові алюзії (імена чи прізвиська відомих 

письменників, характерні ознаки літературних героїв, акторів, політиків тощо). Вони 

мають вигляд прямої, часткової, а також непрямої вказівки на минулі події. У 

процесі інтерпретації анекдоту адресат здійснює когнітивні операції, при цьому 

досягнення гумористичного ефекту відбувається за наявності в нього певної 

когнітивної бази. Використання алюзії, зазвичай, не супроводжується посиланнями 

на першоджерело, тому що, по-перше, подібні посилання бувають або не 

потрібними, або не важливими, по-друге, джерело часто забувається, губиться, саме 

через свою нерелевантність. Тобто, в тексті анекдоту текстоутворююча функція 

алюзії спрямована на те, що адресат знає те, що автор спеціально проговорює; отже, 

створюється ефект іронії. 
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4) Пророкування. Приклад анекдоту (53) являє собою згадування нападу Гітлера 

на Східну Європу. Комічний ефект анекдоту досягається тільки у випадку, якщо 

обидва комуніканти знають результат такого нападу. 

Алюзія являє собою досить виразний стилістичний прийом, що дозволяє 

авторові створити яскравий, асоціативний образ через співвіднесення факту або 

персонажа з іншими фактами й персонажами, наповнити цей образ численними 

конотаціями, і, більше того, дати адресатові можливість передбачити зміст анекдоту 

за допомогою знання алюзівного факту. 

У комічному дискурсі під «прецедентним іменем» розуміється індивідуальне 

ім’я, пов’язане із ситуацією, широко відомою носіям мови та яка виступає як 

прецедентна. Німецька історія багата на такі імена. Розглянемо приклад (54). Текст 

анекдоту містить протиріччя між стереотипним виглядом німця, яким його уявляє 

більшість людей на планеті (стрункий, високий, білявий велетень), із фактичним 

виглядом людей, які вплинули на історію багатьох країн світу (Гітлер був брюнетом, 

Геббельс – худим та невеликим на зріст, Герінг – товстим). Незнання біографії 

людей, що становлять прецедентні імена у німецькій історії, може призвести 

неправильної інтерпретації адресанту тексту анекдоту. 

Цікавим видається дослідження анекдотів, що побудовані на обігруванні 

«прецедентної ситуації», тобто ситуації, пов’язаної з набором певних конотацій і 

представленої у вигляді диференційних ознак. Так анекдот (55) зітканий із 

прецедентних ситуацій, пов’язаних із досягненнями німців у спорті. Дітріх (Діді) 

Турау – славетний німецький професійний велосипедист, який вигравав декілька 

турів велогонок. Міхаель Шумахер (Шумі) – семикратний чемпіон світу, володар 

численних рекордів «Формули-1». Франсіска ван Альмзик – німецька плавчиха, яка 

виграла 10 олімпійських нагород. Швейцарець, який розповідає анекдот, кепкує із 

типізованої поведінки німців традиційно наслідувати героїв своєї нації. 

У сучасному німецькомовному анекдоті інтертекстуальність відображає 

специфіку актуальної культурної ситуації, тому що в процесі свого формування 

анекдоти вбирають у себе й переробляють не тільки реальні, але всі можливі 

прецедентні феномени і текстові ремінісценції. Поєднання в анекдотах здобутків 

культурної спадщини і елементів споживацької культури свідчить про те, що 
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верифікації піддаються не тільки традиційні цінності, але також нові, запропоновані 

сучасним світом настанови. Відповідно, для адекватного сприйняття низки анекдотів 

адресат повинний мати відповідні крос-культурні знання. 

2.5.2. Особливості формування екстралінгвальних чинників у тексті 

анекдоту. Для вивчення етнічного анекдоту особливий інтерес являють собою 

засоби, за допомогою яких етнокультурні стереотипи репрезентуються в тексті. Це 

інтерпретація фонових знань (реалій). Реалії й «фонові значення, тобто змістовні 

характеристики конкретних і абстрактних найменувань, що для адекватного 

розуміння потребують додаткової інформації про культуру даного народу» [70, 

с. 127–129], мають особливе значення для розуміння анекдоту. Адже анекдоти інших 

народів складно зрозуміти без попередніх фонових знань. При розповіді в 

іншомовній аудиторії німецькомовних анекдотів про австрійців адресат повинен 

надати попередню інформацію про те, що австрійський етнос сприймається німцями 

як тупуватий та наївний. При розповіді анекдотів про швейцарців необхідно 

пояснити, що вони уславляюються своєю дисциплінованістю й гарними 

організаторськими здібностями. Ідея надійності зафіксована в концепті 

«швейцарський банк». З погляду англійців і американців, німецькі поліцейські 

занадто педантичні й консервативні, а австрійська поліція вирізняється в анекдотах 

недостатньою компетенцією, що компенсується проявом недоречного лібералізму, 

який також вимагає пояснення. Різні підходи до типології фонових знань дозволяють 

визначити простір збігу загального й частки, і представити систему фонових знань у 

вигляді сукупності декількох категорій: c точки зору розповсюдження (універсальні 

та специфічні знання), походження / онтогенезу (емпіричні та опосередковані 

знання), актуальності (актуальні та фундаментальні знання).  

Аналіз корпусу фонових знань виявив, що домінуючими в тексті анекдоту є 

універсальні актуальні фонові знання. Універсальні фонові знання – знайомі 

практично всім можливим слухачам анекдоту, актуальні фонові знання – уявлення 

про недавні події або речі, що зберігають свою актуальність. 

Універсальні фонові знання не представляють труднощів для сприйняття, 

оскільки в кожній мові для їхнього вираження існують мовні універсалії й відповідні 

лексико-граматичні прийоми. В свою чергу, національно-специфічні фонові знання 
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дуже часто є однією з перешкод на шляху до взаєморозуміння. Вони вимагають 

уведення засобів осмислення, якщо це відповідає задуму оповідача етнічного 

анекдоту. Так, сприйняття комізму ситуації в анекдотах (56) та (57) викликає 

труднощі у адресата, який незнайомий с реаліями німецькомовної 

спільноти(Додаток°М). Анекдот (56) базується на понятті «jodeln», що є особливою 

манерою співу без слів зі зміною грудних та фальцетних звуків у тірольців. Для 

німців, які сприймають австрійців як дурнуватих, існування йоделя в австрійській 

культурі є ще одним доказом цього, адже вони навіть нездатні запам’ятати простих 

речень. Для сприйняття анекдоту (57) треба знати про довготривале протистояння 

між футбольними командами Bayern München и Borussia Dortmund та їхніми 

фанатами, що загострилось у період 2011–2013 рр. Фанати обох команд вважаються 

найбільш креативними та такими, що сильніше підтримують свій клуб у Німеччині, 

тому втрата прихильника команди є неприпустимою для німецького вболівальника. 

Характеристики культурної спільноти міняються з часом. Деякі факти історії й 

політичного життя забуваються, особистості втрачають популярність, одні анекдоти 

й афоризми замінюються іншими тощо. Зокрема, E. D. Hirsch бере 

п’ятнадцятирічний період існування й «дізнавання» інформації як один з основних 

критеріїв відбору матеріалу для свого зведеного словника культурної освіченості, що 

відображає фонові знання середнього американця [205]. У німецькомовній культурі 

актуальність існування фонових знань має неабияке значення. Отже, події Другої 

світової війни, розділ Німеччини, а потім руйнування Берлінського муру 

актуалізували анекдоти завдяки використанню фонових знань. В анекдоті (58) 

міститься поняття «Solidaritätszuschlag» (надбавка на додану вартість податку та 

податку, яким обкладались корпорації, з метою отримання додаткових коштів для 

покриття видатків, що були пов’язані з об’єднанням Німеччини), який обурює 

представника Західної Німеччини. Комізм ситуації, що проявляється в захопленні 

персонажу анекдоту (59), неможливо зрозуміти без правильного тлумачення вислову 

Begrüßungsgeld (грошові кошти федерального бюджету ФРН, спрямовані для 

підтримки осіб німецького походження, які мігрували з колишньої НДР та Польщі) 

[261]. 
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Це обумовлює той факт, що в основі класифікації фонових знань можуть бути 

як змістовні характеристики, так і ступінь популярності фонових знань серед носіїв 

мови. За змістом нами було виділено такі сфери фонових знань:  

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

німецькомовного етносу.  

2) культурне тло (10 %), що містить відомості про культуру суспільства. 

Культуроніми – це реалії, до яких входять загальнокультурні фольклорно-літературні 

та історичні алюзії, мовні алюзії (натяки на відомий фразеологізм, прислів’я, крилату 

фразу тощо). 

3) соціальне тло (61 %), що вміщує знання про особливості соціальної структури 

й життя суспільства. Ономастичні реалії забезпечують розуміння особливостей 

індивіда – представника того або іншого народу, суспільства чи культури, у яких він 

народжується й зростає. Без цього зовсім незбагненні його особисті якості, його 

ментальність, манери, стиль поведінки й спосіб мислення. Вони вказують на 

національну приналежність назви, що допомагає зберегти національний колорит 

оригіналу. До таких реалій належать: антропоніми загальні та індивідуальні (що 

стосуються видатних діячів цієї країни), топоніми звичайні та меморативні, імена 

літературних героїв, назви компаній, аеропортів, палаців тощо. 

4) Етнокультурне тло (12 %), що вміщує інформацію про побут, традиції, свята, 

тобто знання про етнічний устрій і спосіб життя, стереотипи й традиції, про основні 

риси національного характеру тощо. Етнокультурна фонова інформація – реалії, що 

охоплюють етнічні та соціальні групи, регіональні звертання, народні свята та танці, 

назви богів, а також міфологічних та казкових персонажів, позначення легендарних 

місць. Цій групі властиві діалектні реалії, які розуміються подвійно: як позначення 

слів, що називають предмети і явища вузького ареалу або як діалектні регіональні 

назви для предметів чи уявлень загальнонародних, певні правила поведінки, що 

регламентують життя людини в суспільстві. 

5) природознавче тло (9 %), до якого ми відносимо реалії, що описують об’єкти 

фізичної географії, природні явища, що не підлягають змінам у процесі еволюції та є 

сталими.  
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Немаловажну роль у формуванні фонових знань у сучасному суспільстві є 

опосередковані знання. Однак, якщо у ХХ ст. одним із основних джерел 

національно-специфічних фонових знань тієї або іншої культури була література 

(персонажі, назви, цитати, сюжети, автори), а також усна творчість (приказки, 

анекдоти, казки, пісні), то в останні десятиліття провідними «постачальниками» 

національно-специфічних фонових знань стали радіо, телебачення й кіно. З іншого 

боку, комп’ютерні технології й інші засоби масової комунікації сприяють 

універсалізації фонових знань людства, як і глобалізація, зокрема, Інтернет. 

Комічний ефект наступних анекдотів актуалізується тільки у випадку 

обізнаності адресату з прізвищами видатних представників німецькомовної 

спільноти: в анекдоті (60) – це Пітер Маффі, видатний німецький музикант, в 

анекдоті (61) – це Олівер Каан, видатний німецький воротар, в анекдоті (62) – це 

політичні діячі – Арнольд Коллер, швейцарський юрист і політик та Адольф Огі, 

швейцарський політичний діяч. 

За ступенем популярності фонові знання підрозділяються на кілька типів: 

загальнолюдські, регіональні, країнознавчі, групові (соціальні та професійні), 

індивідуальні. В нашій роботі основна увага приділяється країнознавчим фоновим 

знанням, носієм яких є населення німецькомовних країн. У анекдоті (63) неуцтво 

баварців та фрізів щодо географічних реалій іншої місцевості в межах однієї країни 

створює комічну ситуацію. З одного боку, баварець добре знає свій регіон, тому 

розуміє, що гірські річки приносять у своє русло каміння, міліють та пересихають. З 

іншого боку, фріз сприймає солончакове озеро як піщано-глинистий вапняний 

відклад моря з органічними сумішами, тому вигляд мертвої чайки в ньому є 

природним.  

Іноді анекдот побудований на використанні реалій. Так, знання етнографічних 

реалій, а саме – особливого виду картярської гри в Баварії «Schafkopfen» актуалізує 

весь комізм ситуації, описаної в анекдоті (64). 

Для сприйняття анекдоту (65) потрібно володіти знаннями як сучасних, так і 

історичних реалій швейцарської спільноти. Сучасний мешканець Берна потрапив на 

небеса після аварії на автівці марки «Порше», а його предок опинився там після 
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Битви при Муртені, одного з найвизначніших боїв Бургундської війни ХV ст., коли 

Швейцарія перемагла армію бургундського короля Карла Сміливого. 

У результаті дослідження з’ясувалося, що можна також говорити про розподіл 

реалій у тексті анекдоту з погляду референції, виділяючи: 1) – знання про реальну 

дійсність (про фактично існуючих у фізичному світі людей, місць, речей, організацій, 

подій тощо.) і 2) – знання інтертекстуального характеру (взаємовплив і 

взаємопроникнення елементів культури загалом, коли референція відбувається до 

знань про прецедентні феномени літератури, телебачення, кіно, фольклору (включно 

анекдоти, цитати й крилаті фрази), творів мистецтва, музики тощо. Для текстотипу 

«анекдот» смислоформуючими є реалії про реальну дійсність, у той час як 

інтертекстуальні знання мають переважно стилістичне навантаження. 

Як було зазначено вище, гумористичний ефект у будь-якому випадку 

досягається за наявності в адресата певної когнітивної бази. Анекдоти, що містять 

прецедентні феномени, реалії, певні стереотипні відсилки на основі 

інтертекстуальних посилань збагачують когнітивну базу адресата. Особливу 

категорію ситуативних анекдотів становлять анекдоти, що містять в собі 

інтертекстуальні явища. 

Проблема, з якою зіштовхується адресат у процесі сприйняття анекдоту – це 

розбіжність кола значень, властивих одиницям вихідної мови і мови, якою 

розповідається анекдот [23, с. 122]. Зіставлення різних мов і культур дозволяє 

виділити такі особливості вживання реалій в анекдоті: 

1. Реалія властива лише одному мовному колективу, а в іншому вона відсутня. 

До таких реалій у німецькомовному середовищі відносять, зокрема, назви різновидів 

напоїв з кави у Австрії (Verlängerten, Blümchenkaffee, Plörre), назви особливого 

різновиду напою з використанням білого вина у Німеччині (schwäbisches Schorle), 

назви гірських хатин у тірольській Австрії (Skihütte, Almhütte), назви атрибутів 

національних костюмів у Австрії (der Gamsbart.) тощо. 

2. Реалія присутня в обох мовних колективах, але для одного з них вона має 

додаткове значення. До таких реалій відносимо особливі сорти пива, що характерні 

для певних міст Німеччини (Düsseldorfer Altbier, Kölner Kölsch, Warsteiner). 
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3. У різних суспільствах подібні функції здійснюються за допомогою різних 

реалій. Так, у німецькомовній спільноті замість звичайної назви келиха пива як 

Bierkrug традиційно вживаються назви Maßkrug (1л) у Німеччини та Krügerl (0,5 

литра) у Австрії; швейцарці використовують назву Velo замість традиційного 

Fahrrad. 

4. У різних суспільствах та соціальних системах реалії розрізняються відтінками 

свого значення, які відображають особливості устрою та способу життя в них, 

наприклад анекдот (66).  

Перш ніж сприймати анекдот, необхідно осмислити незнайому реалію в 

оригіналі, тобто місце, яке вона посідає в контексті – як вона подана автором і якими 

засобами він користується, щоб довести до свідомості адресата її семантичний і 

конотативний зміст [157, с. 17]. Незнайомою найчастіше стає чужа реалія. Вона 

вводиться в текст анекдоту головним чином при описі нової для носія даної мови 

дійсності. Свої (знайомі) реалії не мають потреби в осмисленні, оскільки слово, що 

з’явилося в тексті, – «Oktoberfest» – не викличе ускладнень у німецького читача, 

«Wörtersee» – у австрійського, «Feldschlössli (швейцарське пиво)» – у швейцарського. 

Другим етапом передачі змісту анекдоту, що містить реалії, стає використання в 

тексті матеріальних мовних індикаторів, що натякають, відкривають доступ до 

схованої інформації. Такими індикаторами стають слова і словосполучення, за 

допомогою яких адресат здогадується про комічний зміст анекдоту; речення або 

частини тексту, коли повідомлення, що передається, викликає в адресата певний 

потік імпліцитної інформації; анекдот цілком, коли весь текст асоціюється зі 

вторинним імпліцитним змістом. У анекдоті (67) за допомогою використання назв 

різноманітніх видів випічки, що виражені експліцитно (Streuselkuchen– німецька 

страва з дріжджового тіста, що покрита крихтами, Apfeltaschen – яблучний 

конверт, den Marmorkuchen – мармуровий кекс), передається імпліцитний зміст 

анекдоту, побудований на омонімії понять «der Berliner», що має різні значення 

«пончик» та «мешканець Берліна». 

Екстралінгвістична інформація, що складає лексичне тло реалій, з погляду 

пізнання культури через мову уявляється особливо ціннісною. За спостереженнями 

вчених, чим менше точок дотику мали культури у процесі історичного розвитку, тим 
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більше розходжень спостерігається в матеріальному й духовному житті 

представників соціумів, які співставляються. Завдяки кумулятивній функції, мова 

реєструє всі зміни в житті суспільства й у такий спосіб накопичує культурно-

специфічну інформацію, – лексикон, що акумулює максимальну кількість даної 

інформації і представляє реалії. Синтаксично реалії можна розподілити на слова, 

сталі словосполучення, фразеологізми. Так у анекдоті (68) комічний ефект 

створюється за допомогою використання абревіації «D2», що з одного боку означає 

оператора мобільного та аналогового зв’язку в Німеччині, повна назва якого є «D2 

Mannesmann». Слід згадати, що в 2000 році «D2 Mannesmann» стало частиною 

«Vodafone Grupe», а у 2002 році відбувся ребрендинг «Vodafone D2 Mannesmann 

GmbH» і дана компанія почала називатися «Vodafone D2 GmbH», а з іншого – прості 

координати для гри у морський бій. 

Комічне національно детерміноване. Комічний ефект, через свою природу, 

створюється невеликими за обсягом текстовими одиницями. У цих одиницях 

повинен бути сконцентрований великий обсяг знань про загальну картину світу й 

про країну носія мови, тобто країнознавчих знань, причому вони представлені в 

комічних текстах як імпліцитно, так і експліцитно. В анекдоті (69) мешканець Берна 

забражений повільним у своїх діях, спокійним, стриманим, мовчазним та черствим; 

дана характеристика виражена експліцитно. 

Дослідження живого мовлення довели плідність і необхідність застосування 

контекстуального аналізу з урахуванням фонових знань комунікантів, мовної 

ситуації й рольової структури спілкування. Анекдот як текст малої форми 

представляє собою один із найбільш продуктивних жанрів, у якому знаходить 

висвітлення національно-культурна специфіка певного лінгвокультурного 

середовища. На рівні тексту анекдоту закріплені норми поведінки, традиційно-

світоглядні й соціально-психологічні настанови й етнічні подання.  

У німецькомовній культурі анекдоти являють собою комунікативний матеріал, 

який можна зрозуміти, не тільки знаючи реалії, що відносяться до соціокультурного 

тла, а саме – норми і цінності суспільства, мову жестів і правила етикету, але й з 

огляду на контекст ситуації, у рамках якої відбувається міжкультурне спілкування. 

Так, в анекдоті (70), відбувається комунікативний збій, обумовлений необізнаністю 
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німця щодо старовинної традиції індіанців спілкуватися за допомогою диму. В свою 

чергу, висміюється гіпертрофоване сприйняття індіанцем звичної поведінки 

пересічного європейця. 

У рамках контекстуального аналізу особливий інтерес являють собою 

ситуаційні анекдоти, тобто анекдоти, у яких ситуаційний гумор є єдиною підставою 

комічного ефекту. У таких анекдотах спостерігається взаємодія прийомів 

ситуаційного гумору із прийомами мовного гумору, при цьому останні або 

підсилюють ефект ситуаційного гумору, або взаємодіють із ними практично на 

рівних підставах – у цьому випадку одна підстава без іншої не призводить до 

спрацьовування механізму комічного. Так, звичайна ситуація – похід до зоопарку, 

анекдот (71), та розгляанняд кліток з птахами – підсилюється заявою жінки про те, 

що це знамениті пелікани, з яких роблять чорнило. У даному випадку жінка 

використовує знання про те, що у Німеччині є фірма, яка виробляє чорнило для 

принтерів і має як назву «Pelikan», як і зображення цього птаха на упаковці. Вона не 

знає, що з пеліканів не виробляють чорнило, а це є тільки логотипом компанії, що 

саме призводить до створення комічного ефекту.  

Необхідно зазначити, що дослідження етнічного анекдоту мають неабиякий 

«контекстуалістський» потенціал, бо він, як правило, відображає культурні змісти, 

актуальні для даного співтовариства, і часто обслуговує потреби його учасників (у 

тому числі потреби в самоідентифікації). Так, наприклад, зміст специфічних 

«субкультурних» анекдотів, що поширені в деяких малих етнічних спільнотах, часто 

може бути зрозумілим тільки учасниками цих співтовариств. Вивчення такого роду 

анекдотів неможливе без урахування їхнього культурного / субкультурного 

контексту. Саме тому анекдот (особливо за останні роки) стає однією з помітних 

форм досліджень, що пов’язані з колективним спілкуванням людей, про що свідчить 

зростаючий обсяг публікацій анекдотів у збірниках, засобах масової інформації та 

глобальній мережі Інтернет.  

Отже, конгруентність фонових знань з позамовного життя людини відправника 

інформації й адресата є запорукою успішного комунікативного процесу. Культурні 

традиції, соціальна структура окремо взятого суспільства (нації), історичні зміни, 

соціально-економічні фактори, стереотипи впливають на інтерпретацію тематичних 
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напрямків тексту. Недостатні фонові знання або відсутність таких у цій галузі 

призводять до певних труднощів у комунікативному процесі. Ряд анекдотів 

«побудованих» на можливостях мови, відсутність необхідної лінгвістичної бази іноді 

призводить до невірного трактування й складнощів розуміння вихідного тексту. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

 

Німецькомовний етнічний анекдот як форма анекдоту, що спрямована на 

висміювання представників іншої етнічної спільноти, та побудована на 

стереотипному підґрунті, набуває вагомого значення у сучасній лінгвокультурі. 

Етнічна неоднорідність представників Німеччини, поширеність німецької мови в 

декількох Європейських країнах створює передумови для вибору етнічного анекдоту 

як інструмента втілення процесу стереотипізацій. Основними характеристиками 

німецькомовного етнічного анекдоту за умови актуалізації ознаки етнічності є 

експліцитний та імпліцитний спосіб репрезентації рис національного характеру. 

Дослідження мовної картини світу дозволяє спостерігати функціонування мови 

в конкретному етносі. Мова є джерелом вивчення процесу формування етнічної 

самосвідомості народу й етнічних стереотипів поведінки. Етнічна картина світу 

містить етнічні стереотипи й настанови, етнічні портрети й автопортрети, 

різноманітні асоціації, пов’язані з конкретними етносами, фонові знання й поняття 

культури, які фіксуються як у ментальному, так і в мовному полі етносу. В етнічну 

картину світу входять основні ціннісні орієнтації етносу, які на рівні культури й 

мови виражені в основних поняттях окремої лінгвокультурної спільноти.  

В етнології етнокультурні стереотипи виконують когнітивну та ідентифікуючу 

функції. Залежно від етнічного походження носіїв (свої-чужі) етнокультурні 

стереотипи підрозділяють на дві основні групи: автостереотипи та гетеростереотипи. 

На становлення етнокультурних авто- і гетеро стереотипів впливає низка факторів, а 

саме: політична, економічна й релігійна системи суспільства; соціально-психологічна 

представленість норм, цінностей, ідеалів та імперативів усередині безпосереднього 

оточення індивіда; індивідуально-психологічне буття індивіда, тобто сукупність 

реальних фактів життя індивіда. Авто- і гетеростереотипи обумовлюють характер 

міжкультурної комунікації, сприяючи формуванню образів «гарних» і «поганих» 

народів і забезпечуючи в такий спосіб позитивні або негативні результати 

комунікації, завдяки чому реалізується національно-культурна специфіка анекдотів.  

Зовнішнім і елементарним проявом етнічної самосвідомості виступає самоназва 

– етнонім. У роботі виділено пять типів етнонімів: власне етноніми; регіональні 
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етноніми; етнофолізми; топоніми; антропоніми. Такий розподіл зумовлений 

фактором національної та територіально-географічної приналежності людей, 

етимологічною складовою. Етноніми наявні в переважній більшості етнічних 

анекдотів. Вони є чинником стереотипізації етнічної свідомості. П’ять типів 

етнонімів було згруповано за національним походженням анекдоту (німецький, 

австрійський, швейцарський). Поле етнонімів відображає досвід етносу не тільки в 

сприйнятті самого себе або інших народів, але в значеннєвому відношенні виражає 

також погляди на інший народ. У тексті німецькомовного етнічного анекдоту 

етноніми відображають фрагменти мовної картини світу німецькомовної спільноти, 

тому що вказують на національні, регіональні, топонімічні, антропонімічні та 

ціннісні характеристики, формують образ людини іншої етнокультури.  

Етнічний анекдот відбиває властивості національного характеру, особливості 

складу розуму, темперамент, традиційні способи вираження емоцій представників 

тієї або іншої культури. Тому він є джерелом формування та диверсифікації 

етнокультурних стереотипів, які відображають як сталість стереотипів, що існують у 

народній культурі та етносі, так і рухливість, змінність культурної межі у зв’язку з 

трансформацією традиційної системи цінностей етнічної спільноти.   

У роботі сучасний німецькомовний анекдот класифікований за базовими 

аспектами культурних цінностей, які відтворюють німецьку національну 

ідентичність, а саме: фізіологічний аспект, духовний аспект, матеріальний аспект, 

соціальний аспект. Німецькомовні спільноти мають власні цінності, особливості 

поведінки й сприйняття світу, що обґрунтоване, у першу чергу, особливостями 

їхнього генезу, серед яких особлива роль належить формуванню нової спільноти з 

різних етнічних груп за відносно короткий історичний період. Розмаїтість етнічного 

складу в Німеччині, Австрії, Швейцарії проявляється не тільки в превалюванні 

загального над часткою, але й у множинній ідентичності. Дослідження механізмів 

етнокультурної стереотипізації в анекдоті дозволяє виявити універсальне й унікальне 

в національній комунікативній свідомості різних народів.  

Інтертекстуальність виявляється однією з основних категорій, з якими 

зустрічається адресат анекдоту. Складність мовної реалізації категорії 
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інтертекстуальності в комічних текстах зумовлює необхідність урахування 

конкретного контексту, його індивідуальних особливостей та призначення.  

Інтерпретація фонових знань (реалій) та контекстуальний аналіз є засобами, за 

допомогою яких етнокультурні стереотипи репрезентуються в тексті 

німецькомовного анекдоту. У рамках дослідження було виділено 5 категорій 

актуалізації різних складових фонових знань: географічні, етнографічні, суспільно-

політичні (історичні), ономастичні, культуроніми. З точки зору предметно-

тематичного розподілу найбільш затребуваними виявляються реалії про історичних 

та сучасних видатних персоналій, географічні реалії, реалії, що пов’язані з 

традиціями. Виокремлено особливості вживання реалій в тексті німецькомовного 

анекдоту, а саме: 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 за 

допомогою різних реалій.  

Сучасний німецькомовний анекдот є породженням національної культури 

загалом; він відображає найбільш істотні аспекти німецького, австрійського, 

швейцарського життя, виділяючи, таким чином, основні етнодиференціюючі ознаки, 

на базі яких будується національна ідентичність. Розуміння механізмів породження 

етнокультурних стереотипів допомагає суспільству правильно реагувати на них, 

грамотно розпізнавати й переборювати етнокультурні конфлікти, що 

перешкоджають успішному розвитку міжкультурного діалогу.  

Основні результати, отримані в другому розділі, висвітлено в таких публікаціях 

автора [12, 14, 17]. 
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РОЗДІЛ ІІІ 

РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ СТЕРЕОТИПІВ НІМЕЦЬКОМОВНИХ ЕТНОСІВ У 

НІМЕЦЬКОМУ ПОБУТОВОМУ АНЕКДОТІ 

 

3.1. Лінгвокогнітивні особливості культурно-ціннісних орієнтирів 

німецькомовної свідомості  

 

3.1.1. Репрезентація етнокультурних стереотипів німців. В основі 

етнокультурного стереотипу лежать риси зовнішності, характеру й поведінки 

представника етнічної спільноти, які й формують підґрунтя його національної 

ідентичності. Такого роду стереотип водночас стає стійким судженням про 

представників одних національних груп з погляду інших, що й створює фундамент 

для появи більшості анекдотів про національний характер. Виходячи із цього 

твердження, німецькомовні етнічні анекдоти було класифіковано за 4 аспектами 

культури німецького етносу – фізіологічні потреби (фізіологічний аспект), 

матеріальні потреби (матеріальний аспект), потреби в соціалізації (соціальний 

аспект), духовно-культурні потреби (духовний аспект). Кожен з аспектів 

представлений анекдотами, що розкривають суттєву компоненту базового кліше. 

Фундаментальні аспекти містять у собі основні когнітивні ознаки, які формують 

ціннісні зони національних стереотипів, з одного боку, виступаючи свого роду 

орієнтирами для людини, а з іншого – спрощуючи сприйняття такого складного 

явища, як національний характер.  

Урбаністична культура постіндустріального суспільства уніфікує насамперед 

буттєвий рівень свідомості, що проявляється у поведінці й спілкуванні людей і 

спостерігається у побутовому повсякденному житті, зокрема, відношення до 

задоволення повсякденних фізіологічних потреб, зовнішнє позиціювання себе в 

соціумі. Незважаючи на декларацію й схвалення світоглядних цінностей, більшість 

індивідів і суспільство загалом зберігають насамперед традиційну буттєву свідомість 

і норми поведінки, засвоєні в дитинстві несвідомо й дотримувані також несвідомо 

[153]. Саме до цього базового рівня свідомості апелює значна частина 

німецькомовних анекдотів.  
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Національні стереотипи містять у собі стереотипи-образи й стереотипи-ситуації, 

які представляють собою сукупність можливих лінгвальних і екстралінгвальних 

параметрів німецькомовного етносу. Дане дослідження присвячене виявленню й 

аналізу вербального відображення ціннісних і національно-культурних стереотипів. 

1. Фізіологічний аспект фундаментальних культурних цінностей німців 

представлений в 10 % анекдотів, що зображують представників Німеччини. При 

описі зовнішнього вигляду та фізично-тілесних особливостей німців переважає 

емоційна складова, що характеризується своєю мінливістю та суб’єктивністю. 

Німців зображено у німецькомовних побутових анекдотах як негарних і 

непривабливих людей : шваби непривабливі та схожі на мавп, у саксонців червоні 

носи, для швабських жінок комплімент щодо їхнього гарного вигляду є 

найприємнішим. Найбільш яскраво зовнішній образ німця відображений в анекдотах, 

присвячених представникам Фрізландії. В анекдотах про фрізів часто простежується 

зневажливе, бридливе відношення німців до них. Навіть фігура фріза викликає 

глузування – в одних анекдотах (72)він з’являється худим (харчується торфом, тому 

що в ньому мало калорій), а в інших (73) – нагодованим, товстим (на ліжку може 

поміститися тільки голова, а не все тіло) (Додаток М). 

Сучасні гендерні тенденції не могли не знайти свого відбиття в етнічному 

анекдоті, особливо це стосується висміювання стереотипного образу німкені. В 

анекдоті (74) ставиться питання «Чому в Німеччині роблять такі гарні автомобілі», 

на який дається парадоксальна відповідь, що містить у собі оцінну характеристику 

дружин «hässliche Ehefrau».  

Класичний образ «німецької домогосподарки – дружини й матері» як постійно 

зайнятої домашніми справами жінки, у якої все розкладене по місцях, кожен день 

тижня якої визначений для виконання того або іншого виду діяльності (купівлі у 

магазині, прання, збирання й т.п.), чиї діти зразково виконують всі її вимоги, чисто 

вдягнені, причесані, а будинок є зразком збереження віковічних традицій – на цей 

час не відповідає дійсності. Більше того, стараннями феміністок він знищується у 

свідомості жителів Німеччини й інших країн, що знаходить своє відображення у 

жанрі анекдоту. В анекдоті типова німкеня, будь то жителька Баварії, Швабії або 

Саксонії – мужикувата, некрасива жінка із грубими рисами, якій не допомагають 
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навіть салони краси. В анекдоті (75) дружина говорить чоловікові про те, що була в 

салоні краси, на що він цікавиться, чому ж вона в нього не зайшла. 

Як відзначено вище, для німецького анекдоту характерна певна «площадність», 

відсутність табуйованих тем для висміювання. Не дивно, що певна група анекдотів 

присвячена відношенню німців до сексу: з одного боку, у них активне статеве життя, 

хоча й трохи безладне, з іншого боку, вони можуть надати перевагу перегляду 

футбольного матчу (76).  

Сексуальне життя швабів і відношення до нього не представлене в анекдотах, 

чого не можна сказати про баварців. Останні представлені в тексті анекдотів як такі, 

що розпускають руки, вульгарні і заклопотані статевим життям люди. Фрізів 

зображують як сексуально активних чоловіків, хоча й трохи неосвічених у 

сексуальних питаннях. Вони іноді занадто прямолінійні, а іноді не розуміють прямих 

натяків на інтимні відносини, наївні. Вони спокійно відносяться до зрад своїх 

дружин. Це їх зовсім не обурює, анекдот (77). В анекдотах відображена тема 

конкуренції між представниками німецьких федеральних земель у питаннях сексу, 

зокрема, суперництво відбувається між представниками різних етнічних груп, таких 

як баварець і саксонець, анекдот (78). 

2. Духовний аспект німців знайшов своє відображення в значній кількості (34%) 

німецьких анекдотів. Культурні цінності, а саме – релігія та мораль, освіта та 

освіченість, норми поведінки і культури є предметом гордості німецького етносу. 

Тому здебільшого німецькі анекдоти висміюють представників федеральних земель 

Німеччини щодо їхнього відношення до культурно-духовних цінностей у 

карикатурному та гіперболізованому вигляді. 

Лінгвокультурне вивчення гумору сприяє висвітленню пріоритетних цінностей 

народу. Якщо в об’єднаній Німеччині вкрай актуальним є професіоналізм, стан 

щиросердного й фізичного комфорту, то уявлення про смішне змінюється відносно 

представників федеративних земель. Це, насамперед, критика суворого дотримання 

норм поведінки й культури, негативний відтінок зображення типового німця як 

законослухняної людини, яка любить порядок, толерантна, освічена, флегматична. В 

анекдотах, які існують у Фрізландії, Саксонії або Швабії, німці представлені 

прямолінійними й холодними, цінителями традицій і норм етикету. В анекдоті (84) 
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жителька Саксонії намагається дотримуватися норм етикету, але робить це невміло, 

що створює комічний ефект. 

У той же час, баварці представлені як набожні люди, у кожному класі школи є 

розп’яття (79), вони навіть самі жартують із цього приводу, що якби Ісуса не 

розіпнули, а втопили, то в кожному баварському класі був би акваріум. Хоча, 

швидше за все, ця традиція збереглася лише в окремих куточках Баварії. Крім того, 

баварці є завзятими супротивниками євангеліків (80), незважаючи на те, що в Баварії 

67% населення є католиками, 27% – євангеліками, 10% – представниками інших 

релігій. У прикладі (80) батька не хвилює той факт, що його син закохався в 

чоловіка, його більше хвилює, щоб він не виявився євангеліком. 

Дотримання традицій і заповідей представниками Швабії й Фрізландії виглядає 

карикатурно. В анекдоті (81) висміюється образ шваба-ледаря, який не доглядає за 

могилами своїх родичів. Образ фріза, у свою чергу, висміюється як дурнуватої 

людини, що дослівно розуміє традиції. Це стосується як найдавніших морських 

традицій, освячення кораблів, так і національних традицій, таких як Різдво. У 

анекдоті (82) загальноприйнятий вислів «Weihnachten vor der Tür steht» був 

зрозумілим фрізами невірно. 

Ще одна традиція фризів викликає у німців сміх, бо сприйнята буквально – 

поїдання своїх померлих, тому що у фризів немає цвинтарів (83). У її основі лежать 

фонові знання про те, що у Північній Німеччині, колись багатої лісами, спалювання 

трупів було чи ледве не єдиним способом поховання, про що свідчать не тільки урни, 

що знаходять дотепер із залишками золи, але й різні народні перекази та пісні [252]. 

Німці бачать себе як високоосвіченими, так і як малоосвіченими людьми. 

Фахівці, які вивчають етнокультурні стереотипи, зазначають, що нації, які 

перебувають на високому рівні економічного розвитку, підкреслюють у себе такі 

якості, як розум, діловитість, заповзятливість, а нації з більш відсталою економікою 

– доброту, сердечність, гостинність. Підтвердженням цьому є німецькі анекдоти, що 

відображають відношення нації до освіченості й інтелекту. Самі німці бачать себе 

кмітливими, інтелігентними, освіченими людьми і не соромляться це донести до 

представників інших націй. З іншого боку, існує ряд анекдотів, у яких німець 

представлений як людина, яка знає все до подробиць, зображується освіченість 
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німецьких учителів і неосвіченість німецьких школярів. При цьому самі німці 

нерідко ремствують з приводу складнощів своєї писемної літературної мови. У 

анекдоті (85) баварець підкреслює різницю літературної писемної німецької мови й 

усного мовлення шляхом протиставлення фраз «Entschuldigen Sie bitte, ich habe Ihren 

letzten Satz nicht richtig verstanden, würden Sie so nett sein und den bitte wiederholen?» і 

«Hä?». 

Самі німці сміються над тим, що вони не можуть навчити ні любові, ні 

німецькій мові. Німці не можуть вірно прочитати вивіски, вони малоосвічені, а якщо 

говорять щось розумне, то роблять це дуже швидко й коротко; вони не є майстрами 

слова, недорікуваті, анекдот (86).  

Рівню освіченості приділяється не менше уваги й в анекдотах про швабів, 

баварців, саксонців і фрізів. Німецькомовне суспільство створює анекдоти, у яких 

порівнюється ступінь освіченості між представниками тієї або іншої націй. При 

цьому в анекдотах про швабів і фрізів висміюється кількість мозку у даних 

представників німецького етносу. У анекдоті (87) комічний ефект досягається тим, 

що в мухи більше мозку, ніж у фріза.  

При аналізі німецьких анекдотів вражає одноманітність і певна монотонність у 

регістрі жартів, які стосуються свідомо тих же негативних властивостей і якостей, 

що об’єднані ключовим слово «тупість» стосовно представників Фрізландії. При 

кожному зручному випадку німці підкреслюють, що саме фрізи є найбільш 

неосвіченими, дурними і примітивно мислячими, відсталими від прогресу людьми не 

тільки в Німеччині, але й у світі. У прикладі (88) пропонується нестандартне 

вирішення проблеми – якщо ви довідаєтеся, що завтра світ загине – необхідно їхати в 

Остфрізландію, тому що вона відстає від Німеччини на 30 років. Рівень освіченості 

фрізів проявляється у різних комічних ситуаціях – кількість книг у центральній 

бібліотеці, незнання математики, незнання іноземних мов. Так само дослівно фрізи 

інтерпретують німецькі ідіоми й фразеологічні одиниці; даний факт може 

відноситися до найрізноманітніших сфер їх життя: вони кладуть газети в морозильну 

камеру, щоб новини не старіли, беруть у море радіо, щоб знайти середні хвилі, 

відправляють фотоплівки в країни, що розвиваються, для їхнього прояву, 

відпилюють ніжки ліжка, щоб сон був глибоким і т. ін., анекдот (89). Професійна 



121 

 

компетентність фрізів також стає об'єктом глузувань, коли мова йде про водіїв чи 

про лікарів. Однак найбільшому висміюванню піддаються фрізькі поліцейські. Вони 

з’являються в анекдотах в образі тупих, неосвічених, малограмотних, безкультурних 

людей, таких, що не вміють ні читати, ні писати, що підтверджує анекдот (90). 

Самоідентифікація в німецькій лінгвокультурі найчастіше має двофазний 

характер. Етнічний портрет німця демонструє не тільки приналежність до німецької 

нації, але й до певної етногрупи, певного локального діалекту. Таким чином, 

національний стереотип наданий не тільки на національному, але також і на 

субетнічному рівні (у нашому випадку – федеративна земля). Комічні тексти за 

участю персонажів різних етнічних груп репрезентують яскравий приклад етнічного 

портрета. Прикладом тому слугують анекдоти, у яких головними героями 

виступають саксонці. З одного боку, вони з’являються як типові німці, освічені люди 

з добре розвиненим асоціативним мисленням, які читають і знають класичні добутки, 

театрали, знавці музики. В анекдотах про саксонців нерідко можна зустріти 

анекдоти, у яких діти грають на піаніно, про що жодного разу не було згадано в 

анекдотах про представників інших німецьких націй. У анекдоті (91) показана 

різнобічно розвинена дитина і неосвічені дорослі. Комічність ситуації обігрується 

через використання прийому омонімії, у даному прикладі представлений омофон 

«Andante», у музиці ним позначають швидкість, з якою повиннен відтворюватися 

музичний доробок, а тітонька зрозуміла його як «an Tante», що музичний доробок 

грався для неї, тому вона просить тепер зіграти щось для дядька «an Onkel». 

Саксонія розташована на південному сході Німеччини; її населення становить 

близько 5 мільйонів чоловік; саксонцями були Мартін Лютер, Лессінг, Ріхард 

Вагнер, Фрідріх Ніцше. Однак, ніхто в Німеччині не страждає такими національними 

комплексами, як саксонці. І першою жертвою цих комплексів стає мова. Як було вже 

згадано раніше, саксонці соромляться свого діалекту, вони не почувають себе 

комфортно, упевнено, тому і не дивно, що спроби саксонців навчитися говорити на 

класичною німецькою мовою стають об’єктом глузувань; класична мова дається їм 

дуже важко. В анекдотах висміюється те, що батьки намагаються відучити своїх 

дітей розмовляти на саксонському діалекті, хоча самі використовують його частіше. 

Ця проблема залишається не тільки для сімей, але й для шкіл.  
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Володіння класичною німецькою мовою є проблематичним і для представників 

Баварії, однак вони не соромляться цього. Більше того, вони попадають у комічні 

ситуації, намагаючись показати співзвучність англійської мови з баварським 

діалектом, або ж конкурують із турками в питаннях правильності вимови. В анекдоті 

(92) мова йде про те, що турки краще говорять німецькою, ніж баварці-представники 

німецькомовного етносу. Отже, різниця між баварцем і турком полягає в ступені 

володіння ними німецькою мовою. 

Комунікативна поведінка представників німецьких націй між собою усередині 

країни також викликає часом посмішку – вони не розуміють один одного, коли 

висловлюються на діалекті. Шваби готові охоче спілкуватися зі швейцарцем, ніж з 

німцем, коли швейцарець говорить своєю мовою, то північний німець його не 

розуміє, а розуміє шваб. З іншого боку, спостерігається тяжіння німців говорити 

високою німецькою літературною мовою й, потрапляючи в іншу країну, вони 

намагаються і англійською мовою висловлюватися якомога вірніше, що іноді 

призводить до саркастичного відношення до них з боку представників інших націй. 

Однак, під такою удаваною ввічливістю нерідко ховається відраза і ворожість одних 

до інших. 

Досліджуючи анекдоти про німців і представників німецького етносу загалом, 

можна зазначити, що стереотип технічно неосвіченого німця зустрічається досить 

рідко. Більше це стосується представників федеральних земель: баварців та фрізів. 

Зокрема, фрізи не знаються на машинах, не можуть їх полагодити, вони не 

знають, що таке автомийка, думаючи, що це душ, вони наклеюють марку при 

відправленні факсу, не розрізняють гральні автомати й автомати із продуктами, у них 

немає телефонів, тому вони перестукуються, у них замість тамагочі – дощові 

хробаки в коробочці. Зрештою, вони не знають, що радіо може тільки транслювати 

музику, а не створювати її, анекдот (93). 

Не секрет, що однією з головних відмітних рис німецького характеру є їхня 

ретельність, вони навіть жартують, що якщо їм генеральний штаб накаже що-небудь 

зробити, то вони виконають це беззаперечно й максимально докладаючи зусиль. Так, 

дотримуючись наказу, національна футбольна команда Німеччини виграла три 

чемпіонати світу й три чемпіонати Європи, анекдот (94). Така ретельність стосується 
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як швабів так і фрізів, які точно, беззаперечно й покірливо дотримуються інструкцій. 

анекдот (95) є тому підтвердженням. Два фрізи дісталися до сховища, однак на 

ньому вони виявили вивіску «Eintritt verboten! (Вхід заборонений!)», що з’явилося 

приводом до того, щоб не продовжувати пограбування. У пуанті вони самі 

зізнаються «Wenn das blöde Schild nicht wäre, könnten wir jetzt das grösste Ding unseres 

Lebens drehen!» 

Німці створюють враження зазрозумілих людей, які ні перед ким не 

вибачаються. Але це враження помилкове, оскільки, як ілюструє анекдот (96), вони 

виготовляють настільки якісний товар і так педантично дотримуються інструкцій, що 

приводів для вибачення просто не може існувати. Однак так було не завжди. 

Спочатку напис «Зроблене в Німеччині» призначався для позначення продукції 

другого гатунку. Справа в тому, що в 1887 році парламент Великобританії прийняв 

закон, відповідно до якого іноземні товари повинні були мати спеціальну позначку, 

що вказує країну-виробника. Робилося це для того, щоб споживачі не переплутали їх 

з якісними, тобто з англійськими товарами. Збереглися замітки німецького інженера 

й машинобудівника Франца Рело (1829-1905), який, являючись президентом 

Берлінської академії ремесел, входив до складу журі на Всесвітній виставці 1876 

року. Він писав: «Майже всі німецькі товари, привезені у Філадельфію, виглядають 

дешево й убого. Мені соромно». Згодом саме цей вислів слугував причиною 

організації на фабриках і підприємствах Третього рейха кампанії боротьби за якість, 

що дала досить непогані результати. Але пройшло ще багато років, перш ніж 

посилання на те, що продукт виготовлений у Німеччині, став безумовним знаком 

якості. 

Не можна не згадати ще одну рису німців – вони невігласи, невиховані і 

безкультурні люди, хоча насправді вони зовсім не вважають себе такими. Для них 

така поведінка є нормою. В анекдоті (97) про баварців ми знаходимо цьому 

підтвердження. Для них дивні аромати французьких парфумів, вони не соромляться 

при дамі зіпсувати повітря і при цьому стверджувати, що цей запах теж можна 

назвати парфумами. Норми поведінки й культури завжди пов’язні з іншими 

культурними цінностями, що відбивають німецьку національну ідентичність. Німці 

славляться своєю простотою й прямолінійністю, не знають і не дотримуються норм 
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етикету; те, що для німця вважається нормою, представникам інших націй видається 

неприпустимим. Говорячи про фрізів, самі німці не можуть не згадати той факт, що 

фрізи не володіють правилами етикету, вони не вміють їсти ножем і виделкою, це є 

для них проблемою, анекдот (98). В іншому анекдоті (99) робиться ще більший 

акцент на їхньому нехтуванні нормами культури – вони їдять навіть не руками, а 

головою. 

Німець на рівні особистого спілкування дуже відрізняється від німців як 

національного об’єднання й історичної спільноти. Ґете, якого важко звинуватити в 

упередженому відношенні до свого народу, помітив якось, що «німець сам по собі є 

чудовою людиною, але загалом – кепський». Ця думка Ґете особливо актуальна, коли 

мова йде про національно-культурні реалії німців, їхнє відношення до їжі й напоїв. 

Квашена капуста дотепер залишається для німців кращим продуктом харчування, а в 

порівнянні із представниками інших національностей обов’язково підкреслюється, 

що вони не можуть прожити без пива, як французи без жінок, а турки без цигарок. 

Німці споживають свинини більше, ніж будь-які інші народи (близько 4,5 мільйонів 

тонн на рік), у Німеччині існує більше 200 сортів хліба, величезна кількість 

сосисочно-ковбасних варіацій, у цій країні знаходиться кожна третя броварня світу. 

Про пиво німці говорять, що воно в них буває гарне й дуже гарне. До пива німці 

ставляться із повагою, і навіть із деяким пієтетом, що підкреслюється в анекдоті 

(100) – пиво представлене як найвища характеристика особливостей Мюнхену – у 

Париж не беруть своїх дружин, а до Мюнхена не їдуть зі своїм пивом, тому що 

Франція славиться гарними жінками, а Німеччина, особливо Мюнхен, гарним пивом. 

Німці не звикли пити пиво маленькими дозами, у них для цього є спеціальні пивні 

кухлі, що називаються «Maßkrug», і вміщують 1 літр пива. Для багатьох залишається 

загадкою, як німці можуть нести до 6 таких кухлів водночас, тому в анекдотах про 

фрізів цей факт висміюється. У анекдоті (101) висловлюється припущення, що фрізи 

мають на своїх пальцях вакуумні присоски для того, щоб вони міцніше могли 

тримати кухоль з пивом. 

Ще однією особливістю фризів є їхня звичка пити чай (при цьому не виймати 

ложку), що зовсім не є характерним для звичайного німця. Усьому світу відомо – 

німці п’ють каву. Але Німеччина – це не тільки німці: східні фрізи, що живуть на 
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березі Північного моря, уже 300 років п’ють чай і навіть мають свій особливий 

рецепт його приготування. Частина народу фрізів живе на території Нідерландів – 

саме голландці першими доставили чай у Європу. Тому нічого дивного в пристрасті 

фрізів до чаю немає. В часи Фрідріха Великого в Німеччині превалювала трохи інша 

точка зору: сам монарх ставився до чаю з підозрою, називаючи його «отрутою 

Дракона з Китаю». Заради справедливості слід сказати, що король-воїн переслідував 

цілком прагматичну мету: його скарбниця сильно наживалася на імпорті кави. 

Фрідріх говорив, що дійшов згоди зі своїм народом: народ міг говорити, що хотів, а 

король – робити. Відповідно до цієї формули 20 травня 1777 року королівським 

указом чай був заборонений на всій території Пруссії. Заборона протрималася 

недовго – її було відмінено через два роки, коли за фрізів заступилася арістократія, 

яка побоювалась надмірного посилення положення корони в економічній сфері. З 

тих пір фрізи мають можливість щодня насолоджуватися своїм знаменитим чаєм. 

Рецепт його приготування такий: у чашку кладуть великий шматок кристалічного 

цукру – знаменитий «клюнтье», потім наливається чай, а потім – вершки.Так, щоб не 

перемішувати напій, і насолоджуватися цілою гамою різноманітних смаків: від 

вершків до чаю простого й до чаю солодкого. Із забороною на перемішування напою 

пов’язана незвичайна роль, яку відіграє у церемонії чайна ложка. Вищеописаний 

факт знайшов своє відбиття в анекдоті (102). 

Наступною особливістю німців є їхня любов до пісень. Німці люблять співати 

веселі пісні, й з погляду представників інших націй, роблять це всюди. Німці часто 

створюють різноманітні комічні ситуації, що побудовані на цій звичці. У даному 

анекдоті (103) мова йде про те, що 50 фрізів втопилися, виконуючи пісню «Alle meine 

Entchen»; нещасний випадок відбувся, коли вони виконували цитату з пісні 

«Köpfchen unter Wasser». В анекдоті (104) американці, росіяни й німці захотіли 

підняти «Титанік». Американців цікавили скарби, росіян - технічний пристрій, а 

німців – записи веселих пісень, які грали, коли корабель потопав.  

Гордість за свій спосіб життя німці переносять на рідне місто. Для них 

Штутгард – місто високого класу, тому що там роблять мерседеси Е – класу, а 

Раштатт – робітниче місто, тому що в ньому роблять самоскиди. Берлін – столиця 

Німеччини, Лейпциг – міжнародне місто, що організує ярмарки, а Дрезден – місто 
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мистецтва й місто–герой, а герой він тому, що перебуває на самозабезпеченні, без 

дотацій від держави, тим не менше люди усе ще живуть у ньому  анекдот (105). У 

німецькомовних анекдотах також представлена національно-культурна стереотипна 

інформація про такі німецькі міста, як: «München, die Weltstadt mit Herz» (Мюнхен – 

світове місто із серцем), «Hamburg, das Tor zur Welt» (Гамбург –світові ворота), 

Кельн – «Reibekuchen» (драники). При цьому кельнці також пишаються своїм гей-

кафе «Jott», Гамбург – знаменитою вулицею Ріпербан, відомою нічним життям. 

Місто Куфштайн описується як межа між божевіллям і геніальністю. Відповідно до 

енциклопедичного словника, Куфштайн є давнім «яблуком розбрату» між Баварією й 

Тіролем. Знаючи про протистояння й нелюбов одне до одного німців і австрійців, 

можна припустити, хто відносить себе до геніальних, а хто – до божевільних.  

Для німецького гумору є характерними такі риси, як прямолінійність, 

помпезність, незворушно-серйозна манера розповідання анекдоту, тяжіння до 

перебільшень, популярність використання тем «низького гумору». Німці відносяться 

до гумору надзвичайно серйозно. Їхній стиль – різка, груба сатира. Особливо це 

проявляється в анекдотах, які відображають відношення німців до життя як такого – 

вони досить апатичні, не звикли нічого отримувати задарма, а якщо отримали, то з 

цього дуже радіють, іноді сумніваючись.у правильності свого вибору.  

Власне серйозне відношення до життя в анекдотах вони протиставляють 

легковажному або, навпаки, активному його сприйняття з боку жителів окремих 

районів Німеччини. Так, анекдот (106) зображує саксонців, які мріють 

насолоджуватися байдикуванням, розгойдуючись у кріслі. Шваби постають як 

розважливі й далекоглядні. Вони звикли планувати все на багато років уперед. в 

анекдоті (107) шваб обирає день для весілля, щоб річниця його золотого весілля 

припала на четвер і він зміг би пограти в кеглі. Анекдот (108) представляє збірний 

портрет німця в контексті його відношення до власного життя й у порівнянні із 

представниками різних регіонів. Німець зображений в образі бридливого берлінця, 

який відразу замовить нову склянку, баварця як просту, невибагливу, людину 

(баварець витягне муху з напою й вип’є його) на відміну від жадібного шваба, що 

витягне муху й змусить її виплюнути те, що вона проковтнула. 
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Спорт у Німеччині не просто популярний, це майже культ. Відповідно до 

щорічних опитувань, турбота про здоров’я посідає друге місце після забезпечення 

стійкого матеріального становища. Найбільш популярним видом спорту є футбол. 

Німці вважають свої футбольні команди кращими у світі, а своїх уболівальників – 

найбільш відданими. Якщо розглядати відношення до спорту всіх німців, то вражає 

їх самовпевненість у футбольній майстерності, вониє завзятими вболівальниками 

своїх улюблених команд, зберігаючи їм вірність до самої смерті. Вони пишаються 

футболом і люблять його настільки сильно, що замість того, щоб піти на похорон 

своєї дружини, німець іде на футбол. Однак при такій сильній загальній німецькій 

любові до футболу, баварці дуже критично оцінюють гравців. Сильній критиці у 

німецьких анекдотах піддаються Олівер Канн, Улі Хенес, Матеус та інші гравці. 

Олівер Канн зображений дурним, обмеженим, Матеус – безглуздим, а Улі Хенес 

викликає загальне несхвалення й глузування своєю грою. В анекдоті (109) мова йде 

про те, що, дивлячись Оліверу Канну у вухо, можна побачити сонце; він з’являється 

в образі пустоголового гравця. Те ж саме відображено в прикладі (110) -  показана 

безглуздість, абсурдність баварського футболіста Матеуса, який радіє двом голам, 

що він забив, але при цьому один з них у свої ж ворота.  

Баварці висловлюють своє відношення не тільки до гравців, але й до своїх 

футбольних команд. Німці висміюють млявість, повільність, незграбність своїх 

команд. Вони вважають, що футбольна команда Баварії не є професіоналом у своїй 

справі, не вміє грати, але при цьому має широкі груди, на яких є достатньо місця для 

реклами, анекдот (111). Темою анекдотів є й суперництво фанатів команд, зокрема 

«Байеру» і «Боруссії». Незважаючи на те, що баварські вболівальники є дуже 

відданими своїм командам, німецькі футболісти й самі німці вважають їх дурними й 

неосвіченими, у них не тільки нелюбов до них, а й відраза, вони готові їх втопити  

анекдот (112).  

Аналізуючи стереотипне зображення відношення фрізів до спорту, слід 

зазначити, що вони не зраджують традиціям усієї Німеччини в любові до футболу. 

Фрізькі футбольні команди змагаються з баварськими, при цьому фрізи вважають, 

що вони грають у футбол краще, анекдот (113): комічність ситуації полягає в тому, 

що, не маючи на полі жодного суперника (фріза), баварці змогли забити гол тільки 
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через півгодини. Східні фрізи вважають для себе неприйнятним, щоб грати в «Werder 

Bremen» (німецький футбольний клуб з міста Бремен), вони погано грають у футбол 

у порівнянні з південними фрізами. Тим не менше, фрізи відносяться до спортивних 

професій як до чогось творчого, у них немає поняття «професіоналізм», майстер 

своєї справи. в анекдоті (114) начальник розповідає кандидатові про те, яка людина 

їм потрібна: «Wir suchen einen Mann mit Phantasie, einen Mann mit Tatkraft, 

Entschlossenheit und Feuer, einen Mann, der niemals aufgibt, einen Mann, der andere 

begeistern kann». У пуанті надається пояснення, що ці всі вимоги стосуються тренера 

команди з боулінгу, який зможе витягти команду з останніх місць. 

Німці середнього віку, з гарним статком, надають перевагу плаванню. Перш, ніж 

відправитися на роботу, все працездатне населення країни приймає «водні 

процедури» – відвідує басейн. Так, фрізи є кращими плавцями, що підтверджується в 

анекдоті (115). Вони навіть жартують, що коли фріз іде купатися у ванну, то треба 

натягати сітку, щоб він не заплив далеко. Фрізи захоплюються веслуванням, 

напористі й уперті, на відміну від ледачих саксонців і швабів. Ці етнічні групи не 

виділяються будь-якими спортивними досягненнями в тій чи іншій сфері. Говорячи 

про швабів, можна додати, що вони люблять і грають у футбол, однак їхні тренери не 

дають командам розслабитися, а винагорода за перемогу не виходить за межи 

повсякденності.  

Підбиваючи підсумок вищесказаному, хотілося б зазначити, що для німців 

надзвичайно приємно вболівати, переживати, пишатися й наслідувати своїх 

національних героїв – спортсменів. Вони готові не тільки переживати кожну їхню 

перемогу, але й наслідувати їм, намагаючись бути схожим на них.  

3. Матеріальний аспект німецьких анекдотів (18%) висміює ділові якості та 

професіоналізм, побутову сферу та природно-кліматичні умови перебування 

німецького етносу. Відхилення від сформованого стереотипу німців як педантичних, 

законослухняних та матеріалістичних людей стають об’єктом глузувань і формують 

канву жарту. 

Чесність ведення бізнесу є природною складовою характеру й життя німців, 

тому в багатьох випадках відпала навіть необхідність суворого контролю й 

покарання за недобросовісну ділову поведінку. Для того, щоб усе було якнайкраще, 



129 

 

німці готові схвалити завідома жорстку фіскальну політику й украй суворі 

підприємницькі закони. Неухильне дотримання встановлених правил може 

призвести до повного абсурду. Особливо це стосується представників Саксонії й 

Швабії. Так, саксонці намагаються створити враження успішних і конкурентоздатних 

бізнесменів, які не є такими в житті: особливо це стосується ресторанного бізнесу. в 

анекдоті (116) офіціант намагається створити на відвідувача гарне враження, 

пропонуючи меню з різноманітними стравами, зароблячи вигляд, що їм є що 

запропонувати гостям ресторану, хоча насправді вони нічого не мають.  

У той же час саксонські офіціанти з’являються в образі нестриманих, 

дратівливих людей, а самі власники ресторанів – несумлінними бізнесменами, 

завжди готовими обдурити своїх клієнтів. Хотілося б зазначити ще одну не дуже 

гарну рису ведення ресторанного бізнесу у саксонців – це бажання заощадити на 

своїх відвідувачах. В анекдоті (117) показано, що в ресторанах клієнтів можуть 

обдурити, тому не рекомендують замовляти омлети, адже в них не можна 

перерахувати яйця. 

Іншими представниками несумлінного ведення бізнесу є шваби й фрізи. В 

анекдоті образи фріза й шваба зображено як спекулянта, хитруна, шахрая. Вони 

намагаються продати землю то австрійцям, то японцям, і роблять це під час відливу 

на морі, розкладаючи гній узимку по замерзлому Боденському озеру, анекдот (118). 

У такий спосіб фризи постають недотепами, які лише прикидаються хитрими, 

виверткими, ціпкими і пролазливими, хоча насправді вони дурнуваті й довірливі в 

торгівлі. В анекдоті (119) фріз не зміг вигідно продати свій товар, його обдурили, й 

він при цьому нічого не зрозумів; він залишився навіть задоволеним, оскільки продав 

двох свиней за 3 тисячі, при цьому не отримав грошей, а одержав дві курки по 1500.  

Загалом, представники Німеччини не тільки висміюють власне відношення до 

матеріальних цінностей, але й самі підкреслюють, що така риса характеру як 

жадібність, не зовсім коректно характеризує їхню націю. Ця риса характерна тільки 

для окремих представників німецької нації, а саме – для швабів, фрізів і саксонеців. 

Так, принципові німецькі таксисти ніколи не погодяться працювати за невелику 

плату, відмовляться від переробок, якщо ті не обіцяють вигоди, однак готові піти на 

поступки за певну надбавку. Саксонці, у свою чергу, готові заощадити на покупці 
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зайвої чашки кави, щоб доїсти свій десерт, скориставшись кавою сусіда, анекдот 

(120).  

Об’єктом багатьох жартів є шваби як надмірно скупі люди. В анекдотах 

висміюється горезвісна швабська ощадливість, що часом переростає в жадібність. 

Вони звикли рахувати гроші й не витрачати зайвого, меркантильні, скупі люди. Їхня 

скнарість стосується й питань кулінарії, анекдот (121), де фірмовий швабський 

томатний суп представлений у вигляді червоної тарілки й гарячої води. Вони не 

викидають поношену нижню білизну, а використовують її як ганчірку, анекдот (122).  

На це були свої історичні причини: Швабія була відносно бідною землею. Це 

була завжди суто сільськогосподарська місцевість. Крім того, земля ця з гарним 

теплим кліматом завжди була густо заселена, а тому наділи у минулому у людей 

були маленькими – використовувався кожний клаптик землі. Все це привчило швабів 

до ощадливого використання ресурсів. У прикладі (123) швабом був продуманий і 

розроблений цілий алгоритм того, як заощадити гроші на паркуванні свого 

автомобіля, поки він їде у відпустку. В анекдотах зображено образ шваба як 

розважливої людини, здатної пожертвувати всім заради грошей. Німці іронічно 

висміюють манеру швабів відзначати свята. Так, на Адвент, замість того, щоб 

запалити дві свічі, шваб запалює одну й стає перед дзеркалом. З одного боку, він не 

порушує традиції свого народу, а з іншого боку – заощаджує на свічах, анекдот (124). 

Емоційну складову анекдотів, присвячених відношенню швабів до грошей 

щонайкраще ілюструють анекдоти, як ті у яких наводиться життєвий девіз шваба: 

усе робити самостійно – будувати будинок, продати кішку й самим ловити мишей, 

продати собаку й самим гавкати, та й ті, в яких мова йде про те, що навіть першим 

словом, яке промовляє шваб при народженні, є «Bausparvertrag», що означає 

«договір з банком на накопичення коштів на житлове будівництво», анекдот (125). 

Не менш жадібним у німецьких анекдотах представлений образ фріза. Він 

скупий в частуваннях, гіперболізовано ощадливий, щоб заощадити на енергетиці, він 

їздить навколо стола на велосипеді, виробляючи світло, туалетний папір 

використовує по кілька разів і із обох сторін, ніколи не втратить можливості забрати 

своє, користується речами до останнього, поки вони зовсім стануть непридатними. в 

анекдоті (126) фріз розчісувався доти, доки всі зубчики на гребінці не відламалися.  
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Ощадливе відношення німців до грошей є наслідком їхнього професійного 

підходу до виконання своєї роботи. Німці великі працеголіки, вони часто 

відмовляють собі у відпочинку. Вони настільки стомлюються від роботи, що єдиною 

можливістю відпочити стає видхід на лікарняний. Німці настільки багато працюють, 

що їх не приваблює ані адюльтер, ані спокійне й умиротворене перебування у 

будинку з сім’єю але все ж таки вони хочуть спокою та безтурботності. Однак 

ретельність німців іноді доходить до абсурду; вони старанні в будь-якій справі, 

навіть у розклеюванні листівок і оголошень, а німецькі поліцейські є зразком 

відповідального відношення до роботи, що часом стає предметом висміювання. В 

анекдоті (127) фрізькі поліцейські отримали фотографію злочинця в чотирьох 

ракурсах, у результаті чого ними ранком було затримано 4 підозрюваних. Однак 

німецький професіоналізм властивий не всім представникам нації. У тексті анекдоту 

висміюється хитрість продавця, який бачить неосвіченість будівельника й 

намагається продати непотрібний йому товар, дурість робітників, які замість того, 

щоб поставити стовпи, їх закопують, відсутність належної кваліфікації у 

будівельників, які не вміють читати архітектурні плани, лінощі кельнських мулярів, 

які сидять нерухомо й нічого не роблять, перше ніж прийде час обіду, а під час обіду 

починають рухатися, чутливість франкфуртських біржовиків, які, втративши гроші 

на біржі, можуть покінчити життя самогубством, некваліфікованість перукарів. В 

анекдоті (128) представлений образ фріза, що висміюється як некваліфікований 

працівник, який може порізати людину. 

Найбільш суперечливим образом в анекдоті образ є працюючого фріза. З одного 

боку, він показаний працьовитим і старанним професіоналом, з іншого боку – 

недосвідченим і неосвіченим працівником. Вони багато працюють, не розгинаючи 

спини і якщо раніше працювали й баварці, на їхню думку, то тепер залишилися 

тільки фрізи, анекдот (129). 

Фермерство для фрізів є основним джерелом заробітку: для них корови – члени 

сім’ї, вони консервативні, тому взимку опалюють оселю висохлими за літо 

коров’ячими коржами; вони сіють і жнуть у будь-яку погоду, піклуються про свій 

сад і квіти, люблять порибалити. Фрізи люблять фермерство й сільське господарство, 

те, чим вони займаються, приносить їм величезне задоволення.  
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Одним із найбільш стабільних стереотипів про німців є їхній бюрократизм: за 

числом правил і регламентацій німецька бюрократія може і не випереджає інших, але 

за захопленісті їх виконанням – чи не на першому місці в Європі. Тільки німецькі 

прикордонники у випадку, якщо віза гостю країни прострочена на один день, 

прирівнюють цей «злочин» до незаконного перетинання кордону й роблять його 

«нев’їзним» на тривалий термін. Відсутність «здорового глузду» або системи 

взаємодопомоги характерні для дій німецьких чиновників, роблячи німецьку 

бюрократію майже непробивною, що підкреслено в анекдоті (130), у якому 

висміюється те, що навіть на Марсі найперше німці поставили табличку 

«діловодство для марсіан».  

В одному з анекдотів наведена різниця між німецькою й американською 

системою документознавства: американець устигає закінчити виконання роботи, 

поки німець заповнює 14 формулярів, перш ніж приступити до їїнього виконання, 

оскільки документація повинна бути не тільки правильно оформлена, але й 

погоджена з усіма в усіх інстанціях до моменту початку роботи. В анекдоті (131) 

висміюється ситуація, де німецькі й швейцарські митники підкладають один одному 

той же труп, аби тільки уникнути бюрократії. 

Німецький характер є, з одного боку, чи не найбільш суперечливим і 

парадоксальним серед європейських народів; майже всі його особливості мають і 

прямо протилежні властивості, а з іншого боку – дуже спрямованим і впевненим, що 

простежується протягом багатьох сторіч. Найбільш яскраво це твердження 

проявляється в анекдотах, що стосуються поводження німців у побуті. З одного боку, 

німці акуратні й дуже люблять порядок; вони відрізняються своєю охайністю, 

пунктуальністю; усе, що робиться в повсякденному житті, повинне бути зроблене як 

слід, оскільки поверховість у справах у Німеччині не схвалюють. З іншого боку, 

німцям не властиві умовності стилю одягу, швабські жінки не носять чорної нижньої 

білизни, а чоловіки, в свою чергу, воліють скрізь ходити в сандаліях.  

Фризькі жінки ж не вміють готувати навіть найпростіші, елементарні страви, 

для приготування страв використовують всі зручні й підручні засоби. Фрізи 

полюбляють вирощувати і їсти все зелене, вони не відрізняють кактус від огірка, 
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дуже полюбляють національну страву – огірковий салат. При цьому в німців 

з’являється посмішка від того, що фрізи їдять всі салати ложкою, анекдот (132). 

Німці не поспішають пов’язувати свої відносини офіційними узами, зокрема, у 

Баварії пара може мати декілька дітей, але не бути пов’язаними узами шлюбу. В 

анекдоті (133) увага акцентується на тому, що весілля в баварців – це тоді, коли 

дитина отримує батька. Більшість жителів Баварії мають багато дітей, однак з різних 

причин зневажають засобами контрацепції. Адюльтер також стає невід’ємною 

частиною життя німців – вони охоче зраджують дружинам і чоловікам, знаходячись 

у відрядженнях. Відносини швабів у їхніх сім’ях досить незвичні й не схожі на 

відносини інших німців. Офіційний шлюб лише викликає депресію у швабів, вони 

незадоволені своїми шлюбами, уважають, що зробили помилку. У душі кожна 

швабська жінка хотіла б позбутися свого чоловіка, а чоловіки відносяться до своїх 

дружин як до гримучих змій. Фризькі батьки дуже сильно й довго опікуються своїми 

дітьми, а ставлення до тещі залишає бажати кращого. В анекдоті (134) 

демонструється особливе ставлення фрізів до своїх тещ, вони їх не люблять і із 

задоволенням відправляють на острови. 

Підгрупа таких культурних цінностей як природно-кліматичні умови стикається 

безпосередньо з реаліями, які є в Німеччині. Погода в Німеччині не завжди 

комфортна, і часом має мінливий характер. Ми не просто довідуємося про природу й 

клімат Німеччини, але й через персоніфікацію природно-кліматичних умов 

німецький анекдот передає відношення до окремих представників німецької нації. 

Так, Північне море нетерпиме, недоброзичливе, вороже налаштоване до остфрізів, 

воно відчуває до них не просто ворожість, а й нелюбов, анекдот (135). Жителі однієї 

країни не знають природних особливостей інших регіонів Німеччини – кожному 

німцеві свій регіон, місцевість ближчі: баварцеві – гори, фрізу – Солончакове озеро 

(Ват). 

У німецьких анекдотах нерідко для опису позитивного ставлення до тієї або 

іншої країни звертаються до повідомлення цієї інформації через вуста бога. В 

анекдотах описується прекрасне розташування Німеччини порівняно з Австрією, 

підкреслюється, що в Німеччині живуть приємні, милі люди. Там є озера й ліси, про 

які можна тільки мріяти, ідеальний ландшафт, затишні паби. Німеччина – суспільний 
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і культурний центр, де живуть гарні, інтелігентні, розумні, з хорошим почуттям 

гумору люди. Вони товариські, комунікабельні, компанійські, старанні, посидющі й 

працездатні. Австрія – повна протилежність. Також ще хотілося б зазначити, що в 

Німеччині постійно йдуть дощі, чим ледве не користуються арабські шейхи анекдот 

(136). 

4. Соціальний аспект, який відображає міжособистісні та міжетнічні відносини, 

ставлення до державного устрою та власної історії, відображають 38% німецьких 

анекдотів. Особливістю німецьких анекдотів є протиставлення представників 

федеральних земель Німеччини, мешканців Східної та Західної Німеччини, 

представників німецькомовної спільноти та країн світу між собою, що яскраво 

відбиває етнокультурну картину світу німецького етносу. 

Стереотипи про особливості національного характеру частіше виявляються 

менш правдивими, ніж уявлення про культурні особливості. Адже культура – 

загальна, у народу спільні традиції, символи й звичаї. Тому узагальнення таких 

особливостей і поширення їх на всі нації – цілком логічні. Характер же – це суто 

індивідуальні психічні особливості людей і узагальнювати їх та поширювати на 

групу людей нелогічно. Взаємодія жителів Федеративної республіки Німеччина 

(ФРН) та Німецької демократичної республіки (НДР) у період холодної війни 

сформували дві окремі етнічні спільноти, що отримали назви Wessi та Оssі – 

автоетноніми жителів західної та східної частини Німеччини, населення колишніх 

ФРН і НДР. Індивідуальні знання про світ та соціальні цінності людини 

відрізняються в мешканців західного та східного регіонів німецької держави як 

спадкоємців двох протилежних соціально-економічних і політичних систем. Так, 

етноніми Wessi та Ossi відображають два відмінні, культурно марковані погляди на 

соціальну реальність Німеччини, що знаходяться у стані протистояння за критеріями 

їхніх ідеалів і цінностей, мають ідеологічне підґрунтя та визначаються різним типом 

предметного знання та емотивного досвіду. У поняттях Wessi та Оssi закладено 

смисл персоніфікованої об’єднаної Німеччини, яка опинилася в непростому 

становищі через Возз’єднання 1989/90рр. Їхнє ядро складають конкретні уявлення, 

закріплені у вигляді стереотипів – інваріантної сукупності обов’язкових і 

передбачуваних емотивно-оцінних ознак, які носії певної лінгвокультури визначають 
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як типові, сутнісні й стійкі. Інформація, яка передає стереотип, є культурно 

детермінованим знанням про певний феномен дійсності [214].  

У тексті анекдоту поняттєвий компонент етнонімів виражений наступним 

чином: Оssi характеризується недостатнім ступенем обізнаності в реаліях об’єднаної 

Німеччини, несучасністю / непрогресивністю в способі життя і мислення, 

діалектними особливостями німецької мови, що ускладнюють розуміння його 

мовлення для Wessi, а також безробіттям та особливим душевним складом. Wessi як 

представник суспільної більшості, характеризується ненадійністю, жагою швидкого 

економічного збагачення і несимпатичністю. Для Оssi етнонім Wessi виступає 

синонімом до слова Bundesdeutsche (взагалі німці). Через опозицію «свій – чужий» 

концептуальні ознаки «зарозумілість» і «зверхність» та «низький рівень інтелекту», 

«непопулярність» і «ледачість» формують відповідно стереотипи Wessi та Оssi. Дане 

твердження добре ілюструє анекдот (137), де підкреслюється зарозуміла 

зарозумілість Wessi. 

У текстах анекдотів також підкреслюється пріоритет духовних цінностей для 

Ossi та матеріальних – для Wessi. Відсутність єдності між західними та східними 

німцями, їхня нерівність в об’єднаному суспільстві зазнають вкрай негативної оцінки 

й сприймаються як нечесність, несправедливість, омана і особиста образа. 

Спадковий, усталений і клішований характер цих уявлень дозволяє визначити їх як 

явища культури й виокремити в межах німецької національної культури дві 

соціокультури – західно – і східнонімецьку. 

Базуючись на аналізі вербального вираження поняттєвого, ціннісного та 

національно-культурного компонентів обох етнонімів серед анекдотів про східних та 

західних німців (Ossi-Wessi-Witze), за змістом виокремлюють наступні групи 

анекдотів: анекдоти, що виражають ворожість, й анекдоти, що оцінюють ситуацію до 

та після об’єднання Німеччини. Значну частину анекдотів складають ті, що 

виражають ворожість сторін та елементи суперництва, що межують з ворожістю, 

анекдот (138) та анекдот (139).  

Для людини зі Сходу Wessi є тільки людьми, які думають про машини та кар’єру 

маріонетки, які руйнують іншу культуру, але при цьому органічно не здатні 

зрозуміти, що вони руйнують. В уявленні Ossi Wessi – багаті, жадібні, пихаті та 
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дурнуваті люди. Західні німці живуть міфами про те, що Ossi заради бананів 

зруйнували Берлінську стіну, що вони ледащі, звикли жити під заступництвом 

держави, тому безініціативні. Так, подібний міф знайшов своє відображення в тексті 

анекдоту (140).  

Викривати східний спосіб життя стало доброю манерою у західних інтелігентів, 

адже вони створюють образ злого, підозрілого, інфантильного й неосвіченого сусіда 

Ossi, який не здатний сприймати добре ставленняя до себе та який скрізь бачить 

підступ. Для західного менталітету Ossi – це людина невисокої культури та високої 

думки про себе, яка не тільки сидить у Wessi на шиї, але ще й нудить про свою 

пригнобленість.Національно-культурна складова етнонімів Wessi та Ossi виявляє 

себе в тексті анекдоту через вербалізацію належності західних і східних німців до 

німецької національності та актуалізацію особливостей їхньої комунікативної 

поведінки. Німецькомовний анекдот має яскраво виражені етнокультурні 

особливості, оскільки відображає властивості характеру етнічного співтовариства. 

На формування німецької культури, також як і на формування характеру, вплинула 

безліч факторів: історичний розвиток, війни й завоювання, політичний устрій. 

Довгий час Німеччина була феодально роздробленою, що не могло не відбитися на 

відносинах між представниками федеральних земель Німеччини. Так, шваби завжди 

були предметом жартів, над ними насміхалися, їх передражнювали більше, ніж 

інших. Стосовно швабів, то вони не палають любов’ю до своїх найближчих сусідів 

баварців, шваби відчувають до них не тільки почуття ворожості й ворожнечі, але й 

антагонізму, анекдот (141).  

За мекленбуржцями закріпився стереотип людей неговірких і стриманих 

«wortkarg und zurückhaltend», важких на підйом «schwerblutig», не промах 

«schlitzohrig». Жителів Остфрізії вважають недалекими, далекими від цивілізації 

провінціалами. «Антифризькі» анекдоти часто з’являються в пресі, їх можна почути 

по радіо. Про саксонців говорять, що вони хитрі, спритні «pfiffig». Розглядаючи 

міжособистісні відносини саксонців, ми розуміємо, що в саксонців наявна 

нетерпимість одне до одного, а також ворожість, антипатія, злість і 

недоброзичливість мешканців Хессена (Fuldaer) до саксонців. Стосовно 

представників «чужих» федеральних земель нерідко вживаються зневажливі слова, 
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евфемізми, такі як: Bonner, Bazi, Saupreuß. У прикладі (142) створюється враження 

про те, що перехожий запитує німця, звідки він взяв цю свиню, а в пуанті ми 

розуміємо, що він звертався до свині, а не до німця. 

Баварці завжди недолюблювали пруссаків. Для них і зараз ті німці, які живуть 

на території колишньої Пруссії, служать мішенню для гумору. Лайлива назва 

пруссака, набула в баварців загального значення, і вони застосовують його до всього, 

що їм не подобається. Баварці знущально висміюють пруссів, усіляко намагаються їх 

принизити, у той час як прусси зображені наївними людьми, які ведуться на виверти 

підступних баварців.  

Однак не можна, розглядаючи міжособистісні взаємини баварців, не сказати про 

їхню хитрість і підступність. Вони безжальні стосовно фрізів. В анекдоті (143) 

підступний баварець співає пісню «An der Nordseekuste...» 1985 року групи «Klaus 

und Klaus», під якою фрізи звикли ляскати три рази в долоні. Баварець, знаючи про 

це, починає її спеціально співати, щоб фріз упав з даху. Баварці знають, що фрізи 

ніколи не зраджують своїм традиціям і звичкам, тому користуються цим. При цьому 

всьому не можна сказати, що фрізів така ворожість із боку представників іншої 

Німеччини згуртувала. Вони в очах сусідів хочуть виглядати самодостатніми, 

забезпеченими людьми, викликати заздрість, із задоволенням можуть плюнути один 

одному в обличчя, роблячи вигляд, що так і треба, хоча знають, що це є проявом 

неповаги, презирства, ворожості; вони не люблять городян і туристів. У ситуації з 

туристом, анекдот (144), знаючи про це, учень-фріз плює на станок бритви, тому що 

не може відмовитися від своїх звичок плювати прямо в обличчя. У анекдоті (145) 

говориться про те, що міський житель приїхав в Остфрізландію; там дуже пекуче й 

він обливається потом. Жителька Фризії дає йому випити пахти. Німець дуже 

вдячний їй, і у своєму мовленні використовує зворот, що є характерним для 

літературної мови «vielen Dank, liebe Frau!», однак у пуанті ми знаходимо 

підтвердження нещирому ставленню фрізів до німців, до міських жителів «Ach, 

nichts zu danken, die Buttermilch kriegen sonst nur die Schweine.  

Кельнці всією душею ненавидять дюссельдорфців, а саксонці відчувають 

неприязнь та нетерпимість навіть один до одного. Шваби з ворожістю дивляться на 

баварців і готові радіше полюбити афроамериканця, ніж свого найближчого сусіда. 
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Представники інших федеральних земель відповідають тією ж ворожістю, а часом і 

ненавистю до швабів. У такий спосіб, аналізуючи німецький анекдот, що відображає 

ставлення представників Німеччини один до одного, простежується така тенденція: 

німці усвідомлюють, що вороже становлення між представниками спільнот у межах 

однієї країни неприйнятне, однак уважають, що представників «чужої» федеральної 

землі краще любити на відстані, що підтверджує анекдот (146).  

Жанр анекдотів про народів-сусідів давно існує у фольклорі Німеччини. Вони 

охоче розповідають анекдоти про французів, англійців, австрійців, поляків, що 

цілком природно. Адже уявлення про «людину взагалі» люди, як правило, формують 

на підставі спостережень над власним етносом, відмінні риси якого, таким чином, 

приймаються за норму. Відповідно риси, властиві іншим етносам, сприймаються як 

відхилення від стандарту. Оскільки стереотипи поведінки різних народів звичайно не 

збігаються, специфічні риси поведінки, властиві іншим етносам (як правило, 

представлені в перебільшеному вигляді), часто сприймаються як смішні, дурні, не 

відповідні власній, «правильній» нормі поведінки. Тим не менше, в німецькому 

анекдоті німці, зазвичай, зображені як одна із найбільш толерантних націй у світі. 

Проте для представників Німеччини є характерним почуття суперництва. Так, 

популярністю користуються анекдоти про конкуренцію між німецькими й 

голландськими футбольними командами, футбольними вболівальниками.  

В інших анекдотах показано, що німці всіляко намагаються придумати які-

небудь забави, в яких вони зможуть ударити або скривдити голландця. Так, німці 

намагаються хоча б через анекдоти показати свою ворожість, антипатію, злість і 

недоброзичливість до своїх сусідів, до голландців. В анекдоті (147) показана комічна 

ситуація, в якій пастор думає позитивно про німців, уважаючи, що вони врятували 

голландця. З іншого боку, ми бачимо відношення німців до голландців, коли в пуанті 

розуміємо, що голландець у його трико, формі «Holland-Trikot» є наживкою для акул 

у руках німців. 

Стосовно інших сусідів німців – австрійців, то до них вони відчувають до них 

почуття ворожості, нездорової конкуренції, уважають їх своїми суперниками. В 

анекдоті (148) німець захоплюється австрійською місцевістю (Tirol); розмовляючи 

про прекрасні гори, повітря з місцевим жителем, він не може уриматися, щоб не 
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згадати про те, що в Тіролі при цьому дуже багато дурних людей і намагається хоча 

б якось принизити австрійця. Однак кмітливий австрієць перводить розмову в русло 

розмови про тупих німців. Так, ми вбачаємо в даній комічній ситуації обопільну 

ворожість один до одного. В анекдотах зображено німців й австрійців у різних 

життєвих ситуаціях, де німець тільки робить вигляд, що рятуює австрійця, хоча 

навмисно відходять убік, щоб він убився, бажаючи йому смерті. В інших анекдотах 

(149) мова йде про те, що життя австрійця не має цінності й німець ніколи б не став 

рятувати його, оскільки життя австрійця, на його думку, нічого не варте. 

Протилежне відношення німці демонструють до турків. Німці гостинні й 

доброзичливі до них, уважаючи народжених у Німеччині турків щирими німцями. 

Навіть турецькі діти сприймають себе як повноцінних німців, а своїх батьків 

уважають представниками меншості, з якими важко знайти спільну мову. Німці 

люблять турків ще й тому, що ті у всьому намагаються наслідувати корінних жителів 

Німеччини. Так, анекдот (150) через акти невербальної комунікації демонструє таке 

відношення: німець любить свою машину, намиває її, полірує, обливає 

шампанським. Турок, у свою же чергу, робить теж саме, але коли німець починає 

обливати свою машину шампанським, він думає, що німець хрестить її, тоді як своїй 

машині він робить обрізання.  

Американці неоднозначно зображені в німецькому гуморі. З одного боку, в 

анекдотах про саксонців американці показані нахабними, розв’язними, 

безсоромними, безцеремонними й хамоватими. В анекдоті (151) американець, 

зайшовши в автобус, поклав ноги на дівчину й почав читати газету. У даній ситуації 

досить утрирувано зображені основні звички американців: покласти ноги на що-

небудь і читати газету. З іншого боку, німці заздрять США, і прагнуть показати себе 

якнайкраще. Таке суперництво особливо проявляється в професійних ситуаціях: чиє 

фермерське господарство є кращим, чиї автомобілі є швидшими, чий товар більш 

якісний. В анекдоті (152) представлене суперництво між американцями, росіянами й 

німцями, де німець всупереч усьому виявляється кмітливим і спритним, вміє 

викрутитися з незручної ситуації й при цьому всьому залишитися ще й у виграшному 

становищі. 
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Пізнавальна складова стереотипів в анекдотах найбільш яскраво проявляється в 

жартах історико-культурної й політико-орієнтованої спрямованості. Саме такі 

стереотипи найменш чутливі до суб’єктивних оцінок, а тому є більш стабільними. До 

таких анекдотів відносяться жарти, які містять елементи історико-політичних реалій. 

Так, після Першої і Другої світових воєн на довгий час за німцями закріпився 

стереотип недалеких, надмірно виконавчих, жорстоких солдатів, а героями анекдотів 

були Бісмарк, Гітлер, Герінг, Гіммлер. На сучасному етапі в німецьких анекдотах 

простежується тенденція уникати критики уряду й парламенту, а якщо вони й 

сміються над своїми лідерами, то роблять це делікатно. Вони вважають, що Ульбріхт 

довів Німеччину до самого дна, Хонеккер не зробив нічого гарного для НДР, 

Шредера вони порівнюють із червоною ганчіркою, оскільки він був комуністом, а 

Гельмут Коль зображений людиною, яка не виконує свої обіцянки.  

Критикуючи свої керівні органи, німці проявляють до них повагу, оскільки 

турбота про соціальний захист своїх громадян і громадян інших країн є пріоритетом 

у політиці Німеччини. Стосовно фрізів і їхнього відношення до уряду в анекдоті 

(153) акцентується увага на тому, що фрізи називають себе «надто розумними», щоб 

ставати депутатами Bundestag.  

У Німеччині проживає велика кількість громадян з інших країн, і це не дивно, 

тому що Німеччина славиться своєю стабільністю, толерантністю до емігрантів 

(вони одержують різні дотації, допомоги тощо). Із цього приводу самі німці 

жартують, що в Німеччині живе 1% німців, а інші 99% – іноземці. Про такі дотації 

говориться в анекдоті (154). У Берліні проживає велика кількість греків, держава їм 

виділяє дотації, однак ніхто нічого не повертає. Як ми вже згадували раніше, німці 

змушені багато працювати, вони обкладені багатьма податками (на утримання 

переселенців, малоприбуткових міст і регіонів Німеччини), через великий наплив 

дешевої робочої сили їх звільняють, скорочують виробництво й ці всі настрої 

виливаються у ворожість до свого уряду й того, як вони керують. При цьому німці 

засвідчують зовнішню повагу, любов і добре відношення до уряду, хоча насправді 

вони не просто відчувають почуття ворожості до нього, але й критикують його, коли 

перебувають на території не підпорядкованій даному уряду. (Тема допомоги для 

емігрантів також знаходить висвітлення в тексті анекдоту, оскільки сума податків на 
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забезпечення переселенців, емігрантів істотно впливає на спосіб життя типового 

німця, змушуючи його працювати більше.) 

Аналіз корпусу анекдотів, які відображають стереотипний образ німця довів, що 

в анекдотах знайшли відображення усі аспекти культурно-духовних цінностей 

німецького народу – від духовного до матеріального, від соціального до 

фізіологічного. Найчастіше суб’єктами анекдотів виступають представники 

федеративних земель Німеччини (фрізи, саксонці, шваби, баварці), що підтверджує 

той факт, що з одного боку, німці пишаються існуванням на своїй території різних 

етнічних спільнот і культур, а з іншого – різноманіття характерів представників 

окремих земель Німеччини стає приводом для висміювання і створює підґрунтя до 

появи етнічних анекдотів. Стереотипний образ німця як педантичної, 

законослухняної, акуратної людини, яка дотримується порядку у всіх сферах життя, 

піддається сумніву і стає об’єктом глазування серед німецької нації. Крім того, на 

такий процес впливають глобалізаційни зміни, що відбуваються у німецькому 

суспільстві, зокрема, збільшення кількості іммігрантів, об’єднання Німеччини, 

провідна роль, яку відіграє країна у Європейському Союзі на початку ХХІ століття. 

 

3.1.2 Репрезентація етнокультурних стереотипів австрійців. Для 

австрійського національного гумору є характерною іронія над собою. Почуття 

гумору дозволяє представникам Австрії легше переживати лихаліття, з гідністю 

підкорятися обставинам і ставитися до власних дрібних і великих поразок зі значною 

часткою іронії. Це не дивно, адже нація, названа «австрійцями», сформувалася у 

процесі змішування безлічі мов, характерів і поглядів на навколишній світ, вона 

всотала в себе різні культурні традиції, і тому її представники можуть водночас 

дотримуватися діаметрально протилежних поглядів, остільки в них намішано багато 

різної крові (швабської, кельтської, слов’янської). Австрійський гумор являє собою 

коктейль національного песимізму й дотепності, бешкетного сюрреалізму, і, 

звичайно ж, традиційної буфонади. Віддавна дотепність австрійців є певним 

захисним механізмом, який дозволяє змиритися з сумною долею. При цьому 

насмішка, що здатна поставити на місце навіть сильних цього світу, прозирає у 

погляді будь-якого австрійця перш за все на самого себе і часто співпадає з його 
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поглядами на це життя. Як кажуть, «австрійці полюбляють розглядати свій пуп, тому 

що вони вбачають у собі буквально увесь світ». Можливо саме тому найяскравіше в 

австрійських анекдотах простежується відношення мешканців країни до культурно–

духовних цінностей. 

1. Переважна більшість анекдотів за участю австрійців (43% від загального 

корпусу австрійських анекдотів) стосується духовного аспекту життя, особливо 

інтелектуальної обізнаності та науково-технічного прогресу. Особливістю 

австрійського гумору в анекдотах такої тематики є гіперболізація дурощів та 

двобічність відображення національного характеру. 

Девізом відношення австрійців до обізнаності може слугувати граффіті, що було 

надряпане в одному з віденських трамваїв на сидінні: «Знання постійно переслідують 

мене, тільки я швидший». Австрійці люблять іронізувати над недосконалістю рівня 

своєї освіченості порівняно зі своїми північними сусідами. В анекдоті (155) прямо 

вказується на те, що інтелігентною й освіченою людиною в Австрії може бути тільки 

турист (Додаток М). Ще одним підтвердженням цього стає анекдот (156). З одного 

боку, в ньому наголошується, що добре те, що є Австрія, з іншого боку – такий 

комплімент спотворюється висловлюванням, що інакше Баварія була б самою 

безглуздою частиною Європи, тобто баварці так і залишалися б найбільш дурними 

людьми у світі, якби не з’явилися австрійці В анекдоті (157) Австрія зображена 

імпліцитно як країна, що була створена Богом із залишків, які не були використані 

при створенні Баварії.  

Висміюванню піддається нездатність австрійців запам’ятати вигляд свого 

прапора, його побудову. Саме тому вони зробили його максимально простим для 

зручності запам’ятовування, анекдот (158). Вони сприймають будь-які інструкції 

дослівно, не вміють аналізувати інформацію та на її підставі приймати правильне 

рішення, що призводить до кумедних казусів. В анекдоті (159) два австрійця 

буквально сприйняли пораду баварця «Ja wenn ihr gegen die Borsten zieht, dann gehts 

viel schwerer, versuchts mal mit den Borsten zu ziehen!», що створило комічний ефект у 

пуанті анекдоту. Вони не відрізняють гральний автомат від автомату з напоями, не 

знають дорожніх знаків і правил дорожнього руху. Вони пишаються знаннями 

іноземних мов, володіючи лише декількома фразами з них, але це їх зовсім не 
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бентежить. В анекдоті (161) зображений австрієць, яки, намагаючись розмовляти 

англійською, вимовляє фразу французькою мовою, а коли йому говорять про це, то 

він щиро радіє, що знає ще і її. 

Вони нічого не розуміють у медичних препаратах і не можуть зрозуміти 

причини фізичного болю , пояснюючи симптоми лікареві. В анекдоті (162) комізм 

ситуації полягає в тому, що пацієнт скаржиться лікареві на біль у всьому тілі. Доктор 

ставить йому діагноз, але перш ніж вимовити його, уточнює, чи його пацієнт не 

австрієць. Отже, в анекдоті сховано натяк на імпліцитну характеристику австрійця як 

дурня, що підкреслюється власне діагнозом (зламаний палець). Для австрійського 

анекдоту характерна гіперболізація дурощів. В Австрії навіть існує нагорода, що 

присуджується самому безглуздо зробленому творчому здобутку (кліпу, пісні, 

рекламі й іншим), і така нагорода має вигляд голови людини, до якої цвяхом прибита 

велика дошка. Підтвердженням цьому є фраза стюардеси з анекдоту (163): «Die 

Österreicher haben alle ein Brett vor’m Kopf…!». 

Нерідко австрійці порівнюються із примітивними істотами: з неандертальцями, 

підкреслюючи, що в останніх усе таки є мозок; з німецькою вівчаркою, з мавпою. В 

анекдоті (164) образ австрійця представлений через питально-відповідну структуру 

німецькомовного анекдоту, де запитується про те, що буде, якщо австрієць розкриє 

руку. Експліцитно в тексті передається інформація про те, що австрійці схожі до 

мавп, примитівні. Австрійський анекдот малює образ австрійця, позбавленого 

базових навичок користування технічними приладами в будь-якій галузі: військово-

морська справа, суднобудування, космонавтика або авіаперевезення. В анекдоті (165) 

австрієць носить парашут, знаходячись на підводному човні, а в анекдоті (166) пілот 

не може коректно відповістити на запитання, поставлене диспетчером. Їхні спроби 

виглядати сучасними й технічно розвиненими виглядають комічно. У прикладі (167) 

відбувається непряме порівняння освіченості австрійців зі свинями. Комізм ситуацій 

полягає в тому, що свиням довірене виконання всіх технічних робіт, а австрійцеві – 

їх годівля й прибирання за ними, але головною вимогою є заборона доторкатися до 

будь-яких кнопок.  

Найбільш неовітченими в технічних питаннях австрійці зображують в анекдоті 

жителів Бургенландії, тихих, спокійних, добрих і неймовірно тупих людей. Слід 
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зазначити, що бургенландці – улюблена мішень для жартів жителів країни загалом. 

Так, у поліцейських Бургенландії немає приладів, що вимірюють швидкість руху 

транспорту, вони визначають її за звуком, в інших анекдотах висміюється їх 

прагнення видаватися розумнішими й більш освіченими, стосовно ремонту машини 

чи сантехнічних робіт. Жителі Бургенландії не володіють базовими знаннями 

шкільного курсу – вони не знають, що вода закипає при 90°C, а коли їм стає холодно, 

то вони стають у куток, тому що там 90 градусів. Наприклад, в анекдоті (168) 

ставиться питання «Чому в бургенландців два стічних отвори у ванній кімнаті?», 

після чого звучить парадоксальна відповідь «Один для гарячої, інший для холодної 

води!». У той же час австрійці гірко шкодують, що їхня країна не може похвалитися 

гідними науковими досягненнями. Так, в прикладі (169) порівняно особливості 

Шотландії, Італії, Америки, Британії й Австрії: у Шотландії немає іноземних 

інвестицій, в Італії немає героїв, в Америці – немає історії культури, у Британії немає 

культури кулінарії, а в Австрії немає нобелівських лауреатів. 

Висміювання культурних традицій не властиве австрійському анекдоту. Проте, 

австрійці підкреслюють свою любов до відпочинку, свою музикальність (звичка 

свистіти на зразок йодлей). У даному культурному середовищі свист є нормою, для 

інших же націй характерною рисою австрійського національного характеру є їхньою 

ідентичністю, анекдот (170).  

Аспект, що відображає ставлення австрійців до спорту та спортивних досягнень, 

представлений однобічно. В анекдотах подається погана характеристика 

австрійських спортсменів. Вони погано грають у футбол, навіть німці сміються над 

тим, що, не маючи на своєму полі жодного суперника, вони однаково ледве 

забивають гол. Австрійські спортсмени – непрофесіонали й невдахи, спорт це чи не 

найслабкіша їхнє місце. Так, в анекдоті (171) дружина гірськолижника, прийшовши 

на упізнання чоловіка після нещасного випадку, радіє, що хоча б після смерті він 

потрапив у першу трійку. Незважаючи на це, австрійці з гордістю заявляють прямо в 

очі швейцарцям про те, що вони є кращіми, ніж швейцарці, в катанні на лижах. 

Австрійський національний характер роглянутий в анекдотах з декількох 

позицій. З одного боку, австрійці соромляться своєї нації, уважаючи, що найгірше, 

що з ними відбулося – це місце їхнього народження, анекдот (172). З іншого боку, 
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вони виводять цілу теорію щодо того, чому австрійцем краще бути, ніж німцем. У 

порівнянні зі своїми найближчими сусідами, жителі Австрії забувають про свою 

невпевненість, дурість і лінь, і знаходять у своєму характері безліч переваг, які 

викликають у них почуття гордості. До таких переваг відносяться, зокрема, наступні: 

австрійцям не треба міняти взимку літню гуму на зимову, щоб переїжджати 

альпійські перевали, тому що в них вона всесезонна; з приводу австрійців у 

представників інших націй немає забобонів та упереджень; австрійцям не треба 

спеціально їхати до Австрії, щоб покататися на лижах; австрійці впевнені в тому, що 

замовлення в кафе буде повністю віповідати їхньому бажанню – «Topfengolatschen 

mit Schlagobers (конверт зі збитими вершками зверху) und einen Verlängerten 

(австрійська кава)»; австрійці зберігають свої нерви, коли дивлятся футбол, тому що 

національна команда не здатна подолати навіть кваліфікаційний рівень; австрійці 

мешкають у такій маленькій країні, що ймовірність влучання в неї метеорита дуже 

мала; австрієць може кататися на лижах, та без проблем сідати на підйомник, не 

зупиняючи його; Dieter Bohlen і Daniel Küblböck не є їхніми співвітчизниками; 

австрієць вірно вимовляє такі слова, як «Kaffee, Chance, Chemie, Michelin, und 

Colgate»; австрієць вимовляє «Nein (немає)», не редукуючи останні букви; австрієць 

може називати каву не «Blümchenkaffee», а «Plörre»; австрієць отримує свій 

відбивний шніцель без підливи знизу; увесь світ вірить, що Бетховен австрієць, а 

Гітлер – німець; австрієць знає, що «heurig» позначає те ж саме, що й «diesjährig»; 

австрієць може випити 10 кухлів німецького пива і не мати проблем (із сечовим 

міхуром), у той час як німець не здатний на це раніше третього березня; в австрійців 

вино – гарне, а у німців – німецьке; австрієць не розуміє різниці між образою й 

гумором, але володіє певною мірою обома; австрієць може лаяти на німців, але при 

цьому їздити на Opel, VW або Mercedes; австрієць оберегає свій шляхетний титул, 

але при цьому володіє певною професією; австрієць мешкає в одній із найбільш 

багатих наводні ресурси країн світу, при цьому потребує великої кількості добре 

відомих пивоварень. 

Загалом австрійський національний характер ґрунтується на таких рисах, як 

недисциплінованість, легкодумство, оптимізм. Однак, існують певні відмінності у 

представників окремих районів Австрії. Так, мешканці Форарльберга й тірольці 
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відомі старанністю, ощадливістю, набожністю і впертістю. Патріотизм і навіть 

шовінізм особливо поширені серед гарячих карінтійських хлопців. Жителів 

Бургенландії зображено в анекдоті як невдах, психічно хворих людей, які вірять у 

НЛО або ж уважають себе богами, які створили світ. В анекдоті (174) житель 

Бургенландії скаржиться психіатрові, що в нього шизофренія, на що отримує не 

зовсім очікувану відповідь «Sehr gut, dann sind wir ja zu viert!» про те, що й сам лікар 

не зовсім здоровий.  

Постулат про те, що в Австрії живуть люди, яких Бог створив з вадами 

знаходить висвітлення й в анекдотах, у яких представлені автостереотипи загалом й 

гетеростереотипи австрійців. Австрійці часто зображуються як довірливі, чесні, дещо 

наївні люди, трохи невпевнені в собі, які не вміють швидко приймати рішення в 

різних ситуаціях. У анекдоті (176) показані два австрійця які, намагаючись 

планувати якомого довше в повітрі, не розкриваючи парашут, отямлюються, лише 

побачивши мурах. 

У ставленні до життя австрійці висміюють переважно себе. Вони непорушно 

переконані в тому, що навіть якщо справи йдуть чудово, усе закінчиться погано. 

Тому вони беззаперечно (а часом і бездумно) підкоряються правилам і інструкціям, 

намагаються продумувати кожний свій учинок, що іноді доходить до абсурду, 

стежать за своїм здоров’ям, стаючи іпохондриками. В анекдоті (177) показано, що 

вони настільки бояться занедужати, що навіть кліщам роблять щеплення. 

Австрійці живуть набагато краще за німців. Вони не знають що таке лихо, 

тривога, сум. У анекдоті (178) показана парадоксальна ситуація, де міністр освіти 

Австрії їде в Німеччину, щоб побачити щиру бідність і нестаток. У анекдоті (178) 

стилістично посилюються значеннєва конструкція, через уживання слова «echtes 

Elend».  

Анекдоти висміють ледачість австрійців, їхню нездатність мати власну думку, 

їхню звичку плисти за течією та не робити нічого для зміни ситуації. В анекдоті (179) 

мова йде про те, що австрієць, який іде по тротуару, бачить на відстані 10 метрів 

шкірку від банана й думає, що впаде. Даний анекдот є підтвердженням 

вищеописаного образу австрійця. 
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2. Фізіологічний аспект майже не відображено в австрійських анекдотах (2%), 

що пов’язане з історією формування цієї спільноти.  

Зовнішність та зовнішній вигляд австрійця рідко висміюється в анекдоті. Жінки 

в австрійських анекдотах представлені гарними й жагучими. А чоловіків іноді 

порівнюють з мавпами. В анекдоті (180) представлене зневажливе відношення 

австрійських блондинок до австрійських чоловіків.  

3. Легковажність австрійців до питань, пов’язаних з грошима й роботою, та 

історичне минуле, в якому переплетені багаті аристократичні традиції та складнощі 

збереження своєї самобутності, стали приводом для невеликої кількості австрійських 

анекдотів (10%), у яких згадується матеріальний аспект життя людини. 

Характеристики професійної компетентності створюють підґрунтя для 

формування образу дурного австрійця в анекдотах. Вони показані як недосвідчені, 

безпорадні в будівельній справі, недотепні підсобні робітники, малоосвічені 

працівники. Австрійських поліцейських і прикордонників можна легко обдурити, 

обвести навколо пальця, наприклад, видаючи грошову банкноту за паспорт, їх 

порівнюють із блондинками у відношенні спроможності формулювати думки. Вони 

не володіють німецькою літературною мовою, говорять на діалекті, не можуть 

правильно сформулювати свої думки й те, що вони хочуть від затриманого. 

Австрійці легковажно ставляться до своїх трудових обов’язків і не люблять 

надмірно багато працювати. Так, в анекдотах образ ледачого, готового допомагати 

тільки вербально австрійця протиставлений образу сильного, готового братися за 

будь-яку роботу, з повною віддачею сил, енергії й здоров’я прусса. В анекдоті (181) 

порівняно, що американець як робітник у декількох поколіннях, росіянин як 

кваліфікований працівник у роботі з деревиною й австрієць як безробітний у 

декількох поколіннях, який взагалі не збирається коли-небудь працювати. Як відомо, 

австрійці є здібними фермерами. Фермерство показане як основне заняття жителів 

Австрії, але нерідко австрійські фермери комічно зображені в тексті німецькомовних 

анекдотів. Наприклад, в одних анекдотах вони без проблем визначають на смак, чи 

свіжий гній, в інших – висміюється їхня дурість, де замість того, щоб доїти корову, 

вони доять бика.  
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У той же час австрійський анекдот зображує Австрію як туристичну Мекку, що 

пропонує комфортний відпочинок і безліч розваг, за які жителі Німеччини, 

Швейцарії готові охоче платити. Адже тільки в Австрії можна побачити зелені луки, 

спробувати екологічно чисте молоко, насолодитися високими горами й гарними 

озерами, наприклад, на Wörtersee можна покататися на водних лижах. Поданий як 

приклад анекдот (182) створює уявлення про Австрію не тільки як про країну 

загалом, але й заснований на фонових знаннях. Мітці (Марія Райтер) – була 

улюбленої жінкою Адольфа Гітлера, вона була молода, гарна. Адольф обіцяв з нею 

одружитися, однак доля розпорядилося інакше, й весілля не відбулося. Пізніше вона 

вийшла заміж за офіцера СС. 

Незважаючи на те, що Австрія досить гостинна країна, у її мешканців наявна 

така риса характеру, як жадібність. Вона не настільки гіпертрофована, як у німців. 

Тим не менше німців, які вважають, що австрійці занадто схильні до неакуратності й 

безладдя, дратує їхня легендарна (і здебільшого вигадана) скупість, тобто, їх нервує 

наявність ще одного народу, який настільки ж не люблить кидати гроші на вітер, як і 

вони самі. Така рису характеру дуже яскраво проявляється в анекдоті (183). 

Австрійці ніколи не пропонують своїм гостям альтернативи в їжі та напоях, 

наявність порожніх пляшок у холодильнику пояснюють тим, що в компанії завжди 

знайдеться людина, яка не п’є. Дана риса властива також і австрійським мисливцям 

стосовно свого трофею, вони всіляко намагаються забрати його із собою, навіть у 

тому випаку, коли усвідомлюють, що це неможливо. 

Характеризуючи відношення австрійців до сім’ї й побуту, зазначимо, що, 

незважаючи на те, що Австрія є однією із найбільш ліберальних країн Європи (до 

середнього класу себе відносять тут набагато більше громадян, ніж у будь-якій іншій 

країні), впливові сімейства країни, здатні простежити свою історію на кілька 

поколінь назад, мають помітний авторитет, і з успіхом заміняють майже зниклу 

аристократію. Дана тенденція знайшла своє відображення в тексті анекдотів (184) 

підкреслює, що австрійська сім’я являє собою зразок демократичних відносин на 

відміну від турецької. 

Образ австрійця в побуті загалом зображений вельми саркастично. Особливою 

мішенню для глузувань є необізнаність австрійців у питаннях контрацепції та 
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боротьби зі СНІДом. В анекдоті (185) на питання, чому в Австрії більше не вішають 

«AIDS–Plakate» дається парадоксальна відповідь: «Bei der letzten Wahl haben 74% 

AIDS gewählt!». 

Історія Австрії власне й виховала почуття гумору у австрійців. Саме завдяки 

йому австрійці з легкістю переживають лихоліття, з певною іронією споглядаючи на 

свої великі й дрібні поразки. До речі, один генерал Австрії навіть дібрав слова, які 

відображають ідею подібного ставлення. Коли він побачив, що наближається чергова 

військова катастрофа, то сказав: «Незважаючи на те, що становище безнадійне, не 

все так серйозно». Тому австрійці охоче сміються над тим, що в Австрії немає 

озброєння, важкої військової техніки, вони уникають воєн, тому спостерігають за 

процесом у тилу, анекдот (186). В анекдоті (187) імпліцитно відображено бажання 

австрійців створити перевагу, начебто в них є техніка, при цьому називаючи 

гусеничним транспортом – велосипед. 

4. Територіальній устрій Австрії та географічне становище країни, що 

знаходиться у центрі Єропи, вплинули на те, що соціальний аспект відображено у 

значній кількості австрійських анекдотів (45%). 

Австрійці відносяться до свого уряду й політичних діячів з іронією, 

звинувачуючи їх у тому, що політики ізолювали Австрію від іншого світу, тому що в 

уряді сидять люди, які в іншому місці не знайшли собі застосування. При цьому 

чиновники незадоволені тим, що над ними жартують і громадяни власної країни, і 

німці, і швейцарці. Анекдот (188) характеризує австрійську систему правління на 

прикладі корів – кожна австрійська корова має ім’я; сформовані підкомітети й 

комітети, є висновки експертів, титули даються тимчасово, а залишаються назавжди; 

молоко росподілене на всіх, за соціально-партнерським принципом, тим не менше 

кожен бик має перевагу. В анекдоті (189) уряд Австрії має намір поміняти 

зображення орла на своєму гербі на крокодила, пояснюючи це тим, що «вода вже по 

горло, а рот усе ще відкритий». Для розуміння цього анекдоту необхідно володіти 

фоновими знаннями про те, що основна територія Австрії розташована в басейні 

Дунаю; в Австрії біля 580 озер, їх особливо багато в північних передгір’ях Альп, у 

літні спекотні місяці починається бурхливе танення снігів у горах, що призводить до 
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великих повіней, у тому числі й на Дунаї, рівень якого піднімається іноді до 8-9 

метрів.  

Австрія розділена на дев’ять федеральних земель, і хоча всі вони захищають 

ідею австрійської державності, у побуті воліють називати себе не австрійцями, а 

карінтійцями, бургенландцями або штирійцями. Протестант із Тіролю живе поруч із 

ревним католиком з Нижньої Австрії, а у другого покоління венців слов’янського 

походження не може бути нічого спільного з карінтійцем, предки якого вийшли з 

Німеччини і який марить про «Велику Німеччину». Тому міжетнічні взаємини 

усередині Австрії мають парадоксальний характер. З одного боку, австрійці 

демонструють єдність і прагнення стати повноцінною частиною Центральної 

Європи. З іншого боку – в межах крайни вони змагаються, проявляють навіть вороже 

ставлення один до одного, зневагу. В анекдоті (190) проілюстроване зневажливе 

ставлення до жителів Лассінгу, яких у випадку катастрофи ніхто не буде шукати. В 

анекдотах сатирично відображається відношення австрійців до жителів Відня. 

Відносини Німеччини й Австрії можна назвати висловом «дружба-ворожнеча», 

оскільки звичка німців і австрійців беззлобно підколювати один одного заснована не 

тільки на взаємній недовірі, але й на глибокій повазі. Зрештою, німці й австрійці 

говорять однєю мовою, мають загальну історію. Як австрійці, так і німці твердо 

переконані, що тільки вони говорять тією мовою, яку можна вважати німецькою. 

Обидві нації гостро реагують на розходження в їхній лексиці й стилістиці мовлення.  

Проте, австрійці підкреслюють, що вони можуть ужитися з усіма націями, крім 

німців, своїх найближчих сусідів. В анекдоті (191) спочатку подана інформація про 

те, що в автокатастрофі загинули німці, з приводу чого австрієць дуже засмучений. В 

процесі сприйняття анекдоту ми позиціонуємо австрійців як націю, яка співчутливо 

ставитися до свого братнього народу, однак у пуанті ми розуміємо, що це не так, 

тому що австрієць зізнається, що причина його смутку полягає в тому, що загинуло в 

2 рази менше німців, ніж могло би бути.  

Австрійці в анекдотах часто вживають евфемізм Piefke для позначення німця, 

якого вважають причиною усіх лих для Австрії. Ненависть австрійців настільки 

сильна до німців Piefke, що вони згодні жити із афро-американцями, аби тільки не з 
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німцями, анекдот (192). У свою чергу австрійці порівнюють німців з мішками зі 

сміттям, анекдот (193).  

Сусідами австрійців є італійці, слов’яни, угорці й швейцарці. До них в анекдоті 

австрієць ставиться задирливо, приховуючи водночасно і заздрість, і презирство. 

Австрійці відчувають комплекс неповноцінності в порівнянні з досягненнями інших 

країн.  

Узагальнюючи досліджуваний корпус анекдотів, присвячені австрійцям, 

виявлено, що найбільшим об’єктом висміювання в австрійському національному 

гуморі є духовний аспект, зокрема, освіта й інтелект, науково–технічна обізнаність. 

Найменш популярною темою анекдотів у мешканців Австрії є анекдоти, 

фізіологічного аспекту, національно-культурних реалій та спортивних досягнень 

(являються підгрупами духовного аспекту). 

 

3.1.3 Репрезентація етнокультурних стереотипів швейцарців. Швейцарський 

гумор має свої специфічні характеристики, на які, з одного боку, вплинули 

особливості ландшафту країни, суворе життя в горах наодинці із природою, 

селянське минуле, безкласове сільське буття, з іншого боку, – унікальність 

державного устрою країни. Швейцарія – це конфедерація, що складається із двадцяти 

трьох кантонів, кожний з яких являє собою державу в державі, багато кантонів 

колись були суверенними державами, і даний факт також знаходить висвітлення в 

специфіці швейцарського гумору.  

Головною відмітною рисою швейцарського менталітету є протистояння 

франкомовного й німецькомовного населення; воно представлене уявною лінією, що 

проходить із півночі на південь, відокремлюючи західну частину країни, жителі якої 

говорять французькою мовою, від сходу, населеного переважно німецькомовними 

швейцарцями, які зображуються здебільшого як повільні люди, але ґрунтовні й 

надійні партнери.  

1. У швейцарських анекдотах фізіологічний аспект відображений у незначній 

кількості анекдотів (10%). Це обумовлене тим, що зовнішність, фізіологічні 

особливості швейцарців не мають виразних рис, а тому стають не цікавими як об’єкт 

висміювання. 
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До фізіологічного аспекту культурних цінностей швейцарців ми відносимо такі 

підгрупи як: зовнішність, фізично-тілесні особливості. Зовнішність швейцарців в 

анекдоті не має відмітних рис – підкреслюється лише їхня негарність. В анекдоті  

(194) жителів Цюріха порівнюють то з мавпами, то з крокодилами (Додаток М).  

Аналізуючи фізіологічний аспект культурних цінностей швейцарців, треба 

сказати про ще одну підгрупу цінностей – відношення до сексу. В текстах 

німецькомовних анекдотів чоловіки (швейцарці) представлені асексуальними, з 

нечисленними статевими відносинами, а тому друзі для них є важливішими, ніж 

дружина й гарний секс, анекдот (195). У анекдоті (196) мова йде про те, що 

презервативи виробляються тепер у євро впакуванні, тобто імпліцитно надається 

інформація про те, наскільки активне статеве життя ведуть жителі Німеччини, 

Франції й Швейцарії.  

Проте в статевих питаннях вони представлені дуже обізнаними, купують засоби 

запобігання заздалегідь, як й інші таблетки, на випадок поганого самопочуття. 

Узгальнюючим це питання видається анекдот (197), що висміює сприйняття 

швейцарськими жінками питань активного сексуального життя. 

2. В анекдотах про швейцарців підгрупа цінностей, стосовно духовного аспекту 

представлена досить часто (32%). Особливо це стосується сфери освіти, 

національного характеру, національно-культурних реалій. Щвейцарці охоче 

глузують над своєю консервативністю та надмірною відповідальністю, вважаючи це 

бажанням довести світу, що їхня країна є найкращою. 

У системі цінностей швейцарця Бог посідає одне із провідних місць. Вони охоче 

використовують імена Petrus, Maria, Gott у ситуаціях, де у їхні вуста вони вкладають 

інформацію про відношення до інших націй, внаслідок чого ми отримуємо 

інформацію про гетеростереотипи, а також про їхнє ставлення до мешканців своєї 

країни (автостереотипи). Наприклад, в анекдоті (198) описується ситуація в якій 

показана робота небесної канцелярії, де Petrus зі своїм помічником виготовляє 

дівчат, хлопчиків і дурнів, причому останні є персональним замовленням для 

кантону Цюріх.  

Консерватизм швейцарської нації, у першу чергу, відображений в анекдотах, де 

згадується їхня система освіти. Викладачі являють собою прекрасний приклад 
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ґрунтовної професійної підготовки. Швейцарці глибоко переконані, що всяка робота 

повинна бути зроблена професійно й професіоналом, що має за плечима, принаймні, 

чотири роки практичного навчання. Правда, і тут є ознаки змін, дух часу бере своє, 

що не могло не бути відображеним у тексті анекдотів. Швейцарці усе більше 

висміюють свою вузькоспрямовану освіту, що не дозволяє їм знайти роботу в іншій 

галузі. Вони саркастично оцінюють рівень розвитку власної літератури, анекдот 

(199). 

Сатирично представлені в анекдотах образи швейцарських прикордонників, які 

суворо дотримуються будь-яких інструкцій та письмових директив. Звичайно ж, така 

інформація гіперболізована, не можна сприймати її як чисту правду, однак 

особливістю швейцарських анекдотів, що описують ставлення швейцарців до 

освіченості, є те, що вони підкреслюють щире бажання жителів країни модифікувати 

існуючі канони.  

Досліджуючи анекдоти, у яких змальовуються особливості національного 

характеру швейцарців, слід зазначити, що загалом для них є характерною божевільна 

працездатність, охайність, надмірна обтяженість усілякими правилами й 

регламентаціями, пунктуальність, увічливість і стриманість, що проілюстроване в 

анекдоті на прикладі порівняння швейцарців із представниками інших етносів, 

анекдот (200). 

Швейцарці вважають свою країну найкрасивішою у світі, а тому поводяться 

трохи егоїстично. В анекдоті (201) образ швейцарця зображений у вигляді лисиці, 

хитрого, тямущого звіра, що прагне швидше й з найменшими втратами досягти своєї 

мети. Їй протипоставлений образ австрійської лисиці, яка стикається із труднощами 

й безуспішно намагається їх перебороти.  

Іноді швейцарців уважають трохи похмурими й нудними – ледве не 

патологічними занудами, тугодумами. Так, у анекдоті (202) представлене 

обговорення швейцарської повільності. Він настільки повільний, що американець 

подумав, що по телевізору показується уповільнена зйомка руху швейцарця, а 

австрієць не втратив можливості зіронізувати, що це найшвидший швейцарець. 

Повільність бернців являє собою окрему тему для висміювання – у рухах і манері 

спілкування вони часто порівнюються з равликами, вони стримані й мовчазні. У 
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деяких анекдотах представлене навіть комплексне стереотипне сприйняття 

мешканців Берна. В анекдоті (203) висловлюється припущення, що Ötzi (Эци – 

крижана мумія людини епохи халколіта, виявлена в Тірольських Альпах і є 

найстаршою мумією людини, виявленою в Європі), якого накрив льодовик, він був 

жителем Берна, тому що дуже повільний. Городяни вважають сільських жителів до 

непристойності примітивними, а селяни зображують городян жахливими пронозами, 

спритниками, егоцентристами, одержимими тільки погонею за власною вигодою. 

Швейцарські жінки описані в тексті анекдотів як ревниві, цинічні, уїдливі. 

Тим не менше, швейцарців у анекдотах зображено гіперболізовано 

відповідальними людьми, з постійним почуттям занепокоєння й готовністю до 

різних неприємностей. Навіть знаючи про те, що він може через мить розбитися, 

швейцарець однаково продовжує турбуватися про те, що буде далі. 

Звертаючи увагу на національно-культурні реалії Швейцарії, слід зазначити, що 

на світі не так багато народів, які настільки часто й охоче піднімають свій 

національний прапор. Прапор країни відображає характер її народу – нехитрий і 

прямолінійний. Білий хрест на червоному тлі нагадує швейцарцям про прекрасні 

гори та смачний швейцарський шоколад. Однак для деяких представників країни він 

є нагадуванням про інтимні стосунки, які в них бувають украй рідко, анекдот (204). 

Другим за популярністю символом, після прапора, для швейцарців є образ 

національного героя – Вільгельма Телля. Швейцарські діти обожнюють йому 

наслідувати, його влучність – особливий привід для гордощів, оскільки навіть в 

Америці немає аналогічного героя. В анекдоті (420) представлене згадування про 

літературну й історичну персоналію Вільгельма Телля (прецедентное ім’я), який 

зображується стріляючим з лука по яблуку, що тримають на голові.  

Стосовно норм поведінки й культури, то швейцарці вважаються до 

неможливості ввічливим народом. Їхня ввічливість, люб’язність, стриманість добре 

відомі, тому вони із задоволенням висміюють невихованість жителів Берна, які 

представлені в анекдоті (205) як люди, що не поступаються людям похилого віку 

місцем у транспорті; яким не вистачає гарних манер.  
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Спорт посідає проміжне місце в системі цінностей швейцарців, та не 

представлений у достатній кількості в анекдотах. Однак швейцарці воліють 

відображати успіхи своїх спортсменів, та й то у комічному світлі.  

Швейцарцям не вистачає віри в себе і в свої сили, тому вони прагнуть вірити в 

щось інше. У їхній шкалі цінностей вище за все ставиться робота, бюрократична 

рутина, освіта, знову робота, знову освіта, швейцарський франк, знову робота й 

навіть Господь Бог. 

3. Швейцарія – це країна з найвищим у світі валовим національним продуктом 

на душу населення, тому не дивно, що матеріальний аспект широко представлений 

в швейцарських анекдотах (22%). Відношення до грошей, ділова якість, 

професіоналізм – улюблена тема для жартів у представників країни.  

У німецькомовних анекдотах Швейцарія представлена багатою країною з 

безліччю банків. У швейцарських банках зберігаються дуже великі суми грошей, 

швейцарці раді грошам і їхнім вкладникам, вони намагаються максимально їх 

задовольнити, навіть якщо вкладники хами, грубі й неприємні. Вони працюють, 

дотримуючись правила, що клієнт – понад усе. Слід також зазначити, що 

походження грошей для швейцарських банків не має значення. Так, в анекдоті (206), 

вкладник зберігає гроші, які залишилися від несплати податків державі.  

В анекдоті (207), на прикладі корів проілюстрований існуючий режим правління 

– у швейцарців у володінні перебувають п’ять тисяч корів, у той же час вони беруть 

гроші з інших за їхнє розміщення. Імпліцитно ми отримуємо інформацію про те, що 

у Швейцарії є велика кількість банків, у яких швейцарці зберігають гроші, однак 

гроші банку не належать, а лише є способом заробляти, інвестуючи або депонуючи 

чужі внески. Стереотипний образ швейцарця характеризується такими якостями як 

заповзятливість, хитрість, ощадливість, прагматичність, звичка на всьому і на всіх 

заробляти; вони звикли вести з усіма товарно-грошові стосунки.  

Другою сферою зайнятості за поширеністю після банківської сфери є 

фермерство. Швейцарці піклуються про своїх прекрасних, здорових, щасливих корів 

Chueli, які дають найкраще молоко у світі. Нерідко в анекдотах основні події 

відбуваються під час доїння корів, анекдот (208).  
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Швейцарці позиціонують себе як етнос, що прагне піддавати в своїй країні геть 

усе – а також усіх – постійному й невсипущому контролю. Подібна тенденція 

поширюється на ставлення до сім’ї й сімейних цінностей. В анекдотах зображене 

прагнення як швейцарських чоловіків, так і швейцарських жінок тримати побут під 

своїм контролем, тим не менше лише чоловіки приймають глобальні рішення, 

анекдот (209) та анекдот (210). 

Природно-кліматичним особливостям країни присвячена низка анекдотів. 

Говорячи про свою природу, швейцарці зазначають, що в них прекрасні гори із 

соковитими, зеленими луками і кристально чистими гірськими озерами. У той же час 

німці жартують над ними, говорячи про те, що швейцарці використали усе каміння 

для будівництва своїх гір, залишивши тільки деревину на зведення будинків, анекдот 

(211). Швейцарці пишаються кількістю снігу, а тому не бояться ні холоду, ні 

льодовиків, більше того, цілком комфортно існують у таких умовах, анекдот (212). 

4. Корпус швейцарських анекдотів, у яких представлений соціальний аспект, є 

значним (36%). Міжетнічні відносини та ставлення мешканців країни до своєї 

держави є поширеними темами жартів. Причина цього полягає в історичних коренях 

формування швейцарської нації як єдиної етнічної спільноти та особливостях 

існування країни, що тривалий час зберігає нейтралітет у будь-яких війнах та 

конфліктах. 

Соціальний аспект у швейцарському анекдоті представлений досить 

різноманітно. Так, швейцарські політики представлені в анекдотах в образі дурних і 

некваліфікованих чиновників. Найбільшою популярністю серед них користується 

Адольф Огі, який дотепер є уособленням стереотипного образу представника 

федеральної ради Швейцарії як неосвіченого і дурнуватого, що не вміє приймати 

рішення й діяти у відповідності до існуючї ситуації, який погано володіє іноземними 

мовами, не володіє досконалою німецькою мовою й стійкими висловами, який має 

коротку пам’ять, неосвічений, однак прагне мати високий титул, як в інших, при 

цьому не докладаючи ніяких зусиль.  

Незважаючи на скептичне ставлення жителів країни до представників влади в 

анекдотах, вони проявляють до них повагу в будь-якій ситуації. Наприклад, анекдот 

(213) зображує дружину політика, яка звертається до свого чоловіка шанобливо та 
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саркастично водночас «Herr Kantonalrat» і розмовляє з ним, використовуючи 

звороти високого стилю літературної німецької мови, незважаючи на те, що її 

чоловік прийшов дуже п’яним. В інших аспектах соціально-політичного життя 

швейцарці представлені схожими на своїх німецьких сусідів. Вони є такими ж 

майстрами й професіоналами військової справи, регулярно проводять військові 

навчання, майстерно володіють навичками маскування,  анекдот (214). 

У Швейцарії панує не менший бюрократизм, ніж у Німеччині: навіть побажання 

здоров’я і якнайшвидшого одужування своєму колезі вони приймають шляхом 

голосування, анекдот (215). Узагальнюючи вищевикладене, варто процитувати 

анекдот (216), де наголушується думка про те, що «добре, що в країні немає 

соціалізму». 

У рамках Швейцарії існує суперництво не тільки між частинами країни, але й 

між містами. Цюріх, наприклад, уважає себе єдиним містом Швейцарії, що 

заслуговує звання метрополісу світового класу й масштабу, а тому в анекдоті його 

представник зображений як невихована й неосвічена людина. Житель Берна 

виявляється, що столицею країни є саме тихий Берн, тому для нього завжди 

знайдеться привід підняти келих. Натягнуті відносини існують між жителями 

Граубюндена або Грізона «Bündner» (кантон на південному сході Швейцарії) і 

жителями Цюріха «Zürcher», а також між жителями Огау й Базлера.  

У німецькомовних анекдотах цілком природно знайшло відбиття протистояння 

між швейцарцями й німцями. Німців швейцарці злегка недолюблюють за їхню 

самовпевненість, майстерне володіння чистою німецькою мовою, однак швейцарці, 

дещо заздрять тій упевненості в собі, що є в німців. Зокрема, в анекдотах відбите 

неприязне ставлення швейцарців до своїх північних сусідів. В анекдоті (217) мова 

йде про те, що у швейцарців, тірольців і американців немає проблем один з одним, а 

німців вони недолюблюють, не дорожать стосунками з ними, не цінують їх, тому що 

у Швейцарії проживає велика кількість німців. Такі міжнаціональні відносини 

зображені на рівні державної, політичної еліти. 

З іншого боку – продемонстрований антагонізм швейцарців та австрійців. 

Австрійці стають постійною мішенню для швейцарських жартів, у яких нащадки 

Вільгельма Телля демонструють зневажливе відношення до своїх східних сусідів. У 
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таких анекдотах австрієць зображений дурнем, який не розуміє знущань швейцарця, 

анекдот (218). 

Здійснений аналіз корпусу швейцарських побутових анекдотів доводить, що 

найбільш популярною темою швейцарських анекдотів є матеріальний, духовний та 

соціальний аспекти, зокрема, національний характер, ставлення до грошей, ділова 

якість, професіоналізм, міжетнічні відносини, ставлення до держави. Разом з тим, 

швейцарці рідко глузують над стереотипними образами, що відбивають культурні 

особливості, норми поведінки й культури, міжособистісні відносини. 

У процесі дослідження доведено, що складовими національного образу світу є 

національні погляди на світ, національний склад мислення, національний спосіб 

уявлення про світ, національний характер та національна ієрархія цінностей. Кожна 

культура має свою систему цінностей, що є характерною саме для неї та пов’язана зі 

вдачею, звичаями, традиціями та стереотипами. Цілком природно, що 

загальнолюдські цінності викристалізовуються по-різному в кожній культурі. Більш 

того, універсальні цінності в національній культурі сприймаються здебільшого через 

призму національної культури, особливим чином трансформуючись та 

актуалізуючись. 

 

3.2. Засоби репрезентації етнокультурних стереотипів у німецькомовному 

етнічному анекдоті 

 

3.2.1. Фонографічні прийоми актуалізації етнокультурних стереотипів. 

Мовна природа комічного зумовлює труднощі, з якими зіштовхуються дослідники 

останні роки, оскільки комічне як таке не є суто мовною категорією [9; 46; 120; 126; 

128]. Вивченню етнокультурних стереотипів з точки зору дослідження мовних 

засобів їхнього прояву на матеріалі текстів етнічних анекдотів дотепер не 

приділялось достатньої уваги, що зумовлює актуальність такого підходу. 

Будь-який стереотип є невіддільним від мови. Насамперед, це правомірно відносно 

етнокультурних стереотипів, які тісно пов’язані зі словом і без нього не можуть існувати. 

Етнокультурні стереотипи реконструюються на основі аналізу двох видів джерел: 

перший – конотації, що проявляються в полісемії, словотворі, сталих висловах і 
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фразеологізмах; другий – конкретні тексти, що містять дані стереотипи [236]. 

Л. П. Крисін уважає, що анекдоти є найкращим джерелом для мовностилістичного 

аналізу етнокультурних стереотипів, оскільки спирається не тільки на висвітленні 

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

або нації, але й на особливостях мовного та мовленнєвого спілкування комунікантів. 

Різноманітний і багатий матеріал для вивчення етнокультурних стереотипів у 

лінгвістичному аспекті представляють собою різні мовні одиниці на різних рівнях мови: 

на фонографічному (асонанс, графон, капіталізація, ономатопея (звуконаслідування), 

шиболет, омофони), на лексико-семантичному (омоніми, пароніми, антономазія, 

катахреза, каламбур, метафора, метонімія, оксіморон, гіпербола, полісемія, оказіоналізм), 

на синтаксичному (порівняння, антитеза, градація, мейозис, хіазм, паралелізм, повтор, 

еліпс) і текстово-дискурсивному рівні (алогізм, гротеск, іронія, парадокс, невідповідність 

посилки та наслідку). У процесі дисертаційної роботи було виділено та класифіковано 

базові лінгвостилістичні (мовні) засоби, за допомогою яких відбувається 

репрезентація етнокультурних стереотипів німців, австрійців та швейцарців у 

німецькомовних побутових анекдотах (Додаток Л). 

Звучання слова привертало увагу науковців не тільки у зв’язку з тим, що воно 

позначає, але й саме по собі. Звукам приписувалась певна значеннєвість. До складу 

фонографічних засобів, що використовуються у текстах німецькомовних анекдотів, 

входять суто фонетичні прийоми та графічні прийоми. Звукова організація анекдоту 

навмисна. Для досягнення комічного та емоційно-експресивного ефекту слова 

підібрано з урахуванням їхнього фонемного складу. Головну роль в актуалізації 

комічної складової відіграють графони, шиболет, асонанси, ономатопея, омофони. 

Графон. Фонографічний гумор у німецькій мові представлений у вигляді гри із 

графічними засобами мови (обігруванням абревіатур, омографів, капіталізації, а 

також графічною контамінацією). Подібні анекдоти в більшості випадків не мають 

оцінного характеру, комічний ефект у них реалізується за рахунок відповідної 

ситуації. Використання діалекту підсилює комізм, роблячи оповідання більш 

неформальним. В анекдоті (219) діалог відбувається між відвідувачем ресторану й 

офіціантом (Додаток М). Спритність офіціанта породжує комічний ефект. Бажаючи 

не нашкодити репутації закладу, а також прислужитися клієнтові, офіціант парирує: 
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«Das ist eine optische Täuschung, mein Herr. Wir haben unser Lokal vergrößert!». 

Переклад подібних побутових анекдотів звичайно не викликає особливих труднощів 

за винятком діалектних фраз, тому що комічна ситуація є предметною, тобто 

безвідносною до будь-якої лінгвокультури.  

У тексті анекдоту оказіональні графони виникають спонтанно і мають 

непостійний характер. У наступному анекдоті виокремлені оказіональні графони, що 

відображають неуцтво остфріза щодо його навичок у письмі. Такі графони містять 

спотворені норми орфографії та правопису. Представник Остфрізландії створює нові 

слова в німецькій мові, переставляючи букви, анекдот (220).  

У анекдоті (221) графон «Jott!» виконує смислотвірну функцію. Він виражає не 

лише особливості мовлення жителя Кельна, але й надає нового значення букві 

німецького алфавіту в конкретному контексті. Для розуміння нижченаведеного 

анекдоту слід володіти фоновими знаннями про те, щи «Jott» – це закрите модне 

кафе – вітальня – ресторан для гей-клієнтури з чудовим інтер’єром, добрими 

офіціантами, гарною їжею й напоями.  

Фонографічні засоби репрезентують особливості звуового мовлення на 

індивідуальному рівні. У анекдотах (222) та (223) об’єктом фонографічних засобів 

стають особливості мовлення, викликані фізичним і емоційним станом: в анекдоті 

(223) – повільністю австрійця, в анекдоті (222) – віковою несформованістю 

мовлення, заїкуватістю. 

Капіталізація. Для посилення виразності тексту можуть водночас 

використовуватися відразу кілька мовних засобів на декількох рівнях. В анекдоті 

(224) девіз є прямою алюзією на відомий слоган Олімпійських ігор, у той же час 

використання іменникових речень і прийом капіталізації акецентує стереотипні 

якості Остфріза, а саме невміння читати, рахувати й писати. В анекдоті (225) 

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

Швабії. Використання графону підкреслює таку стереотипну якість героя як 

жадібність. З аналізу досліджуваного матеріалу випливає, 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. 
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В анекдоті (226) за допомогою прийому капіталізації підкреслюється емоційна 

складова метонімічного висловлювання. Джордж Хайдер пояснює своє бажання 

жити в Америці тим, що там «Die ROTEN (червоні)» (під червоними експліцітно 

розуміються індіанці, імпліцитно, через прийом метонімії – комуністи), перебувають 

у резервації, а чорні «Die SCHWARZEN» у меншості (під чорними експліцітно 

розуміються афроамериканці, імпліцитно, за допомогою мовностилістичного засобу 

метонімії – іммігранти). Отже, ми отримуємо колоквіальну (сленгову) назву 

представників політичних, соціальних і географічних прошарків.  

Сфера позамовної дійсності відіграє важливу роль у тлумаченні комічних 

текстів. Недостатні фонові знання або відсутність таких у певній галузі приводять до 

особливих труднощів у комунікативному процесі. Велика кількість етнічних 

анекдотів «побудована» на можливостях мови, однак відсутність необхідної 

лінгвістичної бази може призвести до невірного тлумачення й складноів зрозумінням 

вихідного тексту. Так, для правильної інтерпретації анекдоту (227) нам необхідне 

розуміння значення такого явища, як «Гетто», й причин того, чому дане явище було 

актуально для східних німців. З однієї сторони, тут використовується графон «IN 

TUE GHETTO» в регіональному діалекті (саксонському), що є варіантом німецької 

мови, а з іншго боку, за допомогою прийому капіталізації виражається емоційна 

складова. Слід зазначити, що в даному анекдоті використовується алюзія на 

популярну пісню «In the Ghetto» яка була виконана видатним співаком рок–н–ролу 

Елвісом Преслі в 1969 році, після чого стала хітом у Німеччині, Австралії, Новій 

Зеландії, Ірландії та Норвегії. Така популярність була не випадковою, тому що 

«гетто» – це райони великих міст, де проживають етнічні меншості добровільно або 

примусово. Під час Другої світової війни словом «гетто» стали називати житлові 

зони окупованих територій, куди німецькі нацисти переміщали євреїв для ізоляції їх 

від місцевого населення. Ця ізоляція була частиною політики так званого 

«остаточного рішення єврейського питання». Майже всі в’язні єврейських гетто були 

знищені під час Холокосту. Також словом «гетто» часто називають райони міст 

США, що населені «кольоровими меншинами».  

У текстах анекдотів відбувається актуалізація значущих мовних одиниць того 

або іншого рівня. Мовні засоби підбираються з урахуванням критеріїв 
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інформативності й атрактивності. В анекдоті (228) візуальна актуалізація 

оголошення реалізована за допомогою графічного засобу капіталізації. Графони в 

тексті німецькомовного анекдоту виступають як ознаки діалекту певної спільноти. 

Шиболет. Характерним для розвитку комічної ситуації в тексті 

німецькомовного анекдоту є використання особливої вимови представників того або 

іншого етносу. У прикладі (229) шиболет (характеристика усної або писемної мови, 

на основі якої можливі судження не про зміст того, що вимовлене або написане, а 

про того, хто пише чи говорить) використовується для створення комічного образу 

героя, який має діалектні особливості вимови. Два лінгвістичних засоби створюють 

комічний ефект у цьому анекдоті: сіллепс – Preis та шиболет Preis (діалектичне 

прізвище представника Пруссії). Прийом використання слова Preis у його прямому 

значенні, має переносне значення, що є зрозумілим тільки для представника Баварії, 

оскільки є шиболетом; у цьому і полягає комізм ситуації. 

Пародіювання мовних особливостей являє собою фонологічний засіб, що у 

досить яскравій формі актуалізує етнічні стереотипи. В анекдоті (230) в останньому 

реченні пародіюються мовні особливості баварця «Jo does macht fei goar nix!». В 

анекдоті (230) також представлена характеристика німця, фріза й баварця відносно 

кількості мозоку, що вони мають: німці мають цілий мозок, східні фрізи – половину, 

а в баварця – одна чверть мозку. Для експлікації даної інформації був застосований 

прийом мейозіса. У даному анекдоті називається тільки фріз «Ostfriese», про інших 

представників етнічних спільнот ми здогадуємось тільки за мовними особливостями. 

Німець розмовляє літературною німецькою, баварець на своєму діалекті. Таким 

чином, ми спостерігаємо явище шиболету.  

«Неправильне» мовлення швабів з погляду носія німецької мови 

характеризується фонетико-орфографічними особливостями: відхилення від мовних 

норм і стратегій мови породжує етностереотипне уявлення про шваба. Результатом є 

актуалізація етимологізованого образу шваба як такого, що не розуміє мови. В 

анекдотах даний прийом використовується з метою імітації мовної маски й 

підпорядкований тільки однієй функції – функції створення комічного ефекту. 

Одним із таких відхилень у швабському діалекті є додавання суфіксу «– le». Даний 

суфікс шваби часто додають до німецьких слів. Також слід зазначити, що 
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вищевказаний суфікс використовується для маркування й пародіювання швабського 

діалекту. В анекдотах (231) і (232) суфікс доданий до таких слів, як «Sodele, jetzatle, 

Häusle». При цьому комічний ефект в анекдоті (231) прогнозується з самого початку, 

тому що адресат уже розуміє, що фінальна фраза буде пов’язана з фонетичною 

інкогруентністю – фонетичним обігруванням звуку. Тому ми відносимо дані 

анекдоти до таких, що побудовані на використанні мовного прийому шиболет.  

Значний інтерес викликає фонологічна стилізація, яка має на меті відтворення 

різних соціально-мовленнєвих стилів як відгалужень та різновидів розмовно-

побутового мовлення народу. Стилізація має на меті відтворити мовні особливості 

людей, що відносяться до різних представників однієї нації, та завдяки яким ми 

розуміємо, що комічний ефект в анекдотах побудований на прийомі шиболету, у 

даному випадку, у вимові слів мешканців Гамбургу. Також хотілося б зазначити, що 

слово «Moin», з одного боку, може означати як вітання, так і прощання, з іншого, – 

виконує функцію заперечення, анекдот (233). 

Анекдот (234) побудований на прийомі прямої референції. Має місце 

пресупозиція: на пряме питання про те, «чи знаєте ви, що таке фон-дю» має 

слідувати односкладова відповідь. Комізм підсилюється використанням фонетичного 

прийому шиболету – діалектними особливостями мовлення мовця «Känned Si Fon-

dü?». У даному анекдоті продемонстроване незнання швейцарським фермером 

культурних реалій, які характерні для австрійського графа. В Астрії дотепер існує 

таке явище, як австрійське дворянство (це історично сформований привілейований 

соціальний клас ще із часу формування Австрії на початку ХІХ ст.). Як прошарок, 

дворянство офіційно ліквідували у двадцятих роках двадцятого сторіччя після 

падіння Австро-Угорщини. Однак і дворянські прізвища, і нащадки дворян існують і 

сьогодні. Тому граф і подумав, що його запитують про когось із дворян, тому що на 

це йому вказав префікс «Fon», що виступає в даному анекдоті ще й у ролі омофона. 

У свою чергу, австрійський граф не знайомий з культурними реаліями швейцарця, 

що фондю – це національна страва швейцарської кухні, також розповсюджена в 

районах, що граничать зі Швейцарією, Францією й Італією.  

Вставка приголосних, множення їхнього звучання, імітація й штучне 

відтворення особливостей вимови в етнічних анекдотах – це далеко не повний 
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перелік можливостей т.зв. фонетичного гумору. Так, у анекдоті (235) представлене 

відтворення вимови мешканця Берна. В анекдоті вживається числівник «drei» у 

діалектній формі «drü». Досліджуючи цей анекдот, ми також маємо уявлення про 

стереотипний образ мешканців Берна як дуже повільних людей. 

Хотілося б зупинитися на розгляді німецькомовних побутових анекдотів про 

саксонців, які здебільшого створені на підґрунті саксонського діалекту або містять 

його елементи. Незважаючи на те, що на граматиці саксонського діалекту базується 

літературний стандарт, даний діалект значно втратив свій престиж у XX ст. Навіть 

під час існування НДР саксонський діалект використовувався на телебаченні для 

досягнення комізму [107, с. 31]. Як зауважує C. Хакемі, дурний розмовляє на 

саксонському діалекті, хитрий – на берлінському, чужий – на баварському або 

швабському діалектах [249, с. 7]. Н. Д. Міловська називає анекдоти такого типу 

мовними (лінгвістичними) побутовими анекдотами: «Мовні побутові анекдоти 

відрізняє комізм, створюваний різними засобами на основі здатності носіїв мови до 

мовотворчості» [108, с. 16]. У розглянутих нами далі анекдотах комічний ефект 

«будується» на діалекті, а його відсутність зводить комічну ситуацію до нейтральної. 

Незнання діалектних особливостей подібних текстів, приводить до нерозуміння 

самого тексту.  

Так, більше половини німців демонстративно виражають своє негативне 

відношення до саксонського діалекту, що продемонстровано в анекдоті (236), де 

обидва мовця розмовляють на саксонському діалекті. Комічний ефект створюється за 

допомогою словотворчих моментів у діалектній фразі, де прикметник «heiß 

(спекотний)» і дієслово «heißen (називатися)» у формі 3 особи однини «heißt» у 

мовленні персонажів здобувають ідентичне звучання: «heeß (heiß)» і «heeßds (heißt 

es)». У результаті чого повчальна фраза матері «Sprich nicht so sachsisch, mein Junge!» 

сприймається як комічна. 

В анекдоті (237) комізм полягає у мовній особливості діалекту [282]. Комічні 

співзвучності «da sieded dähr Dee (da siedet der Tee)» і «da deeded dähr sie (da tötet der 

sie)» виникають завдяки збереженню в саксонському діалекті безперебійного 

приголосного «d» (Dee – Tee, deeded – tötet). Однак у літературному варіанті даний 
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жарт «не спрацьовує», тому що комізм при перекладі на літературну німецьку мову 

зникає.  

Особливості дієвідміни дієслова на «саксонський манер» представлені в 

анекдоті (238). Комізм ситуації полягає у використанні діалектного словотвору при 

дієвідміні дієслова «haben» у формі множини в 1-й, 2-й, і 3-й особі: «da hammrsch, da 

habdrsch, da hammses (da haben wir es, da habt ihr es, da haben sie es)». 

У наступних анекдотах, на відміну від попереднього, діалектні включення 

підсилюють комічний ефект, але не створюють його. Тут діюча особа, яка розмовляє 

на діалекті, наділяється певними стереотипними рисами характеру. В анекдоті (239) 

обидва персонажі є носіями саксонського діалекту. Образ саксонця складається з 

якостей, що характеризують, обох діючих осіб: вони небагатослівні, замкнуті, 

поводяться відособлено. Дитяча загадка одного зі співрозмовників «Es steht auf dem 

Dach, hat zwei rote Beine und einen langen Schnabel» виглядає недоречною, однак 

реакція на відповідь – акумулює комічний ефект «Ach, du kanntest wohl das Rätsel 

schon?». Подібні анекдоти мають іронічний відтінок як стосовно ситуації, так і 

стосовно персонажів і самого діалекту. 

Комічність анекдоту (240) полягає в безглуздості ситуації, коли саксонець у тирі 

на різдвяному базарі з’їдає черепаху й навіть не розуміє цього. Він повертається 

через якийсь час до намету знову й прохає як головний приз не кришталеву вазу, а 

ще одну «булочку з рибою». Закуска виявилася для стрільця потрібнішою, ніж 

дорогий приз, що не є типовим для представника німецького етносу. Діалект 

виступає в цьому анекдоті як характеристика. Реципієнт, завдяки використанню 

діалекту, може зробити висновки про особливості, у тому числі інтелектуальні, 

персонажа. Етнокультурний стереотип саксонця найчастіше представлений у 

невигідному світлі. Звичайно, саксонець – це образ грубого провінціала, він простий 

і недалекоглядний. Із цим образом пов’язана точка зору про роль діалекту як мови 

неосвічених. Водночас це твердження, що внаслідок розвитку відносин діалект-

літературна мова представляється в більшості випадків неактуальним: «Діалект – у 

першу чергу приватна мова, мова сімейного спілкування й тільки після цього знак 

недостатнього утворення, сільського походження й певного рідного регіону» [107, 

с. 44]. Наведемо ще деякі приклади, як доказ тези про прямолінійність, негнучкість і 
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нездатність саксонців пристосовуватися до нових обставин. В анекдоті (241) 

захоплений саксонець зустрічає на вулиці нібито старого знайомого й не розуміє, що 

помилився. Головному героєві тут можна приписати такі риси характеру, як 

панібратство й не тактовність. Саксонець занадто захоплений собою й своїми 

думками, тому на фразу співрозмовника реагує не цілком адекватно «Na, so etwas! 

Und Paul heißt du auch nicht mehr?!» 

Для адекватної інтерпретації комічних текстів за допомоги чужої лінгвокультури 

потрібно приділяти увагу як лінгвістичним, так і екстралінгвістичним факторам. 

Конгруентність фонових знань із позамовного життя людини – відправника 

інформації й реципієнта є запорукою успішного комунікативного процесу.  

Ономатопея (звуконаслідування) часто використовується в анекдотах. 

Фонетичний жарт із використанням звуконаслідування невибагливий і створює 

невимушеність обставин, характеризуючи вільне відношення до форми мовлення й 

надаючи естетичного задоволення. На звуконаслідуванні – гавкоті собаки або роботі 

двигуна машини – побудовані наступні німецькомововні анекдоти. Їх метою є не 

просте осміювання об’єкта або суб’єкта, але словесна гри заради самої гри. У такому 

жарті не варто шукати логічний зміст, словесні трюки тут створюються за рахунок 

внутрішніх мовних ресурсів, наприклад як в анекдоті (242), коли австрійським 

поліцейським імітується швидкість руху автомобіля шляхом повторення довгого та 

короткого звуку «Ssssssst – Ssst», що є в його розумінні підгрунтям для того, щоб 

оштрафувати нездалого туриста на 300 шилінгів. В анекдотах (243) та (244) 

відбувається імітація роботи двигуна автомобіля за допомогою обігрування незвично 

розкотистого «r». 

Німці вирізняються своєю любов’ю до пива та комплексних гарячих страв з 

багатьма інгредієнтами. Тому не дивно, що на питання «Як змусити німця гавкати?» 

у відповідь лунають звуки, що імітують захоплений гавкіт собаки (245). Сутність 

використання прийому ономатопеі полягає в тому, що звук підібраний таким чином, 

що викликає асоціацію з джерелом цього звуку. Такий прийом звичайно 

розрахований на миттєве сприйняття а, отже, добре пізнається адресатом, як ми 

бачимо анекдоті (246). 
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Асонанс. Асонанс – прийом фонічної організації тексту: повторення голосних 

звуків – на відміну від алітерації (повтору приголосних). Насамперед асонанс слугує 

самодостатній виразності тексту. Так шкільний учитель, у анекдоті (247) 

намагаючись поставити Німеччину на один рівень зі світовими державами, говорить 

про те, що назви найважливіших держав завжди починаються з букви «U», наводячи 

як приклад «die USA, die UdSSR», а для Німеччини «Unsere Deutsche Demokratische 

Republik». Удаючись до фонетичного прийому асонансу, учитель зміг реалізувати 

поставлену мету. Загалом, можна констатувати, що комічний ефект може 

створюватися за допомогою різних прийомів фонографічного гумору, однаково 

властивих і німецьким, і австрійським, і швейцарським зразкам анекдотів: полісемія, 

звуконаслідування/ономатопея, омофонія, спунеризми, імітація акценту в етнічних 

анекдотах тощо. Метою використання таких явищ є підкреслення фонетичних 

особливостей мовлення. 

Сприйняття й інтерпретація комічних текстів вимагає повноти лінгвістичних і 

екстралінгвістичних знань, їхній конгломерат дає правильне, адекватне для певної 

національної лінгвокультури розуміння. При цьому особливу увагу необхідно 

приділяти лінгвістичній компетентності реципієнтів. Носії діалектів рідко 

погоджуються тлумачити й коментувати використання нерідних для них діалектних 

вкраплень і діалектизмів в анекдотах та інших текстах гумористичного змісту, 

побоюються помилок, невірних тлумачень і відвертого нерозуміння. Тому для 

адекватного розуміння гумору вельми потрібна наявність лінгвістичних знань і 

досвіду. Крім того, інкорпоровані в літературний текст діалектизми при декодуванні 

привносять додатковий ступінь мовних труднощів. 

Епіфора. Епіфора – повторення однакових звуків наприкінці слів, рядків, речень 

твору. В анекдотах (248) і (249) епіфора використана як засіб виділення основного 

змісту фрази й створює паралелізм висловлювань, роблячи ремою ключове слово. В 

анекдоті (248) таким ключовим словом є займенники «sie, er », а в анекдоті (249) 

іменники «Traum, Baum», ужиті на початку анекдоту в однині, а потім у множині. 

Омофони. Фонологічний гумор німецької мови представлений обіграванням 

омофонів, відхиленням від усталеної вимови звуків шляхом додавання, опущення, 
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заміни або переносу голосних і приголосних, а також неправильною вимовою або 

перекручуванням вимови деяких фраз. 

У першому випадку - анекдот (250) - обігрується, з однієї сторони, незнання 

німецькою блондинкою таких реалій, як «Deutsche Werft» або ж «Howaldtswerke-

Deutsche Werft Gmb (HDW)», найбільшої верфі Німеччини, що спеціалізується на 

будівлі морських суден і підводних човнів, а з іншої, – вона неправильно утворює 

наказовий спосіб від дієслова «werfen (кидати, кидати)» і сприймає плакат як 

керівництво до дії. У наказовому способі дане дієслово буде мати форму «wirft». 

Отже, відбулася підміна блондинкою голосних звуків [e] і [i]. В іншому анекдоті 

(251) основна увага зосереджена на слові «Weiche (залізнична стрілка)» як іменника і 

його омофоні «weich (м’який)» як прикметника. У анекдоті (252) омофонами 

виступають 2 слова: питальне слово англійської мови «how» у привітанні «How do 

you do?» і німецьке дієслово «hauen (бити)» в агресивній фразі фріза «Hau du zuerst! 

(Бий ти першим!)»). Контамінація вимови англійського слова how і німецького hau у 

наказовому способі послужила створенню комічної ситуації й показала неосвіченість 

фріза, який не знає навіть елементарних фраз англійською мовою. 

Існує суб’єктивне та об’єктивне тлумачення слів. Об’єктивне – це те, яке 

подається в словнику, генетично притаманна слову дефініція, що розкриває суть та 

основні риси цього слова. Суб’єктивне тлумачення слова може по-різному 

співвідноситися з адресантними оцінками і бути орієнтованим, у першу чергу, на 

спричинення комічного ефекту. Дефініція, яка пропонує комічне розуміння слова, 

що принципово відштовхується від адресантного, звужує або розширює обсяг слова, 

може слугувати засобом створення гумористичної характеристики [137, с. 375]. В 

анекдоті (253) каламбур будується на двозначній інтерпретації слова liberal 

(ліберальний), що є омофоном словосполучення слів «lieber Aal», тобто «краще 

вугра», що і викликає сміхову реакцію.  

На фонографічному рівні великого значення набуває об’єктивна та суб’єктивна 

складові сприйняття слів та висловів адресатами. Об’єктивне тлумачення слова 

(зазвичай, нове для адресата) позбавлене емоційно-експресивних моментів, 

суб’єктивне, у свою чергу, має емоційно-експресивний потенціал. Таким чином, 

якщо пряме, об’єктивне тлумачення ґрунтується на нейтральному описі реалії, або 
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синонімізації, то суб’єктивне тлумачення – це образне пояснення слова, яке 

будується як опис, що включає образні засоби мовної винахідливості. Подібні засоби 

мовної винахідливості можна прослідкувати на прикладі анекдоту (254). Мова йде 

про те, що в Кьольні Іслам став популярною релігією. В канві анекдоту слово «Islam 

(іслам)» трансформується у нове значення «is lahm» (паралізований, знесилений, 

неспроможний, млявий, повільний), що застосовується до кельнських трамваїв «die 

KVB (Straßenbahn)», до біржі праці «das Arbeitsamt», а також до футбольної команди 

Кельна «der 1. FC Köln». Слід зазначити, що в даному прикладі відбувається 

редукування букви «t» у допоміжному дієслові «ist», після чого залишається тільки 

«is». Ми також отримуємо інформацію про негативне відношення кельнців (німців) 

до об’єктів інфраструктури, що забезпечують їхню комфортну життєдіяльність і 

дозвілля. 

Отже, фонографічний рівень відображає мовні особистості, як ті, що 

продукують текст, так і ті, що його сприймають; репрезентує їхнє світобачення, 

філософські, морально-етичні, культурологічні та інші настанови. Це поєднання 

об’єктивного і суб’єктивного в фонографічному значенні наділяє останні 

смисловими якостями і перетворює фонографічні прийоми у стимули формування 

підтекстових смислів. У результаті аналізу звукової організації текстів 

німецькомовних анекдотів виявлено, що шиболет, звуконаслідування, омофони та 

графони мають найбільшу продуктивність, тому що підсилють значеннєвість 

комічного смислу анекдоту, одночасно допомагаючи у створенні стереотипного 

образу представника етнічної спільноти.  

 

3.2.2. Лексико-семантичні прийоми актуалізації етнокультурних 

стереотипів. Формуванню стереотипного образу представника німецькомовної нації 

сприяє як варіативність контекстуальних смислів, так і досить різноманітний набір 

мовних прийомів, таких як полісемія та омонімія (омоніми, омографи), антономазія, 

каламбур, катахреза, лексичний еліпс, метафора, метонімія, оказіоналізми та 

неологізми, оксюморон, повтори, сілепс та евфемізми. Найяскравіші приклади 

вживання засобів лексико-семантичної категорії пов’язані з використанням полісімії. 

Прикладом стає анекдот (255), у якому багатозначна лексема schießen розуміється як 
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дія, яка виконується через застосування як вогнепальної, так і холодної зброї (лука). 

Проте, обидва учасники дії, швейцарські мисливці, використовуючи лук для 

стрільби, сподіваються на те, що їх постріли хтось почує.  

В анекдоті (256) відбувається коливання значень у характеристиці німецького 

міста Лейпциг (Додаток М). Це місто ярмарків, а коли немає ярмарків, то це просто 

святе місто. У анекдоті створюється ефект сприйняття лексеми у двох значеннях 

водночас, комізм заснований на полісімії дієслова «fasten». З одного боку, дієслово 

«fasten» розуміється як дотримання святого поста, а з іншого – голодної дієти. 

Анекдот (257) використовує багатозначну лексему «die Flasche», яка, з одного боку, 

має значення «пляшка», а з іншого – «невдаха». Таким чином, імпліцитно ми 

отримуємо характеристику стереотипного образу німецької футбольної команди 

«Bayern München» як невдах. 

В анекдоті (258) мова йде про те, що баварці скупі й живуть переважно на гроші, 

що залишені туристами (зароблені на туристах). У даному анекдоті дієслово 

«ernähren» полісемічне. Залежно від контексту воно може мати значення «годувати, 

харчуватися», а також і «утримувати». Анекдот побудований на помилковому 

сприйнятті школярем значення слова, що змушує його сприймати баварців як 

людожерів.  

Полісемія використана у анекдотах (259) та (260). У першому анекдоті дієслово 

«scharf» може мати значення «stark gewürzt (гострий)», а також «deutlich, klar 

(чіткий, ясний)» – фрізи посипають телевізор перцем для того, щоб картинка стала 

чіткішою, що з одного боку, вказує на їхню однобокість сприйняття лексики, а з 

іншого, формує передумови для створення комічної ситуації. Слід зазначити, що 

даний прийом досить часто використовується для створення стереотипних ситуацій, 

у яких піддаються висміюванню ціннісні характеристики представників 

немецкомовной нації. Схожа ситуація спостерігається у іншому анекдоті, де жителі 

Остфрізландії, бажаючи захистити себе від СНІДу, ходять нахиленими, тому що 

вони розуміють дієслово «vorbeugen» в одному з його значень «нахиляти вперед 

(голову, тулуб)», не застосовуючи необхідного для даної ситуації другого значення 

дієслова «запобігати, попереджати»  



171 

 

Слід зазначити, що стилістичний прийом полісемії використовується у 

німецькомовних анекдотах для того, щоб показати дурість, примітивність 

сприйняття дійсності представниками тієї або іншої націй, анекдот (261).  

Омоніми. Омонімія – це звуковий збіг різних мовних одиниць, значення яких не 

пов’язане одне з одним [171; с. 285]. Вона характерна не тільки для лексичного рівня, 

але й орфографічного, словотворчого, фонетичного, морфологічного, синтаксичного. 

З виділених у лінгвістичній літературі типів омонімів, що використовуються як 

прийом комізму, у текстах анекдотів нам зустрілися: повні лексичні омоніми, 

неповні лексичні омоніми, омофони, міжмовні омоніми (пароніми). Розглянемо ці 

типи докладніше. 

Повні й часткові лексичні омоніми. У анекдоті (262) обігрується омонімія слова 

«Watt», з одного боку, як одиниці виміру потужності в Міжнародній системі 

одиниць, а з іншої, як переривчаста низка мілководних морських ділянок – ваттів 

біля берегів Нідерландів, Німеччини й Данії, частині акваторії Північного моря. 

Тому у відповіді стає зрозумілим, що слово «Watt» сприймається комунікантами в 

різних значеннях. 

Комічна ситуація анекдоту (263) заснована на обігруванні омонімічного 

утворення стійкого вислову німецької мови «zum Entwickeln geben (віддати на 

проявлення)» і неправильному розумінні фрізами поняття «die Entwicklungsländer». 

Вони вважають, що в країнах, що розвиваються, проявляють плівки й роблять 

фотографії. Таке дослівне сприйняття дає підстави для створення стереотипного 

образу фріза. 

Міжмовні омоніми (пароніми). Міжмовними омонімами є слова різних мов, що 

подібні за звучанням і написанням, але не співпадають за значенням. В анекдоті 

(264) комічність ситуації заснована на мовностилістичному прийомі міжмовної 

омонімії, де італієць намагається попередити швейцарця про те, що летить цегла 

«Come stai (Kommt Stein)». Вимовлена італійцем фраза «Come stai» має в італійській 

мові значення «Як справи?», на яку швейцарець відповідає «Danke, mir geht's gut 

(Спасибі, у мене все добре)». Не слід забувати й про той факт, що у Швейцарії 

італійська мова є офіційною, нею розмовляють 6,5% швейцарців, тому швейцарець 

не звернув увагу на той факт, що італієць намагається говорити з ним німецькою 
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мовою, однак з дуже сильним акцентом, що привело до відповідного міжкультурного 

непорозуміння між представником Швейцарії й Італії. Як приклад міжмовної 

омонімії наведемо, анекдот (265). Причиною зніяковілості Федерального радника 

Швейцарії Оги став збіг звучання слів «bellen» у німецькій і в італійській мовах. 

Досить часто фонологічний рівень у текстах анекдоту має проступає через 

використання прийомів порушення вимовної норми – пароніми, шиболет, 

спунерізми. 

Пароніми. У якості фонологічних засобів в анекдоті зустрічаються також 

графони і пароніми. Так, у жарті (266) слова-пароніми «І – Ei, Egg –Eck, Corner –

Koaner», є зрозумілими баварцю на його діалекті. За допомогою них він намагається 

довести мовне споріднення між англійською мовою й баварським діалектом. В 

анекдоті (267) паронімом є заборонний напис на табличці «Zutritt verboten!», що 

німець неправильно інтерпретує, підімніючи звук «t» звуком «d», що є зовсім 

звичним явищем для представника німецькомовної нації. Результатом стає поява 

нового значення вивислову «Утрьох заборонене (zu dritt verboten)». 

Спунеризми. Порушення норм і поява фонетичного ланцюжка з різних причин 

призводять до виникнення спунеризмів. Суть спунеризмів полягає в перестановці 

початкових звуків у словах цілої фрази, у результаті чого виникає фраза з новим 

смислом. Емоційність створюється тільки в тому випадку, коли помилково 

виголошена форма збігається з іншим словом, яке можна по-іншому сприйняти, 

виходячи із контексту ситуації. Наприклад, в анекдоті (268) жінка намагається 

побудувати речення з використанням запозичених у німецькій мові латинських слів 

«Legalität» і «Brutalität», але зовсім не розуміє їхніх значень, що призводить до 

комічної ситуації. 

Обов’язковою умовою емоційного впливу спунеризму на адресата є спільність 

тезаурусу адресанта й адресата. Тільки в цьому випадку емоційна інформація буде 

зрозумілою, прийнятою та поцінованою. У анекдоті (269) вчитель робить перекличку 

дітей і ненавмисно вимовляє ім’я й прізвище німецького хлопчика «MICHAEL 

MAIER» у співзвуччі з іменами турецьких дітей «Mi Cha Elma Ier». В анекдоті (270) 

висміюється дурість остфрізських поліцейських, які, з одного боку, не знають 

міжнародних абревіатур на номерних знаках, а, з іншого боку, намагаються по-
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своєму тлумачити цю абревіатуру, мимоволі створюючи спунеризм за допомогою 

підміни букви «k» на «g» і «p» на «b» , в результаті чого утворюється нове слово 

«Griminalbolizei». 

Абревіація. Анекдоти представляють собою як мовленнєве, так і письмове 

джерело одержання інформації, тому не дивно, що такий словотворчий спосіб 

утворення й усікання слів, як абревіація, здобув популярності у текстах 

німецькомовних анекдотів. Абревіація представлена декількома способами: 

1. Скорочення, що складаються із заголовних букв, які позначають фразу. В 

анекдоті (271) такою абревіатурою є скорочення від «Acquired Immune Deficiency 

Syndrome» – «AIDS». Комічна ситуація представлена обігруванням незнання даного 

поняття австрійцями.  

2. Скорочення, що складаються з усічених слів, які входять до вихідного 

словосполучення або з усічених компонентів вихідного складного слова. Так, в 

анекдоті (272) обігрується розуміння швейцарським політиком абревіацій «Dr.– und 

Prof.–Titel» як чогось, що вселяє довіру, говорить про освіченість, рівень інтелекту. В 

анекдоті Адольф Огі згодний на додавання перед своїм іменем абревіатури, що не 

несе ніякого значеннєвого смислу «Adolf Ogi, RSK!», яка фактично означає лише 

назву школи «Realschule Kandersteg», але звучить вагомо і викликає певний пієтет у 

навколишніх людей. 

3. Скорочення, що складаються із заголовних букв і цифр, які позначають слова, 

фрази або речення. В анекдоті (273) використовується скорочення фрази «3.v.l.», що 

позначає «dritten. von. links.». Уживання даного скорочення обумовлюється 

намаганням автора дати пояснення читачеві. В іншому випадку Штойбера 

(німецького політика, який був головою партії ХСС і прем’єр-міністром Баварії), 

читачі можуть переплутати зі свинею.  

Використання подібних абревіацій призводить до інтернаціоналізації скорочень, 

вони заміняють слова, речення й фрази, також можуть містити в собі букви, цифри й 

розділові знаки. Завдяки застосуванню цього прийому анекдот набуває елементи, які 

відображають сучасну дійсність, є актуальними для всіх віків і поколінь. Скорочення 

додають емоційності й експресивності анекдотичному тексту. 
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Гіпербола. Гіпербола – це троп, що полягає в сильно перебільшеному вираженні 

почуття, думки або факту. Так, в анекдоті (274) ми стаємо свідками перебільшення 

того факту, що швейцарці дуже повільні, звичайно ж, це є гіперболізованим явищем. 

Не менш перебільшеним є образ фріза. У анекдоті (275) він з’являється в образі 

людини, у якої замість ніг – ласти «die Schwimmflosse» і гак «der Enterhaken», через 

що він завжди при ходінні видає звук «platsch-klick-platsch-klick...». Таке упереджене 

відношення німців до фризів обумовлюється тим, що вони, на відміну від 

германських племен, які мешкали на південь від низов’їв Рейну, жили своїм життям, 

відмінним від життя на територіях, підвладних Римській імперії. Жителі маршів 

займалися розведенням великої рогатої худоби. Здавна існували прядіння вовни й 

ткацтво. Хоча родючість ґрунтів допускала заняття землеробством, останнє не 

розвивалося через часті повені. Також фрізи займалися здавна суднобудуванням і 

були кращими мореплавцями тих часів у Північному морі. Недарма частина фрізів 

переселилася разом з англосаксами. Історія мореплавства в Північному (Фрізькому) 

морі свідчить про те, що досвід кораблебудування й судноводіння накопичувався 

століттями ще до приходу римлян [7]. 

Жаргонізми \ Вульгаризми. Будь-яка мова соціальна за своєю природою, й саме 

тому вона не може існувати й розвиватися поза суспільством. У будь-якій розвиненій 

мові одна і та ж думка може висловлюватися по-різному залежно від ситуації. 

Існують слова нейтральні, які є ядром мови й уживаються незалежно від сфери 

комунікації, і стилістично забарвлені слова, що використовуються в певних 

ситуаціях. Такі слова позначаються в словниках як нелітературні, або нестандартна 

лексика.  

Розглядаючи нестандартну лексику, слід урахувати існування функціонального 

й експресивного стилів. Функціональний стиль, уперше запропонований лінгвістами 

празької школи, може бути визначений як «сукупність мовних засобів, 

використовуваних у певному середовищі спілкування з певною метою, саме до нього 

відноситься жаргонна лексика. Жаргоном уважається мова певних професійних груп, 

що доступна для розуміння тільки їм. Так, у анекдоті (276) показано, що 

обвинувачувані не володіють юридичною лексикою й вислів «für die Verteidigung 
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selbst zu sorgen!» є для них незнайомим, тому вони розуміють його дослівно, що 

призводить до комічного ефекту. 

Експресивний стиль виділяється на основі певних емоційно-ситуативних 

критеріїв і визначається як традиційна сукупність мовних засобів для експресивного 

рівня спілкування – нейтральний стиль, знижений стиль [142, c. 46]. До даного стилю 

можна віднести вульгаризми. Через свій грубий і непристойний характер 

вульгаризми однозначно відносять до нестандартної лексики. Вони мають у собі 

значення, що визначається як табу з погляду стандартної німецької мови, однак, не 

дивлячись на це, вони зустрічаються в багатьох анекдотах. Переважно такі слова 

застосовуються для висловлювання відношення до того або іншого представника 

етносу, а також вираження емоційного стану. В анекдоті (277) показане відношення 

баварців до берлінців, які при всьому своєму бажанні не можуть стримати ненависть 

до них. З одного боку, вони говорять про те, що вони не мають расової ненависті 

«Rassenhass», але в той же час звертаються до берлінця «Du Saupreuß», «Du 

damischer...», використовуючи вульгаризми. У даному анекдоті також зустрічається 

такий синтаксичний прийом, як апозіопезис. У прикладі (278), крім вульгаризмів, 

також використаний прийом капіталізації, що додає експресивності, а також 

демонструє відношення німців до австрійців. Хотілося б також додати, що ім’я 

«KERL» є одним із найбільш популярних антропонімів Австрії. 

В анекдоті (279) німець має погане знання англійської мови, і уточнюючи, який 

саме стейк він хотів би скуштувати (в анекдоті «bloody»), він і не зрозумів, що вжив 

вульгаризм «чортовий», після чого офіціант уточнив також із застосуванням 

вульгарної лексики «Do you want some fucking potatos with it?». У даному анекдоті ми 

спостерігаємо, як ненавмисно, так і навмисно відбувається використання вульгарної, 

нестандартної лексики. В анекдоті (280) використання вульгаризмів допомагає нам 

уявити яскравий образ шваба, який має у своєму арсеналі особливі лайливі слова 

«Saudackel (брудне слово, особливо у Швабії: дуже дурна людина)», що 

використовуються тільки представниками даної етнічної групи, які мають особливу 

діалектну говіркув, для якї характерне додавання до всіх слів суфіксу –le 

«Schwobeländle». Крім того, це демонструє рівень його інтелектуального розвитку. 
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Лексичний повтор / Дериваційний повтор. Категорія повтору розглядається як 

універсальна мовна категорія, що організовує процес комунікації, охоплює 

психологічний, лінгвістичний та комунікативно-прагматичний аспекти 

комунікативної діяльності, бере участь у реалізації інформативної, експресивної 

функцій текстів. Для аналізу повторів опорних, ключових рядів тексту виділяють 

такі типи: 1. Повтори спільнокореневих слів із найменшими змінами семантики, але з 

можливостями позиційних змін. До цього типу зараховують три види: 1) точний, або 

повний повтор; 2) парадигматичний повтор; 3) дериваційний повтор (змінює спосіб 

творення слів); 2. Повтори з різнорідністю лексико-семантичною й позиційною: 1) 

синонімічний повтор; 2) антонімічний повтор; 3) перифрастичний повтор; 4) 

гіпонімічний повтор; 5) омонімічний та неонімічний повтор; 6) паронімічний повтор; 

7) семантичний повтор; 3. Повтори граматичні в тексті з послідовним і паралельним 

зв’язком: 1) анафоричний займенниковий повтор; 2) граматичний повтор засобів 

вираження кожної з п’яти категорій: учасників комунікативного акту, учасників 

подій, події, часу (і виду), простору й оцінки (раціональної та ірраціональної, 

аксіологічної). Ірраціональна (аксіологічна) оцінка користується також і звуковим 

повтором (звуковим символізмом) [319]. Навмисне повторювання слова або вислову 

підсилює психологічний і естетичний ефект висловлювання. Так, анекдот (281) 

заснований на навмисному повторенні слів «geht» і «geht nicht». Даний прийом 

допомагає зробити висновок про технічну освіченість, граммотність фрізів. У 

анекдоті (282) повтор і капіталізація фрази «NIE WIEDER BOHNEN VOM ALDI!!!!» 

підсилює психологічний ефект висловлення. 

В анекдоті (283) засобами комічного обігруються ті приналежності, якими 

володіють представники трьох націй: австрієць, німець і американець. Таке 

обігрування стає можливим при використанні в німецькомовному анекдоті 

дериваційного повтору, що є синтаксичною фігурою, видом повтору, при якому 

повторюється не все слово, а тільки його корінь. У даному анекдоті використані 

дериваційні повтори таких слів як: «Deutschland! ... land ... land ...», «Österreich! ... 

reich ... reich ...», і «United States! ... ates ... aids ... AIDS ...», також дані повтори 

супроводжуються коментарями. Німці пишаються своїм землями, австрійці – своїм 

багатством. Стосовно американця, то зі слова «States» виокремлена частина «ates», 
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що стає омофоном «aids», який за допомогою прийому капіталізації набув форми 

абревіатури «AIDS», що і є пуантом для даного анекдоту. 

Гомеотелевт (гомеологія). Крім повторів, у німецькомовних анекдотах 

зустрічається такий прийом, як гомеотелевт або гомеологія, що є поєднанням у 

межах однієї фрази, у безпосередній близькості, слів з однаковою фінальною 

частиною (суфіксом, закінченням або їхнім сполученням). Так, в анекдоті (284) 

відбувається повторення кінцевої основи «reicher» у складних словах «Stadtstreicher, 

Landstreicher, Österreicher», що дає підставу для створення комічного ефекту, з 

одного боку, а з іншого – можливість уявити образ австрійця. 

В анекдоті (285) також використано прийом гомеотелевта. У даному тексті 

відбувається повтор останньої частини слова «–mus», що дозволяє створити 

стереотипний образ фріза та його уявлення про те, який день є для нього найбільш 

прекрасним. 

Каламбур. Фігура, заснована на значеннєвому поєднанні в одному контексті або 

різних значеннях одного слова, або різних слів (словосполучень), які звучать 

однаково або приблизно подібні за звучанням. Каламбур побудований на обігруванні 

лексичної багатозначності або омонімії. В анекдоті (286) каламбур заснований на 

висловлюванні тренера швабської національної команди, яка добре зіграла, «Jungs, 

ihr wart großartig. Ihr habt Euch jetzt eine Erfrischung verdient», де під словом «eine 

Erfrischung» розуміються освіжаючі напої, закуски й інші складові. Однак тренер 

втілює у вислові пропозицію відкрити вікно. 

Досить частотними є випадки використання в анекдоті мовного каламбуру. Таке 

явище спостерігається в анекдоті (287) і має так зване «конвенційне» підґрунтя. 

Непорозуміння учасників анекдотичної ситуації полягає в паралельному вживанні 

територіальних синонімів «Fahrkarte» та «Billett», один з яких входить до вокабуляру 

стандартної німецької мови, а інший є лексемою швейцарського літературного 

варіанта зазначеної мови. Наполягання швейцарського учасника діалогу на 

використанні німецьким громадянином лексеми «Billett» доведене до абсурду, а тому 

свідчить про нетолерантне відношення швейцарців до інших носіїв німецької мови. 

Згадана композита «Fahrkartenschalter» містить у своїй структурі синонім із 

літературної німецької мови. Така ж ситуація спостерігається в анекдоті (288), коли 
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каламбур побудований на підгрунті антонімії «runde Räume» і «in die Ecken 

scheißen». 

Каламбури бувають побудовані на обігруванні лексичної багатозначності або 

омонімії. У анекдоті (289) каламбур представлений на рівні омофонії. Мова йде про 

пару, яка прогулюється набережною Цюріха, а зустрівши знайомих, вітають їх. На 

запитання чоловіка, хто ці люди, дружина називає два прізвища – Тоблер і Гайлер. 

На даному етапі адресант уявляє собі знамениту марку швейцарського шоколаду 

«Toblerone», назва якого походить від імені засновника даної марки Жана Тоблера. 

Однак прізвище Гайлера чоловіку невідоме. Прийом каламбуру спрацьовує на рівні 

збігу вимови з формою порівняльного ступеня прикметника «geiler» «найбільш 

похітливий, найбільш класний, найбільш блаженний», що, у свою чергу, є омофоном 

до вищезгаданого прізвища.  

В анекдоті (290) каламбур відбивається на рівні слів «Keiner, Niemand und 

Doof», які в даному анекдоті є, з одного боку, власними іменами, а з іншого, 

збігаються із займенниками «keiner, niemand» і прикметником «doof», являючись 

повними омонімами до вище позначених іменників. 

Іншомовні вкраплення (кальки). Спосіб створення нового слова 

використовується, якщо транскрипція (чи транслітерація) за певних причин 

небажана чи неможлива. Введення неологізму – найбільш відповідний шлях 

збереження значення змісту та колориту реалії: шляхом створення нового слова (чи 

словосполучення) іноді вдається досягнути майже такого ж ефекту. Такими новими 

словами можуть бути, в першу чергу, кальки та напівкальки. 

Калька – запозичення шляхом буквального перекладу – дозволяє перенести в 

мову перекладу реалію при максимально повному збереженні семантики. Однак 

збереження семантики не означає збереження колориту, оскільки частини слова 

передаються засобами мови перекладу. Напівкалькування являє собою часткове 

запозичення слів та висловів, які складаються частково з елементів вихідної мови, 

частково з елементів мови отримувача. В анекдоті (291) комічність ситуації полягає в 

тому, що австрієць зробив замовлення в «Mc-Drive», мережі американських 

ресторанів швидкого харчування й ужив у своєму мовленні німецьке слово «Hendel 

(смажена курка)», після чого в нього уточнюється замовлення, однак із уживанням 
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слова англійською мовою «Chicken (курка)». Слово «Chicken» є для австрійця 

омофоном до німецького слова «schicken (посилати, відправляти)», що є каламбуром 

у даній ситуації. Дана ситуація дає підставу думати, що австрійці не володіють 

іноземними мовами. 

Неологізм, оказіоналізм. Нові найменування та значення у лексикології 

називають терміном «лексичні інновації». Однак деякі з них являють собою лексичні 

«одноденки», оказіоналізми, під якими розуміють слова та вирази, створені автором 

для термінових, моментальних потреб комунікації, для більш точного та образного 

висловлювання його думки. Оказіоналізми, зазвичай, не закріплюються у лексико-

семантичній системі мови та зникають. Більш вагомими за своїм значенням для 

стану лексики сучасної мови є неологізми. У лінгвістиці існують спеціальні критерії, 

що дозволяють відрізняти оказіоналізми від неологізмів як лексем, що 

характеризуються частотним вживанням у різних джерелах, не потребують 

особливих контекстів для реалізації свого значення та володіють словотвірними 

дериватами. Так, неологізмом анекдоту (292) є поняття «Solidaritätszuschlag» 

(надбавка на додану вартість та податку, яким обкладались корпорації, з метою 

отримання додаткових коштів для покриття витрат, що були пов’язані з об’єднанням 

Німеччини), який обурює представника Західної Німеччини . Ще одним неологізмом 

є слово «die WC-Ente», анекдот (293). Комічність ситуації полягає в тому, що фрізи 

не знають, що це назва миючого засобу для унітазів, тому вони відвідують туалет 

завжди зі шматочком хліба, щоб погодувати туалетне каченя. 

Оказіоналізм – авторський та індивідуально-авторський неологізм, створений 

згідно існуючих у мові непродуктивних словотвірних моделей і використаний 

винятково в умовах певного контексту, як лексичний засіб художньої виразності або 

мовної гри. Оказіоналізми звичайно не отримують поширення й не входять у 

словниковий склад мови [250]. Німецькомовні анекдоті багаті на вживання 

оказіоналізмів, зокрема, в анекдоті (294) оказіоналізмом є слово «Schwitzerdeutsch», 

що перекладається як «спітнілий німецький». В анекдоті (295) оказіоналізм 

«Freiwilliger Solidaritäts-Zuschlag-Ost» є лексичним засобом експресивної виразності. 

Цей вислів також має історичне і економічне підґрунтя. 
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Оказіоналізм «Knoblauch-Nuss und Döner-Traube» в анекдоті (296), побудований 

на реаліях, не знаючи яких, неможливо зрозуміти причини глузування. Необхідно 

знати той факт, що в Німеччині проживає дуже багато турків, які привнесли в 

німецьку культуру деякі кулінарні звички свого народу. 

У німецькій мові оказіоналізми утворюються згідно з існуючим у мові 

словотворчими моделями, словоскладанням, субстантивацією тощо. В анекдоті (297) 

демонструється дурість австрійців на прикладі блондинки й оказіонального вислову 

«Nicht die Dümmste!», де слово «die Dümmste» було утворене від прикметника 

«dumm» шляхом субстантивації даного прикметника. В анекдоті (298) використаний 

прийом словоскладання для створення оказіоналізму «Nelkenheini (Гвоздика Хейни)». 

Фріз обурений тим, що його сусід може назвати свою дочку «Rosemarie», а він не 

може так назвати свою «Nelkenheini». Слід зазначити, що оказіоналізми зазвичай не 

отримують поширення й не входять у загальновживаний вокабуляр мови. Вони 

винятково контекстуально обумовлені. 

Катахреза. Катахреза – троп, пов’язаний з уживанням слів у значенні, що їм не 

належить, часто виступає як гіперболічна метафора. Тобто, це поєднання в одній 

синтагмі двох або декількох несумісних, але не контрастних слів. В анекдоті (299) 

несумісними словами є «Expressbrief» і «vom März vergangenen Jahres..», тому що 

Expressbrief – лист, що має бути доставлений якомога швидко, максимум наступного 

дня, а не у березні минулого року. 

В анекдоті (300) вживаються 4 види різних ігор, які є несумісними одна з 

одною, як: «Mensch-ärgere-Dich-nicht (Лудо – є класичною настільною грою серед 

німців)», «Halma (Халма – настільна, логічна гра на квадратному полі розміром 8x8 

(10x10) клітинок)», «Schach (шахи)» і «Fußball (футбол)», про назви останніх двох 

ігор ми здогадуємося завдяки ключовій лексиці, що використана в них «Schach! 

(шах)» і «Elfmeter (одинадцятиметровий пенальті, штрафний удар)». В анекдоті 

(301) катахрезою є сполучення в одній синтагмі двох несумісних, але не контрастних 

слів, таких як «etwas hübsches mit Lawinengefahr (щось миле з лавинною 

небезпекою)». За тим же принципом побудований анекдот (341). В анекдоті (303) 

обігруються стереотипні образи двох представників Німеччини. «Wessi» – образ 

гордовитої, зарозумілої людини й «Ossi», завжди безробітного. За допомогою 
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мовного прийому катахрези в останньому реченні пропонується варіант образу того, 

хто міг би виникнути при поєднанні вище представлених двох образів «Einen 

arroganten Arbeitslosen (зарозумілий, гордовитий, безробітний)».  

Лексичний еліпс (порушення морфологічної сполучуваності компонентів). У 

німецькомовних анекдотах досить частотним є створення комічного ефекту за 

допомогою лексичного еліпса, тобто усікання складного слова. У німецькій мові 

«мозоль на нозі» позначається німецьким словом «Hühnerauge». Дане слово в 

анекдоті (304) було обігране за допомогою мовного прийому лексичного еліпса. 

Складне слово було поділено на його складові «Hühner (кури)» і «Auge (око)», що 

дало фрізським ученим підстави говорити про те, що мозоль на нозі також може 

зустрічатися й на голові, правда у курей. За допомогою вищеописаного прийому 

показується дурість фрізських учених.  

У анекдоті (305) також змальований образ фріза-дурня, тому що, побачивши 

«Gummibaum (каучукове дерево, фікус)», він не розуміє, як воно може мати дітей, 

розмножуватися. У пуанті обігрується перша частина складного слова 

«Gummibaum», що має значення «гума, кондом». Отже, у нижчеподаному анекдоті 

також використаний прийом лексичного еліпса.  

В анекдоті (306) фріз давить навесні сливу для того, щоб зібрати врожай синіх 

слив «blaue Pflaumen». У даному анекдоті образ фріза поданий як стереотипне 

уявлення про тупість представників цих меншин, когнітивний процес сприйняття 

інформації яких виглядає примітивно – дослівне і послідовне сприйняття 

повідомлення . 

Метафора. Серед лексичних засобів, які репрезентують стереотипи тієї чи 

іншої мови, уявляються найбільш цікавими метафорами. Традиційно під метафорою 

розуміється прийом або механізм мови, що проявляється у вживанні слова, яке 

позначає певний клас предметів, явищ тощо, що є необхідним для характеристики 

або найменування об’єкта, що входить до іншого класу, або найменування іншого 

класу об’єктів, анологічного даному в будь-якому відношенні. У розширеному 

розумінні термін «метафора» застосовується до будь-яких видів вживання слів у 

непрямому значенні. Власне метафори структурують наше сприйняття, наше 

мислення, наші дії. Відповідно, сутність метафори полягає в осмисленні і 
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переживанні явищ одного роду в термінах явищ іншого роду. Так, гарячі жінки 

«heißen Frauen» метафорично асоціюються з гарячими стравами, задля чого у тексті 

анекдоту використовується німецьке слово «Topflappen», анекдот (307). 

Тим самим поняття упорядковується метафорично, і, отже, мова теж 

упорядковується метафорично. Слід додати, що метафора не обмежується лише 

сферою мови, тобто сферою слів: самі процеси мислення людини значною мірою 

метафоричні. Саме це мається на увазі, коли йдеться про те, що понятійна система 

людини упорядковується і визначається метафорично. Метафори як мовні вислови 

стають можливими саме тому, що існують метафори в понятійній системі людини. В 

тексті анекдоту (308) представлена дворівнева метафора, що базується на понятійній 

системі людини: вічний двигун як прилад «ein Perpetuum mobile», який ніколи не 

зупиняється, та представник Швабії відомий як жадібна людина. Отже, центральна 

теза Sandig B. полягає в тому, що метафори полегшують процес мислення, надаючи 

нам емпіричні рамки, всередині яких ми можемо засвоювати новонабуті абстрактні 

стереотипи [230, с. 35]. Мозок шваба асоціюється з іржею, з використанням конотації 

«застарілий, закостенілий», анекдот (309). 

Метафора працює також на категоріальному зсуві, тому що джерело метафори – 

помилка в таксоніміі об’єктів [3]. Метафора – когнітивне явище, що відноситься до 

універсальних гносеологічних механізмів і до сфери подання знань на 

концептуальному рівні. Для сприйняття анекдоту (310) адресат має володіти 

концептуальними фоновими знаннями: Мюнхен є культурно-розважальним центром 

Європи, Гамбург є одним із найбільших портових міст Європи, а Кельн відомий 

стравами національної кухні. 

Метафори як мовні вислови стають можливими саме тому, що існують 

метафори в концептуальній системі людини. Ці когнітивні метафори створюють 

аналоги і асоціації між сформованими концептуальними категоріями, породжуючи 

приватні мовні метафори. Універсальний характер слід розуміти як наявність цього 

механізму у свідомості будь-якої людини, незалежно від мови, якою вона говорить. 

Метафоризація заснована на людській здатності порівнювати, асоціювати, і таке 

порівняння відбувається відповідно до людських масштабів знань і уявлень. В 

анекдоті (311) така здатність призводить до створення комічного ефекту стосовно 
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порівняння чоловіків і жінок. Тип розширеної метафори зустрічається у анекдоті 

(312) з використанням прийому персоніфікації. 

Метонімія. Метонімія – троп або механізм мови, що полягає в регулярному або 

оказіональному перенесенні назви з одного класу предметів або одиничного об’єкту 

на інший клас чи окремий предмет, який асоціюється з даним за суміжністю, 

залучений до однієї ситуації. Явище метонімії в німецькомовному анекдоті 

допомагає створенню комічного ефекту завдяки своїй спорідненості за асоціативною 

ознакою. В анекдоті (313) зображується необізнаність фріза в музичних 

інструментах, а гумористичний ефект досягається через метонімічне порівняння 

музичних інструментів (за формою) з батареєю опалення й вогнегасником. В 

анекдоті (314) мова йде про те, що, якби зєднати 10 баварців, то вийде аеродинамічна 

труба, тобто дурість, пустоголовість баварців представлена за допомогою 

метонімічного порівняння порожнистої труби з порожнім мозком баварця. У 

анекдоті (315) за допомогою прийому метонімії відбувається згладжування 

експресивної конотації останнього речення «Der Erfolg liegt klar auf der Hand». 

В анекдотах (316) і (317) представлені образи представників західної й східної 

Німеччини Ossi і Wessi. Для розуміння першого анекдоту необхідно знати, що Ossi 

дуже люблять банани, й це досить часто стає об’єктом висміювання, тому в даному 

анекдоті образ Ossi асоціюється з образом мавпи «die Affen» по відношенню 

«асоціації по суміжності». В анекдоті (317) суміжними поняттями є «Wessis» і 

«Melkkühe», тому що Wessi обкладають більшою кількістю різного роду податків для 

підтримки й забезпечення нормального життя Ossi. У анекдоті (318) обігрується 

невеликий розмір грудей жінки за допомогою метонімічного вживання німецького 

слова «Höckerli (горбки)» замість слова «der Busen».. 

Образ фріза і його інтелектуальні здібності є постійним предметом глузування 

німців, що випливає з анекдоту (319). Слово «dumm-dumm-Geschosse (куля дурка)» є 

метонімією до характеристики фріза як дурня. У наступному анекдоті (320) 

обігруються міжнаціональні відносини між австрійцями й німцями. Ворожість одних 

до інших проявляється у вживанні речення «Schau mal, da kommt wieder der Hund mit 

den zwei Arschlöchern!», де метонімією є вислів «zwei Arschlöchern» відносно до 

австрійців. 
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Антономазія. Вид метонімії, троп, що полягає у вживанні імені літературного 

героя або історичної особи замість позначення риси характеру або зовнішності, які 

характерні для цієї особи. Антономазія – явище, що здавна привертає до себе увагу 

дослідників. Проте, цей термін трактується досить неоднозначно. У «Словнику 

лінгвістичних термінів» О. С. Ахманової наведено три можливих значення цього 

терміна: 1. Позначення особи словом, що має відвернене значення властивої або 

приписуваної даній особі якості. Наприклад, нечистий замість чорт, диявол, домовик. 

2. Троп, що використовується в метафоричному застосуванні власного імені для 

позначення особи, наділеної властивостями первісного (широко відомого з 

літератури, історії тощо) носія цього імені. Наприклад, Морфей замість сон, Отелло 

замість ревнивець, Дон Гуан замість хтивий і т.п. Як приклад, наведемо анекдот 

(321), в якому швейцарський можновладець Огі хоче купити CD диск, однак не 

пам’ятає, як він правильно називається й вимовляє назву із застосуванням 

антономазії: «Pavarotti singt wie ein Hund». У цьому випадку для вірного тлумачення 

даного анекдоту також необхідно володіти фоновими знаннями про те, що ім’я 

«Vivaldi» є омофоном до вислову «wie Valdi», де під іменем «Valdi» розуміють 

популярну кличку собак. 

3. Фігура мовлення, що полягає в описовому позначенні особи. Наприклад, 

переможець під Аустерліцем, переможений при Ватерлоо замість Наполеон [245, 

с. 50]. У процесі розуміння анекдоту (322) ми отримуємо інформацію про те, що 

межа між геніальністю й шаленістю перебуває біля Куфштайна, де під геніальністю 

«Genie» ми розуміємо Баварію, а під шаленістю «Wahnsinn» – Австрію. Розглядаючи 

даний анекдот, варто не забувати про протистояння між представниками двох 

німецькомовних держав. 

Як видно з наведених дефініцій, у всіх трьох визначеннях акцент робиться на 

функції опису властивостей об’єкта. У першому випадку ці властивості шляхом 

конверсії стають позначенням об’єкта, його ідентифікатором, тобто виражені 

експліцитно. У другому випадку властивості не виражені експліцитно, однак також 

характеризують об’єкт, тому що вони закріплені за даним іменем. У третьому 

випадку мова знову йде про певні характеристики або властивості об’єкта, але важко 

розмежувати описово його визначення між антономазією та перифразом [112]. 
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Оксюморон. Оксюморон – літературно-поетичний прийом, що полягає у 

поєднанні протилежних за змістом, контрастних понять, які разом створюють нове 

уявлення. Особливість оксюморона полягає у сполученні різко контрастних, 

протилежних за значенням слів, внаслідок чого утворюється нова смислова якість, 

несподіваний експресивний ефект. Вживають оксюморон здебільшого у розмовно-

побутовій мові, тому його нерідко можна зустріти в текстах анекдотів. У 

німецькомовних анекдотах часто обігрується в різних ситуаціях не тільки дурість 

фризів, але і їхня неосвіченість. В анекдоті (323) східний фриз прийшов у книгарню й 

говорить про те, що хотів би мати глобус Східної Фрізландії. У даному анекдоті 

контрастними словами є «der Globus» і «Ostfriesland», що загалом сприяють 

утворенню зовсім іншого поняття. В анекдоті (324) обігрується недалекість австрійця  

- вислів австрійця, що Вертерзеє не є крутим, стрімким «So steil ist der Wörtersee doch 

gar nicht!». Такий умовивід пов’язаний з тим, що австрієць думає, що на водних 

лижах катаються подібно до гірських лиж, а тому для катання необхідний крутий 

схил. В анекдоті (325) також представлена подібна ситуація, тільки на прикладі 

фріза. Оксюмороном є словосполучення «abschüssigen See (круте, похиле озеро)». 

Досить часто в анекдоті підкреслюється відсутність в австрійців здорового 

глузду, як, наприклад, у ситуації анекдоту (326). Гумористичний ефект цього жарту 

будується на мовному прийомі оксюморону, що реалізований за допомогою таких 

слів, як «heisses Wasser» і «Einfrieren». Герої цього анекдоту збираються зберегти 

гарячу воду шляхом її заморожування. Вода не може водночас існувати в зазначених 

температурних станах. 

Оксюмороном анекдоту (327) є нове парадоксальне сполучення слів 

«Briefbombe (бомба в конверті) faxen». За допомогою даного поняття 

пдемонструється дурість фрізського терориста. У анекдоті (328) оксюморон «beim 

Schwimmen stauben» використаний для навмисного створення стилістичного ефекту з 

використанням протиріч. В анекдоті (329) використано сполучення слів із 

протилежним значенням – «runde Suppenwürfel (круглі кубики для супу)», що також є 

оксюмороном. 

Силепс (осцеляція – коливання) – це фігура, яка полягає в тому, що слово в 

контексті реалізує одночасно й пряме, і переносне значення («мерехтіння значень»). 
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В анекдоті використовується прийом силлепсу зазвичай для того, щоб висміяти 

когось, зокрема, австрійців. В анекдоті (330) ставиться питання про те, яка різниця 

між теорією й практикою. Теоретично австрійці можуть плавати, тому що вони 

порожні, а на практиці – ні, тому що вони не зовсім щільні (непроникні). Через 

уживання слів «hohl», «dicht» має прояв прийом силлепсу (осцеляції). У прикладі 

(331) прийом силлепсу (осцеляції) застосований до Віденської ратуші, де 

знаходяться службові приміщення бургомістра й муніципалітету. В тексті анекдоту 

наведена різниця між Віденським колесом огляду й Ратушею, причому значення 

німецького слова «die Nieten» коливається від позитивного до негативного. У 

анекдоті (332) бобслей є улюбленим видом спорту Ossi, тому що справа стіна, зліва 

стіна, і яка завжди йде під гору. «Mauer (стіна)» у даному анекдоті реалізує 

одночасно як пряме, так і переносне значення «Mauer (Берлінська стіна)». Крім того, 

відповідь на поставлене питання побудована із застосуванням такого явища, як 

синтаксичний еліпс. У прикладі (333) прийом силлепса представлений не на рівні 

слова або словосполучення, а на рівні всього тексту загалом. У анекдоті (334) фрізка 

червоніє, тому що розуміє вислів «der General erscheine mit seinem Stabe» не в 

прямому, а в переносному значенні. Прийом силлепсу працює на рівні слова «Stabe». 

В анекдоті (335) слово «sitzenbleiben» у контексті німецькомовного анекдоту 

реалізує одночасно й пряме, і переносне значення: 1) залишитися на другий рік (у 

класі) 2) не вийти заміж, залишитися старою дівою. На той час, в  анекдоті (336) 

ставиться питання про те, як вулиця Ріпербан (відома вулиця нічного життя 

Гамбурга) стала найбільш відомою у світі. Відповідь на поставлене питання 

будується на мовному прийомі осциляції. 

Cинекдоха. Різновид метонімії, що певним чином пов’язаний з кількістю – 

частина замість цілого, єдине замість множинного, і – навпаки. У анекдоті (337) в 

ролі цілого виступає слово «Kirschenernte (урожай вишні)», а в ролі частини 

«Kernkraftwerk (атомна електростанція (AЕС ))». У корені першого слова вжита 

така частина слова як «die Kirsche», а в другому «der Kern», на чому й побудований 

комічний ефект. 

Евфемізм. Евфемізм – слово або вислів, троп, що вживається для непрямого, 

прихованого, зокрема пом’якшеного, ввічливого позначення певних предметів, явищ, 
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дій, замовчування їхньої прямої назви (вже наявної при перейменуванні або логічно 

найбільш умотивованої при первинному найменуванні). Вживання евфемізмів у мові 

тісно пов’язане із намаганням замінити соціально або психологічно неприйнятні 

номінації на аналогічні, але з нейтральним значенням, тому евфемізми можна 

розглядати як естетично доцільні засоби передачі інформації [217].  

Причинами виникнення евфемізмів вважаються табу та заборони [41]. Мовне 

табу обумовлене соціальними чинниками, а тому відображає специфіку культурного 

та соціального розвитку суспільства. Багато сучасних евфемізмів завдячують своїм 

існуванням появою нових соціально-політичних доктрин, і, перш за все, – доктрині 

політичної коректності, що полягає в заміні образливої та потенційно образливої 

лексики, пов’язаної з расовою, релігійною, культурною чи сексуальною 

дискримінацією. Серед евфемізмів виділяють суспільно-естетичні (der Suizid замість 

der Selbstmord), соціально-моральні (vögeln замість ficken, andersherum замість 

homosexuell), релігійні (der Große Geist замість der Gott) та політичні (die Dritte Welt 

замість Entwicklungsländer). 

Сфера використання евфемізмів обумовлює їхній розподіл: на загальновживані 

евфемізми національної літературної мови (katastrophal – dramatisch); класові та 

професійні евфемізми та дисфемізми (der Hospitalaffe – die Krankenschwester); 

сімейно-побутові евфемізми (Augenpflege betreiben – schlafen, der Hirsch – ein 

betrogener Ehemann). 

У німецькомовних анекдотах використання евфемізмів досить розповсюджене 

явище. Вони вживаються в комічних текстах для заміни слів та висловлювань, що 

вважаються непристойними або недоречними. Виділяють евфемізми лайливих слів, 

професійні евфемізми й соціально-значущі евфемізми. В анекдоті (338) уживається 

евфемізм «Gescheitere (невдахи)», що є нейтральним за змістом і емоційним 

«навантаженням» замість слова «die Selbstmördere (самогубця)». Для висловлення 

більшої експресивності міст у даному анекдоті наділяється якостями людини за 

допомогою застосування прийому персоніфікації. У прикладі (339) вислів «Brezel-

Stuhl-Brezel» є описовим для вказівки часу «8 Uhr 48». За допомогою даного прийому 

підсилюється комічний ефект, а також описується образ дурної блондинки. 
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Лексико-семантичний рівень репрезентації етнокультурних стереотипів є 

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

дослідження слів тексту за їхнім значенням. На лексико-семаентичному рівні 

закумульовано підсумки когнітивно-мисленнєвого процесу представника етнічної 

спільноти, що було вироблене в процесі спілкування. Найбільш характерними його 

рисами є відкритість, формування різних прошарків лексики, зв’язок з різними 

сферами спілкування, внутрішня системна організованість лексики тощо. 

Систематична організація текстів анекдоту на лексико-семантичному рівні в 

досліджуваному корпусі анекдотів виражена за допомогою таких явищ, як омонімія, 

полісемія, паронімія, силепс, антономазія, катахреза, лексичний еліпс, метафора, 

метонімія, неологізми, оксюморон, повтори, сілепс та евфемізми. Крім того, до 

лексико-семантичного рівні відносимо інші лексикалізовані одиниці, які за своєю 

семантикою та функціями, що виконують у мові тотожні слову або наближають до 

нього. Такими одиницями є фразеологізми, каламбури, оказіоналізми. 

 

 3.2.3. Синтаксичні прийоми актуалізації етнокультурних стереотипів. Рівні 

мови – це основні яруси будь-якої мовної системи, кожен з яких представлений 

сукупністю відносно однорідних одиниць і набором правил, яким підпорядковане 

їхнє використання і класифікація. Одиниці одного рівня мови здатні вступати один з 

одним у синтагматичні та парадигматичні відносини. Зокрема, слова, з’єднуючись, 

утворюють словосполучення та речення. Предметом дослідження німецькомовних 

анекдотів на синтаксичному рівні стали речення (їхня побудова та граматичні 

властивості) та словосполучення як мінімальні граматично поєднанні об’єднання 

слів. Особливістю зробленого аналізу стало виокремлення типових синтаксичних 

прийомів, що закріплені в тексті німецькомовного анекдоту та сприяють утворенню 

комічного ефекту. 

Антитеза. Антитеза як стилістичний прийом, що виражає полярність, 

найчастіше використовується в анекдотах і фразеологізмах. Популярність 

використання антитези в даному контексті має своє пояснення. По-перше, 

протиставлення стереотипних образів у межах антитези є споконвічним прийомом 

осмислення дійсності людиною як суб’єктом мовлення. По-друге, протиставлення 
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стереотипних образів, що акцентує їхню певну комічну «протилежність» 

(несумісність, невідповідність), являє собою сприятливий ґрунт для створення 

гумористичного ефекту. Засоби мовної репрезентації комічно «протилежних» 

стереотипних образів на полюсах антитези різні. У прикладах (341) та (342), 

потужний гумористичний ефект досягається за допомогою опозиції (через 

прикметники «blöder Wessi» і «schwarzer Neger», а також «gute Weine» і «deutsche 

Weine») (Додаток М). В анекдоті (342) антитеза виражена за допомогою прийому 

синтаксичного еліпса, оскільки у другій частині речення відсутній присудок. У 

прикладі (343) стереотипний образ фріза на полюсі антитези представлений за 

допомогою обігрування традиції освячувати корабель, розбиваючи об нього пляшку 

шампанського. Однак дана традиція була витлумачена фрізами невірно, тому вони 

благословляють завод шампанського, кидаючи в нього корабель. 

Навмисне комічне обігрування двох варіантів однієї традиції на тлі одне одного 

як протипоставлених у межах антитези формує ефективний каламбур. Ще один 

виразний приклад антитези демонструє анекдот (344), у якому антитезою є бажання 

фріза бути кремованим після своєї смерті і неможливість це здійснити у зв’язку з 

тим, що він загине на потопаючому човні. В прикладі (345) необхідно звернути увагу 

на такі опорні фрагменти як «die Glatze», «der Rasierapparat», «kämmen», за 

допомогою яких розглядається зовнішній образ фрізів як лисих людей. 

Використовуючи антитезу, актуалізуються й протиставляються вищезгадані поняття, 

внаслідок чого створюється комічний ефект. 

Отже, антитеза реалізується в розглянутих нами анекдотах по-різному. 

Антитезу організовують домінантні семантичні опозиції, які відображають цінності 

світосприйняття нації та за допомогою яких актуалізуються певні лексико-

семантичні групи. Антитеза надає більш різкий контраст протиставлюваним речам, 

викликаючи чіткі образи у свідомості. Протиставлення загострює думку, допомагає 

організувати текст або його частину, завдяки чому паралельні фігури, особливо 

антитези, використовуються як текстоутворюючі засоби вираження тимчасових і 

просторових протиставлень. 

Градація. Це Фігура, відповідно до якої однорідні члени речення вибудовуються 

за посиленням (висхідна градація) або ослабленням (спадна градація) інтенсивності 
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ознаки, якості, дії. В анекдоті (346) висміюється проживання великої кількості 

іноземців у Німеччині; це показано як за допомогою прийому градації на 

лінгвістичному рівні, так і у відсотковому співвідношенні. У даному анекдоті 

інформацію про проживання в Німеччині 99% іноземців ми також отримуємо 

імпліцитно, за умови використання мовностилістичного прийому – шиболет. Даний 

прийом реалізується в питанні «Können Fraga widerhollen?», де відбувається заміна й 

редукування деяких букв у словах, а також спрощення й не дотримання вживання 

граматичних норм, що є характерним для іноземців, які не володіють німецькою 

мовою досконало. В анекдоті (347) за допомогою прийому градації змальовується 

справжній стан справ в уявленні політиків, а також засоби, за допомогою яких США, 

Росія, Німеччина намагаються подолати труднощі. Вживання паралельних 

синтаксичних конструкцій посилює зростання напруги. Це обумовлене тим, що 

однорідні члени речення вибудовуються за висхідною градацією. В останньому 

реченні, у відповіді Бога на питання Г. Коля «Wann werde ich endlich meine 

Versprechungen wahrmachen können?» відбувається розрядка сміхом, тому що ми 

отримуємо парадоксальну відповідь «Dann bin ich nicht mehr im Amt!». 

У текстах німецькомовних анекдотів градація може бути виражена не тільки за 

допомогою числівників, але й вигуків. Подібну градацію можна простежити на 

прикладі анекдоту (348). У поданому прикладі використано такі вигуки, як «Na», 

«Na, na», «Na,also» ). Представлені вигуки також є імпліцитними індикаторами 

міжособистісних відносин між Wessi і Ossi. 

Мейозис. Мейозис – стилістичний прийом вислювання навмисного та 

надмірного применшення властивостей зображуваного предмета чи явища. Сферою 

застосування цього прийому є мова художньої літератури, твори фольклору, 

побутова мова. Так, в анекдотах про швейцарів досить багато ситуацій побудовано 

на обігруванні діалогу між Богом і швейцарцем. Прийом мейозису застосований у 

анекдоті (349), коли хитрий швейцарець випитує в Бога, скільки для нього 10000 

років і 100 млн. франків. Бог відповідає, що 10000 років для нього як 1 секунда, а 100 

млн. франків як 1 сантим, після чого спритний швейцарець просить позичити йому 1 

сантим, а Бог пропонує йому почекати 1 секунду. У анекдоті (350) комічна ситуація 

представлена за допомогою мейозису й розмовної форми австрійського діалекту. В 
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анекдоті Австрія напала на Німеччину, й австрійський генерал, радирує базі, що їм, 

потрібні танки, на що база уточнює «Oan oder glei olle zwoa. (Один або всі два)». З 

одного боку, Австрія проголосила в 1955 році про постійний нейтралітет і 

неприєднання до будь-яких військових блоків, тому в неї немає необхідності мати 

військову техніку, однак, з іншого, спостерігається сильне зменшення кількості 

озброєння Австрії. Зокрема, в  анекдоті (351) представлене значне зменшення того, 

чим займаються в Математичному інституті в Эрлангені за допомогою таблички на 

туалеті «Sie sind momentan der einzige in diesem Gebäude, der weiß was er tut...». 

Поліптот. Політптот являє собою троп, коли слово вживається в 

мікроконтексті в різних граматичних формах. В анекдоті (352) таким словом є 

«leisten (робити, виконувати)», що наприкінці анекдоту доповнюється, чим 

створюється новий вислів «sich etw. leisten». Даний анекдот втрачає свою суть при 

іншомовному перекладі. В анекдоті (353) комізм побудований на неправильному 

розумінні Фріцхеном відмінювання німецького дієслова «gehen». 

Солецизм (лексичний тип порушення сполучуваності) – синтаксично 

неправильний зворот мовлення, що не спотворює змісту висловлення. Солецизми 

характерні для розмовного мовлення, просторіччя, діалектного мовлення, але їх 

уникають у літературній мові. Тому солецизми використовується як риторична 

фігура для імітації низького або розмовного стилю; так, у наведеному прикладі (354) 

продавцем була зроблена помилка в постановці запитання. Він запитав у австрійця 

«Wie lange?» замість «Wie groß?», що змусило австрійця уточнити «Echt – ihr verleiht 

die auch?». У даному прикладі комічність ситуації заснована на лексичному типі 

порушення сполучуваності, солецизмі. У прикладі (355) відпочиваючий також 

вибрав некоректне слово для того, щоб поставити запитання. Замість «Wie nennt 

man…» він говорить «Was sagt Ihr…», що теж може бути поцінованим як солецизм.  

Солецизм – це синтаксично неправильний зворот мовлення, що не спотворює 

змісту висловлення. Прикладом є анекдот (357), у якому медсестра при відповіді на 

питання «Was machen Sie mit einem Patienten, der einen Hitzschlag hat?» відповідає, 

що покладе його в тінь, щоб остудити, забувши про те, що вислів «kalt machen» має 

зовсім протилежне значення «убити». Отже, з одного боку, ми розуміємо те, що 

хотіла зробити медсестра, а з іншого, – спостерігаємо яскравий приклад солецизму. 



192 

 

У прикладі (358) фріз, для того щоб описати, як ідуть справи на його птахофермі, 

вживає слова «pflanzen, dicht, tief» у вислів «Ich weiß ja auch nicht, woran es liegt. 

Entweder pflanze ich sie zu dicht aneinander oder zu tief!». Наведені вище слова 

використані для опису посадки рослин, але не птахів. За допомогою використання 

лексичного типу порушення сполучуваності слів, створено комічний ефект. Подібна 

ситуація вживання солецизму спостерігається й у прикладі, де школярка використала 

у своєму творі некоректне сполучення слів. У анекдоті (359) солецизм використаний 

як риторична фігура для імітації неосвіченості школярки. 

Хіазм. Синтаксична фігура, що припускає зворотний паралелізм у симетричних 

частинах фрази (або фраз), часто з подвійним лексичним повтором (ABBA). В 

анекдоті (360) комічний ефект побудований на обігруванні назви найбільшого 

швейцарського фінансового конгломерату, що надає різні фінансові послуги усьому 

світові – «UBS». UBS AG базується в Базелі й Цюріху, тому не дивно, що хіазм, 

синтаксична фігура, заснована на зворотному паралелізмі в симетричних частинах 

фрази, з подвійним лексичним повтором наводиться англійською мовою. В анекдоті 

(362) хіазм застосований для представлення образу хитрого німця. На фігурі хіазму 

побудовано анекдот (363), який містить у собі реалії, що характерні тільки для 

пруссів, баварців, швабів, саксонців, фрізів, тобто тих представників Німеччини, які 

переважно населяють її. Регіональні представники з легкістю впізнають своїх сусідів 

у запропонованому бланку, що також допомагає отримати інформацію про 

міжособистісні стосунки представників Німеччини. 

В анекдоті (364) використано такі синтаксичні фігури, як хіазм, синтаксичний 

паралелізм, евфемізми й порівняння. За допомогою цих прийомів чоловіки, 

знаходячись у відрядженні, пишуть своїм дружинам, що збираються їх зрадити. 

Дружини, в свою чергу, відповідають їм у тій же манері, використовуючи ті ж 

прийоми, при цьому характеризуючи своїх чоловіків як сексуальних партнерів. Іноді 

в німецькомовних анекдотах можна зустріти зворотний паралелізм у симетричних 

частинах фрази, який представлений у віршованій формі, що може бути доведене в 

анекдотах (365) і (366). За допомогою таких синтаксичних конструкцій адресат 

отримує відомості про образи Ossi і Wessi, з одного боку, а з іншого, – про їхні 

міжособистісні взаємини. 
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Фразеологічна калька, дослівне розуміння фразеологічних одиниць (висловів, 

складних слів). Найбільшу частину мовних прийомів створення комічного 

представляє буквалізація фразеологізмів та надфразових єдностей. У 

німецькомовних анекдотах розкладання складних слів на окремі складові й дослівне 

розуміння їх є досить поширеним явищем для створення комічного ефекту. Так, в 

анекдоті (367) фрізка щосуботи йде на море з миючим засобом і цебром, для того 

щоб помити, почистити морську гладь. Складне слово «Meeresspiegel» вона 

розкладає на складові «Meer» і «Spiegel», відповідно розуміючи як «морське 

дзеркало», що створює комічний ефект анекдоту. В свою чергу, в анекдоті (368) фріз 

розуміє вислів «gefütterte Schuhe – взуття з хутром, на підкладці» дослівно як 

«нагодоване взуття», тому, сидячи на парковому ослоні, він засовує у своє взуття 

сосиски, тому що терміново має потребу в теплому зимовому взутті. На даному 

прикладі ми можемо спостерігати буквалізацію надфразової єдності «gefütterte 

Schuhe». В анекдоті (369) фрізський поліцейський також зрозумів буквально 

сверхфразову єдність «dem Gangster den Weg abschneiden – відрізати злочинцеві 

шлях», тому на полювання на злочинців він завжди бере ножиці. 

Слід зазначити, що в німецькій мові омонімічні словосполучення утворюються 

на основі сполучень слів. Словосполучення, уживаючись у прямому або 

переносному значенні, можуть позначати різні поняття. Саме із цього погляду, 

можна говорити про омонімічні відносини таких сполучень, як наприклад в 

анекдотах (370) і (371). В анекдоті (370) фраземне сполучення слів «Tag der offenen 

Tür» було сприйняте фрізами дослівно, незважаючи на те, що це підводний човен. В 

анекдоті (371) також дослівна інтерпретація фраземного словосполучення 

«Weihnachten vor der Tür steht» призводить до комічного ефекту. 

Фразеологізми можуть мати відповідності серед вільних словосполучень. В 

анекдоті (372) таку відповідність має фразеологізм «Alles in Butter». Після того, як 

машина фірми з доставки масла була протаранена, фріз уживає вищевказане 

фразеологічне сполучення, як вільне словосполучення «Усе в маслі» у негативній 

конотації, хоча сам фразеологізм має позитивну конотацію й позначає «все йде як по 

маслу, все йде добре, усе гаразд». Дана невідповідність (омонімія фразеологізму) 

створює комічний ефект. Також варто сказати про так звану «зовнішню омонімію» 
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фразеологізмів і вільних словосполучень. Так, в анекдоті (373) фрізки сприймають 

фразеологічний вислів «Auch Wände haben Ohren» не як фразеологізм, а як вільне 

словосполучення, тому й вішають сережки на стіни. 

Омонімічні фразеологізми з’являються в результаті образного переосмислення 

того ж поняття, коли за основу беруться його різні ознаки. В анекдоті (374) дієслово 

«stechen» має значення «колоти, кусати, бити». Однак у фразеологічному 

сполученні «in See stechen» має зовсім інше значення «вийти у (відкрите) море». 

Омонімія фразеологізмів виникає в тому випадку, коли фразеологізми виступають у 

зовсім різних значеннях. У анекдоті (375) використаний фразеологізм «Verdacht 

gegen j-n schöpfen - запідозрити когось», однак фрізський поліцейський 

інтерпретував його в іншому (прямому) значенні «черпати підозру», чим і було 

обумовлене його щоденне ходіння по Дунаю. При дослівному розумінні 

фразеологічної одиниці контекст підказує, як варто розуміти той або інший вислів: 

як фразеологізм або як сполучення слів, що виступають у своєму звичайному 

лексичному значенні, анекдот (376). Фразеологізм «auf den Strich gehen» у прямому 

контексті буде розумітися як «іти по зебрі (по смужках)», а в значенні 

фразеологізму – «іти на панель». 

У прикладі (377) клієнт сприймає вислів захисника «mit einem blauen Auge 

davonkommen (відскіпатися легко, відскіпатися легким переляком, вийти зі 

скрутного становища з невеликими втратами …)» як фразеологічну кальку, тобто 

послівний переклад фразеологізму або складного слова. 

Апозіопезіс. Апозіопезіс – раптова зупинка в ході висловлювання, що порушує 

синтаксичну побудову мовлення й свідчить про наплив почуттів, коливання 

комуніканта. Наприклад, в анекдоті (378), з одного боку, змальовується 

пропозиційна ситуація – троє жебраків збираються випрошувати гроші в перехожих. 

Однак, у пуанті останнє речення використовує апозіопезіс «Ossi hat Heimweh...». 

Такий прийом допомагає досягти мети – зіграти на почуттях Wessi, відносно їхнього 

допомоги Ossi, яких завжди фінансово підтримували за рахунок податків західних 

німців. Ossi уважають східну частину Німеччини своєю батьківщиною й сумують за 

нею. З іншого боку, люди подають жебракові 600 DM, сприймаючи його як щирого 

Ossi, тому що поняття Ossi і «Bettler (жебрак)» для них є синонімічними. 
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Апозіопезіс, або умовчання, використовується у німецькомовних анекдотах для 

висміювання, а також надання стереотипних образів представників різних націй. Він 

переслідує дві мети: дозволити реципієнтові прийти до висновку самому та утримати 

паузу для створення ефекту неочікуваності. У прикладі (379) апозіопезіс утворює 

паузу, пропонуючи тим самим закінчити думку безпосередньо самому адресатові. У 

анекдоті (380) риторична фігура апозіопезісу представлена наприкінці всього 

анекдоту, щоб надати можливість адресатові самостійно заповнити відсутню 

інформацію, та зробити висновок про швидкість обслуговування й реагування 

слюсарів-сантехників Німеччини, створити власний їхній стереотипний образ.  

У анекдоті (381) за допомогою прийому апозіопезісу адресатові пропонується 

згадати історичних діячів «Jörg Haider», «Wolfgang Schüssel», а також історичні 

події. Тільки за умови правильної інтерпретації й актуалізації наданої інформації 

стає можливим досягнення комічного ефекту. 

В анекдотах (382) і (383) за допомогою умовчання стає можливим формування 

стереотипного образу не тільки окремо взятого фріза, але всіх східних фризів у 

загалом. В анекдоті (383) комічний ефект досягається шляхом використання прийому 

полісемії. В анекдоті (384) незакінченість думки припускає як імпліцитне, так і 

експліцитне сприйняття значення слова «Schuhe» – як взуття (літературне значення) 

та як презерватив (розмовне значення). В даному анекдоті ми також спостерігаємо 

використання прийому осцеляціії. 

Іменні речення. Граматичною основою односкладних речень є один головний 

член, за допомогою якого виражається предикативність. Розходження у формі 

головного члена є основою для виділення типів односкладних речень. У німецькій 

мові існують два основних типи односкладних речень – дієслівні й іменні. У 

дієслівних односкладних реченнях затверджується незалежна ознака (дія). Загальна 

властивість всіх дієслівних односкладних речень – безсуб’єктність, тобто 

співвідносність суб’єкта й ознаки не представлена, а дія, позначена в головному 

члені, оформлюється як незалежне. Анекдот (385) представлений дієслівним 

односкладним реченням «Aufmachen». Такого роду іменні речення додають анекдоту 

емоційності, а також підсилюють стереотипний образ німця, як різкої людини, яка не 

прийнятна до заперечень від будь-кого, вимагає до себе підпорядкування. 
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В іменних (субстантивних) односкладних реченнях затверджується або 

заперечується буття предмета. В їхній семантиці немає значень дії, процесу, ознаки. 

Вони мають буттєве значення, що виражається синтаксично. В таких реченнях у 

позиції головного члена вживається лише іменник (або субстантивоване слово) у 

називному відмінку. Анекдот (386) представлений іменним реченням «Gehirn» у 

називному відмінку. 

Порівняння. Порівняння – троп, у якому відбувається уподібнення одного 

предмета або явища до іншого за якою-небудь спільною для них ознакою. Мета 

порівняння – виявити в об’єкті порівняння нові, важливі, переважні для суб’єкта 

вислову властивості. У порівнянні виділяють: порівнюваний предмет (об’єкт 

порівняння), предмет, з яким відбувається зіставлення (засіб порівняння), і їхню 

спільну ознаку. В анекдоті (387) об’єктом порівняння є житель Бургенландії, 

предметом, з яким відбувається зіставлення – тварини (собака, ведмідь), у пуанті – 

свиня. Порівняння відбувається за допомогою сполучника «wie (як)». Важливими 

стереотипними властивостями є: «Am Morgen wenn ich aufstehe, singe ich wie eine 

Lärche! Zu Mittag habe ich einen Hunger wie ein Bär! Und am Abend bin ich todmüde wie 

ein Hund!», «Sie sind schmutzig wie ein Schwein»; посилення експресивності образу 

відбувається шляхом використання прийомів градації й паралельних синтаксичних 

конструкцій. 

Використання прийому порівняння загалом є властивим фольклорному жанру, 

до якого належить анекдот. Однією з відмітних рис порівняння є згадуванння про 

порівнювані предмети, при цьому загальна ознака згадується далеко не завжди. 

Анекдот (388) побудований на обігруванні лексики, що називає побутові реалії 

(етнографічні реалії) для німців – «Gurkensalat». Як відомо, в Німеччині огірковий 

салат є дуже популярною стравою, однак у наступному анекдоті створення 

комічного ефекту будується на непрямому порівнянні кактуса з огірками. Крім того, 

обігрується властивість кактуса – колючість, що вимагає його гоління. 

Синтаксичний паралелізм позначає однакову побудову декількох речень, коли в 

одній послідовності розташовані члени речення, однаково виражені. У прикладі 

(389) синтаксичним паралелізмом є речення, у яких представлені спроби жителя 

швейцарського кантону Агау, жителя Базеля й жителя міста Цюріх уникнути страти. 
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Однак в останнього це виходить не зовсім вдало, що, з одного боку, допомагає 

уявити стереотипний образ жителя Цюріха як недалекої людини, а, з іншого, – 

допомагає створити комічний ефект.  

Синтаксичним паралелізмом можна також назвати й розташування ідентичних 

або схожих елементів мовлення в суміжних частинах тексту. Так, у тексті 

німецькомовного анекдоту (390) схожими елементами є звертання сина до матері й 

матері до сина відповідно. 

Як відомо, синтаксичний паралелізм є риторичною, а також стилістичною 

фігурою, що у перекладі із грецької мови позначає «той, що іде поруч». В анекдоті 

(391) «тими, що йдуть поруч» є речення, у яких Діва Марія телефонує щовечора Богу 

й розповідає, як вона провела день на Землі. Даний анекдот також побудований із 

застосуванням текстово-дискурсивного явища алюзії у вигляді використання 

прецедентного імені «Jungfrau Maria». 

Еліпс (синтаксичний). Еліпсис – стилістична фігура, коли один із компонентів 

вислову не згадується, опускається з метою додати тексту більшу виразність, 

динамічність. Еліпсис сприяє передачі швидкої зміни подій, дій, загальної динаміки 

зображуваної сцени, напруженого стану персонажа, вносить додаткові деталі в його 

мовну й психологічну характеристику. Еліпсис найбільш послідовно представлений 

у розмовному мовленні, є однією з її диференційних характеристик. Тому еліпсис як 

стилістична фігура широко використовується в анекдотах. В анекдоті (392) такий 

прийом використаний для передачі розмови східного фріза на пошті. Ясність фрази, 

у якій представлений синтаксичний еліпсис, підтримується значеннєвим і 

синтаксичним паралелізмом. Так, в анекдоті (393) дана стилістична фігура виражена 

такими фразами, як: «Trier – gefallen 2», «Koblenz gefallen 3…». Даний анекдот 

позначений також прийомами омонімії й апозіопезісу. Омонімом є слово «gefallen 

(подобатися)» і дієслово «fallen (падати)», що збігається в дієприкметнику ІІ з 

вищезгаданим дієсловом, відповідно дані слова збігаються водночас за звучанням та 

написанням, але є різними за значенням, що призводить до неправильного розуміння 

солдатом повідомлення. Апозіопезіс у даному анекдоті свідчить про наплив 

почуттів, коливання австрійського солдата. 
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Здійснений аналіз засвідчив поширеність використання синтаксичних прийомів 

задля репрезентації етнокультурних стереотипів німецькомовної спільноти в тексті 

анекдоту. Серед усіх засобів, що були розглянуті, найбільше значення для створення 

комічного ефекту мають апозіопезис, синтаксичні паралелізми, антитеза, аграматизм, 

градація, порівняння, зевгма, мейозис, поліптот, солецизм, хіазм, невідповідність 

посилки та наслідку, дослівне розуміння фразеологізмів, складних слів та висловів. 

 

3.2.4. Текстово-дискурсивні прийоми актуалізації ектнокультурних 

стереотипів. Як зазначалося в розділі 1, текст як завершений мовний твір 

створюється в дискурсі. Текст являє собою продукт соціально обумовленої 

діяльності, водночас дискурс ураховує культурологічні та соціально-історичні дані. 

Отже, текстово-дискурсивний рівень актуалізації стереотипів німецькомовної 

спільноти реалізується в тексті анекдоту як ментальна репрезентація, завдяки який 

відбувається когнітивне сприйняття інформації.  

Алогізм. Алогізм – нелогічне міркування, хід думки, що порушує закони й 

правила логіки, або факт, що не укладається в рамки логічного мислення, те, що не 

можна обґрунтувати логічно, що суперечить логіці. В анекдоті (394) прикладом 

алогізму є міркування прикордонників відносно того, що назва автівок пов’язана з 

кількістю людей, яку вони здатні перевозити «Audi Quattro» і «Fiat Uno» 

(Додаток°М). Дана стилістична фігура допомагає в створенні стереотипного образу 

прикордонників як людей, здатних чинити абсурдні дії, що не піддаються 

нормальній логіці, вузьколобих і обмежених швейцарців. 

Алогізм у німецькомовному анекдоті (396) проявляється на рівні образної 

системи. У ньому розповідається про те, що на небі у святого Петра є спеціальні 

годинники, швидкість руху яких залежить від кількості народжених «ідіотів» на 

Землі. Відбувається гіперболізація стереотипу про те, що у Відні живуть і 

народжуються лише «ідіоти». 

Невідповідність посилки й наслідку. Різновидом алогізму також є 

невідповідність посилки й наслідку; в анекдоті (397) мається на увазі те, що на біржі 

праці потрібна як жіноча, так і чоловіча робоча сила. Фріз розуміє це буквально; 
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необхідно бути чоловіком і жінкою водночас, чого він, звичайно не може 

запропонувати. 

Алогізми часто зустрічаються в мовленні героїв, наприклад в анекдоті (398) 

після народження восьмої дитини чоловік говорить своїй дружині про те, що він 

буде спати один, уживши розмовну фразу «im hei schlafen», на що дружина 

відповідає: якщо це допоможе, то вона буде спати разом з ним. У анекдоті (399) 

представлена розбіжність посилок і висновків. В той час, коли мова йде про вік, 

східні фрізи розуміють обмеження щодо відвідування фільмів відносно кількості 

людей. 

Гротеск. Гротеск – зображення людей і явищ у фантастичному, потворно–

комічному вигляді й засноване на різких контрастах і перебільшеннях. У 

німецькомовних анекдотах гротескна форма подання комічного застосовується для 

того, щоб передати своє відношення до представників тієї або іншої нації. В анекдоті 

(400) за допомогою проведення паралелей між хвостом корови й краваткою 

західного німця, а також використання вульгаризмів представлено міжособистісні й 

міжнаціональні відносини швейцарців, австрійців, західних і східних німців. 

Слід також зазначити, що гротеск представляє собою вид художньої образності, 

комічно або трагікомічно узагальнюючий і загострюючий життєві відносини за 

допомогою вигадливого й контрастного сполучення реального й фантастичного, 

правдоподібності й карикатури, гіперболи й алогізму, що яскраво підтверджене у 

наступних двох анекдотах. У першому анекдоті (401) рот австрійця в гротескній 

формі, із застосуванням грубої й ненормативної лексики, порівнюється з «Loch 

(діркою)», у другому ж (402) сам шваб порівнюється з «Arschloch (зад)». Як було 

згадано раніше, однією з відмінних рис порівняння є згадування про порівнювані 

предмети, при цьому загальна ознака згадується далеко не завжди.  

Іронія. Іронія є риторичною фігурою, яка висловлює глузливо-критичне 

ставлення автора до предмета зображення. Наприклад, в анекдоті (403) іронічно 

звучать слова одного фріза іншому: «Ich habe gehört, deine Frau hat was Kleines 

bekommen! Junge oder Mädchen?" "Was denn sonst?». Тонке глузування «Was denn 

sonst?» прикрите зовні позитивною оцінкою. У анекдоті (404) прийом іронії 

представлений у відповіді фріза «Nein, ich schicke die Ratten vorbei!», у якому 



200 

 

справжній зміст прихований і суперечить (протиставляється) змісту явному. В 

анекдоті представлене глузливе вживання фрази в змісті, протилежне буквальному. 

В анекдоті (406) іронія звучить через уживання вивислову «Da hatten Sie aber 

einen weiten Schulweg!» у негативному значенні, прямо протилежному буквальному. 

Тут позитивне висловлювання має негативний підтекст, з одного боку, а з іншого, – в 

анекдоті відображені стереотипні, міжнаціональні відносини між представником 

австрійської й німецької націй. Отже, ми спостерігаємо гостре глузування. 

Парадокс. У анекдотах (407) та (408) комічний ефект досягається шляхом 

стилістичного прийому – парадоксу. У даних анекдотах висновок не збігається з 

посилкою й не випливає з неї, а, навпаки, суперечить їй, даючи несподіване й 

незвичайне тлумачення. 

Для парадокса характерні стислість і закінченість, що наближає його до 

афоризму. Підкреслена загостреність формулювання наближає його до гри слів, 

каламбуру. А незвичайність змісту суперечить загальноприйнятому трактуванню 

проблеми. Звідси поняття парадоксальності наближається до поняття оригінальності, 

сміливості суджень, анекдот (409). Сам же парадокс може бути й вірним і невірним 

залежно від змісту. У прикладі (410) судження австрійця є невірним, тому що він 

думає, що кинувши «Віагру» у ліс, він отримаю різдвяну ялину з підставкою. У 

даному прикладі слово «Ständer» є омонімом слова «ерекція». приклад (411) 

представлений поясненням берлінцем американцеві дороги, що супроводжується 

довгим і дуже докладним поясненням. Кінцівка вислову суперечить здоровому 

глузду, чим надається відмінний матеріал для формування стереотипного образу. В 

анекдоті (412) на питання «was er denn mache, wenn er Pfeile auf der Fahrbahn sehe?» 

«що будете робити, якщо побачите стрілку на дорозі» фріз дає відповідь, що 

суперечить здоровому глузду «Ich bin ganz vorsichtig und werfe mich auf den Boden des 

Autos, damit mich die Indianer nicht sehen!» «Я буду дуже обережний, кинуся на 

підлогу автомобіля, щоб мене індіанці не побачили». Полісемічне слово «Pfeile» 

допомогає утворенню комічного ефекту. Парадокс відіграє різноманітну роль і 

завдяки вживанню, і завдяки змісту. Він виступає в мовленні персонажів як один із 

засобів інтелектуальної характеристики персонажа, наприклад, східного фріза, як у 

анекдоті (413).  
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В анекдоті (414) парадокс представлений формально-логічним протиріччям, що 

виникає в змістовній теорії множин і формальній логіці при збереженні логічної 

правильності ходу міркувань. В анекдоті мешканка Бургенландії прийшла до 

психіатра зі скаргами на те, що її чоловік вірить у НЛО. Лікар погоджується її 

прийняти. З одного боку, все відбувається дуже логічно, але з іншого, в кінці 

розмови жінка своїм питанням перевертає все з ніг на голову «Wo kann er landen?» 

«Де він може здійснити посадку?», даючи зрозуміти, що вона теж не зовсім здорова. 

Алюзія – це співвіднесення описуваного явища зі стійким поняттям або 

словосполученням літературного, історичного або міфологічного походження. У 

літературі, фольклорі, ораторському й розмовному мистецтві алюзія може бути 

натяком на реальний політичний, історичний або літературний факт, що уявляється 

як загальновідомий.  

В рамках аналізу репрезентації стереотипів на текстово-дискурсивному рівні 

доречним видається розгляд алюзивних відсилок до біблійних мотивів, що є 

загальновідомими, а тому зрозумілим представникам усіх німецькомовних спільнот. 

Наприклад, той факт, що Бог створив жінку з ребра чоловіка, відомий усім зі 

шкільких років. В анекдоті (415) така відсилка виконує оціночно-характеризуючу 

функцію стосовно шваба. Матеріалом при формулюванні аналогії або натяку, що 

створює алюзію, слугує загальновідоме історичне висловлювання або яка-небудь 

крилата фраза з Біблії. Так розповідь бургенландця про те, що він спочатку створив 

небо й землю «Also am Anfang schuf ich Himmel und Erde!» дає відсилання до 

біблійного сюжету про створення світу, анекдот (416). У анекдоті (417) стилістична 

фігура алюзії також представлена за допомогою згадування загальновідомого 

біблійного факту. Воно допомогає проілюструвати міжособистісні стосунки між 

жителями Мюнхена й Берліна.  

Приклад (419) побудований на реалії – антропонімі «Franz-Josef-Strauss»,  

водноча відсилаючи нас до алюзії. Для розуміння нижчеподаного анекдоту 

необхідно володіти фоновими знаннями про те, що Франц Йозеф Штраус був 

німецьким політиком, одним із лідерів баварської партії. Брав участь у поході 

Вермахту проти Франції, був учасником Сталінградської битви. В 1953 році став 

федеральним міністром з особливих доручень і неодноразово обіймав згодом 



202 

 

міністерські посади у федеральному уряді. Судився з журналом «Der Spiegel» тому, 

що в ньому був опублікований матеріал про військові навчання, що пройшли у 

вересні 1962 року, після чого стаття поставила під сумнів його діяльність на посаді 

міністра оборони. В анекдоті мова йде про те, що німці не хотіли б, щоб Франц 

Йозеф Штраус повернувся, тому його не хочуть ховати в Єрусалимі. Аллюзивним є 

речення «Da ist schon einmal einer zurückgekommen», де під тим, хто повернувся, 

мається на увазі Відродження Ісуса Христа. 

Текстово-дискурсивні прийоми мають різне функціональне призначення в 

тексті анекдоту, але загалом сприяють актуалізації образів адресату та адресанту, 

подій, обставин, часової та просторової локалізації фактів та об’єктів. За 

результатами аналізу корпусу німецькомовних анекдотів виділено такі засоби, як 

парадокс, алогізм, алюзія, гротеск, що набувають вагомого значення для 

репрезентації етнокультурного стереотипного образу представника німецькомовної 

спільноти. Вирішальну роль у створенні комічного ефекту на текстово-

дискурсивному рівні відіграє кореляція елементів текстової та когнітивної бази 

адресата, активація яких призводить до створення ментального образу, на основі 

якого відбувається розуміння тексту анекдоту. 

 



203 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

 

Невід’ємною змістовною особливістю німецькомовного анекдоту є 

відображення в його семантичній структурі цінностей, що властиві німецькій 

культурі.  

У результаті класифікації корпусу текстів німецьких, швейцарських та 

австрійських анекдотів виявлено, що стереотипи національного характеру 

викристалізовуються через такі фундаментальні культурні цінності, як духовний, 

матеріальни, соціальний та фізіологічний аспекти. Найбільш багаточисельно в 

анекдотах представлений духовний аспект. До нього входять сюжети, такі як 

ставлення до релігії, традицій та обрядів, освіта, інтелект та науково-технічна 

обізнаність, норми поведінки і культури, національно-культурні реалії, 

комунікативна поведінка, ставлення до життєвих пріоритетів, спортивні досягнення 

та позиціонування своєї ідентичності в соціумі. Другим за частотністю є соціальний 

аспект. У ньому відображені міжособистісні взаємини, міжетнічні відносини, 

ставлення до держави, історичних подій та діячів. Матеріальний аспект висміює такі 

ситуації, як ділові якості, професіоналізм, ставлення до грошей, побутову сферу, 

природно-кліматичні умови. Фізіологічному аспекту присвячена найменша кількість 

анекдотів, у них характеризується зовнішній вигляд, фізіологічно-тілесні 

особливості, відношення до сексу. 

Семантичний аналіз текстів анекдотів базується на змістовному вивченні певних 

аспектів. Аналіз ціннісної складової німецькомовних анекдотів дозволив виділити 

стереотипи німецькомовних етнічних меншин, що найчастіше підлягають 

висміюванню. Зокрема, представники Німеччини найчастіше глузують над 

представниками федеративних земель Німеччини (фрізами, саксонцями, швабами, 

баварцями). В анекдотах знайшли відображення усі аспекти культурно-духовних 

цінностей німецького народу – від духовного до матеріального, від соціального до 

фізіологічного. Стереотипний образ німця як педантичної, законослухняної, 

акуратної людини, яка дотримується порядку у всіх сферах життя, піддається 

сумніву і стає об’єктом глузування у середовищі німецької нації. 
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Узагальнюючи досліджуваний корпус анекдотів, що присвячені австрійцям, ми 

виявили, що найбільш продуктивним об’єктом висміювання в австрійському 

національному гуморі є духовний аспект, зокрема освіта й інтелект, науково-

технічна обізнаність. Найменш популярною темою анекдотів у мешканців Австрії є 

анекдоти, що стосуються фізіологічного аспекту, національно-культурних реалій та 

спортивних досягнень (є підгрупами духовного аспекту). 

Здійснений аналіз корпусу швейцарських побутових анекдотів доводить, що 

найбільш популярною темою швейцарських анекдотів є матеріальний, духовний та 

соціальний аспекти, зокрема національний характер, національно-культурні реалії, 

ставлення до держави, ділова якість, професійність, міжетнічні відносини, до грошей 

ставлення. Разом з тим, швейцарці рідко глузують над стереотипними образами, які 

пов’язані з культурними особливості, нормами поведінки й культури, 

міжособистісними взаєминами. 

У процесі дослідження доведено, що складовими національного образу є 

національні погляди на світ, національний склад мислення, національний спосіб 

уявлення про світ, національний характер та національна ієрархія цінностей, 

загальнолюдські цінності викристалізовуються по-різному в кожній культурі. Більш 

того, універсальні цінності в національній культурі сприймаються здебільшого через 

призму національної культури, особливим чином трансформуючись та 

актуалізуючись. 

Засобами реалізації категорії комічного в етнічних анекдотах німецькомовного 

походження слугують різні фонографічні, синтаксичні, лексико-семантичні та 

текстово-дискурсивні прийоми. В залежності від установки адресанта, завдяки 

своєму емоційно-експресивному забарвленню вони збагачують основне значення 

лексичної, граматичної або текстової одиниці додатковими конотаціями, що містять 

комічний підтекст. Образність та виразність є характерними властивостями 

комічного тексту. Навіть нейтральні в загальному вживанні лінгвістичні засоби, 

залежно від інтенцій адресанта, набувають додаткових емоційно-оцінних відтінків, 

чим сприяють найбільш повній реалізації комічного задуму. 

Серед фонографічних засобів, що беруть участь в репрезентації комічного 

дискурсу в етнічному анекдоті, є шиболет, графон, капіталізація, звуконаслідування, 
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асонанс. На лексико-семантичному рівні найбільш частотними є омоніми, омографи, 

полісемія, оказіоналізми та неологізми, оксюморон, повтори, силлепс та евфемізми. 

Синтаксична складова лінгвістичних засобів актуалізації категорії комічного в 

текстах німецькомовних анекдотів представлена апозіопезисом, синтаксичним 

паралелізмом, антитезою, невідповідністю посилки наслідку, дослівним розумінням 

фразеологізмів, складних слів та висловів. Текстово-дискурсивний рівень реалізації 

етнокультурної складової в комічному тексті характеризується використанням 

алогізму, гротеску, іронії, парадоксу та інтертекстуальних прийомів.  

У багатьох досліджених анекдотах відмічено посилення комічного відтінку 

висловлювання за рахунок одночасного використання декількох зображувально-

виражальнихних засобів реалізації комічного в межах одного речення або абзацу.  

Основні результати, отримані в третьому розділі, висвітлені в таких 

публікаціях автора [11, 16, 18]. 
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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 даної проблеми та запропонувати новий шлях її 

вирішення.  

Комічний дискурс відіграє значну роль у антропосоціальній сфері. Він 

реалізується у формах, що визначені особливостями національного характеру, 

культурними традиціями, соціальним устроєм, естетичними ідеалами, а також 

лінгвокультурними та індивідуальними характеристиками носіїв мови. Комічне в 

сучасній системі мови і комунікації є також лінгвосоціокультурною категорією, що 

суттєво впливає на поведінку представників лінгвокультурної спільноти та їхню 

свідомість. Комічний дискурс має значний лінгвістичний та екстралінгвістичний 

інвентар для реалізації глибинної комічної інтенції, який динамічно розгортається в 

ситуації сміхової та ігрової комунікації. Являючись регулятором міжособистісних 

відносин, комічне містить конотації й асоціації, що носять імпліцитний характер. 

Отже, висвітлення комічного з позицій міждисциплінарного підходу є вельми 

важливим на сучасному етапі. 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. У дослідженні проведений системний аналіз 

німецькомовного побутового анекдоту, його текстово-дискурсивних та когнітивних 

аспектів. Статус анекдоту як комплексного лінгвістичного явища підкреслений 

системно-прагматичним підходом до його вивчення. В рамках цього явища 

композиційна структура та інформаційне наповнення анекдоту співвідноситься з 

вимогами, що ставляться до малоформатних текстів комічного дискурсу та 

дозволяють змоделювати текстотип анекдоту. Жанр анекдоту і текстотип анекдоту – 
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це дві сторони (мовленнєва і мовна) одного і того ж явища: анекдот як мовне, 

системне явище є текстотипом, як феномен мовленнєвих реалізацій мовних явищ – 

мовленнєвим жанром. Сучасний побутовий анекдот активно використовується як 

засіб неформальної комунікації та спрямований на досягнення сміхового ефекту 

через використання різного інструментарію. Його сприйняття базується на таких 

когнітивних властивостях людської свідомості, як відображення навколишньої 

дійсності й формуванні стереотипного усвідомлення. Збагнення змісту анекдоту є 

одним із ключових понять когнітивної теорії комічного.  

Гумор як різновид комічного являє собою інтернаціональне явище, яке присутнє 

в усіх культурах та властиве усім представникам етнічних груп. Тому анекдоти, які 

засновані на універсальних людських цінностях, сприймаються реципієнтами усіх 

етносів. Етнічний анекдот є анекдотом для людей, які поділяють загальні етнічні, 

мовні, соціальні ознаки. Етнічний анекдот, що спрямований на висміювання 

представників іншої етнічної спільноти та побудований на стереотипному підґрунті, 

характеризується експліцитним та імпліцитним способом репрезентації рис 

національного характеру. 

Вивчення поняття «стереотип» має інтердисциплінарний характер, що пояснює 

велику кількість його визначень. Сучасна лінгвістика розглядає стереотипи як 

судження, що в невиправдано спрощеній, узагальненій та емоційній формі 

присвоюють чи не визнають за певною групою людей певних характеристик або 

манери поведінки, і як функціональні, адаптивні процеси, що відіграють центральну 

роль у соціальному сприйнятті. 

Основними завданнями функціонування стереотипів у тексті анекдоту є 

конкретизація та спрощення сприйняття представниками одного етносу 

представників іншої спільноти. Побутовий анекдот етнічної тематики є одним із 

найбільш продуктивних джерел підтвердження існування національного характеру за 

допомогою висміювання стереотипів, що склались у процесі міжкультурної 

комунікації представників етнічних спільнот. Формування сукупності асоціацій, що 

пов’язують цільову групу з набором описових характеристик, створює підґрунтя 

процесу стереотипізації. Дослідження довело доцільність використання терміна 

«етнокультурний стереотип» для позначення стандартного уявлення більшості 
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людей, які утворюють той або інший етнос, про людей, які входять до іншого або до 

власного етносу. На зміст етнокультурних стереотипів впливають наступні фактори: 

стереотипна специфіка групи; соціально-політичні й економічні умови розвитку груп 

і особливості взаємин між ними; тривалість і глибина історичного контакту.  

У роботі застосовано оригінальний підхід до створення таксономії 

етнокультурних стереотипів, що заснований на синергії класифікацій, що існують у 

сучасній лінгвістиці. Зазначено, що в етнології етнокультурні стереотипи виконують 

когнітивну та ідентифікуючу функції. З позицій когнітивістики вони виступають як 

посередник у ситуації контакту представників різних етносів; ідентифікуюча функція 

реалізується у вигляді ствердження своєї несхожості, специфічності. Стереотипні 

уявлення про інші народи й інші культури сприяють процесу продуктивної 

міжкультурної комунікації.  

Розподіл етнокультурних стереотипів на автостереотипи та гетеростереотипи є 

вельми значним. Обидва види стереотипів формуються у процесі безпосереднього 

міжетнічного спілкування, в якому анекдот відіграє вагому роль. Протиставлення 

позитивних характеристик, що приписуються своєму народові, й негативних якостей, 

якими наділяються представники інших націй, пов’язане із прагненням захистити 

групові цінності, підкреслити та продемонструвати свою несхожість та 

індивідуальність. Звернення до жанру «побутовий анекдот» з позицій репрезентації 

авто- і гетеростереотипів німецькомовної спільноти дозволяє по-новому поглянути 

на проблеми самоідентифікації німецькомовних етносів.  

У дослідженні наголошено на тому, що етносом може бути тільки та група 

людей, яка усвідомлює себе як таку й протиставляє себе іншим етнічним 

утворенням. Цей процес відбувається через застосування зовнішнього та 

елементарного прояву етнічної самосвідомості, етноніму. Дослідження 

функціонування етнонімів німецькомовної спільноти набуває значення в контексті 

аналізу стереотипів у текстах побутового анекдоту. П’ять типів етнонімів (власне 

етноніми; регіональні етноніми; етнофолізми; топоніми; антропоніми), що виділені в 

роботі, відображають фрагменти мовної картини світу німецькомовної спільноти, 

тому що вказують на національні, регіональні, топонімічні, антропонімічні і ціннісні 

характеристики, формують образ людини іншої етнокультури. 
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Одним із провідних принципів сучасної розумової системи є аналіз тексту як 

феномену, що здатний до саморозвитку, у якому реалізується принципова 

множинність його змістів. Дослідження екстралінгвальних чинників і параметрів 

суттєво впливає на зображення національного характеру в тексті анекдоту. Зокрема, 

складність мовної реалізації категорії інтертекстуальності в комічних текстах 

зумовлює необхідність урахування конкретного контексту, його індивідуальних 

особливостей та призначення. 

Основними екстралінгвальними засобами репрезентації етнокультурних 

стереотипів у тексті німецькомовного анекдоту етнічної тематики є інтерпретація 

фонових знань (реалій) та контекстуальний аналіз.  

Анекдот як яскрава форма презентації гумористичної комунікації 

характеризується змішанням регістрів усного розмовного й письмового мовлення. 

Мовна картина німецькомовного гумору являє собою комплексне поєднання 

ментальних одиниць, що репрезентуються у вигляді стереотипів, сценаріїв, 

цінностей, більша частина яких зафіксована в мові. Сучасна парадигма дослідження 

мовних явищ через лінгвокультурну складову зумовлює необхідність зосередити 

увагу 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 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. Вдзначене посилення комічного відтінку висловлювання за рахунок 

одночасного використання декількох зображувально-виразних засобів реалізації 

комічного в межає одного речення або абзацу.  

Особливості соціокультурного середовища, національний характер і форми 

комунікації впливають на комунікативну поведінку людей, які створюють анекдоти. 

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, 
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чим надають додаткових властивостей стереотипам представників німецькомовної 

спільноти. 

Німецькомовні спільноти мають власні особливості поведінки й сприйняття 

світу, що обумовлюється, у першу чергу, особливостями їхнього генезу. Базовими 

аспектами культурних цінностей, що відтворюють німецьку національну 

ідентичність, є духовний аспект, матеріальний аспект, соціальний аспект 

фізіологічний аспект. Стереотипи національного характеру викристалізовуються 

через превалювання духовного та соціального аспектів, нейтралізацію матеріального 

аспекту та зневажання фізіологічним аспектом у текстах німецькомовних анекдотів 

етнічної тематики. 

Вивчення засобів репрезентації етнокультурних стереотипів у текстах 

німецькомовних побутових анекдотів відкриває перспективи для подальших 

досліджень:  

 систематизація та уточнення наявних положень теорії комічного з 

урахуванням лінгвокультурної складової;  

 дослідження невербальних засобів репрезентації етнокультурних стереотипів 

у фольклорних текстах; аналіз 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 їхнього 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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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Анекдот як мовленнєвий жанр 

Характерні риси 

анекдоту як жанру 

Відбиття характерних рис у тексті анекдоту 

Сучасність Анекдот актуальний при його відтворенні в певних 

історичних і тимчасових площинах 

Інтертекстуальність Включеність в інші тексти загального або спеціального 

призначення, у складі яких анекдот як інтертекст може 

виконувати комплекс різноманітних функцій, що 

супроводжують комічний ефект: рекреаційних, ігрових, 

сатиричних, моралізаторських тощо; відродження старих, 

відомих жартів і створення на їхній основі нових, «за 

мотивами» 

Простота сприйняття Все згадане в тексті входить у тло знань адресата і є для 

нього актуальним, прагнення до зниження, приземлення 

всього, що сприймається як значуще й серйозне в 

повсякденному житті, всіх офіційних цінностей і фетишів 

Стислість, 

пуантованість 

Сенс анекдоту полягає в його несподіваній кінцівці 

Ігровий початок Правдоподібність жарту, його подібність, але не тотожність 

із дійсністю 

Театральність Анекдот – це не просте оповідання, а мінівистава, у якій 

оповідач використовує весь арсенал невербальних засобів 

(розповідь «в особах», використання паралінгвістичних 

засобів) 

Відтворюваність Анекдот не породжується заново, а репродукується, 

передається від одного оповідача до іншого 

Варіативність Анекдоти розповідаються з різними варіантами: в одних 

випадках варіативність виявляється втратою усної передачі 

змісту, в іншіх – наслідком навмисної імпровізації 

оповідача, який прагне пристосувати анекдот до актуальної 

ситуації або поліпшити його на свій смак 

Орієнтація на реакцію 

адресата 

Наявність у комунікантів фонових знань про ситуації 

спілкування, про тему, у т.ч. сукупність усіх імпліцитних 

знань, використаних у жарті, представлених текстовими 

сигналами, але тих, які не впливають на зміст жарту; 

порушення передбачуваності подальшого розвитку на подіі 

у жарті; алегоричність, коли адресат сам витягає схований 

зміст, одержуючи від цього задоволення; розуміння жарту, 

засноване на співпереживанні, що проявляється у сміховій 

реалізації 

Ситуативність і Полягає у знанні адресанта того, кому і який анекдот можна 
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доречність анекдоту розповісти.  

Стереотипність й 

евокативність 

Наявність розповсюджених сюжетів, виникнення 

аналогічних сюжетних схем у різних ситуаціях, здатність 

жарту викликати у свідомості адресата велику кількість 

асоціацій 

Соціальність Можливість існування анекдоту тільки в соціальному 

середовищі, пов’язана з певними сторонами життя 

суспільства й людини в ньому 
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Додаток Б  

Прагматична класифікація гумористичних висловлювань 

Гумористичне висловлювання 
 

Анекдот 

(навмисне 

висловлювання) 

 

 

 Жарт 

(не навмисне 

висловлювання) 

Інтегрований у розмову Не інтегрований у 

розмову 

 

 

 

 

Побудований на 

тлумаченні 

гумористичного 

висловлювання  

Побудований на 

колективній та 

культурній інформації, 

якою володіє адресат  

 

 

 

 

 

 

Тематика 

Механізм референції 

(фонові знання, реалії) 

 

 

 

Механізм 

экспліціювання  

Механізм імпліціювання 

 Механізм 

інконгруентності 

 

 

 

 

Екстралінгвістичний 

 

 

 Лінгвістичний 

Ситуація                  Образ 

 

Фонографічний 

 

 Морфологічний 

 

 Лексичний  Синтаксичний 
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Додаток В  

Текстовий простір анекдоту 

метатекстове введення                       факультативні блоки 

стадія зав’язки   

стадія розвитку ситуації                       облігаторні блоки 

пуант  
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Додаток Г  

Алгоритм репрезентації когнітивної моделі обробки тексту 

німецькомовного побутового анекдоту 

 АНЕКДОТ 
 

 

Функціональна 

характеристика 

 

Реальна дійсність 

Спотворення реальності 

Виникнення «двоїстого 

смислу» 

Пропозиційна форма 

ситуації 

 Референтна 

характеристика 

 

Комунікативні 

очікування і подальші дії 

персонажів 

 

Характеристика того, що 

висміюється –  

предметно–референтна 

ситуація 

 

 

 

 

Лінгвальні прийоми: 

Мовні й мовленнєві 

Когнітивний механізм 

комічного – 

інконгруентність 

 

 

Лінгвоситуативні 

прийоми: норми, 

стереотипні уявлення, 

цінності, жанрові норми, 

дискурс 

 

 

Експліціювання 

 

Імпліціювання 

 

Актуалізація – 

репрезентація бази 

анекдоту 

 

 

           

 

         Референція  

                 

 

 

 

Механізм інтерпретації 

Когнітивна обробка 

тексту анекдоту 

інференція 

 

 

 

 

 

 

Механізм 

контекстуалізації 

Відповідність 

стереотипним 

очікуванням 

Комічний ефект 

 

 

      Відмова прийняти 

стереотипне очікування 

 

 Результат – сміх, зняття 

напруги, роздратування 

 

 



242 

 

Додаток Д  

Типи етнічних стереотипів 

 

 

Поверхневі/ 

глибинні 

Експліцитні/ 

Імпліцитні 

Універсальні/ 

ідіоетнічні 

Вербальні/ 

невербальні 

Індивідуальні/ 

групові 

Етнічні 

стереотипи 
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Додаток Е  

Типологія етнічних стереотипів 

Типи етнічних стереотипів Загальна характеристика 

Етностереотипи–образи 

 

Репрезентує суперфіксоване, суперстійке уявлення 

про предметні реалії через культурно марковану 

вербалізовану «картинку». 

Етностереотипи–ситуації 

 

Втілює марковану культурно-національною 

специфікою динаміку уявлень, запрограмовану 

традицією лінію поведінки. 

Поверхневі етнічні 

стереотипи 

 

Уявлення про той чи інший народ, що обумовлено 

міжнародною, внутрішньополітичною або ж 

історичною ситуацією. Ці етнічні стереотипи 

змінюються або припиняють своє існування в 

залежності від стабільності суспільства, від подій, які 

впливають на формування поглядів у більшості 

населення. 

Глибинні етнічні 

стереотипи  

 

Не змінюються протягом певного проміжку часу. 

Вони стійкі і становлять найбільший інтерес у 

дослідженні особливостей національного характеру. 

Серед глибинних етностереотипів в особливу групу 

виділяються зовнішні, пов’язані з атрибутами життя 

й побуту народу. 

Вербальні етнічні 

стереотипи 

 

– Фонографіічні (імітація ознак голосу, наголос, 

інтонації, паузи, зміна фонетичного складу мовної 

одиниці або нормативної реалізації фонем). 

– Лексико–семантичні (відношення між словами на 

основі спільності або протилежності їх значень ).  

– Синтаксичні (порушення синтаксичних зв’язків і 

використання окремих конструкцій) компоненту. 

Невербальні етнічні 

стереотипи 

 

Фонаційні – «озвучують» слова в мовному контексті, 

надають висловленням комунікативну завершеність і 

виразність. 

Кінесичні – рухи тілу, міміка, жести. 

Експліцітні етнічні 

стереотипи 

 

Маркується відповідність до етнічного стереотипу, 

протиріччя етнічному стереотипу або потрібне 

звертання до етнічного стереотипу для інтерпретації. 

Імпліцитні етнічні 

стереотипи 

 

Не усвідомлювані, не підлягають контролю, 

опосередковують сприятливі або несприятливі емоції, 

думки або дії по відношенню до соціальних об’єктів. 

Універсальні етнічні 

стереотипи 

Присутні в більшості мов. 

Ідіоетнічні етнічні 

стереотипи 

Присутні в окремій мові. 



244 

 

Додаток Ж  

Функції етнокультурних стереотипів 

Група функцій Функція 

етнокультурного 

стереотипу 

Функціональна характеристика 

Інформативні – 
забезпечують 

швидкий допуск до 

інформації, що не 

потребує певних 

зусиль 

Когнітивна Орієнтація у навколишньому світі, що 

демонструє зв'язок індивіда з колективом, 

акцентує різницю між представниками 

певних соціальних або етнічних спільност. 

Орієнтуюча 

(емоційна) 

Оцінка носієм мови об’єктів 

стереотипізації, що дозволяє 

диференціювати людей за групами на 

основі стереотипних ознак, очікуючи від 

них певної поведінки. 

Функція 

економії 

розумових 

зусиль 

Спрощення та систематизація інформації.  

Системоутворюючі 
 – спрямовані на 

формування 

суджень про людей, 

що не є членами 

однієї спільноти, 

допомагаючи 

зберегти або 

підвищити 

самооцінку. 

Ціннісно– 

захисна функція 

Збереження системи цінностей як стосовно 

своєї спільноти, так і стосовно «чужих». 

Формування позитивного образу своєї 

культури і негативного – чужої. 

Функція 

соціально–

етнічної 

інтеграції 

Зберігає етнокультурний стереотип, 

задовольняє психічну потребу в економії 

пізнавальних зусиль; підтримка 

внутрішньої спаяності співтовариства і 

його протиставленість іншим людським 

співтовариствам 

Мотиваційна 

функция 

Розвиває ті компетенції та характеристики, 

що відображені в етнокультурному 

стереотипі 

Комунікативна Здійснює обмін інформацією між 

представниками «свого» співтовариства (як 

пізнати «свого» серед «чужих» і «чужого» 

серед «своїх») 

Інституціональні – 
використовуються 

для управління 

етнічною 

спільнотою 

Функція 

громадського 

контролю 

Пояснює відносини, що існують в етнічній 

спільноті; підтримка соціально прийнятних 

зразків поведінки. 

Функція 

державного 

контролю 

Підтримка ментального впливу на маси в 

ідеологічних і політичних цілях.  
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Додаток З  

Класифікація анекдотів за базовими аспектами культурних цінностей, що 

репрезентують німецькомовну національну ідентичність 

    Зовнішність та зовнішній вигляд 

     

  Фізіологічний 

аспект 

 Відношення до сексу 

     

    Фізично-тілесні особливості 

     

 

    Відношення до релігії 

     

    Відношення до традиції та обрядів 

     

    Освіта й інтелект 

     

    Науково-технічна обізнаність 

     

    Норми поведінки й культури 

  Духовний 

аспект 

  

    Національно-культурні реалії 

     

    Комунікативна поведінка 

     

    Відношення до життєвих 

пріоритетів 

Культурні цінності 

етнічної спільноти 

    

       Спортивні досягнення 

     

      Позиціонування своєї 

ідентичності в соціумі 

     

        Ділові якості, професійність 

     

         Відношення до грошей 

  Матеріальний 

аспект 

  

       Побутова сфера 

     

        Природно-кліматичні умови 
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    Міжособистісні відносини 

     

    Міжетнічні відносини 

  Соціальний 

аспект 

  

    Відношення до держави 

     

    Історичні події та діячі 
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Додаток К  

Зведена таблиця лексики, що позначає ономастичні реалії 

Вид етноніма Німеччина Австрія Швейцарія Загальна 

кількість 

Відсоток 

від заг. к–ті 

Власне 

етноніми 

136 182 68 386 18% 

Регіональні 

етноніми 

888 52 42 982 46% 

Етнофолізми 12 20 6 38 2% 

Топоніми 394 109 55 558 26% 

Антропоніми 116 26 36 178 8% 

Усього 1546 389 207 2142 100% 
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Додаток Л  

Типологія основних мовних засобів репрезентації етнокультурних 

стереотипів у німецькомовних побутових анекдотах 

Фонографічний рівень  

 асонанс 

 графон 

 капіталізація 

 ономатопея (звуконаслідування) 

 омофони 

 шиболет 

 епіфора 

Лексико–семантичний 

рівень 

 

 омонімія: омоніми, омографи, міжмовні омоніми, 

пароніми 

 полісемія 

 спунеризм 

 абревіація 

 антономазія 

 вульгаризми, жаргонізми 

 гіпербола 

 гомеотелевт (гомеологія) 

 іншомовні вкраплення (кальки) 

 катахреза 

 каламбур 

 лексичний еліпс (порушення морфологічної 

сполучуваності компонентів) 

 метафора 

 метонімія 

 неологізм, оказіоналізм 

 оксюморон 

 лексичий повтор, дериваційний повтор 

 силепс (осцеляція) 

 синекдоха 

 евфемізм 

Синтаксичний рівень  

 апозиопезіс 

 іменні речення 

 порівняння 

 синтаксичний паралелізм 

 еліпс (синтаксичний) 

 антитеза 

 аграматизм 



249 

 

 

 градація 

 фразеологічна калька, дослівне розуміння 

фразеологічних одиниць (ФО) (висловів, складних слів) 

 мейозис 

 поліптот 

 солецизм (лексичний тип порушення сполучуваності) 

 хіазм 

Текстово–

дискурсивний рівень 

 

 алогізм 

 алюзія 

 гротеск 

 іронія 

 парадокс 

 невідповідність посилання й наслідку 
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Додаток М 

Корпус німецькомовних анекдотів задіяних в основному тексті 

дисертаційного дослідження 

(1) Ein Schweizer, ein Österreicher und ein Deutscher fahren Ballon. Plötzlich 

werden die Berge höher und sie müssen Ballast abwerfen um drüberzusteigen. Sie werfen 

alles raus, Rucksack, Proviant, sogar die Jacken und Schuhe. Aber es reicht nicht. Einer ist 

zuviel an Bord. Der Deutsche und der Schweizer schauen sich kurz an und schon packen 

sie den Österreicher und wollen ihn rauswerfen. In letzter Sekunde erscheint ein Engel, der 

das sofort unterbindet: "Halt, was soll das, ihr könnt doch nicht einfach den Österreicher 

rauswerfen. Fairness muss sein! Wir machen das anders, ich stelle jedem eine Frage und 

wer sie falsch beantwortet, muss springen." Die drei sind einverstanden. Der Engel stellt 

dem Schweizer die erste Frage: "Wie heisst der berühmte Luxusdampfer der 1912 

gesunken ist?" Blitzschnell antwortet er: "Titanic". Gut, der Engel wendet sich zum 

Deutschen und fragt ihn: "Wie viele Leute sind dabei gestorben?" Der Deutsche: "1200". 

Gut, die nächste Frage für den Österreicher : "Wie haben die 1200 geheissen?" [265] 

(2) Was tut ein englischer Rentner?– Er steht um 9 Uhr auf, trinkt ein Glas Scotch 

und geht zum Golfspielen. Und ein französischer Rentner? – Er steht um 10 Uhr auf, trinkt 

ein Glas Bordeaux und geht zu seiner Freundin. Und ein deutscher Rentner? – Er steht um 

7 Uhr auf, nimmt seine Herztropfen und geht zur Arbeit! [270] 

(3) In Österreich werden Stromleitungen über Land verlegt. Kommt ein Österreicher 

am Ort des Geschehens vorbei, kichert, geht weiter. Kommt der zweite vorbei, lacht, geht 

weiter. Der dritte kommt,stehen und lacht schallend – er kriegt sich gleich gar nicht mehr 

ein. Da fragt ihn einer der Arbeiter, was daran so komisch sei. "Na ja", sagt er prustend, 

"ihr hängt den Zaun so hoch, dass alle Kühe untendurchlaufen." [311 

(4) In der Stewardessenprüfung wird die folgende Frage gestellt: Sie stürzen ab und 

retten sich mit zwanzig Männern auf eine einsame Insel. Was tun Sie? Die Engländerin: 

"Ich bringe mich um!" Die Deutsche: "Ich appelliere an deren Ehre!" Die Französin: "Wo 

ist das Problem?" [282]. 

(5) Ein Deutscher und ein Amerikaner wetten, wer schneller ein Haus bauen kann. 

Nach 4 Wochen telegrafiert der Ammi: 'Noch 14 Tage und ich bin fertig!' Antwortet der 

Deutsche: 'Noch 14 Formulare und dann fang ich an!' [306] 
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(6) Was ist ein Schwabe zwischen zwei Badener? – Eine Bildungslücke! [307] 

(7) Die Ostfriesen wollen endlich den Weltraum erobern und weil auf dem Mond 

schon die Amerikaner waren, wollen sie eine Landung auf der Sonne starten. «Aber ist es 

da nicht zu heiß?», fragt einer der Ostfriesen ängstlich. «Natürlich nicht», beruhigen ihn 

die anderen, «wir landen nachts.» [294] 

(8) «Hürr Doggdor, ich hawwe schräggliche Schmerzn, mal rechds im Bauch, mal 

lingks, manchmal ooch in dorr Midde.» «Wo hat es denn zuerst weh getan?» «Offn 

Augusdusbladz». [304] 

(9) Der Schwaber zum Bäcker: „Bitte ein Stück Brot! Und wickeln Sie es bitte in die 

Zeitung von heute ein!» [187] 

(10) Ein Schweizer, ein Engländer und ein Amerikaner nehmen im Wald einen Jungen 

gefangen, den sie an einem Baumfesseln. Auf dessen Kopf stellen sie einen Apfel und 

nehmen 30 Schritte Abstand. Als Erster holt der Schweizer seine Armbrust hervor und zielt 

auf den Apfel. Kaum hat die Pfeilspitze den Apfel durchbohrt, rühmt er mit mächtiger 

Stimme: "I'm Wilhelm Tell!". Der Engländer vollendet dasselbe mit seinem Pfeil und Bogen 

und ruft: "I'm Robin Hood!" Nun tritt der Amerikaner hervor und spannt den Bogen. 

Dieser verfehlt jedoch den Apfel und trifft die Stirn des Jungen. Dazu meint er 

achselzuckend: "I'm sorry!" [283] 

(11) Ein bayrischer, ein österreichischer und ein tschechischer Braumeister sitzen in 

einer Münchner Wirtschaft beisammen. Bestellt sich der Österreicher ein Gösser, und siehe 

da, er bekommt es auch. Der Tscheche bestellt sich ein Budweiser, auch das wird ihm 

gebracht. Bestellt sich der Bayer eine Limo. Auf die Frage, warum er kein Bier trinke, 

antwortet er bedächtig: "Ja, also, wann's ihr koa Bier net trinkts, na will i a koas." [281] 

(12) Ein Steinbruch der Gemeinde Wien. Vier österreichische Arbeiter bemühen sich, 

einen Granitblock auf die andere Seite zu wälzen. Mit vierstimmig gesungenem "Hooo–

Ruck!" tauchen sie immer wieder an, wie der örtlichen Ausdruck lautet. Vergeblich. Der 

Granitblock hält seinen Charakter durch und rührt sich nicht. Resigniert werden vier 

Zigaretten angezündet. Der preußische Vorarbeiter kommt gelaufen, erfasst die Situation 

und hierauf den Granitblock. Des Vorarbeiters Blick wird starr seine Muskeln straffen 

sich, seine Adern schwellen an: er w i l l den Block umwälzen. Und er wälzt ihn um! Die 

vier Arbeiter (unisono): "jaaa, mit Gwalt..." [287] 
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(13) Ein Berliner will eine Ostfriesin heiraten. Damit er zu seiner Gattin auch passt, 

will er sich das halbe Gehirn amputieren lassen. Bei der Operation wird aus Versehen das 

ganze Gehirn entfernt. Als der Berliner aus der Narkose erwacht, fragt er: 'Ja mei, wo bin 

denn i?' [280] 

(14) Kommt einer in eine Bar und sagt: "Hey Leute, ich kenn den neuesten 

Ostfriesenwitz." Meint der Barkeeper: "Junge, bevor du ihn erzählst sollte ich dir vielleicht 

sagen das ich Ostfriese bin, der Penner dort drüben ist Ostfriese, das Ehepaar dahinten 

sind Ostfriesen, die beiden Bullen da drüben sind Ostfriesen und die drei Punker dort sind 

Ostfriesen. Also willst du den Witz immer noch erzählen?" – "Nein, bevor ich ihn neunmal 

erklären muss lass ich's lieber gleich bleiben!" [295] 

(15) Über die Schweizer Dialekte nd am 8. Tage verteilte der Liebe Gott die 

Dialekte... Jede Region bekam Ihren eigenen Dialekt. Und alle freuten sich darüber. 

Zürcher: "Läck böbbi, mir händ sonen gäile Dialäckt, oder?" Berner: "Das isch aber de 

guet, was mir fürne schöne Dialäckt übercho hei!" Walliser: "Mir hei awer en scheene 

Dioläckt üwercho"! und so weiter... Nur für die Bündner blieb leider kein Dialekt 

übrig!!!!!!!!! Da sprach der liebe Gott: "Jonu, denn redend iar halt aso wian i !!" [310] 

(16) Was ist eine schwäbisches Schorle? Ein halbes Glas Sprudel und ein halbes Glas 

Leitungswasser! [308] 

(17) Wann ist die Wiedervereinigung vollendet? Wenn der letzte Ossi aus dem 

Grundbuch verschwunden ist... [291] 

(18) Die Österreicher und die Deutschen schließen eine Wette ab. Es geht dabei 

darum, welches Volk dümmer ist. Die Österreicher verlangen von den Deutschen, dass 

diese eine 200 Meter lange Brücke mitten in die Wüste bauen. Die Deutschen vermuten 

einen Trick hinter dieser Forderung und beginnen sofort mit den Bauarbeiten. Die 

Österreicher lachen sich darüber tot. Als dann die Brücke endlich fertig ist, wollen die 

Österreicher ihre Wettprämie einlösen und spotten: «Ihr Deutschen seid so doof und habt 

mitten in die Wüste eine Brücke gebaut! Damit haben wir gewonnen!» Darauf die 

Deutschen: «Sicher, wir haben die Brücke gebaut. Die Frage ist nur wer blöder ist, wir, die 

die Brücke gebaut haben, oder die Österreicher, die seit heute morgen auf der Brücke 

sitzen und angeln.» [278] 



253 

 

(19) Warum werden die Ostfriesen ohne Köpfe begraben? Weil man aus den Köpfen 

Holzschuhe macht! [277] 

(20) Drei Schwaben sind auf einer Alpenwanderung in eine Gletscherspalte gefallen. 

Nach langer Zeit kommt die Hilfe. Von oben rufen die Helfer: «Wir sind vom Roten Kreuz». 

Da rufen die Schwaben im Chor: «Mir gäbet nix» [307] 

(21) Kommt ein Schwabe aufs Standesamt und will seinen Namen umändern lassen. 

Der beamte fragt ihn: «Warum?» Darauf der Schwabe: «Ich hon do geschdern an 

Karddong Visidakarda auf dr Schdroß gfonda…» [308] 

(22) Kommt ein Amerikanischer Farmer in eine Ostfriesische Kneipe! Fragt der einen 

ostfriesischen Bauern:"Bist du Farmer?" Sagt der Bauer:"Jo bin ich!" "Wie groß ist denn 

dein Farm?" fragt da der Ami "3 Hektar", antwortet der Bauer. Fragt der Ami:" Willst du 

wissen, wie groß meine Farm ist?" Der Bauer zuckt nur mit den Schultern. Sagt der Ami:" 

Meine Farm ist so groß, da brauche ich, wenn ich mit meinem Auto rum fahre 3 Tage, 

dann bin ich wieder bei meinem Haus." Sagt der Bauer:" So ein Auto hatte ich auch mal" 

[296] 

(23) Was ist ostfriesischer Dreikampf? Lesen, Rechnen, Teebeutel-Weitwurf. [298] 

(24) Warum bauen die Deutschen so schnelle Autos? – Alles was nicht schnell genug 

ist, kommt in den Wursttopf. [320] 

(25) Der Himmel ist dort, wo die Briten die Polizisten sind, die Franzosen die Köche, 

die Deutschen die Mechaniker, die Italiener die Liebhaber und organisiert wird alles von 

den Schweizern. Die Hölle ist dort, wo die Briten die Köche sind, die Franzosen die 

Mechaniker, die Schweizer die Liebhaber, die Deutschen die Polizisten und organisiert 

wird alles von den Italienern. [314] 

(26) Treffen sich ein Engländer, ein Franzose und ein Bayer. Meint der Engländer: 

"Unsere Sprache ist am schwersten. Wir sagen 'Empeier' und schreiben 'Empire' !" Darauf 

der Franzose: "Das geht ja noch, unsere ist da noch schwerer. Wir sagen 'Bondschur' und 

schreiben 'bonjour!" Meldet sich der Bayer mit einer wegwerfenden Handbewegung und 

spricht: "Ach, daß ist doch alles nix. Wir bei uns in Bayern sagen 'woshostgsogt' und 

schreiben duama 'Was meinen der gnädige Herr?' [279] 

(27) Was sind Bayern entwicklungsgeschichtlich gesehen? Der Übergang vom 

Österreicher zum modernen Menschen! [257]. 
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(28) Bei einem Kongress für Mikrochirurgie treffen sich ein amerikanischer, ein 

japanischer und ein deutscher Arzt. Nach dem formellen Teil sehen sich die drei in der 

Hotelbar wieder und beginnen sich nach einigen Drinks ihre größten Meisterstücke zu 

erzählen: 

"In einer Autofabrik war ein Arbeiter in die Blechpresse geraten", prahlt der 

amerikanische Arzt. "Alles, was von ihm übrig blieb, war sein kleiner Finger. Also nahm 

ich den Finger, konstruierte eine neue Hand, einen neuen Arm, Rumpf, Kopf, Beine und so 

weiter. Der Arbeiter, der dabei raus kam, war so leistungsfähig, dass er 50 Kollegen 

arbeitslos machte." 

"Ist ja gar nichts", konterte der Japaner, "vorigen Monat bei einem Unfall in einem 

Kernkraftwerk verunglückte ein junger Mann. Das einzige, was wir noch finden konnten, 

war ein Haar. Also nahm ich das Haar, konstruierte einen neuen Kopf, ein neues Gehirn 

und einen kompletten Körper. Jetzt ist der junge Mann so effizient, dass er 500 andere 

arbeitslos gemacht hat." 

"Das nennt ihr Leistung?" ereiferte sich der deutsche Chirurg. "Unlängst ging ich 

über die Straße und roch einen Furz. Ich packte den Furz ein, brachte ihn in meine Praxis. 

Dort wickelte ich einen Hintern darum und konstruierte einen kompletten Körper mitsamt 

Kopf und Gehirn. Der Mann ist jetzt unser Bundeskanzler und er ist so fähig, dass er fast 

fünf Millionen arbeitslos gemacht hat." [283] 

(29) Noch rätselt eine Gruppe Wissenschaftler über die Herkunft 'Ötzis'. Österreicher 

kann er nicht sein, man hat Hirn gefunden. Italiener kann er auch keiner sein, er hatte 

Werkzeug dabei. Vielleicht ist er ein Schweizer, weil er vom Gletscher überholt wurde. 

Aber wahrscheinlich ist er Deutscher, denn wer geht sonst mit Sandalen ins Hochgebirge... 

[286] 

(30) 80% der Österreicher kommen mit ihrer Nachbarschaft gut aus. Die übrigen 

20% leben an der Grenze zu Deutschland... [285] 

(31) Ein amerikanischer, ein deutscher, ein französischer und ein schweizerischer 

Junge diskutieren, woher die Babies kommen. Der Amerikaner erklärt: "In Amerika 

produzieren Roboter Babies in grossen Fabriken." Der Deutsche sagt: "In Deutschland 

bringt der Storch die Babies." Der Franzose fügt hinzu: "In Frankreich machen ein Mann 



255 

 

und eine Frau Liebe miteinander, um ein Baby zu zeugen." Zuletzt meint der Schweizer: 

"Bei uns ist das von Kanton zu Kanton verschieden." [285] 

(32) Warum sollte man in Ostfriesland keine blauen Autos fahren? Weil die Ostfriesen 

um alles Blaue einen Deich bauen! [295]  

(33) Warum schwimmen die Ostfriesen mit dem Radio über das Meer? Weil sie die 

Mittelwelle suchen! [299] 

(34) Weshalb trinken Schwaben die Milch immer in dem Geschäft, in dem sie sie 

gekauft haben? Weil auf der Packung steht: "Hier öffnen! [307] 

(35) Ein Schwabe macht Urlaub in Afrika und kommt an einem seltsamen Stand 

vorbei: Ein Kannibale preist menschliches Hirn an. Der Schwabe will wissen, wozu das gut 

sein soll und der Kannibale erklärt: "Wenn man menschliches Hirn isst, dann wird das 

eigene Hirn leistungsfähiger!" Der Schwabe interessiert sich dafür und will weiter wissen, 

was drei Schilder bedeuten, die unten an der Kühltheke stehen. Der Kannibale erklärt 

weiter: Badenerhirn: 100 Dollar je Pfund Bayernhirn: 300 Dollar je Pfund Schwabenhirn 

400 Dollar je Pfund. Der Schwabe wird ganz stolz, dass ausgerechnet schwäbisches Hirn 

den höchsten Preis erzielt, was dem Kannibalen nicht entgeht. Daher erklärt er dem 

Schwaben: "Verstehen sie das nicht falsch. Schwäbisches Hirn ist deshalb so teuer, weil 

wir viel mehr Schwaben schlachten müssen, um ein Pfund zusammen zu kriegen." [316] 

(36) Ein Bayer steht auf einer Isarbrücke und beobachtet gebannt das wilde 

Geplätscher des Flusses, als er plötzlich in ca. 200 Meter Entfernung einen Amerikaner 

entdeckt, der wild mit den Armen rudert und anscheinend mit dem Ertrinken kämpft. "Help 

те, help те, ruft er verzweifelt. Der Bayer schüttelt den Kopf und schreit ihm zu: "Des host 

iatz davo. Hätt'st liaba Schwimma g'lernt statt Englisch, du Hansdampf." [303] 

(37) Ein Dresdner ist "nibbrgemachd". Im Aufnahmelager wird der sächsische 

Flüchtling gefragt: "Sind Sie aus politischen Gründen nach dem Westen gekommen?" 

"Nee." "Sind Sie aus wirtschaftlichen Gründen gekommen?" "Nee." "Na, was war denn 

dann Ihr Grund?" "Ich gonnde dähn Dialäggd nich mähr erdraachn!" [317] 

(38) "Ongkel, wohär hasdn du deine rohde Nase?" "Von dähn vielen schwärn 

Schiggsalsschlächn, mei Gleener." "Ach du meine Fresse, un immer off de Nase?" [276] 

(39) Ein Berner kommt ins Krankenhaus weil er sich ein Bein gebrochen hat. Der Arzt 

fragt ihn, wie das geschah. "Ich bin auf einer Schnecke ausgerutscht." "Auf einer Schnecke, 
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das ist aber ungewöhnlich! Haben Sie die denn nicht gesehen?" "Nein, das ging nicht." 

"Wieso nicht?" "Sie kam so schnell von hinten." [273] 

(39) Ein Berner kommt ins Krankenhaus weil er sich ein Bein gebrochen hat. Der Arzt 

fragt ihn, wie das geschah. "Ich bin auf einer Schnecke ausgerutscht." "Auf einer Schnecke, 

das ist aber ungewöhnlich! Haben Sie die denn nicht gesehen?" "Nein, das ging nicht." 

"Wieso nicht?" "Sie kam so schnell von hinten." [273] 

(40) Ein Zürcher, ein Bündner, eine Nonne und eine superscharfe Braut sitzen im 

Zug. 

Der Zug fährt in einen Tunnel. Man hört nur noch eine schallende Ohrfeige und als 

der Zug den Tunnel verlässt hat der Zürcher einen riesigen roten Handabdruck auf seiner 

Backe und schaut völlig entgeistert in die Runde. Was denken jetzt die vier Personen? Der 

Zürcher denkt: "So ein Mist! Wahrscheinlich hat der Bündner die Braut begrapscht und sie 

dachte ich wär's gewesen und hat mich deshalb geohrfeigt." Die Nonne denkt: "Aha, der 

Zürcher wollte einen Akt der Unzucht an der Frau begehen und sie hat sich zur Wehr 

gesetzt. Recht so!" Die Frau denkt: "Hmm, der Zürcher wollte wohl mich betatschen und 

hat in der Dunkelheit die Nonne erwischt. Tja, selbst schuld." Und der Bündner denkt: 

"Geil !!! Im nögschta Tunnel knall i dem zürcher wieder aini!" [305] 

(41) So ging auch einmal eine Burgenländerin ebenso zum Arzt. Er untersuchte die 

Frau und sagte: "Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Sie an Alzheimer erkrankt sind!" 

Antwortete die Burgenländerin: "Wunderbar, da lerne ich jeden Tag neue Leute kennen!" 

[309] 

(42) An der österreichischen Grenze.Ein Deutscher stellt fest, dass er seinen Pass 

vergessen hat. Er denkt sich: "Ah, in meinem Geldbeutel hab ich noch einen alten 10–

Mark–Schein. Den zeig ich dem Ösi, das merkt der nicht."Er wird kontrolliert, gibt dem 

Grenzbeamten die Banknote und fügt hinzu, dass das ein altes Photo sei, auf dem er noch 

lange Haare mit Dauerwelle trägt. Der Beamte schaut etwas misstrauisch, dreht den 

Schein um und sagt:"Geh häast, wuist mi veroaschen? Des is a Segelschein!" [278] 

(43) Ein deutscher Tourist geht in Tirol in eine Kirche und sieht dort eine silberne 

Metallmaus hängen. Er fragt den Pfarrer: "Hey, wat'n dat?" Der Pfarrer: "Ja, wir hatten 

vor Jahren eine Mäuseplage, und da haben wir diese Maus aufgehängt, um so die Plage zu 
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vertreiben." "Und – jewirkt?" "Nein, sonst hätten wir schon längst den silbernen Piefke 

aufgehängt." [281] 

(44) Ein 90–jahriger Greis ist schon seit über 70 Jahren treuer Fan und Mitglied 

beim FC Schalke 04. Als es mit ihm zu Ende geht, nennt er seinem Sohn seinen letzten 

Wunsch: "Ich will bei Schalke austreten und Mitglied bei FC Bayern München werden!" 

"Aber Vater!", empört sich der Sohn "Du warst doch schon immer ein Königsblauer!" "Ja, 

schon, aber wenn ich schon sterben muss, möchte ich wenigstens, dass es einen Bazi 

erwischt!" [285] 

(45) Bundesrat Ogi ist am Kreuzworträtseln. Mit gerunzelter Stirn, angestrengt 

nachdenkend, fragt er seine Frau: Du, sag mal, weisst du, was das sein konnte, ein 

Bundesrat mit drei Buchstaben! – Aber Dolf, das ist doch ganz einfach! Geh nur und schau 

in den Spiegel! Dolf geht hin und schaut, und dann kommt er glucklich zuruck: Jetzt weiss 

ich's, war ja so einfach: ICH! [276] 

(46) Im Prozess gegen Saddam Hussein wird das Urteil verkundet. Der Richter sagt: 

"Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche willst du zuerst horen?"Saddam: 

"Zuerst die schlechte."Der Richter: "Du bist zum Tode verurteilt durch erschiessen!" 

Saddam: "Und die gute?"Der Richter:"Die Schutzen sind Streller, Cabanas und Barnetta!" 

[262] 

(47) Jesus ist nach der Kreuzigung wiederauferstanden. Die Menschen toben vor 

Begeisterung. Ihr Meister ist wieder da. Jesus wiederholt wegen des großen Erfolges seine 

berühmtesten Wunder. Er macht Wein aus Wasser, teilt ein Brot an alle aus und schließlich 

will er wieder über den See wandern. Doch nach den ersten Schritten geht er unter. Meint 

ein Jünger: "Also ohne die Löcher in den Füssen hat er das besser gekonnt." [318] 

(48) Ein Chirurg, ein Architekt und ein PC–Networkadministrator streiten, wessen 

Berufsstand der älteste sei. Der Chirurg: "Gott entnahm Adam eine Rippe und schuf Eva. 

Am sechsten Tag also schon eine Operation!" Der Architekt widerspricht: "Vor Adam und 

Eva herrschte das Chaos, das Tohuwabohu. Gott baute die Welt. Die erste Tat war folglich 

eine architektonische Leistung. " Der PC–Networkadministrator trumpft auf: "Und von 

wem stammt das Chaos? Na, von wem wohl?" [318] 

(49) Wo stand das erste Telefon? – In Nothen! Denn in der Bibel heißt es schon: "... 

und bist du in Nothen, so rufe mich an." [272] 
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(50) Eine Mutter hatte drei Tochter und bei ihren Hochzeiten ersuchte sie die drei, sie 

nach der Hochzeitsnacht anzurufen und ihr diskret mitzuteilen, wie sich ihre Männer beim 

Sex denn anstellen ... 

Die erste sagte: "Es war wie Maxwell Kaffee." Die Mutter war etwas verwirrt, bis sie 

eine Maxwell Kaffee Werbung sah, mit dem Spruch: Zufriedenheit bis zum letzten Tropfen 

... Da war die Mutter zufrieden. 

Dann meldete sich die zweite Tochter. Bei ihrem Anruf flusterte sie nur: "Rothmans". 

Also suchte die Mutter nach einer Rothmans Annonce. Sie fand eine mit dem Werbespruch: 

Live Life King Size ... Und die Mutter war abermals zufrieden. 

Schlussendlich heiratete auch die dritte ihrer Tochter. Nach einer Woche rief sie an 

und murmelte bloß: "British Airways". Die Mutter sah alle Illustrierten durch und fand 

dann endlich eine Anzeige der Fluglinie. Als sie den Spruch las, schrie sie bloß: Oh, mein 

Gott! Viermal täglich – sieben Tage die Woche – alle Richtungen! [314] 

(51) Schröder, Fischer und Merkel fliegen über Deutschland. Sagt Schröder: "Wenn 

ich einen100 EuroSchein runter werfe, dann freut sich ein Deutscher!" Sagt Fischer: 

"Wenn ich zehn 10 Euro Scheine runter werfe, dann freuen sich zehn Deutsche!" Sagt 

Merkel: "Wenn ich hundert 1 Euro Stücke runter werfe, dann freuen sich hundert 

Deutsche!" Dann sagt der Pilot: "Wenn ihr nicht bald euer Maul haltet, dann werfe ich 

euch runter und es freut sich ganz Deutschland!" [302] 

(52) Hitler marschiert in einer kleinen Stadt in Osteuropa ein, die heim ins Reich 

geführt worden ist. Die Mädchen stehen mit Blümen am Straßenrand Spalier. Ein kleines 

Mädchen reicht Adolf ein Grasbuschel. "Was zum Teufel soll ich damit? " fragt der 

Führer unwirsch. "Die Leute sagen", antwortet die Kleine ganz verschüchtert, "wenn der 

Führer ins Gras beißt, kommen bessere Zeiten!" [318] 

(53) Was ist der Unterschied zwischen Adolf Hitler und der Sonne? – Die Sonne geht 

im Osten auf, Hitler ging im Osten unter. [316] 

(54) Wie stellen sich die Nazis die arische Rasse vor? – Sie müssen genau so schlank 

sein wie Göring, blond wie Hitler und genau so groß wie Göbbels! [316] 

(55) Ein Schweizer meint zu einem Deutschen: "Ihr seid doch richtige Herdentiere. 

Damals als Didi Thurau gewonnen hat, kaufte ganz Deutschland Rennräder. Als Bobbele 

gewann, ging der Tennisboom los. Als Schumi Weltmeister wurde, tauchte man ganz 
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Deutschland in Ferrari–Rot. Und jetzt, nach dem Comeback der Franzi v. Almsick, setzt 

ihr ganz Sachsen unter Wasser..." [305] 

(56) Warum jodeln die Österreicher? Weil Sie sich keine Sätze merken können. [271] 

(57) Ein 80 jähriger, seit 60 Jahren Mitglied bei Borussia Dortmund, liegt im Sterben. 

Ein Priester ist bereits anwesend. – Mein Sohn, hast Du noch einen letzten Wunsch? – Ja, 

ich möchte beim BVB austreten und Mitglied beim FC Bayern München werden. – Aber 

warum, mein Sohn? Du warst Dein ganzes Leben Borusse! – Ja, schon, aber ich möchte, 

daß ein Bayern–Schwein stirbt und nicht etwa ein Borusse. [263] 

(58) Wie nennt man es, wenn ein Kapitalist einem ostdeutschen Lohnarbeiter in die 

Fresse haut? Solidaritätszuschlag Ost... [274] 

(59) Warum freuen sich die Ostdeutschen so auf den Euro? Weil sie glauben, dass es 

noch mal Begrüßungsgeld gibt! [261] 

(60) Ein Ostfriese hat eine Konzertagentur aufgemacht. Er spricht einen jungen Mann 

an: «Mensch, Junge, du hast eine tolle Stimme! Dich werde ich ganz groß rausbringen!» 

«Hören Sie mal, ich bin Peter Maffay!» «Das macht nichts, den Namen können wir ja 

ändern…» [293] 

(61) Olli Kahn nimmt an einem Schönheitswettbewerb teil, und gewinnt. Wieso? – 

Weil es ein Schönheitswettbewerb für Affen ist. [300] 

(62) Im Bundeshaus hatten sie vor kurzem Stromausfall. – Bundesrat Koller beklagt 

sich bei seinem Kollegen Ogi, dass er fast eine Stunde im Lift stecken geblieben sei. Ogi 

kontert sofort: "Ja, und ich fast eine ganze Stunde auf der Rolltreppe." [297] 

(63) Ein Ostfriese ist in Bayern im Urlaub. Er macht eine Bergwanderung und sieht 

ein leeres Bachbett. Da fragt er den Bergführer: "Wo ist denn das ganze Wasser hin?" 

Antwortet der Bergführer: "Der Bach ist oben und holt neue Steine!". Der Ostfriese nickt 

leichtgläubig – Zwei Monate später ist der Bergführer zu Gast in Ostfriesland und macht 

zusammen mit dem Ostfriesen eine Wattwanderung. Da finden sie eine tote Möwe. Sagt der 

Ostfriese: "Och, eine tote Möwe!" Der Bayer reißt den Kopf und fragt: "Wo?" [294] 

(64) Jeden Freitag ist beim Unterwirt in Darching Schafkopfen angesagt. Plötzlich 

während des Kartenspiels, trifft den alten Wimmer der Schlag. Der Franz begutachtet das 

Blatt des Toten und meint ungerührt: "Der hätt sowieso nimma gschdocha!" [257] 
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(65) Ein Porschefahrer bekommt mit 200 Km/h eine Kurve nicht und schiesst mit 200 

Richtung Himmel. Nach einer Weile überholt er einen Berner, der gemütlich nach oben 

schwebt . Im vorbeifliegen fragt er: «Auch Autounfall?» Sagt der Berner: «Nein Schlacht 

bei Murten (1476)!» [305] 

(66) Funktionsweise verschiedener sozialer Systeme anhand eines einfachen 

Beispiels: 

Sozialismus: Du besitzt zwei Kühe. Eine Kuh musst du deinem Nachbarn abgeben. 

Kommunismus:Du besitzt zwei Kühe. Die Regierung nimmt dir beide weg und 

verkauft dir die Milch. 

Liberalismus:Du besitzt zwei Kühe. Die Regierung nimmt dir beide weg und schenkt 

dir die Milch. 

Nationalsozialismus:Du besitzt zwei Kühe. Die Regierung nimmt dir beide weg und 

erschießt dich. 

EU–Bürokratismus:Du besitzt zwei Kühe. Die Regierung nimmt dir beide weg und 

schlachtet eine Kuh ab. Die andere wird gemolken und die Milch vernichtet). [284] 

(67) Atemlos kommt das neue Dienstmädchen vom Einkauf zurück. In ihrem 

Schlepptau einen sich heftig sträubenden Mann. 'Alles bekommen, gnädige Frau', keucht 

sie, 'Streuselkuchen, Apfeltaschen, den Marmorkuchen. Bloß der Berliner macht 

Schwierigkeiten...!' [275] 

(68) Ein Deutscher und ein Engländer spielen Schiffe versenken. Der Engländer: 

"D2!" Der Deutsche: "Versenkt!" [270] 

(69) Berner gelten in der Schweiz als: Langsam im Handeln, ruhig und beherrscht, 

schweigsam und trocken. [265] 

(70) Ein Deutscher reist durch die Staaten und kommt in eine Kleinstadtkneipe. Er 

bestellt einen Drink und während er wartet zündet er sich eine Zigarre an. Er nimmt immer 

mal wieder einen Zug und bläst gemütlich ein paar Ringe aus Rauch. Da kommt plötzlich 

ein Indianer wütend auf ihn zu und sagt: 'Noch so eine Bemerkung und ich stopf Dir Dein 

großes Maul...' [264] 

(71) Durch den Dresdner Zoo schlendert ein Ehepaar. Vor einem Vogelgatter bleibt 

es stehen. Einige Pelikane watscheln vorüber. "Nu, gugge mal", sagt die Ehefrau, "die 
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scheenen Schtörche!" "Das sind doch gar geene Schtörche", sagt der Ehemann tadelnd. 

"Das sinn die berihmten Beeligahne, aus denen die Dinde gemacht wird." [279] 

(72) Warum sind viele Ostfriesen so dünn? Torf hat halt wenig Kalorien. [312] 

(73) Wie geht der Ostfriese schlafen? Zuerst mit dem Kopf, dann schaut er nach, ob 

noch Platz im Bett ist. [296] 

(74) Warum werden in Deutschland so gute Autos hergestellt? Wenn man eine 

hässliche Ehefrau hat, dann muss man sich mit anderen Sachen beschäftigen. [283] 

(75) "Guhdn Daach, mei Guhdr." "Guhdn Daach." "Ich gomme ähmd ausn 

Scheenheidssalon." "Un warum bisde nich drangegomm?" [282] 

(76) Der durchschnittliche Deutsche hat im Jahr 2002 142 mal Sex gehabt. Der 

durchschnittliche Holländer 167 mal. Ist ja auch klar: Die Holländer brauchten 2002 ja 

keinen Fußball sehen. [314] 

(77) Fragt einer den anderen: «Was findest du schöner als bumsen?» «Weiss nicht, 

ich habe noch nie gebumst.» «Aber Du bist doch verheiratet.» «Das schon, aber sie schläft 

immer beim Nachbarn!» [321] 

(78) In der Sauna schaut ein Bayer einem anderen Bayern auf den Schwanz und fragt: 

?Warum steht da W und Y auf deinem Schwanz?? Da sagt der andere: ?Wenn er steif ist, 

steht da Wendy.? Am nächsten Tag ist der Bayer wieder in der Sauna. Diesmal setzt er sich 

neben einen Sachsen schaut auf seinem Schwanz und sagt: ?Deine Freundin heißt Wendy, 

oder?? Darauf der Sachse: ?Nee warum?? ?Na wenn du einen Steifen hast steht da Wendy, 

wegen dem W und dem Y.? Darauf der Sachse: ?Nee, wenn ich einen Steifen hab steht da: 

?Welcome to the Saxony and have a nice day." [187] 

(79) – Was wäre, wenn Jesus nicht gekreuzigt, sondern ertränkt worden wäre? – 

Dann müsste heute in jedem bayrischen Klassenzimmer ein Aquarium aufgestellt werden. 

[269] 

(80) Der bayrische Sohn geht zu seinem Vater. "Papa, ich hab ein Problem. Ich bin 

verliebt..." "Ist doch prima mein Sohn. Wer ists denn? Die Resi?" "Nein..." "Ists denn die 

Lisl?" "Nein Papa..." "Oder ists die Rosi?" "Auch nicht..." "Ja Herrgott, wer ists denn 

dann?" "Papa, es ist der Franzl..." Energisch schlägt der Vater auf den Tisch. "Also mein 

Junge, das geht nicht! Der Franzl, der ist doch evangelisch..." [275] 
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(81) Warum lassen sich die Schwaben nach dem Tod nur bis zum Bauch eingraben? 

Damit sie ihr Grab selber pflegen können... [281] 

(82) Wieso gehen Ostfriesen am 24.12. zum Fenster raus? Weil Weihnachten vor der 

Tür steht! [322] 

(83) Warum haben die Ostfriesen keine Friedhöfe? Weil sie den Leichenschmaus zu 

genau nehmen. [295] 

(84) "Frau Schmalfuß also nu missn Se uns awwr ooch endlich mal besuchn! Mir sinn 

Ihn schon so ofd läsdich gefalln! Awwr Sie uns noch nie!" [317] 

(85) Es streiten sich ein Franzose, ein Englander und ein Deutscher, wer die 

komplizierteste Sprache hat. Der Franzose: "Mon dieux, naturlich wir Franzosen. Wir 

schreiben 'Monsieur' und wir sagen 'Musjo'." Der Englander: "Well, wir Briten erheben 

Anspruch auf den Titel, wir schreiben 'Elevator' und sagen 'Lift'." Der Deutsche: "Das ist 

einfach, natürlich sind wir Deutschen die Sieger. Wir schreiben 'Entschuldigen Sie bitte, 

ich habe Ihren letzten Satz nicht richtig verstanden, würden Sie so nett sein und den bitte 

wiederholen?' und wir sagen 'Hä?' [279] 

(86) Was ist der kürzeste deutsche Witz? Ein Deutscher hat etwas intelligentes gesagt! 

[284] 

(87) Was ist wenn ein Ostfriese eine Fliege verschluckt hat? Dann hat er mehr Gehirn 

im Magen als im Kopf. [298] 

(88) Was macht man wenn man erfährt, dass morgen die Welt untergeht? Man fährt 

nach Ostfriesland! Die sind 30 Jahre zurück! [298] 

(89) Warum sägen die Ostfriesen vor dem Schlafengehen die Bettbeine? – Damit sie 

tiefer schlafen. [300] 

(90) Was ist, wenn der letzte Ostfriese stirbt? Dann sind die Polizisten wieder die 

dümmsten. [277] 

(91) Tante Else und Onkel Paul kommen zu Besuch. Die kleine Hildegard wird von 

den Eltern aufgefordert, etwas von ihren Klavierspielkünsten zu zeigen. Nach ihrem ersten 

Stück sagte sie: "Das war Andante." Tante Else meint: "Dangke scheen, mei Gind, 

wärglich sähr scheen. Un nu schbiel mal was an Ongkel." [262] 

(92) Was ist der Unterschied zwischen Türken und Bayern? Türken sprechen meist 

besser deutsch. [283] 
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(93) Kommt ein Ostfriese ins Elektrogeschäft und sagt zum Verkäufer: "Guten Tag, 

ich würde gerne dieses Radio umtauschen." Verkäufer:" Das ist jetzt das dritte Mal in 

einer Woche! Was ist denn immer damit?" "In dem hier läuft auch immer nur doofe 

Musik." [295] 

(94) Warum hat die Deutsche Fußball–Nationalmannschaft drei Weltmeisterschaften 

und drei Europameisterschaften gewonnen? Weil es der Generalstab befohlen hat. [262] 

(95) Bis zum Kassenraum haben sich die beiden Ostfriesen durchgegraben. Nun 

stehen sie vor der Tür zum Tresorraum und entdecken das Schild: " Eintritt verboten! " 

Enttäuscht wendet sich der eine und und sagt: "Pech. Wenn das blöde Schild nicht wäre, 

könnten wir jetzt das grösste Ding unseres Lebens drehen!" [317] 

(96) Warum produzieren Deutsche Waren von so hoher Qualitat? Damit sie sich 

nachher nicht entschuldigen mussen. [306] 

(97) Eine Französin sitzt im Zug einem Bayern gegenüber.``Er schnuppert und fragt 

schließlich: "Wos riecht denn hier so?"``Darauf die Französin: "Das ist 47 11, kennen Sie 

das nicht?"``"Na, iwo."``"Das ist ein neues Parfüm."``Nach einer Weile schnuppert die 

Französin und fragt: "Was riecht denn hier so?"``Antwortet der Bayer: "Dös ist 2 6 30, 

kennen sie dös nicht?"``"Nein."``"Dös sind zwoa Bohnensuppen zu sechs Mark dreißig." 

[281] 

(98) Warum steigt sonntags die Verletzungsgefahr bei den Ostfriesen? Weil sie 

sonntags versuchen mit Messer und Gabel zu essen. [282] 

(99) Warum essen die Ostfriesen keine Essiggurken? Weil sie mit dem Kopf nicht in 

das Glas reinkommen. [265] 

(100) – Hurra! Morgen gehtґs nach Paris. – Und nimmst du deine Frau mit? – 

Spinnst du? Nimmst du etwa Bier mit, wenn du nach München fährst? [271] 

(101) Warum haben Ostfriesen Saugnäpfe an den Fingern? Damit sie die Biergläser 

besser festhalten können. [320] 

(102) Warum haben die Ostfriesen immer ein blaues Auge? Weil sie beim Teetrinken 

vergessen, den Löffel aus der Tasse zu nehmen. [269] 

(103) Aus der ostfriesischen Zeitung: Bei einer Karaoke-Veranstaltung letzten 

Sommer auf der Insel Sylt sind etwa 50 Ostfriesen jämmerlich ertrunken. Es begann 
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eigentlich recht harmlos im nur brusttiefem Wasser mit dem Lied: "Alle meine Entchen". 

Das Drama ereignete sich erst bei der Liedstelle "Köpfchen unter Wasser". [265] 

(104) Die USA, Russland und Deutschland wollen gemeinsam die Titanic heben. Die 

USA interessiert sich für den Goldschatz und den Tresor mit den Brillanten. Russland 

interessiert sich für das technische Know-how. Und Deutschland interessiert sich für die 

Band, die bis zum Untergang noch fröhliche Lieder gespielt hat. [314] 

(105) Auf dem Neujahrsempfang der Diplomaten preist Erich die Bedeutung der 

wichtigsten Städte der DDR. Berlin, die deutsche Hauptstadt. Leipzig, die international 

wichtigste Messestadt. Dresden, unsere Heldenstadt. "Wieso das?", fragt ein Reporter, 

"Dresden ist doch die Kunststadt" "Das stimmt schon," meint Erich, "aber auch 

Heldenstadt. Wir haben sie schon so viele Jahre von der Versorgung abgeschnitten, und 

die Leute leben immer noch." [260] 

(106) Zwei Freunde unterhalten sich. Sagt der eine: "Du, wenn ich ä mal 

bangsionierd bin, da sädz ich mich in ä Schauglschduhl un mache erschdema ä Värdljahr 

iewrhaubd nischd mähr!" "Un dann?" "Dann? Nu, dann war ich vielleichd mal ä 

Häbbchen schaugeln." [263] 

(107) "Karle, warum bisch denn so dagege, dass mir übernächschten Montag 

heiratet?" "Weil dann onsere Goldene Hochzeit auf en Donnerschtag falle dät, ond do 

gang i doch emmer Kegeln!" [308] 

(108) Sitzen ein Berliner, ein Bayer und ein Schwabe im Biergarten. Dem Berliner 

fällt eine Fliege ins Bier: Er ordert sofort ein Neues. Dem Bayern fällt eine Fliege ins Bier: 

Er holt sie raus und trinkt weiter. Schließlich fällt dem Schwaben eine Fliege ins Bier: 

Sofort holt er sie raus und ruft: "Ausschbugga, ausschbugga."  

(109) Oliver Kahn beim Arzt. Der Doktor schaut ihm ins Ohr und sagt: Knnten sie 

sich bitte das andere Ohr verdecken, die Sonne blendet! [283] 

(110) Interview nach dem Auslandsturnier der Bayern. Reporter: "Na, wie fuhlen Sie 

sich nach dem Turnier, Herr Matthaus?" Matthaus: "Super, ich war echt super drauf, ich 

habe z.B. 2 Bombentore in einem Spiel geschossen." Reporter: "Herzlichen Gluckwunsch, 

und wie ging das Spiel aus?" Matthaus: "1:1" [303] 
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(111) Neuverpflichtung beim FC Bayern: – Sie sind so engagiert. Mit ihrer breiten 

Brust sind sie genau der Richtige für unser Team. – Ist es nicht wichtig, dass ich auch gut 

spielen kann? – Nein, Hauptsache, die Werbefläche ist groß genug! [303] 

(112) Was sind 1000–Bayern Fans angekettet auf dem Meeresgrund? Antwort: Ein 

guter Anfang. [262] 

(113) Samstag Nachmittag: Das langerwartete Fußballspiel Ostfriesen gegen Bayern 

geht in die zweite Halbzeit. Da fährt plötzlich ein Zug vorbei und pfeift. Die Ostfriesen 

denken, das Spiel ist aus gehen in die Kabinen. Eine halbe Stunde später fällt das erste Tor 

für die Bayern. [285] 

(114) Ostfriesischer Personalchef zum Bewerber: "Wir suchen einen Mann mit 

Phantasie, einen Mann mit Tatkraft, Entschlossenheit und Feuer, einen Mann, der niemals 

aufgibt, einen Mann, der andere begeistern kann: kurz, einen Mann, der unsere 

Kegelmannschaft vom letzten Platz wegbringt!" [283] 

(115) Warum haben Ostfriesen ein Netz um ihre Badewanne? Damit sie nicht zu weit 

rausschwimmen. [300] 

(116) Ein Gast hat aufmerksam die Speisekarte studiert und gibt seine Bestellung auf: 

"Ich hädde gärne falschn Hasen midd Griengohl." "Hammirnich." "Na guhd, dann bringse 

mir richdchn Hasen midd Rohdgohl!" "Hammirnich." "Also, dann nahm ich ähmd Gaßler 

midd Sauergraud!" "Hammirnich." "Aber wieso denn?! Wozu schdehd das dann hier auf 

dorr Schbeisegarde?" "Nu ja, mir missn doch dähn Gäsdn änne Auswahl biedn." [316] 

(117) "Ich hätte gern einmal Eier mit Röstkartoffeln." "Wollnse Schbiecheleier odor 

Riereier?" "Ach, wissen Sie, das ist mir eigentlich egal." "Nu ja, Schbiecheleier gennse 

nachzähln!" [320] 

(118) Ein Schwabe breitet im Winter Mist aus auf dem gefrorenen Bodensee. Kommt 

ein Schweizer und sagt: "Ja du Depp, im Frühjahr taut´s und dein Mist versinkt im See!" 

Darauf der Schwabe: "Halts Maul, nochher kommt en Öschderreicher, der will den Acker 

kaufa." [316] 

(119) Ein ostfriesischer Bauer kommt freudestrahlend vom Markt heim: "Stellt Euch 

vor, ich habe mein Schwein für 3.000 DM verkauft!!" "Toll ! Hast Du Bargeld oder einen 

Scheck bekommen?" "Keines von beiden. Zwei Hühner je 1.500 DM !" [264] 
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(120) In einem Kaffeehaus sitzt ein Mann am Tisch, der seinen Nachbarn 

augenscheinlich etwas fragen will. Schließlich faßt er sich ein Herz: "Enschulchn Se, 

derfde ich mein Guchn mal in Ihm Gaffee didschn? Meiner is nämlich alle." [317] 

(121) Rezept für schwäbische Tomatensuppe: Roter Teller und heißes Wasser. [306] 

(122) Warum dürfen Schwäbinnen keine Tangas kaufen? Weil man die später nicht 

als Putzlappen verwenden kann! [280] 

(123) Ein Schwabe kommt ins Pfandhaus und möchte einen Kredit über 100 € 

aufnehmen. Als Pfand bietet er seinen Mercedes. Dem Pfandleiher kommt die Sache zwar 

etwas seltsam vor, er sagt dem Schwaben aber, er solle sein Auto in die Lagerhalle fahren. 

Einen Monat später möchte der Schwabe sein Pfand auslösen. "Das macht 100 € und 5 € 

Zinsen", sagt der Pfandleiher, "aber verraten Sie mir jetzt den Sinn der ganzen Aktion?" 

Sagt der Schwabe: "Ich war in Urlaub, und wo kann ich sonst für 5 € einen Monat lang 

parken?" [279] 

(124) Zweiter Advent: Schwabe mit einer Kerze vor dem Spiegel. [275] 

(125) Das erste Wort das ein neugeborener Schwabe kann: Bausparvertrag! [265] 

(126) Zwei Ostfriesen treffen sich auf der Strasse: "Wie geht's?" "Ach schlecht. Ich 

muss mir wieder einen neuen Kamm kaufen, ein Zinken ist abgebrochen!" "Aber deswegen 

kauft man doch nicht gleich einen neuen Kamm!" "Es war doch der letzte Zinken!" [295] 

(127) Ein Verbrecher ist aus dem Gefängnis ausgebrochen. Zum Glück gibt es Fotos, 

die den Mann von allen vier Seiten zeigen. Das BKA schickt Kopien davon an alle 

Polizeidienststellen im ganzen Bundesgebiet. Schon am nächsten Tag kommt ein 

Telegramm aus Ostfriesland: "Fotos erhalten. Alle vier bei Fluchtversuch erschossen!" 

[312] 

(128) Der Sohn des ostfriesischen Friseurs darf zum erstenmal einen Kunden 

rasieren. Der Vater sagt mahnend: "Pass aber auf, das wenigstens du dich nicht in die 

Finger schneidest! " [311] 

(129) Warum gehen die Ostfriesen so gebückt? Weil früher die Bayern auf ihnen zur 

Arbeit geritten sind. [321] 

(130) Russen und Amerikaner landen in einer Gemeinschaftsaktion auf dem Mars. 

Sagt der Ami nach dem obligaten Spaziergang: "Scheiße, die Deutschen waren schon 
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hier!" "Wieso?" "Na, lies mal das Schild da: AMT FÜR MARSANGELEGENHEITEN" 

[187] 

(131) Zwei deutsche Zöllner entdecken eine Leiche, die vor ihrem Zollhaus an einem 

Ast hängt. Um sich den lästigen Papierkram zu ersparen, beschließen sie, den Toten nachts 

klammheimlich auf die Seite der Schweizer Kollegen zu schaffen. Gesagt, getan. Morgens 

tritt ein Schweizer Zöllner aus dem Zollgebäude und ruft verblüfft: "Verdammt, jetzt hängt 

der Kerl schon wieder hier!" [313] 

(132) Warum essen die Ostfriesen den grünen Salat mit dem Löffel? Weil ihnen bei 

einer Gabel die Raupen durchfallen können. [306] 

(133) In einem bayerischen Dorf wird eine Bauernhochzeit gefeiert. Fragt der Lehrer 

am nächsten Tag die Klasse: «Nun Kinder, was ist eine Hochzeit?» «Des is, wenn a kloans 

Kindl an Vadda kriagt, weiß Alois.» [303] 

(134) Warum gibt es an der ostfriesischen Küste Inseln? Damit die Ostfriesen ihre 

Schwiegermütter in die Verbannung schicken können. [300] 

(135) Warum gibt es in Ostfriesland Ebbe und Flut? Als die Ostfriesen ans Meer 

kamen, hat sich das Wasser so erschrocken, daß es sich ganz weit zurückzog. Und nun 

kommt es jeden Tag zweimal, um zu gucken, ob die immer noch da sind… [298] 

(136) Ein Scheich aus Arabien macht in Deutschland drei Wochen Urlaub. Als er 

wieder zurück ist, wollen seine Freunde wissen, wie es gewesen ist. Darauf antwortet er: 

"Ach, wunderbar, drei Wochen lang nur Regen ..." [304] 

(137) Unterhalten sich zwei Ossis: Kennst Du den Unterschied zwischen Gott und 

dem Wessi? Gott weiß alles und Wessi weiß alles besser. [289] 

(138) Ein Nachtgebet in Ostdeutschland vor dem Schlafengehen: "Gott schütze mich 

vor Sturm und Wind, und Wessis die im Osten sind." [291] 

(139) Treibt ein Schwarzer und ein Weißer im See. Wen rettest du? Den Neger 

naturlich! Der Weiße konnte ein Wessi sein. [315] 

(140) Wie kann man ohne Kompass herausfinden wo Osten und Westen ist? 

ANTWORT: Man schält eine Banane, legt sie quer auf die Mauer, von der Seite wo die 

Banane angebissen ist – da ist Osten! [290] 

(141) Ein Zug auf dem Weg nach Stuttgart. In einem Abteil sitzen eine Mutter mit 

ihrer Tochter, ein Schwabe und ein Bayer. In einem Tunnel ist es mit einem Mal ganz 
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dunkel. Man hört ein Kussgeräusch und wie jemand einem anderen eine Ohrfeige gibt. Die 

Mutter denkt sich: "So eine Unverschämtheit, gibt einer dieser Flegel meiner Tochter einen 

Kuss! Aber wenigstens hat er eine kassiert!" Die Tochter denkt: "Schade, küsst der tolle 

Typ mein Mutter und fängt sich auch noch eine ein!" Der Bayer: "Mist, der Schwabe küsst 

das Mädchen und ich krieg Schläge dafür!" Der Schwabe: "Hat ja toll geklappt! Im 

nächste Tunnel küsse ich mir wieder die Hand und knalle dem Bayern noch eine!" [292] 

(142) Ein Deutscher läuft mit einem Schwein über die Straße. Ein Passant: "Wo 

haben sie denn das Schwein her?" Deutsche: "Was geht sie das an?" Passant zu den 

Deutschen: "Wer hat denn mit ihnen geredet!" [263] 

(143) Ein bayerischer und ein ostfriesischer Dachdecker sind gerade beim 

Dachdecken. Auf einmal rutschen beide ab, aber beide können sich mit Müh und Not noch 

an der Dachrinne festhalten. Die Dachrinne knarrt aber schon verdächtig. Sagt der 

Ostfriese zum Bayern: "Lass los, wir müssen ja nicht beide abstürzen." Da fängt der Bayer 

an zu singen: "An der Nordseeküste..." Worauf der Ostfriese drei mal in die Hände 

klatscht. [303] 

(144) Ein Tourist geht in Ostfriesland zum Friseur und wünscht sich eine Rasur. Der 

Lehrling, der ihn bedient, zögert einen Moment, dann spuckt er beherzt in den Rasierpinsel 

und beginnt sein Werk. Der Tourist fragt verwundert: "Macht man das hier immer so?" 

"Nein", sagt der Lehrling, "den Einheimischen spucke ich direkt ins Gesicht!" [316] 

(145) Ein Städter kommt nach Ostfriesland. Es ist heiß und er schwitzt. Eine 

Ostfriesin schenkt ihm tüchtig Buttermilch ein. "Ah, das tut gut", ruft der Städter, "vielen 

Dank, liebe Frau!" "Ach, nichts zu danken, die Buttermilch kriegen sonst nur die 

Schweine." [321] 

(146) Was halten Sie von Ostfriesen? Abstand! [322] 

(147) Der Papst hat eine Reise nach Australien gemacht. Bei einem Gottesdienst am 

Strand beobachtet er, wie im Wasser ein Typ mit einem Holland–Trikot von einem Hai 

angefallen wird. Mit einem Mal kommen zwei Deutsche in einem Motorboot angefahren. 

Der eine Deutsche springt mit einer Harpune ins Wasser und erledigt den Hai. Der andere 

Deutsche holt den Holländer aus dem Wasser. Als der Papst das sieht, lässt er nach den 

beiden schicken. "Für Euren selbstlosen Einsatz spreche ich euch im Namen Gottes selig." 

Als der Papst weg ist, sagt der eine Deutsche zum Anderen: "Wer war das denn?" "Keine 
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Ahnung" sagt der Andere "ist ja auch egal, sieh mal lieber nach, ob unser Köder noch in 

Ordnung ist, oder ob wir einen Neuen brauchen." [304] 

(148) Ein Norddeutscher Urlauber geht in Tirol spazieren und trifft auf einen alten 

Tiroler Bergbauern beim mähen seiner Wiese. Der Deutsche sagt zum Tiroler: "Na, ein 

herrlicher Tag heute nich?" Darauf der Tiroler: "Ja, ja." Der Deutsche: "Viele schöne 

Berge haben Sie hier." Antwortet der Tiroler: "Ja, ja." "Wunderbare Luft!" "Ja, ja". 

Schließlich der Deutsche: "Aber viele dumme Leute gibt es hier." Darauf der Tiroler 

beiläufig: "Ja, Ja, aber die fahren nach den Ferien alle wieder heim." [288] 

(149) Weißt Du, wie man nen Österreicher das Leben rettet? Nein! Gott sei dank!! 

[311] 

(150) Es ist Samstag. Der Deutsche fährt sein Auto vor die Garage und wäscht es 

zwei Stunden lang. Als das sein türkischer Nachbar sieht, fährt der ebenfalls sein Auto vor 

und beginnt zu waschen. Der Deutsche beginnt inzwischen sein Auto zu wachsen. Der 

Türke will da natürlich nicht nachstehen und wachst ebenfalls. Stunden später beginnt der 

Deutsche zu polieren, den ganzen Nachmittag lang. Ebenso der Türke. Als der Deutsche 

fertig ist, geht er ins Haus, holt ein Schnapsglas mit Wasser und schüttet es über das Auto. 

Es perlt ab wie von einem Entenarsch. Daraufhin geht der Türke in die Garage, holt eine 

Eisensäge und schneidet ein Stück vom Auspuff (Auspuffrohr) ab. Verblüfft geht der 

Deutsche zu seinem Nachbarn rüber: "Was soll den das? Warum schneidest Du da eine 

Scheibe ab?" Erwidert der Türke: "Wenn Du Dein Auto taufst, beschneide ich meins." 

[304] 

(151) "Gäsdorn saß ich in dorr Äläggdrischn, da gahm am Augusdusbladz ä 

Amerigahner rein, sädzde sich mir gäschniewr, dahd de Beene off mein Schoß und las de 

Zeidungü!" "Nä, dähn hasdes awwr gegähm, was!?" "Wie denn, ich gonnde doch gee 

Englisch!" [275] 

(152) Ein Amerikaner, ein Russe und ein Deutscher unterhalten sich, wer den größten 

King–Kong hat. Der Amerikaner sagt: "Unser King–Kong ist so groß, dass er mit den 

Händen in die Dachrinne des Empire State Buildings fassen kann." Der Russe entgegnet: 

"Unser King–Kong ist so groß, dass er sich breitbeinig über den Bosporus stellt und dabei 

in jeder Hand einen Planeten hält. Darauf fragt der Deutsche: "Sind die Planeten warm 
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oder kalt?" Der Russe: "Warm." Darauf der Deutsche: "Dann sind das die Eier von 

unserem..." [271] 

(153) Warum sitzt kein Ostfriese im Bundestag? Nun, so blöd sind sie jetzt auch 

wieder nicht. [277] 

(154) Wie merkt man sich die 11 88 0? Na ganz einfach: 11 Millionen Griechen. 88 

Milliarden Schulden. Null Chance, das Geld je wieder zu bekommen. [262] 

(155) Wie nennt man einen intelligenten Menschen in Österreich? Tourist... [287] 

(156) Es ist gut, dass es die Österreicher gibt. Sonst wären die Bayern die Dümmsten. 

[278] 

(157) Und wie sind die Österreicher entstanden? Gott saß auf den Alpen und schnitze 

Bayern. Und alles, was nix geworden ist, warf er hinter sich... [288] 

(158) Warum hat die östereichische Flagge nur einen weißen Streifen? Damit die 

Deppen sie nicht falschrum aufhängen können! [311] 

(159) Zwei Österreicher gehen zur Jagd und schießen ein Reh. Dann wollen sie es 

zum Auto ziehen. Da kommt ein Bayer vorbei: "Ja wenn ihr gegen die Borsten zieht, dann 

gehts viel schwerer, versuchts mal mit den Borsten zu ziehen!" Gesagt, getan. Nach ner 

Zeit sagt ein Österreicher zum anderen: "Ja der Bayer war gescheit, aber wir kommen 

immer weiter vom Auto weg" [314] 

(160) Zwei frustrierte Österreicher treffen sich nach der Führerscheinprüfung in 

einer Kneipe: "Sepp, wie schaut's aus, host bstand'n?" Sepp: "Na, wieder net, hab am 

Kreisl an Fehler gmacht. Do stand so a rotes 30er Schild vor'm Kreisl und dann bin I halt 

30 mol um'n Kreisl rum g'fahrn." "Ja und, wos is passiert, host di etwa verzählt?" [297] 

(161) Zwei Österreicher unterhalten sich. Sagt der eine: «Du sag mal, kannst Du 

eigentlich Englisch?» Darauf der andere: «Oui, oui, Monsieur!» Erwidert der erste: «Das 

ist doch Französisch!» Der andere erstaunt: «Oh, dann kann ich das auch!» [293] 

(162) Kommt ein Mann zum Arzt: "Herr Doktor, ich habe Schmerzen am ganzen 

Körper. Wenn ich mir mit dem Finger an den Kopf tippe, schmerzt es, wenn ich mir an den 

Hals tippe, schmerzt es. Das gleiche an Brust, Bauch und Beinen. Können Sie mir helfen?" 

Arzt: "Eine Frage, Ihrem Dialekt nach sind Sie Österreicher?" Mann: "Ja, warum?" Arzt: 

"Dann weiss ich schon, was los ist. Sie haben sich den Finger gebrochen." [288] 
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(163) Folgende Szene im Cockpit eines Flugzeugs: der Pilot schaut nach unten aus 

dem Fenster – alles Parkett! Daraufhin er zum Copilot: «Schau mal runter!» – Alles 

Parkett! Sagt der Copilot zum Bordingeneur: «Schau mal da runter!» – Alles Parkett! 

Schließlich rufen sie die Stewardess: «Schau mal runter!» – Alles Parkett! Darauf die 

Stewardess trocken: «Ja klar! Wir sind über Österreich!» Fragt der Pilot verwirrt: «Woher 

willst Du das denn wissen?» Sagt Sie: «Die Österreicher haben alle ein Brett vor’m Kopf 

und immer wenn ein Flugzeug kommt, schauen sie nach oben!» [287] 

(164) Was geschieht, wenn ein Österreicher die Hand aufmacht? Er fällt vom Baum... 

[278] 

(165) Woran erkennt man einen Österreicher auf einem U–Boot? Das ist der mit dem 

Fallschirm auf dem Rücken. [306] 

(166) Ein österreichischer Pilot bekommt einen Funkruf vom Tower. Er wird gefragt: 

«What’s your position?» Seine Antwort: «I sitz’ ganz vorn!» [271] 

(167) Werden zwei Schweine und ein Österreicher in die Erdumlaufbahn geschossen. 

Bodenstation: "Achtung, Schwein A, Knopf 5 betätigen". Schwein A grunzt, trabt los, und 

drückt mit der Klaue Knopf 5. Bodenstation: "Achtung, Schwein B, Hebel 7umlegen". 

Schwein B grunzt, trabt los, und legt mit dem Rüssel den Hebel um. Bodenstation: 

"Achtung, Österreicher..." Österreicher fällt ins Wort und sagt: "Ja, ja, ich weiß, Schweine 

füttern und misten, und keinen Knopf oder Hebel anfassen." [269] 

(168) Wieso haben die Burgenländer zwei Abflüsse in der Badewanne? Einen Abfluss 

für das warme und einen für das kalte Wasser! [282] 

(169) Was sind die dünnsten Bücher der Welt? Die größten Schottischen 

Auslandsinvestitionen Italienische Helden. Britische Kochkunst. Amerikanische 

Kulturgeschichte. Österreichische Nobelpreisträger [306] 

(170) Was ist die größte Orgel der Welt? – Österreich! Acht Millionen Pfeifen. [278] 

(171) Abfahrtsrennen in Österreich. Kurz vor Beginn geht eine riesige Lawine ab und 

begräbt das gesamte Starterfeld unter sich. Am nächsten Tag kommt die Witwe eines 

Läufers in die Dorfturnhalle, um unter den Toten ihren Mann zu identifizieren. Als der 

erste Sarg geöffnet wird, schluchzt sie leise, "nein." Auch beim zweiten Sarg schüttelt sie 

mit dem Kopf. Als der dritte Deckel abgehoben wird lächelt sie: "Ja, das ist er. Gott sei 

Dank unter den ersten drei." [276] 
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(172) Ich bin Österreicher und das ist schlimm genug! [284] 

(173) Warum sind in Österreich die Strassenmarkierungen gelb? Wären sie weiß, 

würden besorgte Autofahrer auch im Sommer den Schneeräumdienst anrufen... [287] 

(174) Kommt ein Burgenländer zum Psychiater und sagt: "Herr Doktor ich glaube ich 

leide an Schizophrenie!" Sagt der Arzt: "Sehr gut, dann sind wir ja zu viert!" [297] 

(175) Ein Eisenstädter kommt ebenso zu einem Psychiater und sagt: "Herr Doktor ich 

fühle mich übergangen!" Sagt der Arzt: "Der Nächste bitte!" [311] 

(176) Zwei Österreicher springen zusammen mit dem Fallschirm ab. Sie wollen so 

lange wie möglich durch die Luft gleiten ohne die Reißleine zu ziehen. Minuten vergehen, 

bis der eine meint: «Mann, die Leute sehen von da oben aus wie Ameisen!» Sagt der 

andere hektisch: «Zieh die Reißleine, Du Idiot, das sind Ameisen!» [293] 

(177) Was ist weiß und flitzt von Busch zu Busch? Ein österreichischer Arzt bei der 

Zeckenschutzimpfung! [304] 

(178) Das österreichische Bildungsministerium macht jetzt eine Studienreise nach 

Deutschland – sie wollen echtes Elend sehen. [311] 

(179) Geht ein Östreicher auf dem Gehweg lang und sieht in 10 Meter Entfernung 

eine Bananenschale liegen. Was denkt er? Oh – verdammt, jetzt fliege ich schon wieder auf 

die Schnauze. [278] 

(180) Treffen sich zwei Blondinen auf der Straße, die eine hat ein Äffchen auf der 

Schulter. Fragt die andere: "Wo hast du das denn her?" – "Von einem Österreicher" 

antwortet sie. Fragt die andere: "Hättest du das denn nicht abtreiben können?" [287] 

(181) Als erster nimmt der Amerikaner, 120 kg schwer und 1,95 m groß, den Hammer 

in die Hand, dreht sich ein paar Mal um seine Achse und wirft den Hammer 125 m weit 

hinaus – neuer Weltrekord! Die Reporter stürzen sich auf den Amerikaner und fragen ihn: 

"You american, new worldrecord – how?" Der Amerikaner antwortet mit einem Lächeln: 

"My grandfather was an ironworker, my father was an ironworker, I'm an ironworker, very 

strong" Als nächstes ist der Russe, 125 kg und 2,05 m groß, an der Reihe. Er nimmt den 

Hammer in die Hand dreht sich und wirft den Hammer auf 132 m – wieder neuer 

Weltrekord. Die Reporter eilen zu ihm und fragen: "Du Ruski neuer Weldrekortski – wi??" 

it eiserner Miene antwortet der Russe: "Großvater war Holzarbeiter, Vater war 

Holzarbeiter, ich bin Holzarbeiter – viel Kraft" Zum Schluß kommt ein Kärntner, 55 kg und 
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1,60 groß, nimmt den Hammer, wirft ihn, ohne sich auch nur ein einziges Mal zu drehen, 

auf 151 m – der dritte Weltrekord an diesem Tag. Die Reporter laufen zum Kärntner und 

fragen ihn: "Wenn man dich so anschaut, kann man sich nur fragen, wie hast du das 

geschafft?" Der Kärntner antwortet: "Mein Großvater war arbeitslos, mein Vater war 

arbeitslos, ich bin arbeitslos und mein Vater hat mir einmal gesagt: Bub, wenn dir 

irgendjemand einmal ein Werkzeug in die Hand drückt, dann wirf es soweit weg wie es nur 

geht!" [288] 

(182) Carl–Otto aus Bochum kommt nach 20 Jahren wieder auf die Alm nach 

Österreich, wo er damals eine schöne Zeit verbrachte. Vor der Almhütte sitzt der alte Sepp 

mit seinem Enkel. "Ach, ob das noch die saftigen Wiesen sind wie früher?" "Ha, was hat er 

gesagt", meldet sich der alte Sepp. "Ach, nichts, Opa, er wollte nur wissen, ob die Wisen 

noch so grün sind wie früher." "Ja, ja, natürlich!" "Und geben die Kühe auch noch die gute 

Milch?" "Ha, was hat er gesagt?" "Ach nichts, Opa, nur ob die Kühe noch so gute Milch 

geben wie früher!" "Ja, ja, freilich!" "Und sag mal, gibt es auch noch die geile Sennerin 

von früher, die Mitzi?" "Ha, was hat er gesagt?" "Ach nichts Opa! Die Oma kennt er 

auch!" [320] 

(183) Warum stellt ein Burgenländer eine leere Weinflasche in den Kühlschrank? 

Vielleicht kommt jemand auf Besuch, der nichts trinkt! [258] 

(184) An einem Emanzen–Kongress in Österreich: Frauen verraten Tricks, wie sie 

ihre Männer erziehen. 1. Brigitte aus Österreich: Also, ich sage zu meinem Peter: – Peter 

ich werde dir deine Hemden nicht mehr bügeln! – Ich sehe am 1. Tag nichts, ich sehe am 2. 

Tag nichts, am 3. Tag, siehe da, er bügelt seine Hemden. Rasender Beifall der 

Kongressteilnehmerinnen. 2. Yvonne aus Paris: Isch sage zu meinem Jean: – Jean, isch nix 

mehr pütz die Clo! – Isch sehe 1. Tag nix, isch sehe 2. Tag nix, am 3. Tag, voila, er pütz die 

Toilet. Rasender Beifall. 3. Nun kommt Fatima aus Istanbul: Ich sag zu Achmed: – 

Achmed, ich nix mehr koch. Ich sehe 1.Tag nix, ich sehe 2. Tag nix, ich sehe 3. Tag wieder 

ein bisschen mit linke Auge ... [311] 

(185) Warum werden in Österreich keine AIDS–Plakate mehr aufgehängt? – Bei der 

letzten Wahl haben 74% AIDS gewählt! [304] 

(186) Warum haben die österreichischen Panzer Rückspiegel? Damit sie die Front im 

Auge behalten! [288] 
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(187) Warum fahren österreichische Soldaten mit Fahrrädern an der Grenze Streife? 

Damit zeigen Sie, dass sie schon im von Kettenfahrzeugen sind. [276] 

(188) Funktionsweise verschiedener sozialer Systeme anhand eines einfachen 

Beispiels: 

Eine Firma aus Österreich: Jede Kuh hat einen Titel, es werden Ausschüsse, 

Unterausschüsse und Gremien gebildet und Gutachten eingeholt. Das Ergebnis ist 

provisorisch, bleibt aber für immer. Die Milch wird sozialpartnerschaftlich verteilt. Jeder 

Bulle hat ein Privileg. [288] 

(189) Bekanntgabe: Die Österreichische Bundesregierung plant die Änderung des 

Staatswappens. Statt des Adlers als Wappenvogel soll nun das Krokodil als Wappentier 

verwendet werden. Nein nein, nicht weil die ganze Kraft im Schwanz liegt. Vielmehr ist das 

Krokodil zeitgemäßer: "Das Wasser bis zum Hals aber dauernd die Klappe offen..." [278] 

(190) Warum spielen die Kinder in Lassing nicht Verstecken? Sie würde ja eh keiner 

suchen... [314] 

(191) Ein Österreicher sitzt am Straßenrand und weint bitterlich. Kommt ein anderer 

Österreicher vorbei und fragt: "Warum weinst Du denn so fürchterlich?" "Na ja, ein 

Autobus mit 15 Deutschen fuhr in den Straßengraben– alle 15 tot." "Und deswegen weinst 

Du?" "Ja, denn 30 hätten Platz gehabt." [306] 

(192) Stehen ein Schwarzer ein österreicher und ein Deutscher vorm Greiszimmer. 

Kommt der Arzt heraus und meint Sie hätten die Kinder vertauscht, jedoch könne sich jeder 

eines aussuchen. Daraufhin geht der Österreicher ins Greiszimmer, nimmt sich das 

schwarze Baby und geht wieder hinaus. Staunend stehen die zwei anderen vor der Tür und 

sagen das ist ja sicher nicht deines. Sagt der Österreicher das weis ich auch, aber bevor 

ich den Pifke erwische!!!!!!!!!!!! [316] 

(193) Was ist der Unterschied zwischen einem Staubsauger und einem ostdeutschem 

Bus? In den Staubsauger passt nur ein Drecksack rein. [297] 

(194) Ein Zürcher läuft mit einem jungen Schimpansen durch Basel. Er will in eine 

Bäckerei. Da er das Tier nicht mit reinnehmen darf, fragt er eine junge Frau vor dem 

Geschäft, ob sie auf den Affen aufpassen würde. Sie macht das gerne und spielt mit dem 

Äffchen. Kommt eine ältere Dame vorbei und fragt die junge Frau: "Von wem haben Sie 
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denn den?" Sagt die junge Frau: "Den habe ich von einem Zürcher!" Fragt die ältere 

Dame: "Und das hat man auf dem Ultraschall nicht gesehen?" [256] 

(195) Zwei Schweizer unterhalten sich: Der eine: "Weihnachten ischt schön!" Der 

andere: "Geschlechtsverkehr ischt schön!" Darauf der erste: "Weihnachten ischt öfter!" 

[313] 

(196) Kondome gibts jetzt in der Europackung. Die 7er Packung für die Deutschen: 

Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonnabend, Sonntag! Die 9er Packung 

für die Franzosen: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonnabend, Sonntag 

früh, Sonntag Mittag, Sonntag abend! Und die 12er Packung für die Schweizer: Januar, 

Februar, März, April ... [273] 

(197) Zwei Damen beim Kaffeeplausch: "Säge Sie, wüsse Sie was es Perpetuum 

mobile isch?" "Aber natürlich! Das isch öppis wo nie stohbliibt!" "Jä, das kenn ich au vo 

min Maa. Aber der Doktor het gseit, das heissi Impotenz!" [273] 

(198) Ein Engel steht an der "Kinderentstehungsmaschine". Er dreht an einer Kurbel 

und bei jeder Umdrehung kommt hinten ein Kind heraus. Damit er eine gerechte Aufteilung 

hat, sagt er immer vor sich her: "Mädle, Bub, Depp, Mädle, Bub, Depp, Mädle, Bub, Depp 

usw." Plötzlich wird er zu einer wichtigen Besprechung gerufen. Er sagt zu seinem Engels–

Lehrling: "Du machst weiter genau wie ich, immer nur drehen: Mädle, Bub, Depp, Mädle, 

Bub, Depp, Mädle, Bub, Depp." Als der Engel nach zwei Stunden von der Besprechung 

zurückkehrt, hört er schon von weitem: "Depp, Depp, Depp, Depp, Depp, Depp, Depp, 

Depp, Depp, Depp, Depp, Depp, Depp, Depp, Depp." Er rennt zu seinem Lehrling: "Bist 

Du wahnsinnig – Du machst mir ja alles kaputt !!!!!!!" Darauf der Lehrling: "Nein, nein – 

alles OK. Wir haben einen Grossauftrag für den Kanton Zürich erhalten!!" [309] 

(199) Bundesrat. Ogis Bibliothek ist kürzlich abgebrannt! Schlimm: Alle vier Bücher 

sind verbrannt! Noch schlimmer: Sie waren noch nicht einmal ausgemalt! [256] 

(200) Ein Rumäne kommt nach Zürich. Aufgeregt hält er den ersten Passanten an: 

"Guten Tag, Herr Schweizer, danke mich aufnehmen in euer Land, und ... Der andere 

unterbricht  ihn: "He, he, ich nix bin Schweizer, ich Serbe! Der Rumäne geht weiter und 

spricht wenig später den Nächsten an: "Ah, danke, Herr Schweizer, mich meine Familie 

hierbringen ..." Und wieder wird er unterbrochen: "Ey Mann, wa wotsch, i bin Albaner !" 

Der Rumäne geht weiter und spricht wieder jemanden an: "Oh, Schweiz ist schönes 
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Land..." Und erneut wird er unterbrochen: "Was guckst Du, ich sein Türke!" Hartnäckig 

geht der Rumäne seines Weges und will es noch einmal wissen und spricht wieder 

jemanden an: "Herr Schweizer, ich Ihnen danken für Gastfreundschaft... " "Aber mon ami, 

du nicht sehen dass ich bin Schwarze? Ich bin Kongolese nicht Schweizer." "Aber", fragt 

der Rumäne verzweifelt,"wo sind dann die Schweizer?" Der Kongolese sieht auf seine Uhr 

und sagt: "Die arbeiten bis 17:00 Uhr." [305] 

(201) Ein österreichischer und ein Schweizer Fuchs spazieren zusammen durch den 

Wald. Plötzlich geraten sie in zwei Fussfallen: Jeder der beiden klemmt mit einer Pfote 

fest. Der Schweizer Fuchs hat eine Idee: "Weisst du was? Ich beiss mir lieber die Pfote ab, 

als dass ich hier ewig festklemme und verhungere." Es sagt und macht es und humpelt 

davon. Nach einer Viertelstunde ist immer noch nichts vom österreichischen Fuchs zu 

sehen. Der Schweizer humpelt zum Ort des Unglücks zurück, entdeckt dort den 

Österreicher und fragt: "Warum dauert das denn so lange?" Da antwortet dieser: "Jetz 

hab ma schon drei Haxn abghaun, sitz aber imma noch fest ..." [273] 

(202) Sitzen ein Amerikaner und ein Österreicher vor dem Ferseher. Der Amerikaner 

will beim Skirennen wissen: "Ist das Zeitlupe? "Darauf der Österreicher:"Nein, der 

schnellste Schweizer [309] 

(203) Nun ist es offiziell: Der Ötzi war ein Berner. Er war so langsam dass ihn der 

Gletscher überholt hat. [313] 

(204) Umfrage in der Schweiz: Entschuldigen Sie bitte. Woran denken Sie, wenn Sie 

die Schweizer Nationalflagge sehen? –Na an die schönen Berge. Und Sie? Woran denken 

Sie, wenn Sie die Schweizer Nationalfalgge sehen? –Ich denke sofort an die lecker 

Schweizer Schokolade. Hallo junger Mann. Woran denken Sie wenn sie die Schweizer 

Nationalflagge sehen? –Ich denke an Geschlechtsverkehr. Wie bitte? Ausgerechnet an 

Geschlechtsverkehr? –Ich denke immer an Geschlechtsverkehr. [310] 

(205) Ein Berner sitzt in einer Strassenbahn. Eine Dame steigt zu und findet keinen 

Sitzplatz. Sie bleibt neben dem Berner stehen. Dieser meint: "Schade, dass Sie nichts zum 

sitzen haben." Darauf die Bernerin: "Doch, doch, zum sitzen habe ich etwas jedoch keinen 

Platz dafür." [313] 
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(206) Deutscher Steuerflüchtling kommt zur UBS und fragt ganz leise: "Sind Sie an 

drei Millionen Euro interessiert?" Sie können ruhig lauter reden, "bei uns in der Schweiz 

ist Armut keine Schande." [305] 

(207) Funktionsweise verschiedener sozialer Systeme anhand eines einfachen 

Beispiels: Eine Schweizer Firma: Sie haben 5000 Kühe, von denen keine Ihnen gehört. Sie 

kassieren Geld von anderen für die Unterbringung. [256] 

(208) Nachdem Gott die Welt geschaffen hatte, war er besonders stolz auf den 

Schweizer. So tüchtig, fleissig, pflichtbewusst! Aus Freude wollte er dem Schweizer etwas 

Schönes schenken und fragte ihn, was er sich wünsche. "Es Chueli!" sagte der Schweizer. 

Und schon stand da eine prächtige Milchkuh mit prallvollem Euter. Der Schweizer setzte 

sich sofort hin und begann zu melken. Von der frischen Milch streckte er dem lieben Gott 

ein Glas hin. Dieser nahm es und trank es aus. Der Schweizer streckte die Hand hin und 

sagte: "Macht einen Franken." [276] 

(209) Wie nennt man eine Frau, die 95% ihrer Denkfähigkeit verloren hat?– Witwe. 

[310] 

(210) Was versteht ein Mann unter Hilfe im Haushalt? Wenn er die Beine hochlegt, 

damit sie besser staubsaugen kann. [313] 

(211) Warum gibt’s in der Schweiz so viele Häuser aus Holz? –Die haben alle Steine 

für die Berge gebraucht. [314] 

(212) Was ist der Unterschied zwischen Kolumbien und der Schweiz? In der Schweiz 

wird der Schnee in Metern gemessen, in Kolumbien in Kilogramm. [305] 

(213) Morgens um 04,00 Uhr. Der Herr Kantonalrat kommt sternhagelvoll aus der 

Resi–Bar nach Hause und hangelt sich die Treppe zum ehelichen Schlafzimmer hoch. Oben 

steht die gnädige Frau und ruft nach dem Dienstmädchen: "Marie, Marie, bringet Sie des 

KÜBELI, dem Herrn Kantonalrat ischt übel!" Kurz darauf: "Marie, Marie, bringet Sie nit 

des Kübeli, bringt Sie FRISCHE UNTERWÄSCH, der Herr Kantonalrat hat 

umdischponiert!" [258] 

(214) Manöver in der Schweiz. Der Oberst beobachtet Soldaten, die als Bäume 

getarnt im Wald stehen. Plötzlich rennt einer dieser Bäume wie wild. Der Oberst schnauzt: 

«Mann, warum rennen Sie aus der Linie?» – «Herr Oberst, zuerst hob ein Hund das Bein 

an mir, dann schnitzte mir ein Liebespaar ein Herz in den Hintern…» – «Na und?» – «Das 
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war ja auch noch nicht das schlimmste, Herr Oberst! Aber zum Schluss krabbelten mir 

zwei Eichhörnchen in den Hosenbeinen hoch und ich hörte das eine wispern: «Also du 

nimmst das rechte Nüssli, und ich nehme das linke Nüssli und das Zäpfli heben wir uns für 

den Winter auf.» [309] 

(215) Ein Mitglied eines Berner Vereins wird krank. Darauf erhält er folgende 

Mitteilung: Der Vorstand hat an seiner gestrigen Sitzung mit sechs gegen vier Stimmen, bei 

sieben Enthaltungen, beschlossen. Dir recht gute Besserung zu wünschen. [265] 

(216) Frage an Radio Eriwan: "Währe es möglich, den Sozialismus auch in der 

Schweiz einzuführen?" Antwort: "Im Prinzip ja, aber es währe schade drum." [275] 

(217) Der amerikanische Finanzminister Geithner, sein deutscher Amtskollege Peer 

Steinbrück sowie der Schweizer Finanzminister Merz sitzen in einer Skihütte beisammen. 

Geithner bestellt ein Glas "Budweiser", trinkt es auf einen Zug aus, wirft das Glas in die 

Luft, zieht seinen Revolver, zerschießt das Glas in tausend Scherben und ruft: "Wir haben 

in Amerika so viel Geld, wir trinken nie aus einem Glas zweimal!" Das kann sich 

Steinbrück nicht bieten lassen, bestellt ein Glas "Warsteiner", trinkt aus, wirft das Glas in 

die Luft, schnappt sich (схватился) den Revolver des Amerikaners, zerschießt das Glas 

und meint: "Wir haben in Deutschland so viel Geld, wir trinken auch nie aus einem Glas 

zweimal!" Da bestellt sich Merz ein "Feldschlössli", trinkt aus, nimmt die Pistole des 

Amerikaners, knallt den Steinbrück ab, und meint: "Wir haben in der Schweiz so viele 

Deutsche, dass wir nie zweimal mit demselben trinken!" [281] 

(218) Ein Schweizer fragt einen Österreicher: ´Was ist das? Es ist braun, hat vier 

Beine, steht auf der Wiese und ist strohdumm.´ Der Österreicher denkt etwa eine Stunde 

nach, und antwortet: ´Ich weiß es nicht.´Der Schweizer löst das Rätsel: ´Das bist Du und 

Dein Bruder.´ Dem Österreicher gefällt dieser Witz und er will ihn sogleich 

weitererzählen. Er geht zu einem Italiener und fragt: ´Was ist das? Es ist braun, hat vier 

Beine, steht auf der Wiese und ist strohdumm.´ Der Italiener antwortet: ´Ich glaube, dies ist 

eine Kuh.´ Doch der Österreicher verneint: ´Nein, das bin ich und mein Bruder.´ [279] 

(219) «Härr Owwr! Ihre Goddelädds warn ja ooch immer gleener» «Das is änne 

obdische Deischung, mei Härr. Mir hamm unser Logahl vorrgreeßerd!». [187] 

(220) Ein Ostfriesere klamiert bei einer Firma schriftlich wegen seiner 

Schreibmaschine: "Dei letztne Buchstabne sidn immre vertauscth!" [275] 
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(221) Kolnische Gottheit mit einem Buchstaben: Jott! [314] 

(222) Zwei Stotterer sitzen in Nürnberg im Marienpark auf einer Bank, gegenüber 

sitzt ein Herr mittleren Alters mit einer Glatze. Sagt der eine Stotterer zum anderen: – ho–

ho–ho–hob de–de–den kahlko–ko–kopf den veren wi–wir jetzt ge–ge–geschei–schei–scheit! 

Sein Begleiter  zu ihm: – ja de–de–des ma–ma–ma–mach mer das wird lu–lu–lustig! Sie 

treten zu dem Herren heran und sagen: – ho–horch mal wa–was za–za–zahlst du ei–ei–

eigentlich bei dei–deim fr–fr–friseur, ha ha! Sagt der Herr zu den beiden Stotterern ganz 

kühl: – nichts! aber was zahlt ihr beide eigentlich für ein fünf Sätze stadtgespräch? [258] 

(223) Treffen sich ein Bayer und ein Österreicher zum Schneckensammeln im Wald. 

Sie verabreden sich zu einem Treffen nach einer Stunde und trennen sich. Nach der Stunde 

kommt der Bayer zuruck, den Korb voll bis an die Kante mit Schnecken. Der Korb des 

Osterreichers ist leer. Fragt der Bayer: "Was hast denn die ganze Zeit gmacht?!" Darauf 

der Osterreicher: "I woooaaaas ah niiit. Siehst a Schneckn, buckst di... huschhusch, sans 

weg…" [288] 

(224) Wie lauten die Disziplinen des Ostfriesischen Dreikampfes? RECHNEN! 

LESEN! SCHREIBEN! [296] 

(225) 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 vermi?t 

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 zuruck:M I R G E B B E N I X !!!!!!!!! [307] 

(226) Warum fährt Jörg Haider eigentlich sooo gerne nach Amerika? Das hat 

naturlich nur zwei triftige Grunde: 1. Die ROTEN sind dort im Reservat (привілей), und 2. 

Die SCHWARZEN sind dort in der Minderheit... [269] 

(227) Für die Ossis ist Elvis der großte Star desletzten Jahrhunderts. Das ist ja auch 

klar, schließlich widmete er Ihnen einenseiner großten Songs: IN TUE GHETTO! [267] 

(228) Warum ziehen Ostfriesen jedesmal wenn sie über einen Bahnübergang gehen, 

ihre Schuhe aus? Weil dort immer steht GEH LEISE!! [312] 
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(229) Ein Bayrischer Bauer bringt seine Sau zur Ausstellung und gewinnt den 1. 

Preis. Zu Hause sagt er zu seiner Frau: "Dos is der erste Sau–Preis, uber den i mi freu!" 

[266] 

(230) Ein Mann kommt zum Arzt: "Ich mochte gerne Ostfriese werden! Konnen Sie 

mir da helfen?" "Kein Problem, ich muss Ihnen nur die Halfte Ihres Gehirns amputieren 

und dann sind Sie Ostfriese" "Gut dann machen Sie mal!" Zwei Stunden spater, als der 

Mann aus der Narkose erwacht: "Guter Mann, mir ist da ein peinlicher Fehler unterlaufen, 

ich habe Ihnen im Ubereifer Dreiviertel Ihres Gehirns rausgenommen!" "Jo does macht fei 

goar nix!" [321] 

(231) Orgasmus auf Schwäbisch: «Sodele, sodele…jetzatle!» [308] 

(232) SchwäbischesLebensmotto: Schaffe, schaffe, Häusle baue, Katz verkaufe, selber 

mause, Hund verkaufe, selber belle. [308] 

(233) In einem Hamburger Baumarkt: Moin. Moin.Gibt's Gips?Gips gibt's 

moin.Moin. Moin. [307] 

(234) Ein Schweizer Bauer ist zu Besuch bei österreichischem Grafen. Der Bauer: 

"Känned Si Fon-dü?" Der Graf: "Ich kann doch nicht jeeden kleinen Aadligen kennen!" 

[310] 

(235) Ein Berner ist bei der Schweizer Fallschirmtruppe und steht vor seinem ersten 

Absprung. Der Ausbilder ruft ihm noch ein–mal ins Gedaechtnis: "Springen, bis drei 

zaehlen, Reissleine ziehen!". Der Berner springt... Nach 25 Sekunden prallt er auf den 

Boden auf und hinterlaesst einen 2m tiefen Krater. Das Flugzeug wird sofort gelandet und 

der Ausbilder rennt zum Krater hin, da hoert er den Berner unten sagen:"Drü!" [305] 

(236) Große Hitze in der Stadt. «Muddie, mir isses so heeß!» «Schbrich nich so 

säggsch, mei Junge! Das heißd nich heeß. Heiß heeßds» [282] 

(237) Kennen Sie den Unterschied zwischen einem Teekessel und Othello? Nein? 

Also: Beim Deegässl, da sieded dähr Dee! Un beim Odälloh, da deeded dähr sie! [282] 

(238) In der Schule. «Wer kann von euch das Präsens von «haben» konjugieren?» 

Der kleine Heinrich versucht es: «Ich habe, du hast…erhat…da hammrsch, da habdrsch, 

da hammses!» [265] 

(239) Auf der Strecke Leipzig–Chemnitz sitzen sich zwei Sachsen im Eisenbahnabteil 

gegenüber und haben lange Zeit nicht miteinander geredet. Endlich sagt der eine: «Du, ich 
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wär dir ma ä Rädsel offgähm…Äs schdehd offn Dache, hadd zwee rohde Beene un ä angen 

Schnahbl... Was issn das?» «Ee Schdorch.» Nach einer Pause der Verwunderung fragt ihn 

sein Freund: «Ach, du ganndesd wohl das Rädsel schon?» [270] 

(240) Auf einem Jahrmarkt schießt ein Mann an einer Bude. Obwohl er schon ganz 

schön einen «gezwit–schert» hat, trifft er hervorragend und gewinnt eine kleine lebende 

Schildkröte! Nach einer Weile ist er wieder da und schießt sich sogar den Hauptgewinn: 

eine Kristallschale. Darauf meint er: «Lassn Se ma die Grisdallschaale, gähm Se liebor 

noch so ä Fischbreedchn!» [187] 

(241) Ein Mann trifft seinen Freund in der Stadt. «Nu guggemada, dorr Baul! 

Mänsch, du hasd dich awwr vorränderd! Gaum widdrzuergänn! Du bisd awwr vorrleochd 

fädd gewordn! Du siehsd doch völlig andersch aus!» Der Mann antwortet verblüfft: 

«Entschuldigen Sie, ich heiße gar nicht Paul!» «Ei vorrbibbch! Un Baul heeßde ooch nich 

mähr?» [320] 

(242) Ein deutscher Tourist fahrt durch das Burgenland. Plotzlich wird er von einem 

am Stra?enrand stehenden Polizisten angehalten. "Das macht 300 Schilling Bu?geld", sagt 

der Polizist. "Sie sind viel zu schnell gefahren!" "Mann, wie wollen Sie das denn uberhaupt 

feststellen?", fragt der Tourist. "Sie haben doch gar kein Radargerat!" "Hugo!", ruft der 

Polizist. "Hugo, komm mal raus!" Aus dem Gebusch am Stra?enrand erscheint ein zweiter 

Polizist. "Sag, Hugo, wie schnell ist der Kerl gefahren ?" "Ssssssst." "Und wie schnell hatte 

er fahren durfen?" "Ssst!" [316] 

(243) Warum haben die Ostfriesen die Scheibenwischer ihrer Autosinnen? Wenn die 

am Steuer sitzen, machen sie immer: " Brrrrmmmmm, brrrrmmmm ... " [295] 

(244) Warum gibt es in Ostfriesland so viele Unfalle mit Traktoren? Weil die Biester 

einfach nicht auf "Brrrrrrrr" horen wollen! [289] 

(245) Wie bringt man einen Deutschen zum Bellen? – "Da vorne gibt's Freibier?" – 

"WO! WO! WO! WO! WO!" [305] 

(246) Als der schuchterne Ostfriese heiratet, weiß er mit der Braut in der 

Hochzeitsnacht nichts rechtes anzufangen. Sie nimmt ihn und flustert: "So, Schatzi, jetzt 

gebe ich dir ein Kußchen, und du legst dich auf mich!" Er tut es. Fragt sie ungeduldig: 

"Nun, Schatzi, wie macht das kleine Bockchen?" Krachzt der Ostfriese: "Baeaeaeaeaeh!" 

[300] 
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(247) Der Lehrer in der Schule: "Die Namen der wichtigsten Staaten beginnen immer 

mit dem Buchstaben U. Zum Beispiel die USA, die UdSSR und Unsere Deutsche 

Demokratische Republik." [262] 

(248) Auch das gibts in Ostfriesland. "Fritzchen, es ist Ultimo. Du musst wieder die 

200 Mark vom Onkel holen." Der Onkel gibt dem Jungen das Geld und sagt: "Du bist jetzt 

18 Jahre alt. Sag Deiner Mutter, dies ist jetzt das letzte Geld, und dann guck mal, wie sie 

guckt!" Fritzchen erzählt alles seiner Mutter. Darauf sagt sie: "Geh gleich wieder hin zum 

Onkel und sage ihm, du wärst gar nicht von ihm, und dann guck mal, wie er guckt!" [299] 

(249) Ich hatte einen Traum. 

Ein Bayer hing an einem Baum. 

Ich hab viele solcher Träume, 

leider nur zu wenig Bäume! [303] 

(250) Warum wirft eine Blondine einen Stein ins Wasser? Weil daneben ein 

riesengroßes Schild steht: «Deutsche Werft» [187] 

(251) Liegt ein Ostfriese auf den Gleisen und beißt in den harten Stahl. Fragt ein 

anderer Ostfriese: "Warum gehst Du nicht 100m weiter, da liegt eine Weiche." [289] 

(252) Ein Englander kommt nach Ostfriesland und trifft dort den ersten Ostfriesen 

seines Lebens. Lachend geht er auf ihn zu und fragt: "How do you do?" Der Ostfriese 

krempelt seine Hemdarmel hoch und antwortet. "Hau du zuerst!" [296] 

(253) Schule in Ostfriesland: "Walter, bilde mir mal einen Satz mit liberal." 

Walter überlegt lange. Dann hat meint er: "Ich esse lieber Aal als Heilbutt." [322] 

(254) In Köln hat sich der Islam inzwischen überall durchgesetzt (пробився): Die 

KVB (Straßenbahn) is lahm, das Arbeitsamt is lahm, sogarder 1. FC Köln is lahm! [266] 

(255) Zwei Schweizer Jäger verirren sich nachts im Wald. "Gib doch einen Schuss 

ab", schlägt der eine vor. "Vielleicht findet man uns dann leichter." Der zweite befolgt den 

Rat. Keine Reaktion. "Schieß noch mal!" fordert ihn der erste auf Wieder ein Schuss, 

wieder keine Reaktion. "Noch einen Schuss!" drangt sein Freund. "Tut mir leid", antwortet 

der Schutze, "das war mein letzter Pfeil." [258] 

(256) "Leipzig ist zur ersten heiligen Stadt des gesamten Ostblocks ernannt worden." 

"Warum?" "Das liegt doch auf der Hand. Zwei Messen jedes Jahr, und dazwischen wird 

gefastet." [264] 
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(257) Wie heisst die kleinste Brauerei Deutschlands? Bayern München – 11 Flaschen! 

[262] 

(258) "Herr Lehrer, sind die Bayern Menschenfresser?" "Unsinn!" "Wieso steht dann 

hier in dem Buch, dass sie sich uberwiegend von Touristen ernahren?" [257] 

(259) Warum streuen die Ostfriesen Pfeffer auf den Fernseher? – Damit das Bild 

scharfer wird. [292] 

(260) Warum laufen in Ostfriesland alle Menschen gebuckt? Gegen Aids hilft nur 

vorbeugen! [276] 

(261) Ein ostfriesisches Mädchen nimmt einen ostfriesischen Jungen mit auf ihr 

Zimmer. "Muss ich aufpassen?", fragt der Junge. "Wieso, kommt noch jemand?" [280] 

(262) Was macht man in Ostfriesland, wenn der Strom ausfallt? Man geht ins Watt 

und holt sich ein paar Kilo... [276] 

(263) Warum bekommen die Ostfriesen ihre Fotos, die sie zum Entwickeln geben, nie 

zurück? Weil sie sie immer in die Entwicklungslander schicken. [266] 

(264) Ein italienischer und ein schweizer Bauarbeiter treffen sich auf der Baustelle. 

Der Italiener sagt: "Come stai?"Sagt der Schweizer: "Danke, mir geht's gut!" Und dann 

fallt ihm ein Ziegel auf den Kopf! Nach einer halben Stunde kommt der Schweizer wieder 

zu sich und fragt den Italiener: "Warum hast du mich nicht gewarnt?"Sagt der Italiener: 

"Hab i ja gesagt: Comme Stei!" [286] 

(265) Bundesrat Ogi ist auf Staatsbesuch in Frankreich. Am festlichen Empfang trifft 

er Frau Chirac. "Vous êtes beau,", sagt er zu ihr. "Belle, belle!", flustert ihm sein Berater 

ins Ohr. Darauf Ogi: "Wau, wau!" [278] 

(266) Sprachverwandschaft. Die Bayrische und Englische Sprache sind deutlich 

miteinander verwand, auch wenn die Englander mal wieder alles verdreht haben: 

Zu i sagen sie "Ei", 

zum Ei sagen sie "Egg", 

zur Eck sagen sie "Corner" und 

zu Koaner sagen sie "no-bo-dy". 

Kein Wunder also, dass man sie so schlecht versteht... [264] 

(268) Die Frau Anzengruber hat auf dem Wochenmarkt in Passau zehn neue Hennen 

gekauft. Nach zwei Wochen erkundigt sich die Nachbarsbauerin, wie sie denn damit 
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zufrieden sei: "Wia sans nachad, deine Passauer Bruadhennan?" Darauf erstere 

triumphieren: "In da Legalitat sans ned bsundas, awa in da Brutalitat, do sans guad!" 

[265] 

(269) Erster Schultag nach den Sommerferien. In einer 5. Klasse in Berlin. Der 

Lehrer ruft die Schuler auf: "Mustafa El Ekh Zeri ..." "Hier!" "Achmet El Cabul" "Hier!" 

"Kadir Sel Ohlmi" "Hier!" "Mohammed End Ahrha" "Hier!" "Mi Cha Elma Ier" Stille im 

Klassenzimmer. "Mi Cha Elma Ier!" Keiner meldet sich. "Ein letztes Mal: Mi Cha Elma 

Ier!" Jetzt steht ein Junge in der letzten Reihe auf und sagt: "Das bin wahrscheinlich ich, 

aber mein Name wird MICHAEL MAIER ausgesprochen." [284] 

(270) Zwei ostfriesische Polizisten sehen ein falsch geparktes Auto mit einem 

Aufkleber mit der Aufschrift "GB". Der eine mochte schon den Strafzettel zucken, aber der 

andere Polizist warnt ihn: " Nee, la? mal, der is von der Griminalbolizei!" [289] 

(271) Warum werden in Osterreich keine AIDS–Plakate mehr aufgehangt? – Bei der 

letzten Wahl (вибори) haben 74% AIDS gewahlt! [278] 

(272) Bundesrat Ogi ist betrübt (засмучений) darüber, dass all seine 

Bundesratskollegen so viele Dr.– und Prof.–Titel tragen – nur er nicht. Dem will er 

abhelfen (усунути недолік) und fragt seinen Berater, was er tun soll. Dieser macht ihm 

einen Vorschlag: Wie wäre es mit "Adolf Ogi, RSK"?Ogi ist beeindruckt: "Das tönt toll – 

was heisst es denn?" – Der Berater: "Nun, ganz einfach: Adolf Ogi, Realschule 

Kandersteg!" [311] 

(273) Bayerns Ministerpräsident Edmund Stoiber macht einen Besuch auf einem 

Bauernhof und lädt dazu auch die Presse ein. Ein Fotograf knipst ihn im Schweinestall. 

Dann sagt er zu dem Fotografen: – Dass Ihr mir aber nicht so dummes Zeug unter das Bild 

schreibt, wie Stoiber und die Schweine oder so! – Nein nein, geht schon klar. 

Am nächsten Tag ist das Bild in der Zeitung und darunter zu lesen: Stoiber (3.v.l.) 

[271] 

(274) Warum kann Ötzi nur ein Schweizer gewesen sein? Weil er sich sonst nicht von 

einem Gletscher hätte überraschen lassen. [273] 

(275) Warum macht es beim Spaziergang des Ostfriesen immer platsch-klick-platsch-

klick...? Rechts eine Schwimmflosse, links ein Enterhaken. [294] 
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(276) Noch etwas aus einem ostfriesischen Gerichtssaal. "Angeklagter, warum 

kommen Sie mit einem Knuppel zur Verhandlung?" "In der Vorladung stand doch, fur 

meine Verteidigung hatte ich selbst zu sorgen!" [306] 

(277) Ein nobel gekleideter Berliner fahrt in Munchen mit der U–Bahn. Er sieht, wie 

ein baumlanger Schwarzafrikaner wild mit einer blonden Munchnerin herumknutscht, und 

regt sich lautstark daruber auf. Da dreht sich ein lederhosenbekleideter Munchner zu ihm 

um und meint gemutlich: "Jo sixt, bei uns in Munchen gibt's kan Rassenhass – Du 

Saupreuß, Du damischer..." [279] 

(278) WARUM WIXEN DIE ÖSTERREICHER MIT DEM GANZEN KORPER? WEIL 

DER GANZE KERL EIN SCHWANZ IST!!! [293] 

(279) Ein Deutscher mit schlechten Englischkenntnissen sitzt in einem Gourmet - 

Restaurant in London. "Can I have a bloody steak, please?" Ober: "Do you want some 

fucking potatos with it?" [285] 

(280) 2 Schwaben fuhren mit dem Ballon über ihr wunderschönes Ländchen. Plötzlich 

wurde die Freude erheblich gedämpft, als Nebel aufkam und ihren Blick trübte. Sie wussten 

nicht mehr, wo sie waren. Als der Nebel verflogen war, gingensietieferundriefen einer 

Gruppe Arbeiter zu: „Hallo! Wo sind wir?» Keine Antwort. Sie meinten, sie seien 

sicherlich schon über Frankreich und keiner verstünde sie. Als sie nach einigen Stunden 

Irrfahrt einen Bauer auf seinem Acker gewahrten, riefen die beiden wieder: „Hallo! Wo 

sind wir?» Die Antwort des Bauern liess nicht lange auf sich warten. Er rief: „Ihr 

Saudackel, natürlich im Ballon!» Da wussten sie, wo sie waren, namlich im geliebten 

Schwobeländle. [308] 

(281) Zwei Ostfriesen überprüfen ihr Auto. " Scheinwerfer?" "Geht! " " Rücklicht?" 

"Geht!" "Blinklicht?" "Geht, geht nicht, geht, geht nicht, geht... " [281] 

(282) Eine uralte Oma lauft verwirrt am Stand entlang, auf der Suche nach einem 

Klo. Bald darauf findet die alte Frau das Strandklo. Wahrend sie also auf dem 

Donnerbalken sitzt, tauschen zwei Ostfriesen am Strand auf und rennen dort auf und ab. 

Plötzlich finden die beiden eine Handgranate und beginnen, sich die Handgranate 

gegenseitig zuzuwerfen.  Ostfriese1 zieht auf einmal den Ring aus der Handgranate. 

Ostfirese1: Huch was ist denn jeztt kaputt gegangen? Ostfriese2: Ui, das ist ne 

Handgranate und in 5 sek. explodiert sie! Beide sehen sich erschrocken an! Ostfriese2: 
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"Schnell! Werf das ding weg!" Gesagt getan, Ostfriese1 wirft das Ding im hohen Bogen 

direkt unter den Donnerbalken auf dem die Oma sitzt. *BOOOOOOOOOOOOOOOOOM* 

Geht das Ding los! Nach dem sich die Qualmwolken verzogen haben steht auf einmal die 

Omi mit eruntergelassener Hose da und blullt: "NIE WIEDER BOHNEN VOM ALDI!!!! 

NIE WIEDER BOHNEN VOM ALDI!!!!" [306] 

(283) Ein Deutscher, ein Osterreicher und ein US–Amerikaner machen einen Ausflug 

in die Berge. Irgendwann erscheint ein Geist, der sagt: "Passt gut auf: Jeder von euch darf 

jetzt etwas rufen. Und das, was die Berge als Echo zuruckbringen, wird euch gehoren!" 

Der Deutsche beginnt. Er ruft: "Deutschland! ... land ... land ...", und ihm gehort ganz 

viel Land. Dann der Osterreicher: "Osterreich! ... reich ... reich ...", und er wird 

unermesslich reich.  

Als Letzter der Ami: "United States! ... ates ... aids ... AIDS ..." [283] 

(284) Wie steigert man Stadtstreicher? Stadtstreicher, Landstreicher, Österreicher. 

[282] 

(285) Welches ist der schönste Tag der Ostfriesen? Ihr schönster Tag ist der Mus–

Tag: Morgens Pflaumenmus, mittags Apfelmus, abends Orgasmus. [264] 

(286) Die schwabische Nationalmannschaft hat ein Spiel gewonnen. Der Trainer 

kommt in die Kabine und sagt: "Jungs, ihr wart großartig. Ihr habt Euch jetzt eine 

Erfrischung verdient. Los, Made, mach's Fenster auf!" [300] 

(287) In der Schweiz. Frage an den Schaffner: "Wo kann ich hier eine Fahrkarte 

kaufen?" "Das heißt hier nicht Fahrkarte, sondern Billett!" "Na gut, wo kann ich ein Billett 

kaufen?" "Am Fahrkartenschalter..." [313] 

(288) Warum bauen Ostfriesen nur runde Raume? Damit die Hunde nicht in die 

Ecken scheißen konnen. [277] 

(289) Ein vornehmes Ehepaar geht auf der Strandpromenade in Zürich spazieren. Da 

kommen Ihnen 2 Manner entgegen. Die Frau Gruß die beiden. Ein paar Meter weiter fragt 

Ihr Mann "Woher kennst du denn die beiden" "Ach, das sind doch die beiden 

Schokoladenfabrikanten, der Tobler und der Gailer" Er etwas irretiert "Wer ist den der 

Gailer?" Antwortet Sie: "Der Tobler". [256] 

(290) Drei Ostfriesen namens Keiner, Niemand und Doof wohnen in einem Hochhaus. 

Keiner wohnt ganz oben, Doof in der Mitte und Niemand ganz unten. Eines Tages schauten 
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sie alle drei aus dem Fenster. Keiner spuckte Doof auf den Kopf. Emport ging Doof zum 

Polizisten. Er sagte: "Keiner hat mir auf den Kopf gespuckt, Niemand hat's gesehen." 

Fragt der Polizist: "Sagen Sie mal sind Sie doof?" "Ja!" [281] 

(291) Fahrt ein Österreicher durch den Mc-Drive. Plotzlich hort er eine freundliche 

Stimme aus dem Automaten: Guten Tag, Ihre Bestellung bitte! Etwas irritiert antwortete 

der Österreicher: I hatt gern a Hendel! Sie meinen Chicken? fragte die nette Stimme nach. 

Na, Na , nix schicken, i ess gleich do! [286] 

(292) Wie nennt man es, wenn ein Wessi einem Ossi in die Fresse haut? 

Solidaritätszuschlag Ost... [268] 

(293) Wieso nimmt der Ostfriese immer ein Stuck Brot ins Klo mit? Um die WC–

Enten zu futtern! [266] 

(294) Welche Sprache spricht man in der Sauna? Schwitzerdeutsch. [187]  

(295) Wie nennt man es, wenn ein Wessi einem Ossi eins in die Fresse haut? 

Freiwilliger Solidaritats-Zuschlag-Ost. [267] 

(296) Kennt Ihr die neue Multikulti-Schokoladensorten???? Knoblauch-Nuss und 

Doner-Traube. [258] 

(297) Was ist eine Blondine zwischen zwei Österreichern? Nicht die Dummste! [278] 

(298) Auf dem Standesamt erscheint ein junger Ostfriese. "Ich moechte meinen Sohn 

anmelden!", verkundet er stolz. "Wie soll er denn hei?en?" "Nelkenheini!" "Aber das ist 

doch kein Name! So konnen Sie Ihren Sohn nicht nennen!" "Wieso nicht? Die Tochter 

unseres Nachbarn heißt doch auch Rosemarie!" [265] 

(299) Anfang eines typischen ostfriesischen Briefes: In Beantwortung Ihres 

Expressbriefes vom März vergangenen Jahres… [300] 

(300) Zwei Ostfriesen spielen Mensch-argere-Dich-nicht. Sagt der erste : "Schach!" 

Sagt der andere: "Spinnste, seit wann gibt es bei Halma einen Elfmeter?" [312] 

(301) Ein Mann im Reiseburo: – Ich suche fur meine Frau einen Winterkurort in den 

Bergen. Haben Sie etwas hubsches mit Lawinengefahr? [269] 

(302) Der Skeptiker zur deutschen Fahne: Ich sehe schwarz, dass wir bei so viel rot 

noch goldene Zeiten erleben. [258] 

(303) Was erhalt man wenn man einen Ossi mit einem Wessi kreuzt? Einen 

arroganten Arbeitslosen. [267] 



288 

 

(304) Die ostfriesischen Wissenschaftler haben jetzt herausgefunden, dass 

Huhneraugen auch am Kopf vorkommen – und zwar bei Huhnern. [271] 

(305) Zwei Ostfriesen schlendern durch einen botanischen Garten. Einer der beiden 

deutet auf ein Gewachs und sagt: "Diese Pflanze ist mit dem Gummibaum verwandt." "Ja 

kriegen die Baume mit Gummi denn uberhaupt Nachwuchs?" [266] 

(306) Wieso wurgt der Ostfriese im Fruhjahr den Pflaumenbaum? Er will auch blaue 

Pflaumen ernten. [275] 

(307) Warum gehen die Ostfriesen immer mit Topflappen ins Bett? Um sich an ihren 

heißen Frauen nicht die Hande zu verbrennen. [282] 

(308) Was ist ein Perpetuum mobile? Das ist ein Schotte, der einem Schwaben 

hinterherrennt, der ihm 10 Cents schuldet. [308] 

(309) Warum haben Ostfriesen rote Haare? Weil der Verstand durchgerostet ist! 

[306] 

(310) Der Bahnhof bzw. Bahnhofsvorplatz ist ja bekanntlich ein Aushangeschild einer 

Stadt. In Munchen z.B. steht auf dem Bahnhofsvorplatz ein Schild: Munchen, die Weltstadt 

mit Herz. In Hamburg: Hamburg, das Tor zur Welt. In Köln: Reibekuchen, 4,50DM. [259] 

(311) Fragt ein Ostfriese den anderen: "Was ist der Unterschied zwischen Mannern 

und Frauen?" "Ich weiß nicht recht, wenn sie nackt sind sehen sie von hinten gleich aus 

und von vorn passen sie zusammen!" [298] 

(312) Wer ist der größte Chirurg der Welt? Na, Ulbricht, der hat das Herz Europas 

zum Arsch derWeltgemacht! [261] 

(313) Kommt ein Ostfriese ins Musikgeschaft: "Ich hätte gerne die rote Trompete und 

das weiße Akkordeon." Darauf der Verkaufer: "Den Feuerloscher kännen Sie meinetwegen 

mitnehmen, aber der Heizkorper bliebt hier!" [280] 

(314) Was sind 10 Bayern Ohr an Ohr? Ein Windkanal. [257] 

(315) In Ostfriesland gibt es das neue Toilettenpapier, von beiden Seiten verwendbar. 

Der Erfolg liegt klar auf der Hand. [262] 

(316) Wann hat der liebe Gott die Ossis geschaffen, vormittags oder nachmittags? 

Nachmittags, vormittags hat er die Affen geschaffen, mittags gingen ihm die Felle aus... 

[267] 

(317) Was sind Wessis auf der Rolltreppe? Melkkuhe auf dem laufenden Band. [315] 
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(318) "Ein schones Pulloverli haben Sie an", eroffnet ein Herr das Gesprach mit 

seiner hubschen Abteilsnachbarin im Zug nach Zurich. "Ja, antwortet sie, echtes 

Kamelhaar." "Aha, man siehts an den Hockerli..." [273] 

(319) Warum darf man einen Ostfriesen nicht in eine Kanone stecken? Weil dumm-

dumm-Geschosse volkerrechtlich verboten sind. [262] 

(320) An der deutsch/österreichischen Grenze läuft der österreichische Zollbeamte 

mit seinem neuen Kollegen und einem Wachhund Streife. Dabei kommen sie an zwei 

deutschen Zollnern vorbei. Kurz darauf bleibt der Neue stehen, hebt den Schwanz des 

Hundes und untersucht dort ganz intensiv. «Was suchst Du denn da? Das ist ein ganz 

normaler Hund!» sagt sein Kollege. «Nein, anscheinend nicht! Als wir vorher an den 

deutschen Kollegen vorbeikamen, hat der eine zum andern gesagt: 'Schau mal, da kommt 

wieder der Hund mit den zwei Arschlochern!’». [314] 

(321) Bundesrat Ogi geht in den Krompolz. Da fragt er die Verkäuferin: 'Können Sie 

mir helfen, ich suche folgende CD: "Pavarotti singt wie ein Hund". Die Verkäuferin lächelt 

kurz und merkt an, dass sie diese CD nicht kennt. 'Schauen Sie doch bitte selber im Regal 

nach, ich werde in der Zwischenzeit abklären, ob wir sie bestellen können' erwidert sie. 

Nach kurzer Zeit kommt Ogi zurück und meldet: 'Ich hab' sie gefunden, ich gebe zu, sie 

heisst nicht genau so, aber ich war nicht so weit daneben. Sie heisst: "Pavarotti singt 

Vivaldi". [278] 

(322) Frage: Wo ist die Grenze zwischen Genie und Wahnsinn? Antwort: Irgendwo 

bei Kufstein... [332] 

(323) Eine Ostfriesen kommt in die Buchhandlung und sagt: "Ich mochte einen 

Globus von Ostfriesland haben." [294] 

(324) Der deutsch/österreichischen Grenze unterhalten sich zwei Zollbeamte über ein 

vorbeigefahrenes Touristenauto. «Schau mal die Deutschen sind so doof, die fahren mitten 

im Sommer mit Ski auf dem Dach herum.» spottet der Österreicher. «Nein! Das sind doch 

Wasserski, die fahren bestimmt an den Wörtersee!» erwidert der Deutsche. Darauf der 

Osterreicher: «Ja klar! So steil ist der Wortersee doch gar nicht!» [320] 

(325) Und da war dann noch der Ostfriese, der zum Geburtstag Wasserski geschenkt 

bekam. Nun sucht er noch immer einen abschussigen See. [187] 
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(326) Was machen die Österreicher, wenn sie nach dem Autowaschen einen Eimer 

heisses Wasser übrig haben? – Einfrieren! Heisses Wasser kann man immer brauchen! 

[286] 

(327) Gestern kam ein ostfriesischer Terrorist ums Leben – er wollte eine Briefbombe 

faxen! [258] 

(328) Wie bemerkt ein Burgenländer dass der Neusiedler See trocken ist? Wenn es 

beim Schwimmen staubt! [285] 

(329) Fragt die junge Osfriesenfrau im Geschaft: "Haben Sie runde Suppenwurfel?" 

"Runde Suppenwurfel? " "Ja, mein Mann kriegt diese eckigen Dinger so schlecht runter." 

[266] 

(330) Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorisch konnen 

Österreicher schwimmen, weil sie hohl sind, in der Praxis aber nicht, weil sie nicht ganz 

dicht sind! [278] 

(331) Was ist der Unterschied zwischen dem Wiener Rathaus und dem Wiener 

Riesenrad? Am Riesenrad sitzen die Nieten außen... [266] 

(332) Was ist die Lieblingssportart eines Ossis? Bobfahren – links ne Mauer, rechts 

ne Mauer und es geht immer bergab. [267] 

(333) "Man kann nicht alles im Kopf haben", sagte Bauer Harms als er den 

Strohballen über den Hof trug. [275] 

(334) Und da war dann noch die doofe Ostfriesin, die rot wurde, als sie horte, der 

General erscheine mit seinem Stabe ... [281] 

(335) "Waren Sie mit dem Deutschlehrer zufrieden, den ich Ihnen empfohlen habe?" 

Nein, er hat meinen Sohn in Deutsch unterrichtet und meine Tochter in der Liebe, und nun 

sind beide sitzengeblieben!" [262] 

(336) Wie wurde die Reeperbahn zu einer der bekanntesten Straßen der Welt? Sie hat 

sich hochgevögelt! [279] 

(337) Warum haben die Ostfriesen die letzte Kirschenernte total aufgekauft? Sie 

wollen jetzt auch ein Kernkraftwerk errichten. [317] 

(338) Warum stürzte im Jahre 1976 in Wien die Reichsbrücke ein? Ein Burgenländer 

ging über die Brücke und die Brücke dachte sich der "Gescheitere" gibt nach! [311] 
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(339) Durchsage am Bahnhof: "Abfahrt des ICE nach Munchen um 8 Uhr 48. Fur 

unsere Blondinen mit Digitaluhr: Brezel-Stuhl-Brezel." [283] 

(340) Welche Muskeln treten in Kraft wenn ein Bayer aufs Tor schießt? Die 

Lachmuskeln. [303] 

(341) Warum sagt man nicht "bloder Wessi"? Man sagt ja auch nicht "schwarzer 

Neger"! [261] 

(342). Osterreich hat gute Weine, Deutschland deutsche Weine. [288] 

(343) Wie taufen die Ostfriesen eine Sektfabrik? Sie werfen ein Schiff dagegen! [294] 

(344) "Eigentlich wollte ich mich ja verbrennen lassen", sagte der Ostfriese in Kabine 

105, als das Schiff untergeht. [298] 

(345) Warum haben die Ostfriesen alle eine Glatze? Weil sie sich jeden Morgen mit 

dem Rasierapparat kammen. [294] 

(346) Sind in Deutschlands Fußgängerzonen zuviele Ausländer? Zu diesem Thema 

wurde in einer Fußgängerzone eine Meinungsumfrage gemacht: 0,25% der Einkäufer 

sagten: 'Eindeutig, das ist ganz klar.' 0,75% der Einkaufer sagten: 'Wei? nicht.' 99% der 

Einkaufer sagten: 'Konnen Fraga widerhollen?' [264] 

(347) Bill Clinton, Boris Jelzin und Helmut Kohl bekommen Verbindung mit dem 

Himmel. Gott spricht zu ihnen: "Ihr durft mir jetzt die Frage stellen die euch am meisten 

bedruckt!" Bill: "Wann wird Amerika Vietnam vergessen?" Gott: "In 60 Jahren." Bill: 

"Das ist zu spat, dann bin ich nicht mehr im Amt!" Boris: "Wann wird Russland sich 

endlich aus seiner Krise befreien?" Gott: "In 75 Jahren." Boris: "Das ist zu spat, dann bin 

ich nicht mehr im Amt!" Darauf Helmut Kohl: "Wann werde ich endlich meine 

Versprechungen wahrmachen konnen?" Gott: "Dann bin ich nicht mehr im Amt!" [302] 

(348) Wessi und Ossi gehen spazieren. Der Ossi funf Meter vorneweg. Es kommt ein 

Gewitter auf. Plotzlich schlagt ein Blitz vor dem Wessi ein. Sagt der: 'Na.' Ein zweiter Blitz 

schlagt zwischen den beiden ein. Wessi: 'Na, na.' Der dritte Blitz trifft den Ossi. Darauf der 

Wessi: 'Na,also.' [315] 

(349) Ein Schweizer fragt Gott: "Wieviel sind fur Dich 10'000 Jahre?" "10'000 

Jahre? Das ist fur mich nur eine Sekunde." "Und wieviel sind denn 100 Mio Franken fur 

Dich?" "Oh, das ist fur mich nicht einmal ein Rappen." "Konntest Du mir dann nicht einen 

Rappen leihen." "Klar, warte nur eben mal schnell eine Sekunde." [305] 
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(350) Osterreich greift Deutschland an. Der Osterreichische General funkt an seinen 

Stutzpunkt: "Panzer, wir brauchen Panzer" Stutzpunkt: "Oan oder glei olle zwoa." [286] 

(351) Im Mathe-Institut in Erlangen steht auf einer Klotür: 'Sie sind momentan der 

einzige in diesem Gebäude, der weiß was er tut...' [304] 

(352) Ich leiste was. Du leistest was. Die leisten sich was. [262] 

(353) Der Deutschlehrer tragt vor: "Ich gehe, du gehst, er geht, wir gehen, ihr geht, 

sie gehen. Fritzchen, kannst du mir sagen, was das bedeutet?" "Tja, Ich wurde sagen, alle 

sind weg!" [264] 

(354) Kommt ein Österreicher in den Baumarkt und fragt den Verkaufer: "Habt es 

Schraubna mit Maschinagwind?" Meint der Verkaufer: "Wie lange?" Darauf der erstaunte 

Österreicher: "Echt – ihr verleiht die auch?" [286] 

(355) Der Sommerurlauber aus der Stadt fragt: "Was sagt Ihr in Bayern zu einem 

Laternenpfahl?" "Was sollen wir zu dem sagen? Wir gehen schweigend an ihm vorbei." 

[257] 

(356) Der Liebesbrief eines Ostfriesen begann wie folgt: "Ich liebe Du, ich kann ohne 

Deiner nicht bin..." [277] 

(357) Schwesternprufung in der Uni–Klinik Zurich. Rosi ist grad dran. Der prufende 

Arzt fragt: "Was machen Sie mit einem Patienten, der einen Hitzschlag hat?" Aufgeregt 

antwortet Rosi: "Ich lege ihn in den Schatten und mache ihn kalt! [269] 

(358) Ein Ostfriese will eine Huhnerfarm grunden. Erst kauft er 100 Kuken, dann 

kreuzt er wieder beim Kukenhandler auf und kauft 200 Kuken, und schließlich verlangt er 

300. Meint der Kukenhandler: "Ihre Huhnerfarm funktioniert wohl nicht so richtig." Sagt 

der Ostfriese: "Ich weiß ja auch nicht, woran es liegt. Entweder pflanze ich sie zu dicht 

aneinander oder zu tief!" [322] 

(359) In der Mittelklasse eines Mädchengymnasiums schrieb eine Schülerin in einem 

Aufsatz über Wilhelm Tell folgenden Satz: – Wilhelm Tell stellte sich hinter einen Baum, 

drückte los, und das Werk der Befreiung war getan. [256] 

(361) UBS-Krise: There are two sides of the UBS balance sheet. On the left side, 

there's nothing right, and on the right side, there is nothing left! [317] 
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(362) Sucht ein Deutscher in Osterreich eine Arbeit! Fragt der Arbeitgeber ob er 

auch intelligent genug ist um diese zu meistern! Darauf der Deutsche: Gut denken kann ich 

schlecht – aber schlecht uberlegen – das kann ich gut! [285] 

(363) Ein D-Zug fahrt von Dresden nach Preußen/Baden-Wurtemberg und wieder 

zuruck nach Sachsen. Im Klosett befindet sich der bahnamtliche Vermerk: 'Die Benutzung 

des Klosetts ist nur 5 Minuten gestattet!'  

Das gibt einem Preußen zu folgenden Vers Anlaß: 'Wer hier mal wat verrichten will, 

der moge sich mal sputen. Die Bahnverwaltung gonnt ihm zum Kacken nur 5 Minuten.'  

Ein Bayer schreibt darunter: 'Wer diesen Vers geschrieben hat, der ist gewiß aus 

Preußen. Denn wer nicht viel zu fressen hat, hat auch nicht viel zu scheißen.'  

Ein Schwabe verstieg sich zu folgendem Vers: 'Wer aber das geschrieben hat, das 

isch gewiß an Bayer. Die fressa und die saufa viel, und scheißen wie a Reiher.'  

Darunter schreibt nun ein Sachse: 'Seht die Deutsche Einigkeit, hier tut es sich 

beweisen: Dem einen gönnen's Fressen nicht, dem andern nicht das Scheißen.  

Den Schlußvers macht ein Ostfriese: 'Wer Freud und Eintracht sehen will, der 

braucht nicht weit zu wandern, in unserem schönen Ostfriesenland scheißt einer auf den 

andern! [257] 

(364) Drei Ehemänner unternahmen eine Wanderung durch Oberbayern. Als sie an 

einem Abend in einer Gaststube saßen und besonders gute Laune hatten, schrieben sie alle 

drei eine Karte an ihre Ehefrauen mit gleichem Inhalt:  

– Wenn ich ein Vöglein wär, flög ich zu Dir, da ich nicht fliegen kann, vögele ich hier! 

Die Antwort der drei Ehefrauen kam postwendend. Die erste hatte sich uber die Karte 

geargert und schrieb daher: 

– Du warst zu Haus schon immer gemein, auch auf der Reise bist Du ein Schwein! 

Die zweite faßte die Sache mit Humor auf und antwortete: – Von Deinem Schreiben 

glaub ich kein Wort, Du konntest kaum hier, geschweige denn dort! 

Die dritte dachte: – Dem wisch ich eins aus" und schrieb: – Da Du kein Vöglein bist, 

sondern ein Wanderer, kannst Du beruhigt sein, mich vögelt ein anderer! [303] 

(365) Hangt der Ossi tot im Keller war der Wessi wieder schneller, hangt der Wessi 

tot daneben war der Ossi noch am Leben. [268] 
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(366) Der Fuchs ist schlau, und stellt sich dumm. Beim Wessi ist es andersrum. 

Deshalb tut er zahlen wie verzuckt. Wie gesagt, er ist halt total verruckt. [291] 

(367) Warum gehen die Ostfriesen am Samstag mit Eimer und Putzmittel zur See? Sie 

wollen den Meeresspiegel putzen. [306] 

(368) Sitz ein Ostfriese auf der Parkbank und hält seinen  Schuhen Würstchen hin. 

Kommt ein andere und fragt: Was soll dass denn werden, wenn es fertig ist ??? Da 

antwortet der auf der Bank: Bald ist doch Winter und ich brauche dringend gefütterte 

Schuhe. [317] 

(369) Warum nehmen die Ostfriesen-Polizisten immer eine Schere mit zur 

Verbrecherjagd? Damit sie dem Gangster den Weg abschneiden konnen! [187] 

(370) Wie kam es, dass die Ostfriesen an einem einzigen Tag ihre ganze U–Bootflotte 

verloren haben? Es war "Tag der offenen Tur" [262] 

(371) Wieso gehen die Burgenlander in der Adventzeit immer beim Fenster aus und 

ein? Weil Weihnachten vor der Tur steht! [265] 

(372) "Alles in Butter", sagte der Ostfriese, als er den Lieferwagen der Butterfirma 

gerammt hatte. [276] 

(373) Warum hangen Ostfriesinnen ihre Ohrringe an die Wand? Weil man sagt: Auch 

Wande haben Ohren. [280] 

(374) Warum nehmen ostfriesische Seeleute immer ein Messer mit auf See? – Damit 

sie besser in See stechen konnen. [271] 

(375) Warum gehen Ostfriesische Polizisten jeden Tag an die Donau? Zum Verdacht 

schopfen. [305] 

(376) Der Verkehrspolizist in Ostfriesland sieht eine alte Dame neben dem 

Zebrastreifen über die Straße tippeln. "Oma", ruft der, "Sie müssen auf den Strich gehen!" 

"Hab ich nicht nötig. Ich hab ja meine Rente!" [258] 

(377) Dialog aus einem ostfriesischen Gerichtssaal. Verteidiger: "Wir koennen froh 

sein, wenn wir mit einem blauen Auge davonkommen!" Klient: "Wieso, wird es eine 

Schlägerei geben?" [283] 

(378) Drei Bettler sitzen in Heidelberg in der Fußgängerzone und streiten sich, wer 

am meisten Geld erbettelt. Darauf beschließen Sie, sich für eine Stunde zu trennen, und wer 

am meisten zusammenbekommt, hat gewonnen. Gesagt, getan. Nach einer Stunde treffen 
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Sie sich wieder. Der erste hat 60 DM. "Das ist doch gar nichts", meint der zweite. "Ich 

habe 100 DM." Darauf der dritte: "Ihr seid ja alle unfähig. Ich habe 600 DM bekommen." 

"Wie hast Du das denn gemacht?" "Ganz einfach. Ich habe mir ein Schild umgehängt mit 

der Aufschrift: Ossi hat Heimweh..." [291] 

(379) Die Österreicher hätten's ja am liebsten, wenn die deutschen Touristen das 

Geld einfach überweisen und daheimbleiben. Die Schweizer haben das geschafft ... [288] 

(380) Ist das richtig? fragte der Klempner, in dieser Wohnung soll ein Rohrbruch 

sein? Bei uns ist alles in Ordnung! antwortete die Hausfrau. Merkwürdig! Wohnen denn 

hier nicht Kunzes? "Kunzes? Die sind doch schon vor einem halben Jahr umgezogen! "War 

ja wiedermal klar! Erst bestellen sie die Handwerker, und dann ziehen sie Hals über Kopf 

aus! ... [266] 

(381) In Österreich gibt es die besten Isolierer! Sie heißen Jörg Haider und Wolfgang 

Schüssel! Die beiden haben Österreich an einem Tag isoliert... [278] 

(382) "Beim Ostfriesischen Institut für Schwanger–schaftsnachweise ist mit 

Wartezeiten von bis zu 9 Monaten zu rechnen...!" [282] 

(383) "Die Ostfriesische Polizei verhaftete gestern auf dem Auricher Baggersee einen 

Mann, der kurz zuvor bei einem Einbruch ins dortige Eis beobachtet wurde..." [306] 

(384) Ein ostfriesisches Ehepaar macht sich zum Spaziergang zurecht. Sagt sie: "Hast 

du auch Deine Schuhe an?" "Ja, alle bis auf einen..." [321] 

(385) Wie öffnet ein Deutscher ein Musschel? Er klopft an und befehlt: Aufmachen! 

[317] 

(386) Was haben die Ostfriesen im Kopf? Einen Zettel mit der Aufschrift: "Gehirn". 

[264] 

(387) Ein Burgenländer kommt zum Arzt und sagt: "Herr Doktor ich habe drei 

tierische Eigenschaften! Am Morgen wenn ich aufstehe, singe ich wie eine Lärche! Zu 

Mittag habe ich einen Hunger wie ein Bär! Und am Abend bin ich todmüde wie ein Hund! 

Was soll ich bloß machen?" Sagt der Arzt zu ihm: "Ziehen Sie sich aus!" Der Burgenländer 

tut es. Der Arzt schaut ihn an und sagt: "Ich muss Ihnen leider sagen, Sie haben noch eine 

vierte tierische Eigenschaft!" "Was?", fragt der Burgenländer. "Sie sind schmutzig wie ein 

Schwein", antwortet der Arzt! [285] 



296 

 

(388) Das ostfriesische Rezept für Gurkensalat beginnt so: Man rasiere einen Kaktus. 

[277] 

(389) Ein Aargauer, ein Basler und ein Zürcher zu Tode verurteilt. Sie werden mit 

einem Gewehr umgelegt. Da sagt der Aargauer zum Basler und zum Zürcher: "Ich hab 

gehört, dass diese Leute von der Exekution sehr leichtgläubig sind! Irgendwie könnten wir 

es schaffen, zu entkommen." 

Der Aargauer wird zur Exekution im Freien gebeten. Der Exekutionskommandeur 

ruft: "Gewehre anlegen!" Da schreit der Aargauer: "Erdbeben!" Die Leute glauben ihm 

das und laufen weg und der Aargauer entkommt! Der Basler denkt: "Das schaff ich auch!" 

Er wird zur Exekution gebeten. Der Kommandeur ruft: "Gewehre anlegen!" Der Basler 

schreit: "Sturmflut!" Die Leute glauben ihm auch das und laufen weg. Der Basler ist frei. 

Da denkt sich der Zürcher: "Das schaffe ich auch." Der Zürcher wird zur Exekution 

freigegeben. Der Kommandeur ruft: "Gewehre Anlegen!" Der Zürcher schreit: "Feuer!!!" 

[310] 

(390) Xaver Maier muss zur Bundeswehr. In seinem ersten Brief an Zuhause schreibt 

er: "Liebe Mutter, wir sind hier ein ganz toller Haufen. Wir liegen zu 15 Mann auf einer 

Bude, 10 Bayern und 5 Preußen." Das Antwortschreiben der Mutter: "Lieber Junge, es 

freut mich zu hören, dass ihr bereits Gefangene gemacht habt!" [26]3 

(391) Die Jungfrau Maria fragt Gott: „Darf ich fur drei Tage auf die Erde?» – „Gut, 

aber rufe jeden Abend an.» – Am ersten Abend ruft Jungfrau Maria an: „Hallo, hier ist die 

Jungfrau Maria. Ich habe mir einen Minirock gekauft. Ist das schlimm?» – "Nein, das ist 

nicht schlimm." – Am zweiten Abend: „Hallo, hier ist die Jungfrau Maria. Ich war auf 

einer Party. Ist das schlimm?» – „Nein, das ist nicht schlimm.» – Am dritten Abend ruft 

Gott an und Jungfrau Maria meldet sich: „Hallo, hier ist Maria, ist das schlimm?» [318] 

(392) Geht ein Ostfriese in die Post und sagt: "Eine 40 Pfennig Marke aber machen 

se den Preis ab soll ein Geschenk sein!" [270] 

(393) An der deutsch/österreichischen Grenze unterhalten sich zwei Beamte. Plötzlich 

kommt ein österreichischer Soldat aus dem Gebüsch gesprungen mit dem Gewehr im 

Anschlag. Der deutsche Zollbeamte fragt: «Ja sagen Sie mal, was soll das denn?» – «Ja, 

habt ihr’s denn noch nicht gehört? Es ist ein Krieg ausgebrochen!» antwortet der Soldat. 
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«Ein Krieg wieso?» fragt der österreichische Zöllner. Darauf der Soldat: «Heute morgen 

kam im Radio: Trier – gefallen 2, Koblenz – gefallen 3…» [283] 

(394) Schweizer Grenze zu Italien. 5 In saßen in einem Audi Quattro werden vom 

italienischen Grenzer angehalten: «Es ist illegal, 5 Leute in einem Quattro zu befördern.» 

Lenker: «Was bitte ist daran illegal?» Grenzer:»Quattro heißt vier, Sie hätten besser etwas 

Italienisch gelernt. Lenker: «Das ist doch bloß der Auto–Name. Das Auto ist für fünf 

Personen zugelassen.» Grenzbeamter: «Das können Sie sonst wem erzählen, quattro 

bedeutet vier. Eine Person muss aussteigen, ansonsten kann ich die Weiterfahrt nicht 

genehmigen. Außerdem müssen Sie eine Buße bezahlen.» «Sie Idiot», regt sich der Lenker 

auf «holen Sie mir sofort Ihren Vorgesetzten!» Grenzer: «Das geht leider nicht. Er ist 

gerade befaßt mit zwei Typen in einem Fiat Uno.» [256] 

(395) Zwei Ostfriesen steigen in einen Zug ein. Da fragt der eine den anderen: 

"Entschuldigen Sie, fährt der Zug schon?" "Nein, der Bahnhof rennt vorbei!" [266] 

(396) Ein Mann kommt in den Himmel und sieht eine Menge Uhren, deren Zeiger sich 

alle in verschiedenen Geschwindigkeiten bewegen. Er fragt Petrus: "Was sind denn das für 

seltsame Uhren?" Petrus antwortet: "Für jede Stadt auf der Erde gibt es eine Uhr, und 

jedesmal, wenn ein Idiot geboren wird, bewegt sich der Zeiger um eine Sekunde nach 

vorne." "Aha. Und wo ist die Uhr für Wien?" "In der Küche – wir benutzen sie als 

Ventilator." [272] 

(397) "Wo warst du den heute?" fragt ein Ostfriese den anderen. "Beim Arbeitsamt." 

"Und haben sie etwas für dich gehabt?" "Ach wo! Die wollen nur Arbeitskräfte beiderlei 

Geschlechts. Da kann ich ihnen nicht dienen." [296] 

(398) Die Familie Obermoser kann sich über einen reichen Kindersegen nicht 

beklagen. Als das achte Kind geboren wird, sagt der Obermoser sinnierend zu seiner Frau: 

"Awa jetzad schlaf i im Hei!" Darauf die Obermoserin: "Wannst nachad moanst, dass des 

huift, nachad geh i hoid aa mit!" [302] 

(399) Warum stehen 17 Ostfriesen vor dem Kino und trauen sich nicht rein? Sie 

haben gelesen, dass der Film erst ab 18 ist. [305] 

(400) Worüber nicht nur die Schweizer, die Österreicher und die Ossis lachen: Was 

ist der Unterschied zwischen einem Kuhschwanz und einem Wessi–Schlips? Der Wessi-
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Schlips verdeckt von dem Arschloch, das alles bezahlt, nur einen kleinen Teil. Der 

Kuhschwanz verdeckt das ganze Arschloch. [302] 

(401) Frage: Warum pfeifen österreicher, wenn sie am Kacken sind? Antwort: Damit 

sie wissen, welches Loch sie putzen müssen... [311] 

(402) Was schenkt man einem Schwaben zum Geburtstag? – Ein Klistier! Ja, was soll 

man einem Arschloch auch sonst schenken? [308] 

(403) Ein Ostfriese zum andern: "Ich habe gehört, deine Frau hat was Kleines 

bekommen! Junge oder Mädchen?" "Was denn sonst?" [322] 

(404) Ein Ostfriese geht in die Drogerie und verlangt Rattengift. "Soll ich es Ihnen 

einpacken?", fragt der Verkäufer. "Nein, ich schicke die Ratten vorbei!" [317] 

(405) Graf Bobby liest in der Zeitung, daß in München jede Stunde ein Fussgänger 

überfahren wird. Erschüttert meint er: "Wie der das nur aushält!" [303] 

(406) Abendgesellschaft bei Graf Bobby. Es werden Kindheitserinnerungen 

ausgetauscht. Einer der Gäste erzählt: "Ich bin in München geboren und in Wien zur 

Schule gegangen."Bedauert ihn Graf Bobby: "Da hatten Sie aber einen weiten Schulweg!" 

[293] 

(407) Wieso nehmen die Ostfriesen immer eine Leiter mit ins Kaufhaus? Weil die 

Preise immer höher werden! [187] 

(408) Wie macht man einen Deutschen Schoko-Keks? Als ersten: die Küche besetzen. 

[321] 

(409) "Wie lautet der Titel des kürzesten Buches der Welt?" "Tausend Jahre deutscher 

Humor." [262] 

(410) Warum werfen die Österreicher Viagra in den Wald? Sie wollen Christbäume 

mit Ständer haben! [278] 

(411) Ein Amerikaner kommt in Berlin an und muss zu einem Freund nach 

Wilmersdorf. Er fährt mit der S–Bahn zur angegebenen Station, steigt aus und fragt einen 

Berliner "Wie komme ich bitte zur Eisenzahnstrasse?" "Das ist ganz einfach", antwortet 

der Berliner. "Sie gehen hier drei Straßen geradeaus, dann biegen Sie rechts ab. Nach fünf 

Straßen biegen Sie nochmals rechts, und gleich danach zweimal links ab. Dort überqueren 

sie den Bahndamm und biegen nach der vierten Ampel rechts ab. Dann sind Sie schon in 
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der Eisenzahnstrasse." "Vielen, vielen Dank", sagt der Amerikaner. "Nix danke", fährt ihn 

der Berliner an: "Wiederholen!" [263] 

(412) Ein Ostfriese wird bei der Führerscheinprüfung gefragt, was er denn mache, 

wenn er Pfeile auf der Fahrbahn sehe? "Ich bin ganz vorsichtig und werfe mich auf den 

Boden des Autos, damit mich die Indianer nicht sehen!" [294] 

(413) Zwei Ostfriesen sitzen vor dem Zelt. Sagt der eine: "Du, was ist eigentlich 

Camping?" [277] 

(414) Eine Burgenländerin kommt zum Psychiater und erzählt dem Arzt ihr Mann 

glaubt ein UFO zu sein! Darauf der Arzt: "Dann soll er in meine Sprechstunde kommen!" 

Darauf die Frau: "Wo kann er landen?" [314] 

(415) Jetzt haben Wissenschaftler festgestellt: Adam muss ein Schwabe gewesen sein! 

Die Erklärung: Adam saß im Paradies und ihm war langweilig. Darum sagte er eines 

Tages zum lieben Gott: «Kannst Du mir nicht jemanden machen, der nett, schön, intelligent 

und zum Liebhaben ist?» Antwort: «Ja, klar dafür bräuchte ich allerdings deinen rechten 

Arm und Dein linkes Bein!» Nach kurzen Überlegen fragt Adam: «Was kriege ich denn für 

eine Rippe?» [307] 

(416) Ein Burgenländer kommt ebenso zum Psychiater und klagt sein Leiden. Der 

Arzt sagte zu ihm: "Um Ihr Problem wirklich besser verstehen zu können erzählen Sie mir 

die ganze Geschichte vom Anfang an!" Der Burgenländer beginnt zu erzählen: "Also am 

Anfang schuf ich Himmel und Erde!" [273] 

(417) In München will ein Student, der erst kürzlich aus Berlin "zugewandert" ist, den 

Trambahnschaffner auf die Schaufel nehmen und fragt diesen beim Einsteigen: – Guten 

Tag, Herr Schaffner! Ist Ihre Arche Noah bereits voll? Schaffner: – Na! Grad a Aff fehlt 

no, also steigen's ein! [262] 

(418) Warnschild an der Grenze von Ostfriesland: "Ostfriesland – Necken und füttern 

der Bevölkerung verboten!" [271] 

(419) – Warum wurde Franz–Josef–Strauss nicht in Jerusalem bestattet? – Da ist 

schon einmal einer zurückgekommen. [318] 

(420) Frage an Radio Eriwan: – Wir wollen in unserer Schule Schillers Wilhelm Tell 

aufführen – dürfen wir das? Antwort: – Im Prinzip ja – aber woher wollt ihr den Apfel 

nehmen? [273] 


