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ВСТУП 

 

Сучасна лінгвістика помітно розширює об’єкти вивчення, залучаючи до 

концептуальної моделі наукового пошуку проблеми функціювання мовних 

одиниць в умовах реального спілкування. 

Усвідомлення того, що мова не є замкнутою самодостатньою системою, 

яка існує поза процесом комунікації, стає визначальним фактором, що 

актуалізує для нинішньої науки про мову широке коло проблем, пов’язаних із 

психологічними, соціальними, прагматичними чинниками організації 

мовленнєвої взаємодії. 

Сьогодні на загальному лінгвістичному тлі виділяються праці, присвячені 

студіюванню проблем, скерованих на виявлення ролі мовної особистості в 

дискурсах різних типів, зокрема на вивчення комунікативно-прагматичних 

аспектів діяльності адресанта й адресата. Кожен тип інституційного дискурсу 

потребує специфічного дослідницького підходу з огляду на його текстотвірні 

параметри та текстово-дискурсивні категорії, що мають різний ступінь 

релевантності для мовця і слухача.   

Антропоцентрична когнітивно-дискурсивна парадигма зумовлює 

переорієнтацію сучасних лінгвістичних досліджень на людину, нові вимоги 

передбачають вивчення мови не тільки з позицій її структурованості, а й у 

контексті реальної комунікації. Така концептуальна доктрина пропонує 

досліджувати дискурс як вияв специфічних ознак людини та особливостей її 

впливу на комунікативний процес. У цьому ракурсі людина як суб’єкт 

мовлення здатна формувати тексти і дискурси різного функційного напряму та 

стильової належності. 

Сучасним дослідженням проблем дискурсу притаманні різнобічні 

спрямування, що торкаються категорійної системи теорії дискурсу, вивчення 

жанрових особливостей його реалізації та ін. У більшості наукових розвідок 

дискурс розглядають у розрізі його результату – тих текстових утворень, через 

які встановлюють увесь ситуативно-комунікативний арсенал засобів реалізації 
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комунікативних стратегій і тактик учасників спілкування, їхніх рольових 

особливостей, вербалізації/невербалізації відповідних комунікативних 

настанов. У наукових працях дослідники прямо чи побіжно торкаються питання 

внутрішнього навантаження дискурсу через розкриття специфіки його 

структурних складників. 

Дискурс як особливий лінгвістичний феномен, що визначається 

екстралінгвальними, соціокультурними, прагматичними та іншими чинниками, 

опрацьовують західноєвропейські (Е. Бюіссанс, Т. ван Дейк, В. Кінч, 

Д. Крістал, Г. Кук, П. Рікер, А. Херріс й ін.) і вітчизняні (Ф. Бацевич, 

А. Євграфова, А. Мартинюк, Т. Пристайко, А. Приходько, В. Самохіна, 

К. Серажим, І. Шевченко, О. Юрчак та ін.) лінгвісти. 

На сьогодні у мовознавчій науці набуває широкого обговорення питання 

типології і визначення різновидів дискурсу. В сучасній соціолінгвістиці 

виділяють такі види інституційного дискурсу, як політичний, медичний, 

науковий, релігійний, педагогічний, інформаційний. В. Карасик аналізує 

прагмалінгвістичні види дискурсу – гумористичний та ритуальний. У 

вітчизняних дослідженнях виокремлюють історичний, психологічний, 

художній, рекламний, сатиричний, публіцистичний дискурс тощо.  

Гумористичний дискурс як окремий тип – це лінгвістичний витвір, 

зумовлений певною комунікативною ситуацією, побудований на основі 

спеціально організованої мовної структури з обов’язковим урахуванням 

національних рис і ментальних стандартів. 

Концептуальною основою дисертаційної праці виступає гумор, який 

тлумачать як «різновид комічного, відображення смішного в життєвих явищах і 

людських характерах» [131, с. 176]; лексикографічні джерела визначають гумор 

як «доброзичливо-глузливе ставлення до чого-небудь, спрямоване на викриття 

недоліків; уміння подати, зобразити щось у комічному вигляді» [194, Т. 2, 

с. 194].  

Гумор – явище соціокультурне і має міждисциплінарний характер. Це дає 

підстави розглядати його з погляду естетики (Аристотель, Платон, Цицерон; 



6 
 

Р. Декарт, Т. Гоббс, Б. Спіноза, Д. Юм; Вольтер, Г. Гегель, Г. Гейне, Д. Дідро, 

Жан-Поль, Е. Кант, Ф. Шеллінг, Е. Шефтсбері, К. Шлегель; А. Бергсон, 

Ю. Борев, Б. Дземидок та ін.), психології (М. Мінський, З. Фрейд), окремо 

літературознавства (М. Бахтін, А. Бергсон, А. Бойчук, Ю. Борев, Я. Ельсберг, 

Г. Лессінг, О. Лук, Л. Махновець, О. Михильов, Б. Мінчин, Г. Нудьга, 

М. Сиваченко, М. Сулима, А. Щербина та ін.) та філології (М. Бахтін, С. Бибик, 

І. Кобякова, Д. Лихачов, Б. Пришва, В. Пропп, В. Самохіна та ін.). 

Як особлива форма реалізації комічного гумор характеризує душевну 

організацію людини і є невід’ємною рисою її вдачі. Він тісно пов’язаний з 

категоріями «національний характер» і «ментальність», через які 

ретранслюються культура цілого народу, його духовність, свідомість і спосіб 

мислення. Ментальність – джерело і творець тієї картини світу, яка 

супроводжує людину впродовж її життя. 

Гумористичний дискурс позначений ментальними рисами і базується на 

відхиленні від норми в будь-яких проявах: у типових життєвих ситуаціях, 

моральних стереотипах, національних пріоритетах, а також у мовному узусі, що 

й сформувало базовий контекст роботи.  

Цей специфічний феномен найяскравіше виявляється у невеликих за 

обсягом текстах (міні-текстах, малих текстах, текстах малих форм, малих 

формах тексту, малих формах дискурсу).  

Серед сучасних вітчизняних наукових розвідок, присвячених 

дослідженню малих текстів, варто виокремити ті, що сконцентровані на 

вивченні прислів’їв (О. Соболєва), загадок (С. Швачко), жанрових моделей 

сучасної української малої прози (О. Федосій), висловлювань видатних людей 

(С. Швачко), авторських гумористичних висловлювань (І. Кобякова), міні-

текстів друкованих засобів масової інформації та інтернет-джерел 

(К. Ломоносова) тощо. Зазначимо, що найчастіше вони ставали об’єктом 

дослідження в рамках лінгвостилістики та лінгвістики іншомовних текстів. 

Студіюванню гумористичних малих текстів, особливо їх мовній організації, 



7 
 

приділена незначна увага, гумористичний дискурс в україністиці системно не 

досліджували.  

Гумористичні тексти малих форм первісно запрограмовані на реакцію 

слухача/читача, чому сприяє використання стилістичних конотацій у вигляді 

експресивності, оцінності, модальності, емотивності, інтенсивності, 

національного колориту. Їх розглядали як у загальнотеоретичному плані 

(О. Ахманова, Н. Бойко, Л. Булаховський, Є. Галкіна-Федорук, В. Чабаненко, 

Д. Шмельов та ін.), так і прикладному (І. Арнольд, Т. Винокур, Д. Ганич, 

В. Дєвкін, С. Єрмоленко, В. Жайворонок, М. Кожина, В. Коломієць, І. Олійник, 

Д. Розенталь, О. Тараненко, В. Харченко, В. Чабаненко й ін.). Транспозиція цих 

стилістичних складників на гумористичний дискурс стала теоретичною 

основою дисертаційної роботи. 

Отже, актуальність теми дисертаційної праці зумовлена: 1) потребою 

поглиблення теоретичних положень щодо мовних виявів комічного в 

сучасному гумористичному дискурсі; 2) необхідністю з’ясування стилістичної 

ролі експресивно-оцінних виражальних засобів у створенні комічного ефекту; 

3) спробою встановити й осмислити шляхи і прийоми створення гумористично-

стилістичного звучання в текстах малих форм. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано в межах наукової проблематики кафедри 

журналістики та філології Сумського державного університету «Особливості 

формування національного інформаційного простору України: від радянської 

системи ЗМІ до демократичної моделі» (ДР № 0115U001713 

УДК 070.13(477)(09). 

Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради Сумського 

державного університету (протокол № 6 від 18 грудня 2014 року), уточнено 

(протокол № 6 від 8 грудня 2016 року); схвалено Науковою радою «Українська 

мова» Інституту української мови НАН України (протокол № 73 від 26 квітня 

2016 року). 
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Мета дослідження – розкрити експресивно-оцінний потенціал 

виражальних засобів, їх функційні можливості у створенні комічного в 

українському гумористичному дискурсі на матеріалі текстів малих форм.  

Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати такі завдання: 

– окреслити поняття гумористичного дискурсу і виявити його основні 

риси; 

– з’ясувати особливості функціювання міні-текстів гумористичного 

дискурсу в комунікативному просторі, визначити причини їх актуалізації на 

сучасному етапі; 

– установити явища, що висміюються і стають об’єктами оцінки в 

гумористичному дискурсі; 

– проаналізувати стилістичні функції мовних контрастів, їх структуру та 

значення на матеріалі досліджуваних гумористичних текстів малих форм; 

– виділити мовні одиниці з експресивно-оцінною семантикою в 

гумористичному дискурсі;  

– здійснити аналіз мовних засобів усіх рівнів, використовуваних для 

експресивізації гумористичного дискурсу, з метою їх сумарно-системного 

опису; 

– визначити пріоритетність в ієрархії мовних рівнів, що беруть участь у 

створенні гумору. 

Об’єктом дослідження є міні-тексти українського гумористичного 

дискурсу.  

Предмет дослідження – мовні засоби різних рівнів, що мають 

експресивно-оцінну модальність і є способом вираження гумористичного 

ефекту в текстах малих форм. 

Методи дослідження. Методологічна база дисертації, предметом 

вивчення якої є експресивний мовний фонд у гумористичному дискурсі, 

вимагає формування інструментарію, способів опису та аналізу мовних 

одиниць, що мають свою специфіку. Відповідно до визначених у роботі 

критеріїв відбору емпіричного матеріалу ми аналізували гумористичні тексти 
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малих форм, у яких для створення ефекту комізму використано 

мовностилістичні одиниці різних рівнів. 

Для розв’язання завдань, поставлених у дослідженні, ми послуговувались 

традиційним описовим методом, що дозволив виявити внутрішньомовні 

(типологійні) та позамовні (когнітивні) механізми створення комічного в 

гумористичному дискурсі; інноваційними лінгвістичними методами 

контекстуального та компонентного аналізу, які дали змогу опрацювати 

конотативні макрокомпоненти семантичної структури експресивів, з’ясувати 

прийоми модифікації мовних одиниць у гумористичних текстах. Метод 

кількісних підрахунків використано для визначення кількісних показників 

частоти вживання досліджуваних мовних явищ. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в дослідженні 

стилістичного потенціалу одиниць різних мовних рівнів, що мають 

експресивно-оцінну семантику і слугують для створення комічного ефекту в 

гумористичному дискурсі. 

За результатами дослідження уперше:  

– запропоновано дефініцію гумористичного дискурсу з погляду 

синергетичного підходу; 

– з’ясовано причини актуалізації малих форм дискурсу в сучасному 

гумористичному контенті; 

– сукупно досліджено експресивні засоби різних мовних рівнів, що 

використали сучасні автори в гумористичних текстах малих форм для 

створення комічної модальності. 

Удосконалено класифікацію трансформацій фразеологізмів з огляду на їх 

функціювання в гумористичному дискурсі, простежено роль мовних засобів 

різних рівнів у формуванні лексико-стилістичного наповнення текстів малих 

форм для породження сміхового ефекту.  

З метою набуття подальшого розвитку: 

– у плані дискурсивної теорії виокремлено типологійні ознаки 

гумористичного дискурсу; 
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– дефініцію поняття «українськість» доповнено твердженням про 

моделювання специфічних рис національної ментальності засобами всіх рівнів 

української мовної системи; 

– доведено, що контраст як засіб стилістичного прийому не тільки 

створює семантичну і структурну впорядкованість тексту, але й наближається 

до системи засобів контекстуального вияву гумору. 

Матеріалом для аналізу слугували міні-тексти сучасного українського 

гумористичного контенту (ХХ – початку ХХІ ст.), що здебільшого не були 

об’єктом лінгвостилістичних досліджень.  

Для розв’язання поставлених завдань було піддано суцільній вибірці 

понад три тисячі анонімних, народних та авторських текстів зазначеного 

періоду. Опрацьовано тексти малих форм 52 сучасних авторів, представлені 

такими жанрами, як гуморески, анекдоти, епіграми, афоризми, байки, 

гумористичні/сатиричні розповіді, фейлетони, пустомовки, частівки, дитячі 

жартівливі вірші, іронізми, неохронізми, епітафії, усмішки, нецензурована 

народна творчість у літературній обробці, фрашки, діалоги тощо.  

На основі вивченого матеріалу укладено картотеку з 1008 одиниць, які 

було піддано всебічному лінгвостилістичному аналізові. 

Теоретичне значення дослідження полягає в обґрунтуванні специфіки 

гумористичного дискурсу як лінгвістичного явища, у визначенні загальних 

закономірностей побудови комічного, що представлені в текстах малих форм. 

Проведений комплексний аналіз дає змогу глибше пізнати своєрідність мови 

гумористичного дискурсу, з’ясувати особливості використання емоційно-

експресивних засобів різних мовних рівнів, їхні потенційні можливості 

(функційні та стилістичні) у плані національної специфіки. Висновки й 

узагальнення збагачують теорію дискурсології, лінгвостилістики, 

комунікативної лінгвістики тощо. 

Практична цінність одержаних результатів полягає в тому, що 

матеріали дослідження можна використати при системному вивченні 

лексикології, фразеології, стилістики, проведенні лінгвостилістичного аналізу 
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гумористичних текстів у межах опанування мовними дисциплінами у вищих 

навчальних закладах на гуманітарних спеціальностях. Оскільки малі форми 

гумористичного дискурсу, опрацьовані в дослідженні, продемонстрували 

окремі переваги порівняно з іншими текстовими формами, їх мовна організація 

може бути врахована при створенні гумористичного контенту в галузі 

журналістики та реклами. Результати роботи можна застосувати в науково-

дослідній сфері: у подальших теоретичних розробках питання видів та 

особливостей побудови гумористичних міні-текстів, дослідженні поняття 

«інтелектуальний гумор». 

Дисертація є самостійною науковою роботою. Особистий внесок 

здобувача полягає в теоретичному осмисленні основних положень теорії 

дискурсу, лінгвостилістики та інших напрямів лінгвістичної науки, дотичних до 

теми дослідження; у всебічному лінгвістичному аналізі самостійно відібраного 

емпіричного матеріалу, що сприяв формулюванню висновків і практичних 

рекомендацій щодо результатів роботи, а також у з’ясуванні функційних 

особливостей виражальних засобів різних мовних рівнів для відтворення 

концепції гумору в дискурсивній практиці шляхом експресивізації цих мовних 

одиниць. Дисертаційна праця, автореферат, опубліковані статті та тези, в яких 

викладені ключові положення наукової роботи, виконані одноосібно. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження 

пройшли апробацію шляхом виголошення доповідей і повідомлень, виступів на 

засіданнях кафедри журналістики та філології, вченої ради факультету 

іноземної філології та соціальних комунікацій СумДУ впродовж 2014 – 

2016 років, на трьох міжнародних і семи всеукраїнських науково-практичних 

конференціях, а також у ході проведення семінарів, лекційних і практичних 

занять зі студентами, які навчаються за спеціальностями «Журналістика», 

«Реклама та зв’язки з громадськістю». Теоретичні положення й практичні 

результати дослідження викладено на ХІ Міжнародній науковій конференції 

«Журналістська освіта на Сумщині: світові професійні стандарти» (13 – 14 

травня 2015 року, Суми, Україна); Міжнародній науковій конференції 
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«Українська наука в європейському контексті. Німецько-українські зв’язки» (8 

– 10 квітня 2016 року, Мюнхен, Німеччина); ХІІ Міжнародній науково-

практичній конференції «Журналістська освіта в Україні: світові професійні 

стандарти» (9 – 10 червня 2016 року, Суми, Україна); Всеукраїнській науковій 

конференції студентів, аспірантів та викладачів «Соціально-гуманітарні 

аспекти розвитку сучасного суспільства» (21 – 22 квітня 2014 року, Суми); 

Всеукраїнській науковій конференції «Творча постать Ліни Костенко: сучасне 

прочитання», присвяченій 85-річчю від дня народження письменниці (12 

березня 2015 року, Херсон); Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Прикладні та фундаментальні аспекти досліджень в соціальних комунікаціях» 

(19 – 20 травня 2015 року, Івано-Франківськ); Всеукраїнській науковій 

конференції «Міфосвіт української поезії: генеза прочитання» (17 грудня 2015 

року, Херсон); Міжвузівській науковій конференції молодих учених і студентів 

«Художній світ Емми Андієвської» (21 березня 2016 року, Херсон); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та молодих учених 

«Антропоцентрична скерованість сучасної наукової лінгвістичної парадигми» 

(25 березня 2016 року, Миколаїв); Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Актуальні проблеми сучасного мас-медійного простору» (12 – 13 

вересня 2016 року, Херсон).  

Публікації. Основні положення і результати дослідження викладено у 8 

наукових публікаціях, з них 5 статей у фахових виданнях, 1 стаття у 

міжнародному виданні, 2 тез. 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел (252 позиції), додатків. Обсяг роботи – 

229 с., обсяг основного тексту – 191 с.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМОЦІЙНО-

ЕКСПРЕСИВНИХ ЗАСОБІВ У ГУМОРИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ 

 

1.1. Лінгвістичні категорії конотації 

 

Сучасний етап лінгвістичної науки позначений підвищеним інтересом до 

експресивності як до ментально-емпатичної й мовностилістичної категорії. І це 

цілком зрозуміло, оскільки антропоцентрична парадигма, що орієнтована на 

когнітивно-конотаційну природу мовленнєвої взаємодії, визначає актуальність 

проблеми функціювання експресивних виражальних засобів у різних типах 

комунікативних процесів. Експресивність невіддільна від активної роботи 

людського розуму, від образного й асоціативного мислення, від емоційної 

напруженості індивіда. Тому вона найчастіше супроводжує побутове мовлення, 

мову фольклору, художньої літератури й публіцистики. 

Категорія експресивності в колі різних її репрезентацій була предметом 

наукових досліджень у працях Н. Амосової, І. Арнольд, О. Ахманової, 

Н. Бойко, Р. Будагова, В. Виноградова, Є. Галкіної-Федорук, М. Гамзюка, 

С. Єрмоленко, Л. Єфімова, А. Коваль, Т. Коваль, Г. Колесника, Б. Ларіна, 

О. Леонтьєва, С. Мельник, М. Пилинського, Л. Ставицької, В. Телії, О. Тодор, 

О. Турчак, В. Чабаненка, В. Шаховського та ін. 

Якщо експресивність виявляється як на мовному, так і на мовленнєвому 

рівнях, то експресія – мовленнєва категорія. «Невіддільність експресії від 

мовлення пояснюється тим, що в мовленні мовна тканина оживає, динамічно 

розгортається й обростає додатковими семантичними відтінками, що тут вона 

матеріалізується, дістає конкретний інтонаційно-емфатичний, фонічний, 

граматичний і стилістичний розвиток у відповідності з певною життєвою 

ситуацією, у відповідності з потребами словесної творчості індивіда» [229, с. 8]. 

Визначені завдання дослідження зумовлюють висвітлення експресивності 

співвідносно з дотичними до неї категоріями.  
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1.1.1. Сутність експресії в конотативному аспекті 

 

У сучасній мовознавчій науці існують різні підходи до визначення 

експресії, оскільки лінгвісти почасти неоднаково трактують її природу та сфери 

функціювання. Категорія експресії може проявлятися на всіх рівнях мови як 

відносно чітко виражена позитивна або негативна конотація.  

Сучасна лінгвістична наука розглядає конотацію як додаткові семантичні 

і прагматичні особливості значень різних мовних рівнів, що зумовлені як 

змістовою, так і внутрішньою формою слова. На рівні семантичного аспекту 

конотацію сприймаємо як різноманітні асоціації, що виникають на основі 

світосприйняття; прагматичний аспект конотації виявляється в різних мовних 

формах емоційного-оцінного ставлення мовця до предмета мовлення [208, 

с. 248]. 

Питання про дефінітивний аспект конотації і ґрунтовні судження про це 

явище у спектрі сучасних лінгвістичних уявлень порушено у статті 

А. Євграфової «Явище конотації в аспекті сучасних лінгвістичних уявлень»: 

«Англійський термін connotation був перекладений українською мовою – 

конотація – як «співзначення» [78, с. 3]. 

У наш час виділяють три напрями у вивченні проблеми конотації: 

семіотичний, що представлений переважно у працях Л. Єльмслєва; 

психологічний, який опрацьовують О. Леонтьєв, О. Залевська та інші; і власне 

лінгвістичний, основоположником якого визнають Ш. Баллі. 

Існує ще один аспект аналізу «додаткового значення» – його 

інтерпретація в системі психологічних категорій – як «семантичної асоціації», 

або як уявлення (М. Комлєв). 

За Л. Блумфілдом, конотацію визначають соціальними, регіональними, 

технічними і культурними чинниками. 

Подібне екстралінгвальне тлумачення конотації спонукало деяких 

науковців прийти до висновку про необхідність вилучення цього поняття зі 
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сфери лінгвістики і віднести його до компетенції інших наук, наприклад, 

прагматики (В. Говердовський). 

Паралельно з таким підходом конотацію розглядають у країнознавчому, 

культурологічному, національно-специфічному аспектах (О. Остапович), про це 

пишуть і автори книги «Язык и культура»: «Слова з конотативним змістом не 

можна зводити тільки до стилістичної проблематики, тому що вони завжди 

апелюють до певного досвіду людини, який виникає внаслідок її виховання в 

даній культурі» [36, с. 78-79].  

Отже, хоча термін «конотація» не набув достатньо чіткого осмислення, 

безперечним залишається одне: з конотацією пов’язують додаткове значення 

номінативних одиниць. 

В. Телія підсумовує: «Конотація – це семантична сутність, яка узуально 

чи оказіонально входить у семантику мовних одиниць і яка виражає емотивно-

оцінне і стилістично марковане ставлення суб’єкта мовлення до дійсності при її 

позначенні у висловлюванні, яке одержує на основі цієї інформації 

експресивний ефект» [210, с. 5]. 

Огляд літератури, в якій представлені погляди вчених на сутність і 

природу конотації, дозволяє нам оцінити рівень дослідження цієї проблеми та 

дискусійний характер самого явища [78, с. 3-6]. 

На наш погляд, конотація постає в аспекті таких лінгвістичних уявлень, 

як емотивність, образність, оцінність, модальність, національний колорит, де, 

безперечно, універсальною категорією серед зазначених виступає експресія 

(експресивність).  

Експресію (англ. expression – виразність) у самому стислому визначенні 

можна розглядати на тлі категорії норми, яка порушується відповідно або зі 

знаком «плюс», або – «мінус». Якщо «норма – це сукупність найбільш 

придатних («правильних», «кращих») для обслуговування суспільства засобів 

мови, яка складається як результат добору мовних елементів… з існуючих, 

наявних, утворюваних знову чи добутих з пасивного запасу минулого в процесі 

соціальної, в широкому розумінні, оцінки цих елементів» [152, с. 259-260], то 
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на цьому тлі експресивний прояв хоча і не буде відповідати первинній 

«правильності», «суспільній схвальності», але він цілком укладається в узус, 

тобто сприймається мовою як допустиме системою, реально можливе або 

реально наявне в певному мовленнєвому контексті. Отже, ми виходимо з того, 

що експресія – це лінгвістична категорія зі складною природою через її зв’язок 

із системою, узусом і нормою, реалізація якої визначається, з одного боку, 

наявністю в мовній системі слів із характеристикою «плюс» (наприклад, краса, 

щирість, радість, добро, щастя, кохання) або «мінус» (наприклад, горе, 

прокляття, незграба, брехня, хуліган, зло), які (слова) є одиницями мови, а з 

іншого боку, слів (чи інших елементів), що набувають додаткових ознак у 

контексті. 

Подібне розуміння експресії як явища із додатковим співзначенням 

укладють у конотативний спектр мовних узагальнень або цілком природно 

розглядають у системі стилістичних відношень, що окремі автори (наприклад, 

Т. Винокур) взагалі не розрізнюють. 

Явище «експресія» пов’язане з низкою лінгвістичних моментів, що не 

виключає можливості моделювати мовні кентаври на кшталт експресивно-

емоційний, експресивно-інтонаційний, експресивно забарвлений, експресивно-

модальний, експресивно-образний, експресивно-оказіональний, експресивно-

семантичний, експресивно-синтаксичний, експресивно-стилістичний, 

експресивно-фонетичний [236, с. 110]. Цей ряд фіксує слова з першою 

частиною «експресивно», яка виступає саме додатковим співзначенням щодо 

інтонації, модальності, образності тощо з певним нетрадиційним виявом по 

відношенню до мовної норми. Щодо «вияву» – то друга частина і є тією 

сферою, де експресія може проявитися, зреалізуватися, відтворитися. 

Наше трактування природи експресії не суперечить розумінню того, що 

ця галузь посідає проміжне місце між стилістикою, семантикою і прагматикою 

мовлення [212, с. 5-36], водночас, на наш погляд, слід враховувати мовний 

арсенал як потенційний ресурс експресії.  
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Н. Бойко наголошує на тому, що категорія експресивності  в 

українському та зарубіжному мовознавстві «розглядається як 

психолінгвістична, соціолінгвістична чи власне лінгвістична сутність і 

вивчається в ономасіологічному, семантичному, синтаксичному та 

лінгвостилістичному аспектах» [24, с. 15]. Ми з цим повністю погоджуємося, бо 

такий підхід (що для нас є принциповим!) об’єднує дихотомію мови і мовлення. 

До цього важливо виокремити момент експресивності у колі мовної 

поведінки особистостей, бо «те, що робить відомий народ народом, полягає не 

в тому, що виражається мовою, а в тому, як виражається» [170, с. 3]. 

Незважаючи на значні дослідницькі зусилля, спрямовані науковцями на 

розв’язання проблеми експресивності, зазначаємо, що в мовознавчій науці на 

сьогодні відсутня єдність у поглядах на сутність цього явища, тим більше немає 

й однозначного розуміння понять «експресивність», «експресія» та їх 

співвідношення. 

Дехто трактує їх як абсолютні синоніми й уважає експресію та 

експресивність тотожними поняттями (О. Горбунов, В. Дєвкін, 

Н. Кожевникова, Н. Разинкіна та ін.). Однак більшість учених (наприклад, 

Н. Бойко, В. Чабаненко) схиляються до думки, що ці поняття слід 

розмежовувати. 

Н. Бойко зауважує, що мовознавці намагаються виробити об’єктивні 

критерії «розмежування понять «експресія» та «експресивність», «а сама 

проблематика, пов’язана з мовними механізмами створення ефекту 

експресивності (експресії), потребує виявлення й визначення основ цього 

феномена, ідентифікації та класифікації факторів, що беруть участь у 

формуванні експресивних значень» [24, с. 18]. 

В. Чабаненко вважає, що якщо «експресія – це інтенсифікація 

(збільшення, підсилення) виразності, то експресивність – це вже сама 

інтенсифікована (збільшена, підсилена) виразність, така психологічно й 

соціально мотивована властивість мовного знака, що деавтоматизує його 

сприйняття, що підтримує загострену увагу, активізує мислення людини, 
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викликає напругу почуттів у слухача (читача)» [228, с. 7]. Дослідник 

наголошує, що явище експресії характерне для мовлення, а експресивність 

буває як мовленнєвою, так і мовною; мовленнєва експресивність є джерелом 

збагачення мовної інтенсифікованої виразності [228, с. 8]. 

Експресія та експресивність, що розрізнюються як наявність ознаки 

виразності (експресія) та вияву виразності (експресивність), репрезентуються у 

певних стилях, а на думку Ш. Баллі («Французька стилістика»), саме експресія 

визначає стиль як такий. Для нього категоріальною ознакою стилю виступає 

експресія [10]. 

У сучасній вітчизняній лінгвістиці таку позицію не сприймають як істину 

в останній інстанції, бо під стилем розуміють функційний різновид літературної 

мови, зумовлений сферою, змістом, завданнями спілкування, типом суспільної 

свідомості, що впливає на характер використання мовних одиниць. Із цього 

виходить, що стиль визначають як соціально детерміноване мовлення, яке не 

зумовлене лише експресивними характеристиками. 

Найчастіше термін експресія в інтернет-ресурсах пов’язують з якістю 

мови художнього стилю. Нетривіальність художнього тексту і створюється 

завдяки виражально-зображальним засобам, стилістичній маркованості, 

емоційності, образності. 

Звичайно, для електронного ресурсу (на кшталт Вікіпедії), розрахованого 

на широкий загал, припустимим є розкриття поняття експресії через інші 

поняття, що беззастережно синонімізуються. Автор «Словника лінгвістичних 

термінів» О. Ахманова теж схиляється до такого визначення експресії: 

«Експресія (англ. expression, expressiveness) – виразно-зображальні якості 

мовлення, які відрізняють його від звичайного (або стилістично нейтрального) 

та надають йому образності та емоційного забарвлення» [9, с. 524].  

Цю ідею про експресію як сплетіння різних характеристик підтримує і 

В. Чабаненко, який визначає мовленнєву експресію як «складну 

лінгвостилістичну категорію, що спирається на цілий комплекс 

внутрішньомовних, психічних та соціальних факторів і виявляється як 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%d0%9b%d1%96%d0%bd%d0%b3%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%96%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0_%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%be%d1%80%d1%96%d1%8f&action=edit&redlink=1
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інтенсифікація виразності повідомлюваного, як збільшення вражаючої сили 

вислову» [228, с. 7].  

Найпоширенішими у визначенні експресії виступають різноманітні і 

досить тонкі оцінно-характеристичні відтінки, що роблять мову яскравою і 

виразною. До експресії відносять своєрідні смислові відтінки, які додаються до 

денотативних значень, у такий спосіб дозволяючи авторові висловлювати своє 

ставлення до описуваного, дати йому відповідну оцінку. 

Експресія – це спектр стилістики, а точніше конотації, що визначає її як 

«різні відтінки виразної сили слова». Експресія – це збільшення виразності, 

зображальності, інтенсифікація впливу висловленого. Все, що робить мовлення 

більш яскравим, впливовим, вражаючим, є експресія. «…експресія являє собою 

виразні якості мовлення, які відрізняють його від звичайного, стилістично 

нейтрального, роблять мовні засоби яскравими, образними» [177, с. 22-23]. 

Експресію розглядають як свідчення індивідуальності мовця, що 

виявляється в почуттях, емоціях і оцінках суб’єкта. Така авторська експресія 

знаходить своє вираження в мові, у відборі лексичних засобів і має певний 

вплив на адресата (слухача або читача). Експресивність же виступає як якість 

мовної особистості та залежить від її суб’єктивних комунікативних намірів. 

Погоджуємося з теоретичними і лексикографічними формулюваннями 

експресії, які засвідчують, що вона пов’язана з поняттями оцінки, образності, 

національної специфіки і, що важливо, модальності. 

Експресія – буквально «виразність». Тому експресія лежить у площині 

«невідповідності певних мовних засобів мовним стандартам» [225, с. 38-40], що 

дозволяє при використанні цих засобів досягати прагмариторичного ефекту. 

Отже, на основі опрацьованої літератури пропонуємо таку робочу 

дефініцію: експресія – це прагмариторична категорія, що передбачає 

актуалізацію якості мовного вияву завдяки конотативним можливостям мовних 

ресурсів. 

Таке визначення експресії, яке є базовим для дослідження, дозволить 

аналізувати гумористичний контекст, що міститиме (за нашими 
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припущеннями) експресивно-модальні мовні ресурси, котрі створюватимуть 

додаткові смисли. 

 

1.1.2. Емоційність, оцінність, емотивність та інтенсивність як 

конотативні складники експресивності 

 

Експресивність пов’язана з людською властивістю посилювати виразність 

та впливову силу свого висловлювання. Експресивність як якість людського 

мовлення актуалізується завдяки тим мовним одиницям, які мають 

властивість/або здатні підсилити логічний та емоційний зміст, виступаючи у 

такий спосіб засобом суб’єктивного увиразнення мови. 

Експресія – це передусім категорія семантична, саме слово може 

супроводжуватися розширенням і ускладненням обсягу, появою у змістовій 

структурі слова додаткових побічних смислових відтінків. Ці елементи оцінно-

характеристичних властивостей є важливою ознакою експресії. 

Експресія – це ще й емоційно-оцінна категорія. Отже, вивчення мовної 

експресії охоплює складне коло питань, серед них і аналіз засобів та прийомів 

вираження емоцій. Можна говорити про межу між експресивним і емоційним, 

що потребує більш детального вивчення, оскільки це суттєво для теоретичного 

аспекту нашого дослідження. 

З’ясуємо зміст понять «емоційність» та «експресивність», які одні 

дослідники кваліфікують як абсолютні синоніми (О. Ахманова, Р. Будагов, 

Н. Разинкіна та ін.), а інші – як найважливіші складники категорії виразності 

(В. Гак, Є. Галкіна-Федорук, О. Тараненко). На необхідності розмежування цих 

категорій наголошує В. Шаховський [232, с. 677]. 

В енциклопедії «Українська мова» визначено експресивність як 

«властивість мовної одиниці підсилювати логічний та емоційний зміст 

висловленого, виступати засобом суб’єктивного увиразнення мови. Через Е. 

виражальних засобів мовець передає своє ставлення і до повідомлення, і до 

адресата» [207, с. 156]. 
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На думку Є. Галкіної-Федорук, емоційне в мові служить для вираження 

почуттів, а експресивне – для посилення виразності та образотворчості; 

емоційне протиставлено раціональному, а експресія охоплює як інтелектуальне, 

так і емоційно-вольове. Звідси виходить, що емоційність і експресивність 

співвідносяться між собою як частина і ціле, відповідно. Дослідниця простежує 

емоційність на словотвірному та лексичному рівнях, а експресію – на 

фонетичному, лексичному та синтаксичному. Визначаючи різницю між 

експресією та експресивністю, науковець зазначає: «Експресія – це підсилення 

виразності, зображальності, збільшення сили впливу сказаного. Експресивність 

– це ті засоби мови, які роблять її виразною, дієвою, впливовою та образною» 

[48, с. 107]. 

В. Гак визначає емоційність як «прояв у мовленні почуттів, настрою 

мовця по відношенню до діяльності, іншими словами, суб’єктивним 

відношенням до дійсності. Прояв емоційного значення слова можна 

простежити в чітко заданому контексті, що передає індивідуальний настрій чи 

почуття мовця. У свою чергу, поняття «експресивність» характеризує 

виразність мовлення людини, почасти співвідноситься з інтенсивністю, маючи 

на меті підсилити вплив на слухача, вразити чи запевнити його» [47, с. 353].  

Експресивність, що є результатом використання емоційних одиниць у 

мовленні, являє собою сукупність семантико-стилістичних ознак, які роблять 

мовлення таким, що сильно діє і глибоко вражає. Якщо у висловлюванні чітко 

виражено суб’єктивно психологічне ставлення людини до змісту мовлення, то в 

такій ситуації реалізується його емоційна чи експресивна функція [59, с. 591]. 

Н. Бойко стверджує, що експресивність – це семантико-стилістична 

суперкатегорія, яка виявляється у смисловій моделі слова через окремі 

складники, що входять до денотативного, конотативного або образного 

макрокомпонента і виступають індикаторами експресивності, яку можна 

визначати й аналізувати тільки у зв’язку з ними [24, с. 446-501].  
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Експресивне мовлення виражає психологічний стан мовця, а в 

художньому дискурсі арсенал експресивних мовних засобів використовується, 

зокрема, для імітації емоційно забарвленого мовлення. 

Існують різні підходи до вивчення емотивності: психолінгвістичний 

(В. Гридін, Е. Носенко, О. Шахнарович), стилістичний (Е. Азнаурова, Н. Бойко, 

Т. Матвєєва, В. Чабаненко), комунікативний (Я. Гнєзділова, Н. Дорогович, 

В. Маслова, В. Шаховський) та ін. Експлікація емоційності та емотивності 

пов’язана з розумінням емоцій як людських переживань, почуттів через їх 

вербальну фіксацію. Н. Бойко вважає, що «на мовному рівні емоційність 

трансформується в емотивність, яка відбивається, відображається, позначається 

й закріплюється в семантиці лексичної одиниці як її окремий (додатковий) 

компонент» [24, с. 136]. За В. Шаховським, емотивність – це семантична 

властивість мови за допомогою системи різних засобів виражати емоційність як 

факт психіки [231]. Іншими словами, емоції, отримуючи лінгвістичне 

вираження, реалізуються через емотивність, яка має категоріальний статус на 

різних рівнях мовної і мовленнєвої систем – фонологічному, морфологічному, 

синтаксичному. 

Питанням співвіднесення експресивності та емотивності займалися 

Н. Бойко, Н. Дорогович, М. Кожина, В. Чабаненко й ін. Емотивна 

інтенсифікована виразність, на думку В. Чабаненка, досягається засобами 

різних мовних рівнів, а також використанням різних стилістичних прийомів і 

фігур [229, с. 147].  

Отже, терміном «емотивність» позначається властивість мовних одиниць 

виражати емоційне ставлення до предмета (мій ангел, тупе співіснування), 

терміном «експресивність» – властивість мовних засобів збільшувати впливову 

силу висловлювання (Не сотвори собі куми [118, с. 22]). Емотивність, на 

відміну від емоційності, не спонтанна сфера вираження емоцій, а 

усвідомлювана ознака мовлення, що спричиняє вживання таких мовних засобів, 

які надають йому емоційності та експресивності. 
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В ієрархії конотативних ознак перебуває й оцінність як характеристика 

певної речі (об’єкта), надана суб’єктом у межах предикації. 

Оцінка охоплює не лише раціональну кваліфікацію того, про що йдеться, 

але й різні види емоційної реакції. 

Оцінювання відбувається за якими-небудь підставами (емоційними, 

етичними, утилітарними тощо) відповідно до «стандарту» буття речей, який 

лежить в основі норм оцінки [210, с. 22-23]. 

Емотивно-оцінне ставлення детерміноване світоглядом народу – носієм 

мови, його культурно-історичним досвідом, системою наявних у відповідному 

соціумі критеріїв оцінки, а також універсальністю оцінного судження, що 

відображає норми уявлення про позитивне чи негативне, які суспільно 

склались, чи про те, що виявляється вище чи нижче норми. 

Уявлення про стандарти чи еталони і є та антропометрична позиція, що 

служить фільтром, через який сприймається навколишній світ [210, с. 39]. 

Традиційне вивчення оцінного вираження за допомогою мовних засобів 

знаходимо у працях Т. Вендіної, Н. Пазич, контекстуальне функціювання 

оцінного значення опрацьовували Н. Бойко, О. Вольф, В. Гак, Т. Космеда, 

дослідженням оцінної модальності займалися Н. Арутюнова, О. Івін та ін. До 

проблеми оцінної номінації осіб в українській мові зверталася В. Нагель [151]. 

Оцінка є модальною категорією і найпослідовніше виявляється на 

лексичному рівні. Як елемент семантичної структури лексичного значення 

слова оцінка тісно пов’язана з емоційністю й експресивністю, але не 

ототожнюється з ними. Тісно переплетена з раціональним і емоційним, оцінка є 

компонентом експресії, але оцінна модальність може існувати у слові й без 

експресивності. 

Експресія створюється смисловими «домішками» у слові і появою 

оцінно-характеристичних елементів. Ці нашарування виражаються за 

допомогою словотворчих елементів, насамперед суфіксів. У логіко-

понятійному значенні слова безпосередньо не укладена оцінка або ставлення до 
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предмета, але вони ніби супроводжують його завдяки тому, що мовна одиниця 

вживається в контекстах, сферах уживання оцінної значущості. 

Що стосується інтенсивності, то вчені давно намагалися окреслити межі 

цього явища. Ще Ш. Баллі відокремив поняття логічної та емоційної 

інтенсивності. У подальшому в рамках експресивної стилістики вкорінилося 

уявлення інтенсивності як ознаки другого рівня (ознака ознаки). «Посилена 

виразність… передбачає акт, процес посилення, або інтенсифікації. 

Інтенсифікація як показник ступеня посилення є кількісна характеристика 

якісного (експресивного) аспекту мовлення, є кількісне відображення того, 

наскільки експресивне підноситься над предметно-логічним змістом 

висловлювання. Визнаючи, що експресивність розкриває якісний аспект 

висловлювання і є ознакою мовленнєвого відтворення, що виражає його 

сутність, доцільно трактувати інтенсивність як ознаку ознаки, як кількісну 

характеристику експресивності» [216, с. 15]. 

До паралельного розгляду експресивності та інтенсивності вдається 

І. Арнольд: «Під експресивністю ми розуміємо таку властивість тексту або 

частини тексту, яка передає зміст зі збільшеною інтенсивністю, висловлюючи 

внутрішній стан мовця, і має своїм розвитком емоційне або логічне посилення, 

яке може бути, а може і не бути подібним» [6, с. 125]. 

Поділяючи погляди Ш. Баллі, Є. Сергєєва, В. Телії, І. Туранського про 

об’єднання інтенсивності та експресивності, доходимо висновку, що 

інтенсивність можна розглядати як міру (ступінь) експресивності.  

Н. Бойко вважає, що експресивність виявляє зв’язок із емоційністю, 

оцінністю, стилістичним значенням, проте не ототожнюється з названими 

поняттями. Вона акумулює в собі ці поняття, є інтенсивною виразністю певного 

мовного знака. Питання про експресивність як лінгвістичну категорію 

пов’язане з проблемою семантико-типологічної характеристики конотації [24, 

с. 26]. 
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Варто погодитись, що експресивність – категорія багатокомпонентна і є 

«інтегральним результатом реалізації емоційності, оцінності, образності, 

інтенсивності…» [212, с. 26]. 

Експресивність завжди комунікативна і прагматична, оскільки впливає на 

отримувача і викликає його зворотну дію. Вона має на меті посилення впливу 

тексту на читача, звертаючись, передусім, до емоційного аспекту його психіки, 

і здійснює вплив на ставлення читача до тексту та його розуміння. 

Погоджуємося з думкою Ю. Скребнєва, який зазначає, що експресивна 

конотація і так звана функційно-стилістична конотація не ототожнюються [190, 

с. 58]. 

Підсумовуючи, відзначимо, що в лінгвістичній науці категорії 

емоційності, оцінності, емотивності та інтенсивності не тільки співвідносяться 

з експресивністю, а й виступають її конотативними складниками, що будемо 

враховувати при аналізі мовних потенцій гумористичного дискурсу. 

 

1.1.3. Модальність у площині конотації 

 

Модальність як лінгвістична категорія стосується сфери семантики, 

синтаксису і прагматики. У центрі уваги перебуває речення (висловлювання) у 

зв’язку зі структурою мислення, людським життям, ситуаціями мовлення. Така 

концентрація ознак сутності модальності викликає складність її дефінування. 

Традиційно модальність відносять до функційно-семантичної категорії 

(В. Виноградов), одночасно її розглядають у функційній граматиці 

(О. Бондарко). 

У межах сучасної антропоцентричної лінгвістичної парадигми на перший 

план виступає прагматичний аспект із людськими інтенціями, оцінками, 

суб’єктивним ставленням. Проте це не знімає питання щодо сутності 

модальності, тяглості її вивчення, способу вираження.  

Одним із перших визначення модальності запропонував Ш. Баллі, який 

розмежував «диктум» як зміст (основу) повідомлення і «модус» – ставлення 
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мовця до повідомлення [10]. Саме друга частина висловлювання становить 

певну частину змісту модальності як лінгвістичної категорії. 

Системний підхід до виокремлення категорій диктуму і модусу в 

українській лінгвістиці здійснив В. Шинкарук. Він визначив основні критерії їх 

розмежування і взаємодії в семантико-синтаксичній структурі речення, 

обґрунтував взаємозв’язок лексичних, морфологічних та синтаксичних 

виразників модусних і диктумних значень у реченні, встановив типові модусно-

диктумні синтаксичні структури в сучасній українській мові [237]. 

Спеціальному дослідженню модальності присвячена стаття 

В. Виноградова «О категории модальности и модальных словах в русском 

языке», який уміщує модальність у складну і суперечливу структуру речення 

поряд з іншими типами одиниць мовленнєвої комунікації [38, с. 53]. На цьому 

тлі проводиться детальний аналіз засобів вираження модальності як такої, 

розглядаються модальні типи речення, морфологічні способи вираження 

модальних відношень та ін. Ці підкатегорії тісно пов’язані між собою.  

Крім Ш. Баллі й В. Виноградова, категорію модальності вивчали 

Н. Арутюнова, І. Вихованець, О. Вольф, О. Єсперсен, Г. Золотова, Д. Малявін, 

М. Петров, Г. Солганик, Л. Супрун, В. Ткачук, О. Шахматов, В. Шаховський, 

В. Шинкарук та інші дослідники.  

Різноманітність думок щодо кваліфікації модальності та її взаємодії з 

іншими лінгвістичними категоріями свідчить про складність цього поняття, в 

якому переплітаються екстралінгвальні й лінгвальні ознаки. Проте немає 

сумнівів, що висловлювання суб’єкта почасти супроводжується його оцінкою 

змісту сказаного, оскільки мовлення є своєрідним індикатором емоційного 

стану і ставлення до явищ мовця.  

Розвиток поняття лінгвістичної категорії модальності відбувався у 

напрямі розширення її розуміння: від модальності способу дієслова до 

модальності речення і від неї до модальності тексту. 

Модальність як текстова категорія передбачає її розгляд як мовного 

вираження взаємодії людини з об’єктивною дійсністю та маркера суб’єктивної 



27 
 

інтерпретації цієї дійсності. Остання тісно пов’язана з емоційністю як виявом 

людських почуттів. У цьому контексті слушною є думка дослідника 

М. Петрова, який пише, що не тільки модально-оцінні значення різних форм і 

засобів вираження модальності, а й психолінгвістичний механізм виникнення 

емоцій, емоційного ставлення, тісне сплетіння емоційності й експресивності і 

наявність морфологічних форм їх вираження свідчить про те, що емоційність, 

яка передалася за допомогою мовних засобів, – це модальне явище і немає 

необхідності відокремлення її від інших різновидів мовної модальності [162, 

с. 101-102]. 

Аналогійно виникає запитання: чи є оцінка самостійною категорією, чи 

становить окремий компонент модальності? Деякі лінгвісти розмежовують ці 

поняття (Т. Маркелова, А. Махова), інші розглядають оцінку як видове поняття 

суб’єктивної модальності (Н. Арутюнова, О. Вольф) або її сутність (В. Телія, 

Н. Шведова). 

Оцінку, на думку О. Вольф, можна кваліфікувати як один із видів 

модальності, що накладаються на дескриптивний (описовий) зміст мовного 

виразу. Висловлювання, що включають оцінку чи інші модальності, мають 

описовий і модальний компоненти, при цьому «перший описує одне чи 

декілька станів справ, а другий висловлює дещо з їх приводу» [45, с. 10]. 

Г. Солганик висловив думку, що у відношенні до суб’єктивної 

модальності оцінка виступає видовим поняттям. Суб’єктивна модальність 

включає в себе й оцінне ставлення. «Специфіка ж оцінки полягає часто в 

непрямому вираженні модальності, яка опосередковано виявляє присутність 

суб’єкта мовлення» [200, с. 45]. 

Дискусійним є питання зв’язку модальності з експресивністю та 

емоційністю. Емоції – важливий аспект регуляції процесів пізнання, вони 

зумовлюють репрезентації модальності. В. Виноградов розмежовував різні 

емоційні форми вираження реакції на дійсність і модальну оцінку 

висловлювання до дійсності. Спільним тут є момент суб’єктивності, а 

відмінним – характер оцінного ставлення, яке може бути емоційно-
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експресивною реакцією на висловлення або раціонально-виваженою оцінкою 

повідомлення.  

Щодо текстової модальності як багатовимірної категорії, то можна 

погодитися з визначенням, запропонованим Г. Солгаником: текстова 

модальність – «ставлення до дійсності – суб’єктивно-об’єктивне, пряме, оцінне, 

вивчаюче, ускладнене наявними філософськими, політичними, соціально-

ідеологічними теоріями» [199, с. 371]. Текстова модальність має два складники: 

ставлення мовця до власного мовлення, що виражається в його співвідношенні 

із суб’єктом мовлення, і ставлення мовця до світу, дійсності. У лінгвістиці 

тексту модальність виступає текстоутворювальною категорією. У художніх 

текстах об’єктивна дійсність у поєднанні з вимислом репрезентується через 

свідомість письменника і такою постає перед адресантом. Як зазначає В. Телія, 

«людина живе у світі текстів, у них вона відкриває не тільки об’єктивну 

дійсність, але й саму себе, тому що за кожним текстом стоїть і світ предметів, 

явищ, подій, і світ ідей, почуттів» [212, с. 179]. 

Текстова модальність – поняття значно ширше за граматичну категорію 

модальності і реалізується не тільки на традиційно визначених рівнях тексту. 

На думку В. Кухаренко, модальність втілюється в тексті через поступове 

накопичення таких сигналів «образу автора», як емоційна, оцінна лексика, 

афективний синтаксис, граматична, лексична, композиційна заявленість автора. 

Модальність тексту виявляється «у відборі характеристик, що репрезентують 

представлені в тексті об’єкти, у відборі самих об’єктів оповіді, які 

репрезентують оточуючий художника світ… Поряд із концептуальністю вона 

зумовлює всі етапи створення художньої дійсності твору, всі ступені відбору 

екстралінгвістичного та лінгвістичного матеріалу, що включається до твору» 

[122, с. 83]. 

Авторська оцінка – обов’язкова категорія будь-якого художнього тексту. 

Вона пов’язана з особистісною оцінкою автором предмета опису, визначається 

авторським «я» і відображена в мовленнєвому викладі. Поняття «образ автора» 

межує з поняттям текстової модальності. В. Виноградов визначив образ автора 
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як основну силу, що зв’язує всі стильові засоби в єдине художнє ціле: «Образ 

автора – той медіум, через посередництво якого «соціально-мовні категорії 

трансформуються в категорії літературно-стилістичні» [39, с. 85]. Про це писав 

і Л. Толстой: «…цемент, який скріплює будь-який художній твір в одне ціле… 

виступає не єдність осіб і станів, а єдність самобутнього морального ставлення 

автора до предмета» [215, с. 264]. Це ставлення автора до будь-якого факту у 

творі є авторською суб’єктивно-оцінною характеристикою сюжету, яку і можна 

потрактувати як модальність художнього тексту.  

На цьому тлі визначають «іронічну модальність» (Р. Семків), 

«перепитувальну модальність» (А. Артеменко), «гумористичну модальність» 

(А. Марчишина).  

Якщо прийняти модальність за функційно-семантичну мовну категорію, 

яка є носієм різних видів відношень (стосунків, зв’язків, контактів) з дійсністю, 

а також ставлення мовця до того, про що він повідомляє слухачеві, як до 

правдивого/неправдивого, гарного/поганого, то у словосполученнях іронічна 

модальність, перепитувальна модальність, гумористична модальність 

модальність перестає бути дефініцією у первинному значенні цього терміну, 

синонімізуючись із поняттям «стилістична конотація», що, на наш погляд, є 

цілком прийнятним. 

Отже, модальність як одне з найбільш складних лінгвістичних понять ми 

розглядаємо у колі конотації. 

 

1.2. Концептуальні засади гумористичного дискурсу 

1.2.1. Категорія комічного: світоглядні підходи до розуміння сутності 

явища 

 

В історії наукової думки існує чимало спроб дослідити сутність та окремі 

аспекти комічного. Ця категорія давно перебуває в полі зору філософів, 

психологів, літературознавців та лінгвістів. Безпрецедентні за своїм масштабом 

наукові дослідження допомагають узагальнити картину комічного в людській 
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культурі і формують його в окремий аспект гуманітарних знань, який об’єднує 

всі галузі науки, що безпосередньо торкаються природи цього явища. 

Насамперед для з’ясування сутності концепту «гумор» нам необхідно 

теоретично осмислити накопичений у науці досвід щодо сутності комічного. 

«Комічне може бути протиставлене будь-чому, і очевидно, цим 

пояснюється значна кількість теорій і тлумачень, що з ним пов’язані» [133, 

с. 3].  

Наукове осмислення комічного бере свій початок ще від часів 

Аристотеля. Поняття комічного виникло з його протиставлення поняттю 

«сміх». Сміх як фізіологічна реакція, прояв радості здорової людини – «сміх 

тіла» – протиставляється сміху, що виникає у процесі пізнання – «сміху 

розуму». Цей, другий, сміх виявляє двоїстість об’єкта і відкриває у високому – 

низьке, у прекрасному – потворне, у доброму – зле, у досконалому – 

недосконале, у серйозному – несерйозне, ігрове. Згідно з його теорією «смішне 

– це якась вада або непристойність, що нікому не завдає ні болю, ні шкоди» [3, 

с. 53]. 

Як естетичну категорію, комічне розглядав не тільки Аристотель, вона 

була предметом дослідження ще за часів античних філософів Платона, 

Цицерона, пізніше в теоріях сміху Канта, Гегеля, Шопенгауера та інших 

представників західноєвропейської естетичної школи. Цьому явищу присвячені 

наукові розвідки Ю. Борева, Б. Дземидока, Н. Гартмана, П. Майдаченка, 

Б. Мінчина, В. Проппа та інших сучасних дослідників. Існує багато теорій 

комічного, проте, як зазначив В. Пропп, «побіжний огляд наявних теорій 

комічного дає не дуже втішну картину» [175, с. 5] через відсутність єдиних 

поглядів на трактування таких понять, як комічне і смішне.  

Практично всі філософи вважають, що в основі сміху лежить наявність 

смішного об’єкта і суб’єкта, який сміється. Тому пояснення комічного і сміху 

полягає або в якостях об’єкта, або в особливостях реакції суб’єкта. За цією 

ознакою, наприклад, Т. Любимова розрізняє два типи теорій комічного. До 

теорій першого типу уналежнюємо ті, в основі яких – характеристики 
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смішного, того, з чого сміються, а саме: теорія контрасту, невідповідності, 

протиріччя, коли низький предмет претендує бути піднесеним; теорія 

потворного, але нешкідливого, непристойного, того, що потай зацікавлює; 

теорії помилки, хибності та ін. До другого типу відносимо теорії, в основі яких 

– почуття, що переживає людина, натрапляючи на комічне, тобто те, яке 

почуття приховується за реакцією сміху на ту чи ту ситуацію. Ці теорії 

схиляються до того, що в основі лежить почуття переваги, або думка, що «сміх 

є синтез радості і злості, або що він є розрядженням напруги; сюди належать 

теорії несподіваності («невиправданого очікування»), новизни, захисної реакції, 

комічного як «піднесеного навиворіт» (Жан Поль), розсіювання ілюзії, надміру 

психічної енергії, зустрічі душі з «ніщо» (І. Кант)…» [133, с. 6]. 

Аналізуючи концепції комічного, М. Рюміна виокремлює три основних 

мотиви, що пронизують усі відомі теорії сміху і мають стосунок до сутності 

комічного. До цих мотивів належить мотив протиріччя (контрасту, 

беззмістовності, переходу в протилежність тощо), мотив гри і мотив видимості 

(удаваності, брехні, ілюзії, віртуальності та ін.). Причому мотиви протиріччя і 

гри перетинаються в концепціях романтиків А. Бергсона, К. Грооса, Жана Поля 

й ін. Саме мотив видимості, на думку дослідниці, посідає чільне місце у 

з’ясуванні сутності комічного [179, с. 74]. 

А. Сичов, навпаки, схиляється до думки: «Що більше явищ, ситуацій і 

подій залучається до галузі рефлексії з приводу сміху, то складнішою постає 

природа смішного і тим більше питань залишаються без відповіді…» [205, с. 3]. 

Аналогійно Б. Кроче зауважує, що «всі визначення комічного у свою чергу 

комічні і корисні лише тим, що викликають почуття, які вони намагаються 

аналізувати. Ад. Цейзинг назвав усю літературу про комічне «комедією 

помилок» у визначеннях. Н. Гартман говорив, що комічне – найбільш складна 

проблема естетики. Дійсно, сміх – як ртуть. Він легко вислизає з-під рук 

теоретика. В цьому складність, але не безнадійність дослідження природи 

комічного» [28, с. 3].  
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Погоджуючись із корифеями в осмисленні цієї складної проблеми, 

мабуть, варто все ж таки продовжити огляд наукової думки, щоб скласти своє 

враження і зробити певні висновки щодо сутності комічного.  

На тлі загальних тлумачень сутності комічного як явища, що існує, але 

важко піддається дефініціюванню, зрозуміти комічне допомагає класифікація, 

запропонована польським ученим Б. Дземидоком.  

У книзі «Про комічне» він виділяє шість теорій комічного (на підставі 

двох чинників – історичного моменту їх виникнення і ступеня близькості): 

1) теорію негативної якості (теорію переваги суб’єкта комічного переживання 

над об’єктом – Аристотель, Т. Гоббс); 2) теорію деградації (О. Бейн); 3) теорію 

контрасту (І. Кант, Г. Спенсер); 4) теорію протиріччя (Г. Гегель, 

М. Чернишевський, А. Шопенгауер); 5) теорію відхилення від норми 

(К. Гроос); 6) теорії змішаного типу або теорії мотивів, що перетинаються 

(А. Бергсон, З. Фрейд). 

Крім того, Б. Дземидок розподіляє теорії комічного залежно від 

значущості для них ролі суб’єкта або об’єкта. Усі концепції він поділяє на три 

групи: 1) об’єктивістська (в центрі уваги перебувають об’єктивні якості 

комічного об’єкта); 2) суб’єктивістська (комічне визначають як результат 

суб’єктивних здібностей особистості); 3) реляціоністська (комічне розглядають 

як результат взаємовідношень об’єктивних якостей об’єкта і суб’єктивних 

здібностей особистості) [71, с. 11]. 

Запропонований Б. Дземидоком підхід дозволяє легко порівнювати різні 

концепції, не втрачаючи при цьому їх своєрідності. Він перший стверджував, 

що в основі пояснення сутності комічного використано різні мотиви, які 

можуть поєднуватися. Поділяючи поняття комізму на простий (елементарний) і 

складний (соціально насичений), Б. Дземидок і робить висновок, що всі комічні 

явища відповідають двом умовам: будь-яке можна вважати відхиленням від 

норми і «жодне не погрожує особистій безпеці суб’єкта, не викликає страху» 

[71, с. 56].  
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Звичайно, принципи побудови теорії комічного Б. Дземидока 

заслуговують на увагу. Проте, як пише у Післяслові до книги А. Зись, 

заперечення викликають деякі положення. Наприклад, «важко провести точну 

межу між теорією від’ємної ознаки і теорією деградації, між теорією 

контрастності і теорією протиріччя, хоч вони, звичайно, не тотожні. Але за 

своєю корінною філософсько-естетичною сутністю ці групи теорій мають 

спільні основи» [90, с. 203].  

Усі запропоновані теорії комічного мають раціональне зерно. Проте 

єдиного підходу до визначення поняття «комічне» не запропонував жоден 

дослідник. 

Ю. Борев називає комічне «прекрасною сестрою смішного». Він 

стверджує, що «комічне – смішне, але не все смішне комічне. Сміх – завжди 

реакція особиста і не завжди суспільна» [28, с. 10]. Учений уважає 

класифікацію провідних теоретичних ідей про природу сміху Б. Дземидока 

неповною. Визначення природи комічного, а тим більше намагання 

класифікувати теоретичні концепції про комічне в історії естетичної думки – 

справа нелегка. У цьому розумінні погоджуємось із думкою А. Зися про те, що 

«система класифікації, запропонована в будь-якому дослідженні, повинна бути 

певною мірою відкритою і залишати місце для нових підходів і відповідних 

коригувань» [90, с. 203]. 

Аналізуючи різні концепції комічного, погоджуємось з багатьма 

відомими дослідниками (зокрема, Б. Дземидоком, Т. Любимовою, А. Сичовим 

та ін.) хоча б у тому, що античний період досліджень поклав фундамент 

теоретичного розуміння сміху, проте більша частина філософських постулатів у 

подальшому ніким раціонально не долалася, а лише поглиблювалася і 

переосмислювалася.  

Фундаментальне дослідження теорії комічного пов’язане з ім’ям 

В. Бєлінського. Наступний етап її розроблення представлено в гуманітарній 

науці ХХ ст. працями М. Бахтіна, Ю. Борева, Б. Дземидока, Л. Карасьова, 

Т. Любимової, В. Проппа, Т. Рюміної, О. Фортової та ін. Серед основних 
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положень сучасної теорії сміху виокремлюють такі: 1) комічне виявляється в 

моральній сфері (В. Бєлінський, Л. Карасьов, В. Пропп); 2) сміх – явище 

соціальне (А. Дмитрієв, О. Луначарський); 3) при визначенні комічного 

необхідно враховувати історичний досвід (Т. Рюміна). 

Практично всі сучасні теорії комічного підбивають підсумки попередніх 

щодо суті поняття сміху, його розуміння, класифікації вже наявних теорій 

комічного, визначення його видів і жанрів тощо.  

Проаналізувавши всі відомі концепції комічного, доходимо висновку, що 

одним із критеріїв з’ясування суті поняття «комічне» є встановлення його 

відповідності і визначення різниці з поняттям «смішне». Деякі дослідники 

розглядають естетичну категорію комічного безвідривно від поняття «сміх» 

(наприклад, В. Пропп). Проте окремі вчені (зокрема, Т. Любимова) вважають, 

що ці два поняття за певних обставин не збігаються. Дослідниця наголошує, що 

без смішного комічного бути не може, чи то «сильна емоція, коли «помирають 

від сміху», що виключає всі інші прояви почуттів, чи веселість, яка ледь 

намітилася і проявляється просто в уявній оцінці…» [133, с. 7]. Проте не все 

смішне може бути комічним. «Комічне взагалі може називатися естетично 

організованим смішним, а смішне тоді буде реалізованим у конкретній ситуації 

комічним (тобто те, що в культурі закріплено як приховані правила та заборони 

на такі ігрові відношення, в принципі здатне викликати сміх, є комічне, а 

реалізація такого ігрового відношення – смішне)» [там само].  

Різні види комічного можуть спричинити різний сміх. А об’єктом сміху, 

як нам видається, є різні сфери людського життя – розумова, фізична, моральна, 

духовна.  

Як зазначає В. Пропп, на сьогодні не існує в науці спроби класифікувати 

всі можливі види сміху. Він уважає, що саме глузливий сміх тісно і стабільно 

пов’язаний із поняттям комічного [175, с. 16]. 

До цієї ж думки схиляється і Т. Любимова, яка, на перший погляд, нібито 

не поділяє поглядів В. Проппа щодо рівнозначності понять «комічне» і 

«смішне», проте стверджує, що всі теорії комічного і смішного «являють собою 
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не різні концепції сміху, а концепції різного сміху і різного комічного» [133, 

с. 25]. 

Ураховуючи те, що сміх виникає за наявності двох субстанцій – смішного 

об’єкта і суб’єкта, який сміється (людини), що комічне завжди прямо або 

опосередковано пов’язане із суб’єктом, нам необхідно визначити види сміху, 

які дотичні до комічного. У книзі «Радянська кінокомедія» Р. Юренєв зазначив, 

що «сміх може бути радісний і сумний, добрий і гнівний, розумний і дурний, 

гордий і задушевний, поблажливий і улесливий, презирливий і наляканий, 

образливий і схвальний, нахабний і боязкий, дружній і ворожий, іронічний і 

простосердий, саркастичний і наївний, ласкавий і грубий, багатозначний і 

безпричинний, переможний (тріумфальний) і виправдальний, безсоромний і 

збентежений. Можна ще збільшити цей перелік: веселий, тужливий, нервовий, 

істеричний, знущальний, фізіологічний, тваринний. Може бути ще смутний 

сміх!» [246, с. 8]. 

В. Пропп виділяє шість видів сміху – добрий, злий (цинічний), 

життєрадісний, обрядовий, розгульний, глузливий – як естетичну, так і 

позаестетичну категорію. Дослідник уважає, що найчастіше в мистецтві й у 

житті трапляється глузливий сміх, який завжди пов’язаний із комізмом. І 

оскільки постійний, безперервний сміх неможливий, то саме глузливий сміх, як 

миттєвий спалах, є реакцією на раптове викриття недоліків комічного об’єкта 

[175, с. 141-142].  

На думку А. Щербини, «за своєю тональністю, емоційним напруженням 

сміх має величезний діапазон – від м’якої, добродушної, доброзичливої, 

лагідної усмішки до злої та уїдливої іронії, гнівного сарказму. Ще одна шкала 

форм і відтінків сміху: він може бути веселим… життєрадісним, а може бути й 

гірким, похмурим, безрадісним… За своєю смисловою спрямованістю і 

насиченістю сміх може бути змістовним, пов’язаним із влучним 

спостереженням, цікавою і лукавою думкою, а може бути і пустопорожнім, 

безпредметним, зубоскальним» [243, с. 19]. 



36 
 

Більшість дослідників під поняття комічного підводили ті види сміху, які 

можна було описати за допомогою естетичних категорій. Ю. Борев робить 

висновок, що смішне ширше за комічне. На відміну від Ю. Борева, В. Пропп, 

навпаки, принципово не розрізняє смішне й комічне і вживає ці терміни як 

синоніми. На нашу думку, з цим важко погодитись, оскільки комічне, виходячи 

за межі смішного, включає в себе явища, що відповідають структурі комічного, 

але не викликають сміхової реакції (наприклад, різка викривальна сатира). 

Одночасно смішне, виходячи за межі комічного, включає в себе сміх як 

фізіологічне явище (наприклад, істеричний сміх). 

Сміх, як зауважила Т. Любимова, «не є самодостатньою цінністю 

комічного, це тільки його засіб, матеріал. І як будь-який засіб, він не повинен 

бути надмірним, в ідеальному випадку він просто повинен відповідати меті» 

[133, с. 7]. 

Отже, проаналізувавши різні концептуальні підходи до розуміння 

категорії комічного, погоджуємося з тим, що це явище є відхиленням від 

норми, яку ми інтерпретуємо як загальноприйнятий, обов’язковий порядок, 

притаманний суспільним, соціальним, моральним правилам. Одночасно сміх як 

засіб комічного повинен бути адекватним завданню, що зумовлює створення 

комічної ситуації. 

 

1.2.2. Гумористичний дискурс: до проблеми дефініції 

 

Гумористичний дискурс – це національно актуалізований текст з усією 

низкою подій, дійових осіб, ситуацій, запрограмований на виявлення 

емоційного стану, пов’язаного з широким спектром почуттів: сміх, осуд, 

задоволення, розвага. 

Текст будь-якої явної орієнтації формується відповідно до правил. Щодо 

гумористичного тексту, то він будується не стільки з урахуванням мовних 

моделей, норм слововживання, скільки, навпаки, – на основі відхилення від 

стандартів, щоб викликати певний ефект у читача чи слухача. Гумористичні 
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жанри (байки, оповідання, казки) первісно розраховані на експресивний 

характер текстів, що виконують свої завдання (наприклад, розсмішити), при 

цьому оцінка гумору залежить від соціальних акцентів, внутрішнього світу 

людини – одним словом, від самого реципієнта, реакція якого здійснюється 

залежно від культурного, освітнього рівня, загальної підготовки, тобто тих 

чинників, що пов’язані з суб’єктивним аспектом мовотворчості. Усе це робить 

проблему гумористичного дискурсу різноплановою, неоднорідною і складною 

для лінгвістичного дослідження, оскільки подібний текст виходить за межі 

чистої лінгвістики і стикається із зоною психології, антропології, соціології, що 

зрозуміло апріорі, але ці аспекти важко формалізувати або виявити пропорції 

цього впливу на людину без спеціальних соціологічних досліджень, що і не 

передбачалось нашою розвідкою, але сприймається як очевидний факт, бо 

лежить у площині людського сприйняття і людських почуттів.  

Отже, гумористичний дискурс, будучи мовним виявом, виконує певне 

завдання: з одного боку, вплинути на людину – сприймача інформації, не 

залишити її емоційно нейтральною, а з іншого – продемонструвати кмітливість, 

креативність, неординарність мислення автора. І завдяки такому тандему і 

народжується гумор у фразеології, афористиці, у фольклорі, анекдотах – 

взагалі, в українській культурі, про що писали зарубіжні (А. Вежбицька, 

Л. Гришаєва, В. Дружинін, В. Карасик, Г. Слишкін, О. Чиркова, О. Шмельова, 

Т. Шмельова, Ю. Щуріна) й українські дослідники (С. Бибик, І. Кобякова, 

А. Мартинюк, А. Приходько, В. Самохіна, С. Швачко, І. Шевченко). 

Гумор – явище позитивного впливу на людину, тому є важливим 

чинником духовного благополуччя. Гумористична сфера охоплює широкий 

діапазон людських проблем, де концентруються теми сімейних цінностей, 

людських рис характеру, стосунків українців між собою та з іншими націями, 

моральних вимог тощо. «Гумор – особливий вид комічного, суперечливе 

ставлення авторської свідомості до зображуваного об’єкта, що становить собою 

поєднання смішного і серйозного, при якому переважає, як правило, 

позитивний, конструктивний первень» [57, с. 130]. 
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Словосполучення гумористичний дискурс, створене за моделлю 

«прикметник + іменник», де іменник – головне слово, а прикметник – залежне, 

є нормативним і вмотивованим на позначення розчленованого поняття дискурс, 

що означає вербальну подію, яку супроводжують люди і яка відбувається за 

наявності головних і другорядних осіб за певних умов і обставин у часі і 

просторі. І цей весь супровід події одночасно з основним текстом і створює 

дискурс – категорію прагмафункційну. Такий погляд на дискурс як на текст, 

занурений у життя, узгоджується із системним підходом, що вкорінився в 

багатьох науках, продовжує розвиватися, і в наш час його новий етап 

асоціюється із синергетикою, або теорією систем, які самоорганізуються. 

Метою «лінгвосинергетики є вивчення умов і механізмів саморегулювання 

дискурсу як системи, а в умовах функційної лінгвосинергетики – 

саморегулювання семантики і прагматики дискурсу» [168, с. 108]. 

Такий аспект щодо «саморегуляції дискурсу», пов’язаний із семантикою і 

прагматикою, може природньо накладатися на гумористичний дискурс, в якому 

синтезується денотативна номінація з додатковими установами на будь-який 

прагматичний задум у вигляді додаткових смислів, як-от: визначити оцінку, 

викликати емоції, створити образ, підкреслити національний колорит. Отже, 

йдеться про те, як просякає мова «у процеси формування думки, почуття, 

мотиви поведінки людини» [168, с. 109]. 

Для гумористичного «контенту» важливішим є те, що мовець говорить не 

заради чистої інформації, а з метою зворотнього зв’язку, який передбачає 

обов’язкову певну реакцію. У цій «синергетиці» і закодований смисл 

об’єднання раціонального з емоційним. 

Виокремлення гумористичного дискурсу не є традиційним із 

лінгвістичного погляду, тоді як існують літературознавчі підходи (І. Борисова, 

М. Макаров, С. Плотникова, Ю. Щуріна); культурологічні (О. Александрова, 

Н. Арутюнова, А. Вежбицька, О. Кубрякова); соціоментальні (В. Дружинін, 

К. Пайк, І. Савченко, І. Шевченко). Гумор як національну ментальну рису 
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висвітлюють у дослідженні малих фольклорних форм [77], що аналізуються в 

аспекті соціо- та етнолінгвістики. 

Зазначимо, що лінгвістичні тлумачення дискурсу доволі численні, а за 

деякими з них стоять складні, добре засвоєні науковою думкою концепції. 

Термін «дискурс» увів у науковий лінгвістичний обіг бельгійський 

учений Ерік Бюіссанс у праці «Мова і дискурс» (Брюссель, 1943). До бінарної 

соссюрівської опозиції мова/мовлення (langue/parole) Е. Бюіссанс включив 

третій член – дискурс (discours), за наявності якого тріада має такий вигляд: 

langue – discours – parole, де langue – мова як система, абстрактна конструкція, 

discours – це реалізація мовленнєвим суб’єктом коду мови і parole – механізм, 

що дає змогу здійснювати ці комбінації. Тож дискурс розташовується між 

мовою і мовленням і виконує опосередковувальну функцію.  

Серед чинних тлумачень поняття «дискурс» найчастіше покликаються на 

дефініцію Т.А. ван Дейка: «[дискурс] – це складне комунікативне явище, яке 

містить у собі й соціальний контекст, який дає уявлення як про учасників 

комунікації (та їх характеристиках), так і про процеси виробництва і 

сприйняття повідомлення» [68, с. 113]. 

Великий інтерес до проблеми дискурсу спостерігаємо у вітчизняному 

мовознавстві, де більшість робіт присвячена дослідженням його різновидів, 

серед яких, зокрема, виділяють історичний (Т. Блєдних [22]), художній 

(Н. Бойко [25]), рекламний (Н. Волкогон [43]), сатиричний (Т. Хайдер [223]), 

публіцистичний (К. Серажим [186]) та ін. Що ж стосується дефініції дискурсу, 

то Ф. Бацевич, наприклад, визначає його як тип комунікативної діяльності, 

інтерактивне явище, мовленнєвий потік, що має різні форми вияву (усну, 

писемну, паралінгвальну), відбувається у межах конкретного каналу 

спілкування, регулюється стратегіями і тактиками учасників; синтез 

когнітивних, мовних і позамовних (соціальних, психічних, психологічних 

тощо) чинників, які визначаються конкретним колом «форм життя», залежних 

від тематики спілкування, що має своїм результатом формування різноманітних 

мовленнєвих жанрів [15, с. 138]. 
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За наявністю широкого діапазону пов’язаних із перекладом семантизацій 

слова «дискурс», оптимальним видається сприйняття дискурсу як тексту, 

збагаченого «живими» обставинами спілкування, які стосуються особливостей 

процесу протікання комунікації, його часу та місця, можливості 

безпосереднього контакту між адресантом й адресатом і, загалом, – це 

мовленнєва дія, процес, діяльність. «Входження» адресата в цей процес 

можливе за рахунок соціального контексту, панорами подій, балансу фонових 

знань. 

Для гумористичного дискурсу важливим є саме інтерактивність, коли 

реципієнт реагує певним чином на текст. 

У цій «запрограмованій заангажованості» до взаємодії і реалізується 

гумористичний дискурс, сутність якого може сприйматися як синтез мови, 

мовлення і мистецтва, в центрі чого перебуває Людина. 

Отже, гумористичний дискурс як синергетичне явище будується на 

основі відхилення від норми, виконує експресивно-модальну, емоційно-оцінну 

функції, характеризується ментальними ознаками, має широку палітру мовних 

засобів і породжує комічний ефект. 

 

1.3. Малі форми гумористичного дискурсу як об’єкт дослідження 

 

Питання текстової форми і жанрової специфіки будь-якого дискурсу є 

актуальним для обґрунтування емпіричної бази його вивчення, оскільки ці 

категорії організують мовлення і є ключем до пізнання культури суспільства.  

Комічне є найяскравішою формою відображення естетичного світогляду 

народу, який формується на основі розвитку національної свідомості. Як 

зазначає Д. Лихачов, характер сміху може змінюватися залежно від поглядів і 

уявлень, що панують у конкретній епосі, і таким чином створює традиційну 

культуру сміху [130, c. 203-204]. 

Очевидно, кожна сміхова епоха характеризується розвитком певних 

гумористичних жанрів, що відображається, насамперед, у конкретних 
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текстових формах. Наприклад, на межі ХІХ-ХХ ст. в українській літературі 

переважали жанри малої сатиричної форми (оповідання, байка, новела, 

памфлет, пародія, епіграма та ін.), а також такі форми сатиричного 

узагальнення, як сатирико-гумористична повість або епічна повість із 

елементами комічного (Осип Маковей «Залісся», Лесь Мартович «Забобон», 

Михайло Павлик «Пропащий чоловік» та ін.). Це пояснюється тими 

обставинами, що літературі цього періоду притаманне політичне, 

антиклерикальне забарвлення, переважним є соціально-політичний аспект 

комічного [19, c. 77]. 

Цілком закономірним є те, що сучасна епоха позначена розвитком таких 

жанрових форм, які дозволяють викривати обстановку безкарності та 

вседозволеності, підміну реальної ситуації розмовами про успіхи. Цей 

життєвий матеріал, який лежить в основі комічного, що має мовно-національну 

специфіку (змальовує дійсність через призму національного світосприймання і 

втілюється через своєрідне мовне оформлення), позначається на особливостях 

форми його вираження та жанровій своєрідності гумористичного дискурсу.  

Дослідження гумористичного дискурсу, його категорій, функцій, типів і 

жанрів із позицій функційно-комунікативного підходу до мовних явищ, який 

притаманний сучасній мовознавчій науці, є актуальною темою багатьох 

лінгвістичних досліджень.  

Сучасна епоха, що характеризується великою різноманітністю 

викривальних тем, бурхливістю і динамічністю суспільного розвитку, 

мобільністю та інформативною насиченістю, потребує лаконічних, містких, але 

водночас і змістовно вичерпних, показових текстових форм, а також 

відповідних мовних ресурсів.  

Гумористичний компонент може бути частиною будь-якого типу тексту. 

Сміхове ставлення до об’єкта можна спостерігати в газетних статтях, у 

публіцистиці, навіть цілком серйозні ліричні твори можуть містити уривки, 

написані в гумористичному плані. 
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Об’єктом нашого дослідження будуть окремі тексти малих форм, що 

характеризуються мовними маркерами, своїми стилістичними особливостями 

(сатира, іронія, сарказм), оцінним компонентом, викривальним забарвленням, 

експресивною конотацією, компактністю, високою мобільністю сюжетних 

структур, здатністю оперативно відгукуватися на різні події. 

Діапазон вивчення малих текстів у філології досить широкий: російська 

проза (О. Клімкіна), сучасна українська проза (О. Федосій), міні-тексти 

друкованих засобів масової інформації та інтернет-джерел (К. Ломоносова). 

Широко представлені малі літературно-художні форми гумористичного 

спрямування в рамках лінгвістики та лінгвістики іншомовних текстів 

(М. Гонтар, Л. Косинова, Л. Кузнецова, Т. Манякіна, Ю. Перлина, 

Л. Піхтовнікова). 

Для початку скористаємося визначенням малих текстів, запропонованим 

К. Ломоносовою: «Міні-тексти – це зафіксовані на письмі продукти 

мовленнєвої діяльності, що характеризуються інформаційною насиченістю, 

лаконізмом, комунікативною завершеністю, компресією та виразністю мовних 

засобів» [132, c. 1]. Принаймні в них простежуємо категорії, що «відображають 

найсуттєвіші закономірності тексту в процесі його творення …та 

репрезентації…» [187, c. 18]. За обсягом вони можуть бути мінімальними – від 

одного речення, максимальними – до сторінки друкованого тексту. Однак у них 

слабо виражені структурно-композиційна й образна когезія (на відміну від 

стилістичної і ритмічної зв’язності), членування тексту, структурність, 

інтертекстуальність, лінійність та деякі інші текстові категорії. 

Семантична структура малих текстів ґрунтується на мінімумі інформації, 

тобто на такому її об’ємі, якого буде достатньо для забезпечення їх 

інформативності. У зв’язку з обмеженням кількості інформації виникає 

необхідність ретельного добору таких мовних засобів (також мінімально, але 

доречно використаних), які сприятимуть стислості викладу й одночасно 

забезпечуватимуть цілісність, зв’язність, завершеність і модальність текстів 

малих форм.  
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Що стосується інформативності міні-текстів, особливу вагу має 

підтекстова інформація, яка забезпечується додатково маркованими мовними 

засобами, як-от: порушенням стандартного функціювання мовних засобів, що 

спричиняє руйнацію певних текстових структур; уживанням окремих одиниць 

тексту в нестандартних позиціях; використанням мовних засобів без видимих 

порушень вербальних норм, але з певною комунікативною переобтяженістю 

тощо [187, c. 88]. 

Оскільки в обмеженому текстовому просторі реалізуються різноманітні 

способи передачі інформації, найбільш вагомим при вивченні міні-текстів у 

гумористичному дискурсі є опис мовних засобів і їх основних функцій, які 

залежно від комунікативної ситуації автор використовує для досягнення 

поставленої мети – донести комічну ситуацію до читача/слухача, здійснити 

вплив на його психоемоційну сферу.  

Щодо комунікативного концепту, то він є відношенням мотиву до 

комунікативної мети і відповідає на питання: для чого? Гумористичні тексти 

малих форм характеризуються мінімальною довжиною фраз, асоціативною 

домисленістю, діалогізованим мовленням, інтригувальними цікавими 

заголовками, стилістично забарвленою лексикою, конструкціями 

експресивного синтаксису тощо. При цьому варто заначити, що в межах малих 

текстів чітко простежуються соціокультурні, ментальні стереотипи, відкрите 

ставлення автора до інформаційного наповнення з метою комунікативного 

впливу на адресата.  

Принцип побудови міні-текстів гумористичного дискурсу гнучкий, вони 

творяться за вільними моделями. Однак важливого значення надається 

заголовкам, які є не тільки елементом створення цілісності тексту, але й 

головним передавачем комунікативної мети. «Заголовок містить у собі високий 

ступінь завантаженості порівняно із факультативними вербальними елементами 

(наприклад, з епіграфом). Це зумовлено високою інформативністю заголовка, 

його початковою позицією, експресивністю. Заголовок установлює зв’язок із 

текстом, концентрує увагу адресата на інформаційному ядрі повідомлення, а 
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також створює емоційне тло сприйняття» [116, c. 60]. Від адресата вимагається 

оцінка комунікативного змісту й безпосередня миттєва реакція на повідомлення 

(сміх), що міститься в малих текстах гумористичного характеру. А влучний 

заголовок такого тексту нерідко сприяє налаштуванню читача/слухача на 

сміхове сприйняття. 

Оскільки в міні-текстах фактурна, підтекстова і концептуальна інформації 

тісно переплітаються, практично зливаються, вони є найбільш складними для 

розуміння. На основі прагмалінгвістичного підходу до аналізу гумористичних 

текстів констатуємо, що сприйняття механізму окремої сміхової реакції 

передбачає проекцію на виявлення культурно-психологічних характеристик 

гумористичного спілкування, оскільки здатність сприймати жарт на якусь 

дотепну гумористичну репліку співвідноситься не лише з особистісними 

характеристиками конкретної людини, а також із певними стереотипами 

поведінки, притаманної тій чи тій культурі. 

В основі міні-текстів гумористичного дискурсу лежить гіперболізована, 

умовна реальність, яка створюється на короткий час, має національний 

характер, несподіваний кінець і характеризується зняттям напруги від 

очікування, що виявляється у сміховій реакції. При цьому в них спостерігається 

порушення мовних, мовленнєвих, текстово-дискурсивних, логіко-поняттєвих, 

онтологічних норм, що призводить до інконгруентності, яка є джерелом 

комічної тональності [181, c. 43-44].  

На відхиленні від норми у міні-текстах ґрунтується емоційність, 

експресія, що впливає на адресата. «Саме тексти, … спрямовані на вплив, тобто 

на те, щоб викликати в слухача або читача емоційно-оцінні реакції, відіграють 

роль творчої лабораторії, де розглядається потенціал мовних одиниць, 

випробовуються нові форми, відтінки значень, виникають нові несподівані 

конотації, де, таким чином, ламаються старі норми і на їх уламках 

народжуються нові» [213, c. 16]. 

Однією з найпоширеніших характерних рис гумористичних міні-текстів є 

діалогічність, що сприяє встановленню тісного контакту між комунікантами і 
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посилює комічний ефект, оскільки спонукає співрозмовників до пошуків 

можливих спрогнозованих мовленнєвих дій і реакцій на комічні ситуації. Такий 

сценарій передбачає знання відповідних жанрових правил, оскільки при 

побудові мовленнєвого жанру необхідно врахувати, що адресант виступає 

носієм певного статусу і комічної ролі, формує правила комічної гри, а реакція 

адресата спричиняється спільністю жанрових стереотипів поведінки, що 

підтверджує соціокультурний аспект комунікативних взаємодій. 

Український гумористичний дискурс вирізняється жанровою 

варіативністю. У визначенні поняття «жанр» немає єдності в поглядах, оскільки 

немає єдиних критеріїв для їх виділення, розподілу мовленнєвих і 

комунікативних жанрів, їх ієрархізації. Жанри класифікують і досліджують у 

різних аспектах – дискурсивному, стилістичному, культурологічному, 

риторичному, соціопрагматичному, загальнолінгвістичному та ін. 

І. Гальперін відзначав, що жанр твору визначає спрямованість 

концептуальної інформації [49, c. 66]. Жанр є вербальним оформленням типової 

ситуації взаємодії людей, сукупністю текстових творів, що мають схожі 

композиційні форми, об’єднані єдиною метою і до певної міри однакові чи 

близькі тематично, та реалізуються в типовій комунікативній ситуації [149, 

c. 217]. А. Морозова класифікувала розгалужену систему жанрів 

гумористичного дискурсу за формою презентації (усні і писемні) та за 

послідовністю створення (первинні і вторинні). До первинних жанрів 

дослідниця відносить анекдот, жартівливий афоризм, епіграму, 

гумористичну/сатиричну розповідь, фейлетон і лімерик, тоді як пародію, 

велеризм, пустомовку, частівку і дитячі жартівливі віршики-страшилки 

класифікує як вторинні жанри [148, c. 7-8]. 

У нашому дослідженні йдеться про жанри дискурсу, які ми визначаємо як 

відносно стійкі в тематичному, композиційному і стилістичному планах 

висловлювання. Жанрово-стилістичні категорії дискурсу дозволяють віднести 

текст до певної сфери спілкування на підставі усталених ментальних 

особливостей комунікативної поведінки [14, c. 159; 101, c. 202]. 
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На нашу думку, поняття мовленнєвого жанру і національної культури між 

собою взаємокорелюються: за кожним жанром стоїть своя система культурних 

цінностей, що визначає його мету і призначення, тоді як самі жанри являють 

собою цінність для комунікації загалом. Іншими словами, мовленнєві жанри 

допомагають осмислити культуру певного суспільства. 

Повертаючись до сміхового типу спілкування, зазначимо, що 

гумористичний дискурс насамперед спрямований на вираження ментальних 

рис, що реалізується в певному наборі ідеальних текстів малих форм. Їм, на 

наш погляд, притаманні основні ознаки гумористичного дискурсу, які визначав 

В. Карасик: комунікативний намір учасників відійти від серйозної розмови; 

намагання скоротити дистанцію і критично переосмислити у м’якій формі 

актуальні концепти; наявність певних моделей сміхової поведінки, що прийняті 

в даній лінгвокультурі [101, c. 296].  

Оскільки гумористичний дискурс визначаємо як текст, занурений у 

ситуацію міжособистісного, публічного чи масового спілкування, що 

характеризується гумористичною, сатиричною, іронічною чи саркастичною 

тональністю, враховуючи названі вище ознаки гумористичного дискурсу, 

зазначимо, що в текстах малих форм присутні деякі з них, але в багатьох 

випадках змінюються такі параметри, як інтенція комунікантів і засоби 

досягнення комунікативної мети. Комічні тексти у переважній більшості 

випадків ємні і короткі, інакше сила комічного ефекту може бути послаблена. 

Стисла і водночас вичерпна реалізація комічного в них є вдалим способом 

організації гумористичного дискурсу.  

В. Пропп уважає однією з норм художнього плану вимогу бути стислим і 

застерігає від помилок, яких припускаються автори гумору: «Довго утримувати 

глядача у стані сміху неможливо. Гаму почуттів, що виникають у глядача, 

необхідно урізноманітнювати… Довго можна тримати глядача у стані усмішки, 

але не сміху» [175, c. 162]. 

Виділення гумористичних текстів малих форм спричинене природою 

комічного, гумористичною тональністю, що генерується з урахуванням 
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специфіки всіх гумористичних жанрів, зумовлюється  лінгвістичними, 

культурологічними, соціальними чинниками і знаходить своє втілення в різних 

типах реалізації на основі комунікативної ситуації. Крім того, ці тексти 

сприяють досягненню гедоністичного самопочуття – відчуття крайнього 

задоволення і насолоди. 

Отже, міні-тексти гумористичного характеру творяться за вільними 

моделями, що сприяє досягненню їх основної мети – моделюванню сміхової 

реакції на комічну ситуацію. 

 

Висновки до розділу 1 

 

На основі огляду літератури, в якій досліджено питання експресивної 

модальності, лінгвістичних категорій емоційності, оцінності, емотивності та 

інтенсивності як конотативних складників експресивності, теоретичного 

осмислення поняття гумористичний дискурс, ми дійшли таких висновків, що 

слугуватимуть теоретичною базою для розв’язання завдань, поставлених у 

дослідженні. 

Лінгвістична категорія експресія має складну природу через її зв’язок із 

системою, узусом і нормою і розглядається у системі стилістичних, 

конотаційних відношень через її взаємозв’язок з поняттям модальності. Явище 

експресії корелюється з експресивністю, хоч, незважаючи на удавану 

тотожність, їхні завдання у мовленні різні. Експресія – це здатність 

підсилювати виразність, це процес інтенсифікації почуттів і настроїв мовця за 

допомогою спеціальних засобів. Експресивність є результатом вираження 

почуттів, настроїв, емоцій, тобто виступає закріпленою на мовному рівні 

інтенсифікованою виразністю. 

Запропоноване нами тлумачення експресії як прагмариторичної категорії, 

що передбачає актуалізацію якості мовного вияву завдяки конотативним 

можливостям мовних ресурсів, не суперечить традиційним поглядам, а лише 

систематизує їх і дає змогу, зробивши його базовим для подальшого 
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дослідження, аналізувати будь-який контекст, у тому числі й гумористичний 

дискурс. 

У науковій літературі питання експресивності висвітлюють у рамках 

поєднання її з емоційністю, оцінністю, емотивністю та інтенсивністю. Хоч ці 

категорії не ототожнюють, водночас наголошують, що емоційне та експресивне 

часто переплітаються в мовленні; емоційне в мові служить для вираження 

почуттів, а експресивне – для посилення виразності й образотворчості. 

Оцінність надає мовленню багатоманітних і тонких оцінно-характеристичних 

відтінків, які ускладнюють його, оцінка є компонентом експресії, але оцінна 

модальність може існувати у слові і без експресивності. Експресивність та 

емотивність співвідносяться між собою як частина та ціле, а інтенсивність 

трактують як міру експресивності. Усі перелічені категорії, а також модальність 

як одне з найбільш складних лінгвістичних понять ми розглядаємо в колі 

конотації. 

Модальність позначає відношення до висловлювання, що може 

зреалізуватися в об’єктивних формах дієслівної категорії реального-

гіпотетичного-нереального способу дії, в окремих словах широкого спектру 

смислів, а також – іншими мовними модифікаторами. Конотація, яка у 

широкому розумінні означає «співзначення», не позбавлена суб’єктивного 

ставлення, що виражається оцінним судженням, емоційною реакцією, 

інтонацією, спеціальною конструкцією, – тобто будь-яким виявом єства. 

Отож модальність доповнює між мовцем, слухачем, змістом 

висловлювання та дійсністю інтелектуальну інформацію конотативними 

обертонами. 

Огляд наукових надбань, пов’язаних із вивченням поняття «комічне», дає 

змогу розмежувати комічне і смішне, де комічне – це естетична категорія, а 

сміх може бути і «сміхом тіла» і «сміхом розуму», тобто лежить у площині 

людських виявів.  

За наявності чітко сформульованих теорій комічного, на наш погляд, 

варто зосередитися на таких, що: 1) ґрунтуються на поєднанні різних мотивів і 
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визначенні ролі суб’єкта й об’єкта у творенні комічного; 2) виділяють 

глузливий сміх, що виникає як результат виявлення окремих недоліків у житті 

людини; 3) базуються на твердженні, що в навколишньому світі є те, що 

суперечить нашому уявленню про норму; 4) в основу комічного ставлять гру зі 

смислом. 

Проаналізувавши різні концептуальні підходи до розуміння категорії 

комічного, погоджуємося з тим, що серед загальних дефініцій найбільш 

прийнятною є думка про комічне як відхилення від норми, яку розглядаємо як 

звичайний, узаконений, загальноприйнятий, обов’язковий порядок, що може 

стосуватися будь-яких суспільних, соціальних, етичних, етикетних правил. 

Оскільки категорія комічного є концептуальною основою поняття 

гумористичного дискурсу, виділимо такі основні позиції щодо останнього: 

– гумористичному дискурсу як окремому типу притаманні такі риси, як 

динамічність, відкритість, спонтанність, широка тематична і жанрова 

різноманітність; він виконує емоційно-експресивну, модально-оцінну функцію, 

реалізується на загальнокультурному тлі, орієнтований на конкретного 

адресата, має широкий спектр власне мовних ознак і створює комічний ефект; 

– гумористичний дискурс будується на основі відхилення від стандартів з 

метою викликати певний ефект; 

– проблематика гумористичного дискурсу виходить за межі лінгвістики і 

стає міждисциплінарним об’єктом вивчення, що не суперечить синергетичному 

підходу; 

– гумористичний дискурс спрямований на певну реакцію реципієнта і 

передбачає об’єднання раціонального з емоційним. 

Гумор, що за своєю природою зумовлений національним характером, 

психологією народу і його ментальними рисами, зазвичай реалізується у 

специфічних текстах малих форм, що дає змогу у спресованому вигляді за 

допомогою певних мовностилістичних засобів створити колоритний дискурс, 

розрахований на сміхову реакцію. Аналіз гумористичного дискурсу, його 
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категорій, функцій, типів і жанрів із позиції функційно-комунікативного 

підходу до мовних явищ дозволяє зробити такі висновки: 

– актуальність міні-текстів гумористичного дискурсу спричинена 

особливостями розвитку сучасної епохи та мовно-національною специфікою 

комічного. Вони набули популярності завдяки тому, що є більш гнучкою й 

одночасно менш складною в сюжетному плані формою тексту порівняно з 

великими текстами; 

– міні-тексти гумористичного дискурсу становлять собою своєрідну 

комунікативну гру, що визначається ситуацією спілкування, намірами автора, 

реакцією читача/слухача і знаходить втілення на мовно-семантичному рівні; 

– ціннісні національні концепти лежать в основі створення комічного і 

трансформуються через специфічні текстові форми і мовленнєві жанри; 

– незважаючи на те, що міні-тексти не відповідають універсальному 

набору критеріїв тексту, вони виконують інформативну, комунікативно-

прагматичну та соціально-регуляторну функції завдяки ретельно підібраним 

мовним засобам, що забезпечують цілісність, зв’язність, завершеність і 

модальність малих текстових форм; 

– міні-тексти гумористичного характеру творяться за різними моделями, 

що сприяє досягненню основної їх мети – моделюванню сміхової реакції на 

комічну ситуацію; 

– універсальними жанроутворювальними і жанрозумовлювальними 

чинниками міні-текстів гумористичного дискурсу є комунікативна мета 

(досягнення сміхового ефекту), актуальність і злободенність теми, наявність 

ситуативних контекстів, кодифікація назви в більшості випадків, тонка 

диференціація комічної тональності, використання специфічних українських 

мовних засобів, спрямованих на досягнення комічного ефекту тощо; 

– як і будь-який мовленнєвий акт, що передбачає інтенцію автора, 

гумористичний дискурс є одиницею соціолінгвальною, інтерактивною, тому 

для організації такого тексту потрібне чітке ранжування з використанням 
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специфічних мовних засобів, які будуть достатніми для гумористичної 

інтерпретації дійсності. 

Отже, вивчення значної кількості наукових праць, присвячених 

дослідженню категорій експресивності, оцінності, емоційності, модальності, а 

також теоретичної основи гумористичного дискурсу, представленого текстами 

малих форм, дає підстави стверджувати, що питання експресивно-оцінної 

модальності українського гумористичного дискурсу мало досліджене у 

вітчизняному мовознавстві і потребує більш детального опрацювання. Наше 

місце в розв’язанні поставленої проблеми полягатиме в системному описі 

способів відбору і комбінацій мовних одиниць, які набувають гумористично-

стилістичного звучання в текстах малих форм. 
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РОЗДІЛ 2 

МОВНА ПРИРОДА СТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО В 

ГУМОРИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ 

 

2.1. Методика дослідження структурно-семантичного та функційно-

стилістичного аспектів експресивності в гумористичному дискурсі й 

критерії відбору ілюстративного матеріалу 

 

У розвитку сучасної лінгвістичної науки визначальним є 

антропоцентричний підхід, а саме зосередження уваги на зв’язках мови з її 

творцем. Тому методологія як учення про принципи дослідницької діяльності в 

науці про мову «спрямована на встановлення природи мови у співвідношенні зі 

свідомістю її носіїв, соціумом, культурою, дійсністю, комунікацією, процесами 

пізнання світу, а також на формування інструментарію, засад і способів опису й 

аналізу мови та її продуктів» [184]. Методологічною основою нашої роботи є 

положення про те, що мова обслуговує всі сфери людської діяльності. 

Для проведення дослідження з питання функціювання експресивно-

оцінної модальності виражальних засобів в українському гумористичному 

дискурсі ми керувалися такими критеріями відбору емпіричного матеріалу: 

– на етапі добору емпіричного матеріалу використано метод інтуїції 

та ідентифікації для розмежування номінативної та експресивної лексики; 

– опрацьовано наявні в бібліотеках джерела; при цьому враховано 

арсенал доступних для дослідження українських авторських творів періоду 

кінця ХХ – початку ХХІ ст., які видавалися значним накладом і окреслюють 

широку географію України (34 джерела); автори відібраних текстів визнані в 

українському письменницькому середовищі, про що свідчать: 1) публікації їх 

творів у періодичній пресі; 2) окремі авторські видання; 3) розміщення 

вибраних творів у популярних зведених гумористичних збірках та альманахах; 

– методом суцільного вибирання вивчено міні-тексти гумористичного 

дискурсу, які: 
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1) концентровано передають гумористичний контекст; 

2) на сьогодні є найпопулярнішими серед тих джерел комунікації, які мають 

оцінний компонент, викривальне забарвлення, експресивну конотацію і 

підтримуються українською культурою; вони набули популярності завдяки 

тому, що є більш гнучкою й одночасно менш складною в сюжетному плані 

формою тексту порівняно з великими текстовими формами; 

3) характеризуються контекстуальністю, змістовою, комунікативною і 

структурною цілісністю, тематичною визначеністю, завершеністю, 

семантичною самодостатністю, модальністю й особливою прагматичною 

функційністю; 

4) містять соціокультурні, ментальні стереотипи; 

5) творяться за вільними моделями, що сприяє досягненню основної їх мети 

– породженню сміхової реакції на комічну ситуацію; 

– відбиралися такі малі тексти гумористичного дискурсу, в яких 

комічне створене з урахуванням специфічно відтворених мовних засобів. 

З метою вивчення закономірностей організації гумористичного дискурсу і 

з’ясування функціювання в ньому експресивних засобів різних мовних рівнів 

ми послуговувалися як традиційними, так і інноваційними методами 

дослідження, які є способом теоретичної систематизації попередньо виявленого 

матеріалу. 

Серед загальнонаукових методів використали індукцію для узагальнення 

результатів спостережень; гіпотезу як варіант розв’язання проблеми, яка 

висувається апріорно і перевіряється для підтвердження або спростування; 

аналіз, що передбачає розкладання цілого на частини з метою визначення їх 

сутнісних рис; синтез, що припускає з’єднання складників воєдино і вивчення 

їх як цілого; порівняння для встановлення схожості та розбіжності 

функціювання досліджуваних мовних одиниць. 

Дослідження ґрунтується на твердженні, що мова складається з 

упорядкованих мовних одиниць, які мають унікальний набір властивостей і 

становлять певний клас, співвідносний за певними правилами і значною 
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кількістю досліджуваних фактів. Тому одним із провідних методів дослідження 

істинності висунутих у роботі гіпотез є традиційний класичний метод – 

описовий. Він визначає класи одиниць і зв’язків, що існують між ними. 

Причому ми послуговувалися як внутрішньомовним описом (зверненням до 

типологічних закономірностей), так і позамовним, що апелює до когнітивних 

механізмів, соціальних, культурних, психічних і под. чинників. У нашому 

випадку одиницею аналізу є малі форми гумористичного дискурсу, в яких 

виділяємо мовні одиниці, що допомагають створити ефект комізму. 

Для з’ясування сильних і слабких позицій експресива в межах контексту, 

виявлення додаткових оказіонально-конотативних та образних компонентів у 

семантиці, встановлення синтаксичної позиції аналізованих слів застосовано 

інноваційний метод контекстуального аналізу, або, як називає його 

О. Селіванова, контекстуально-інтерпретаційний метод. Він «являє собою 

сукупність процедур, спрямовану на встановлення статусу тексту відносно 

інших текстів, його значимості в соціокультурному контексті, а також… 

мотивів і цілей, загального змісту, рецептивної спрямованості тексту тощо» 

[184]. Цей метод передбачає два етапи – контекстуалізацію й інтерпретацію. 

Перший етап спрямований на розкриття концепту тексту з урахуванням задуму 

автора і світогляду та свідомості читача. На основі контекстуалізації 

здійснюється інтерпретація інформації, закладеної в тексті, установлення 

авторської мети і стратегій впливу на читача. 

Серед сучасних структурних методів використано компонентний аналіз 

як метод лінгвістичного вивчення смислу слів. Він дає змогу дослідити всі 

нюанси значення у процесі його розвитку, а отже, здійснити найбільш 

багатогранний аналіз семантичного складу експресива. Перевагою методу 

компонентного аналізу є те, що він дозволяє виявити так звані «потенційні 

семи», врахувати семантичні нюанси мовного, а також ментального характеру. 

Для визначення частоти вживання тієї чи тієї мовностилістичної 

категорії, яка саме і створює гумористичний ефект досліджуваного дискурсу, 

ми застосували метод кількісних підрахунків. 
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2.2. Ментальні риси українців у контексті гумористичного дискурсу 

 

Основу сміхової культури створює національна специфіка ментальності, 

яка базується на духовності, віруваннях, народних символах, що втілюються в 

національній мові та невербальній поведінці.  

Мова була і залишається ознакою людського буття і водночас 

домінантою національної ідентичності. Цю думку, що вже стала традиційною, 

чи не вперше висловив німецький гуманіст Вільгельм фон Гумбольдт (1767-

1835), який писав: «Мова – це не просто, як заведено говорити, відбиток ідей 

народу…; мова – це об’єднана духовна енергія народу… Мова завжди втілює в 

собі своєрідність цілого народу…» [67, с. 348-349]. 

Саме мова визначає особливості національного характеру, що є 

сукупністю типових, стійких рис, які притаманні нації і сформувалися в ході 

історичного, соціально-економічного і духовного розвитку. Ці риси мають свою 

специфіку і міру вияву в кожнім народі. Поняття національного характеру тісно 

пов’язане з поняттям ментальності, що визначає досвід і поведінку етносів, 

способи сприйняття ними навколишнього світу. 

Серед специфічних особливостей побудови української сім’ї виділяють 

«матріархальний стиль родинного життя» [227, с. 29]. Жінку змальовано більш 

темпераментною, завзятою, вольовою, раціональною і прагматичною порівняно 

з чоловіком. Вона – охоронець сімейного вогнища. Саме такий сімейний уклад 

змальовано у гуморесці Є. Васильченка «Хазяїн»: 

Хтось Платона взяв на глум –  

В домі жінка верховодить! 

Тож Платон хильнув та входить 

У свій дім, та зводить шум: 

– Хто хазяїн тут, питаю?! 

Тиша. 

– Хто?! – ногою – «туп»! 

Ні гу-гу. 
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– Так хто це знає?! 

Тут ввійшла дружина. Л-л-луп! 

По потилиці. Та міцно 

Зацідила кулаком. 

І хазяїн так беркицьнув,  

Що отямивсь під столом. 

– Ти д-диви, яка п-пихата! 

Вже не можна й з-запитати! [33, с. 153]. 

Для підсилення комічного ефекту автор використовує звукосимволізми (у 

словах хтось, верховодить, хильнув, входить повторення звука [х] наповнює 

контекст іронічно-напруженим планом), емфатичне розтягування звука (л-л-луп, 

д-диви, п-пихата, з-запитати) для інтенсифікації дії чи передачі внутрішнього 

тривожного стану персонажа, оказіональне дієслово беркицьнув (у значенні 

«впав») та дієслівні вигуки туп і л-л-луп з відтінком звуконаслідування 

дієслівних словосполучень тупати ногами і лупати очима. Такий симбіоз 

емоційно-експресивних явищ української фонетики допомагає автору передати 

психологічний стан чоловіка в сім’ї, де заправляє всім жінка, ментальне 

сприйняття ситуації героями.  

Не менш показовою є усмішка Г. Єлишевича з промовистою назвою 

«Сімейна драма»: 

У куми кума питає 

– Ти чого така сумна? 

Мабуть, твій не просихає 

Від горілки та вина? 

– Що ти, що ти! Вже півроку, 

Як із цим покінчив Гриць. 

– А, то маєш, знать, мороку, 

Бо вчаща до молодиць – 

– Гріх тобі таке казати – 

Зроду «в гречку» не стрибав! 
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– Мо’, рибалка він завзятий? 

– Вчора вудку порубав! 

– То чого ж тобі журитись? – 

Здивувалася кума. 

– Бо тепер, щоб з ним сваритись, 

В мене приводу нема! [80, с. 35]. 

Типова родинна ситуація в типовій українській сім’ї, коли жінка сварить 

чоловіка, тепер не має підґрунтя (немає приводу для сварок). Комізм 

досягається завдяки вдало побудованому діалогічному мовленню між двома 

жінками: одна перераховує ймовірні варіанти причини суму своєї куми, інша 

відкидає усі запропоновані домисли і доходить висновку, що немає за що 

сварити чоловіка, оскільки його поведінка ідеальна. Свою сварливу натуру 

важко вгамувати, тому і сумує. 

Родинні сварки зазвичай не дивують односельців, бо така ситуація є 

зрозумілою і близькою кожному, про що свідчить інший приклад: 

М. Білецький. Поскаржилася 

Ледь прибігла в міліцію 

Жінка 

Й розридалась: 

– Побив мене мій чоловік, 

Ледве врятувалась! – 

А начальник: 

– Заспокойтесь… 

Я візьмусь за нього! 

Де він, дома? 

– Ні… забрала 

«Швидка допомога»! [18, с. 49]. 

Матріархальний уклад української родини проявляється і на рівні 

взаємостосунків між іншими членами родини (теща – зять, невістка – 
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свекруха, батьки – діти і под.). Підтвердженням цьому є народна усмішка з 

подібною назвою – «Хазяїн»: 

Жаліється Іван Миколі: 

– Порадь, що робити. Жінка і теща крутять мною, як циган сонцем. 

Той радить: 

– Прийди додому та кулаком по столу: «Я тут хазяїн…» 

Іван так і зробив. А теща його у вухо. 

Бідний Іван сховався під стіл. 

Аж ось і Микола на поріг: 

– О, а чого то Іван під столом? 

Теща відповідає: 

– А він у нас хазяїн: де хоче, там і сидить… [37, с. 293]. 

Перевага жінки над чоловіком у сім’ї передається висловом крутить як 

циган сонцем, що означає ’дуже сильно або вправно’ [195, с. 757], а також 

складним безсполучниковим реченням він у нас хазяїн: де хоче, там і сидить, 

ужитим у переносному значенні, де у другій частині пояснюється, хто в домі 

хазяїн. А оскільки цей хазяїн сидить під столом – місцем, відведеним йому 

тещею і жінкою, то ситуація виглядає занадто комічною. 

Домінування почуттів над інтелектом і волею – одна з характерологічних 

рис менталітету українців, яка пояснюється емоційною наповненістю життя. 

Експансивність проявляється в несталому настрої: емоції як швидко 

запалюються, так і швидко згасають. З ними пов’язують оптимізм та песимізм 

представників української нації, які транспонуються на миттєве перетворення 

гніву на милість, любові на ненависть, приязні на сухість, доброзичливості на 

нещирість тощо. Ця емоційність, яка полягає в «нетрадиційній логіці образів і 

почуттів, … розмитості норм, законів, етичних принципів, в імпульсивності …» 

[77, с. 9-10], нерідко переноситься на родинні або міжособистісні стосунки, стає 

невичерпним джерелом для породження комічних історій, як-от усмішка 

М. Савчука «Свої гроші»: Прийшов дорослий син до батька позичати гроші. А 

батько питає:  
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– І коли вже у тебе, сину, будуть свої гроші? 

– Як ви дасте! – відповів син [180, с. 12]. 

Комічність ситуації, побудована на неоднозначному розумінні героями 

значення вислову свої гроші (для дорослого сина це гроші, що належать йому, 

тобто якими він може користатися незалежно від джерела прибутку; для батька 

– самостійно зароблені кошти, що є результатом власної праці), породжена 

неправильним вихованням в українських родинах дітей, коли батьки не 

привчають їх заробляти на хліб самостійно. Причому позичати гроші 

передбачає протилежну, обов’язково необхідну дію – віддавати (’повертати 

назад позичене, взяте в тимчасове користування’ [194, Т. 1, с. 574]), а репліка 

сина Як ви дасте! (дієслово давати має антонімічний відповідник брати – 

’одержувати у своє користування’ [194, Т. 1, с. 228]) свідчить про те, що 

віддавати гроші він не збирається. На мовному рівні гумористичний ефект 

побудований на основі зближення семантично близьких, але не абсолютних 

антонімічних пар: позичати – віддавати, давати – брати. 

Про надмірну, інколи невиправдану емоційність, що межує з 

нерозважливістю, свідчить такий текст: Хто такий оптиміст? Це людина, яка 

на останні гроші купує гаманець [180, с. 211]. Цей іронізм яскраво підкреслює 

таку ментальну рису українця, як ексцентричність, яка інколи допомагає 

людині проявляти нестандартність мислення, креативність, нестримний 

оптимізм. Хоча в деяких випадках така неприборкана емоційність, нестримна 

ексцентричність може призвести і до ситуацій, подібних тій, в яку потрапляє 

герой гуморески Є. Васильченка «Потягла»: 

– Віталію! Чого сумуєш? 

– Одержав премію… 

– Ти ба! 

Радіти треба! Чуєш? 

– Чую! 

А що, я не радів хіба? 

Ми вчора всі гуртом раділи 
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І так, сердечну, «замочили», 

Що потягла тоді вона 

На дно й зарплату, сатана! [33, с. 93]. 

Поряд з емоційністю, відкритістю дослідники відзначають релігійність 

українців як неодмінний компонент національної свідомості. Хоч українська 

історія сповнена трагічних сторінок, люди завжди шукали порятунку, 

підтримки у Бога, але і ця, інтимна, сфера духовного життя піддавалась 

висміюванню, глузуванню. Висока емоційність, яка переплітається з 

очікуванням справедливості у стані власної безпорадності, призводить до 

розвитку посиленої фантазії. Наприклад: Я вже знаю добре та гаразд, що в 

царство небесне мене не пустять, у пекло теж не потрапиш, бо й з чортами я 

глека розбив. Сидітиму я на тім світі десь під вербою між пеклом та 

царством небесним, повішавши на вербі всі свої гріхи… [41, Т. 2, с. 168].  

Цей уривок з усмішки Остапа Вишні свідчить, що українці не 

відокремлювали себе від релігії, вона була і є невід’ємним чинником їх життя. 

Комплекс меншовартості, побоювання скривдження призводить до пошуків 

заступництва позаземних сил і створює ґрунт для вчення про страждання на 

землі і про рай у потойбічному світі. Текст інтенсифікований ментально 

маркованими фразеологічними зрощеннями розбити глека, повиснути на 

гілляці (на вербі) та крилатим висловом царство небесне, що роблять мовлення 

емоційно-виразним і образним. 

Образи чорта (дідька, сатани) та ангела супроводжують людину, є 

мірилом того, як треба жити на землі, тими силами, яким українець довіряє себе 

і свою долю і з покорою приймає всі страждання: 

М. Петренко. Нечиста поміч 

Видно, що в недобру пору 

Видирався Гриць на гору: 

Навіть ангели і ті 

Рили ями на путі. 
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А коли з гори котився –  

Світ на краще відмінився: 

Всяк поміг би в ту хвилину –  

Навіть чорт штовхав у спину!.. [161, с. 116]. 

У цьому випадку образи ангела і чорта є засобом виправдання людських 

життєвих негараздів, неуспішної кар’єри чи нещасливої людської долі. Іронія 

породжена різким протиставленням антагоністичних образів, що споконвіків 

уособлюють праведні і грішні вчинки українців. 

Релігійність українців природня, безпосередня і не мотивована сталими 

богословськими системами. Вона може стати засобом для висміювання 

людських недоліків, вад у характері, наприклад, для засудження сварливих 

жінок, які найчастіше, вважаючи себе вірянами, не зважають на заповіді 

Господні: Ні в пеклі, ні в раю їй місця, бач, нема – пересварилась з усіма [180, 

с. 99]. Текст побудований на контрастному зіставленні антонімічних понять 

пекло – рай, які є неодмінним пристанищем людини після смерті, проте 

сварлива жінка – небажаний гість навіть у потойбічному світі, незважаючи на 

удавану побожність. 

Вірування зумовило появу такої особливої риси в українській 

ментальності, як інтровертність, що пов’язано зі схильністю до поглиблених 

духовно-моральних пошуків, з домінуванням минулого над майбутнім, навіть із 

занадто інтенсифікованим, ностальгічним заглибленням у спогади з минулого 

життя. Так з плином часу, з розвитком суспільства змінюються моральні 

принципи і настанови українців. Це об’єктивний процес, проте він не завжди 

має позитивні наслідки. Показовою є гумореска І. Калениченка «Міняються 

традиції»:  

– Ти говориш – тепер, тепер… Хе! Он колись було… Ну взяти б хоча 

виховання. Іде, скажімо, молодий чоловік. Як оце ти. І йому назустріч – 

старий. Ну хоча б, як я. Так він обов’язково було, вітаючись, вклониться і 

шапку зніме. А тепер… Просуне й не муркне. 
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– Е, неправда ваша! Тепер майже так само… Іде молодий чоловік, 

зустріне поважну людину, зніме шапку з неї і гайда… [180, с. 371]. 

Моральна деградація окремих представників суспільства, які нехтують 

традиціями, що мають тисячолітню історію, стають предметом висміювання і 

змушують замислитися над тими пріоритетами, які українець вибудовує у 

власному моральному концепті. Комічний ефект створюється завдяки 

поєднанню мовних засобів різних рівнів – парцельованих речень, вигуків, 

повторів, антонімічних слів і полісемантичного словосполучення знімати 

шапку з протилежними емоційно-експресивними значеннями: «вшановувати» і 

«обкрадати». 

На тлі української інтровертності водночас із виразною обрядовістю, 

сприйняттям релігії як невід’ємного складника людського існування 

розвиваються такі риси, як занурення у свій внутрішній світ і свої почування, 

«копання» у своїх душевних протиріччях, що призводить до пошуків не істини, 

а власної правди: 

Колись було… І нині ще трапляється, 

Й ніхто не знає, як воно виходить: 

Там, де маленький грішник попадається, 

Великому із рук частенько сходить [64, с. 23].  

Різне світосприйняття, морально-етичне виховання часто породжує 

непорозуміння між людьми: Ситий не розуміє голодного. Здоровий не розуміє 

хворого, а той, хто має міцну будову тіла, не відає болів і переживань того, в 

кого ноги, як дві вузлуваті тички, груди запалися, мов невикисла паляниця, й 

руки висять, наче батоги… [74, с. 9]. 

Українці уміють сміятися й з речей серйозних. Вони не тільки кепкують 

один з одного, сприймаючи жарти доброзичливо, без образ, але й самокритичні, 

здатні іронізувати, насміхатися із себе. Вміння визнавати свої помилки, бачити 

й аналізувати свої недоліки – риса, що допомагає українцям переборювати 

труднощі життя. 
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Самокритичне 

Я дурня дурнем обізвав –  

І викликав потік обурень: 

На мене дурень в суд подав, 

Щоб довести, що він – не дурень. 

Наклав на мене штраф суддя, –  

Але ж чи варто ображатись? 

Хіба ж не дурень, справді, я, 

Що з дурнем дурість мав зв’язатись [180, с. 208]. 

Такий складник українського менталітету, як кордоцентризм, природньо 

пов’язаний зі здатністю людини налаштовуватися на свій внутрішній світ 

(інтровертністю) та протиставленням своїх інтересів інтересам спільноти 

(індивідуалізмом). Кордоцентризм змушує українців діяти за покликом серця, 

надавати перевагу духу перед душею і тілом, що цілком відповідає біблійним 

настановам. Така світоглядна парадигма спонукає людину миритися із власною 

долею (наприклад, із контексту: Йому всміхнулася гірка доля [118, с. 22]). Це 

зумовлює втечу від реального життя в «життя душі», як стверджує культуролог 

М. Шлемкевич, спонукає до роздумів над питаннями добра і зла, гарного і 

поганого, суспільно необхідного і нераціонального. Індивідуалізм стосується 

насамперед питань особистісного характеру, як-от: виховання дітей, ледарства, 

подружньої зради та інших важливих для людини речей. Як приклад, наведемо 

мініатюру П. Гришка «Слухняна донька»: 

Малою чула – і не раз! – Орися: 

– Та сядь! 

– Вода холодна! Не берися! 

Їй нині двадцять. Знає моду. 

І все. Сидить – ні за холодну воду [64, с. 36]. 

Прості односкладні, неповні, окличні спонукальні речення – таке 

поєднання створює напругу ситуації, що, звичайно ж, не може не зустріти 

суспільного осуду. Експресивні синтаксичні засоби посилюються вживанням 
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скороченого фразеологізму не братися ні за холодну воду (’нічого не робити’ 

[194, Т. 1, с. 716]), що узагальнює створений морально-етичний прецедент. 

Щирі стосунки, згідно з якими живе українець, поглиблюють, зміцнюють 

родинні зв’язки, приятелювання, шлюб, дружбу. Так народжуються промовисті 

афоризми на тему родинної моралі, як-от: В подружжі треба вміти не тільки 

дослухатися, але й недочувати [180, с. 45]; Сказав правду – виправдайся! [180, 

с. 245]; Найбільш щасливе родинне життя веде бездітний вдівець [180, с. 283]; 

– Чим він прославив чесний рід?.. – В роду це перший дармоїд! [102, с. 121] і 

под.  

Інколи порушення встановлених моральних правил спричинюються 

суспільними обставинами: Така у нас ідилічна вкраїнська картина: на пенсію 

діда й баби живе вся родина [180, с. 377].  

Будь-які відхилення від етичних норм моралі піддаються висміюванню. 

Наприклад: 

П. Глазовий. Нікчемна посада 

Про невдаху-чоловіка 

Розказує дама: 

– Працював він у швейторзі 

На посаді зама. 

То лавсани, то перлони 

Діставав щоразу. 

А тепер він перевівся 

На книжкову базу. 

Там, звичайно, ні перлону 

Нема, ні лавсана. 

Припер тільки позавчора 

Купу Мопассана [53, с. 79]. 

Звичка красти настільки вкоренилася у свідомості деяких представників 

нації, що інколи вони втрачають почуття міри, раціональності вчинків. Тому 

хабарництво, здирництво, ненажерливість стають тими вадами, за які людину 
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засуджують не тільки в суспільстві, а навіть у колі близьких і рідних. Гумор 

створений на лексичному рівні: метонімічне перенесення значення (лавсани, 

перлони, купа Мопассана) має узагальнюваний характер і вживається для 

підкреслення міри награбованого. 

Розкрадання державного майна, хабарництво завжди знаходило осуд у 

суспільстві, це незмінні характеристики нашого життя впродовж багаторічної 

історії, які важко долаються, бо просякли у саме серце української людини 

(Крадуть складами, а складу злочину нема! [180, с. 224]; Зник мед з колгоспної 

комори: Бували часто ревізори [64, с. 27]; Іван Хомич – колгоспний комірник – 

Ще здавна філософствувати звик: «На світі все відносне, як відомо…» Взяв 

торбу сала і … відніс додому! [18, с. 29]). 

Найбільшу цінність для українця має сім’я. Усе, чим займається людина і 

чому підпорядковані її думки і мрії, полягає в налагодженні сімейних 

стосунків, покращенні добробуту. Навіть напружені взаємовідносини між 

чоловіком і жінкою не є причиною розлучень. Це підтверджує думку про 

терплячість і мудрість українців. Для прикладу наведемо гумореску 

М. Петренка «Сімейна метаморфоза»: 

В метаморфози дивні лиця: 

Муж – ангел, жінка – ангелиця, 

А разом муж цей і жона –  

Одна, як кажуть, сатана… [161, с. 83]. 

Український народ відзначається толерантністю. Ця форма 

самовираження українців пов’язана зі здатністю сприймати думки інших без 

агресії, з повагою, з бажанням знайти спільну мову навіть у розв’язанні 

найгостріших життєвих ситуацій. В основі толерантності українця лежить 

відчуття рівності, прийняття духовних цінностей і світоглядних переконань 

інших людей. Проте українська толерантність здатна переростати у 

всетерплячість, що, з одного боку, є своєрідним захистом своєї безпеки, з 

іншого, робить людину сердобольною, чутливою до чужого горя. Особливо 

красномовним є сучасний гумористичний дискурс, пов’язаний із болючою 
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темою пенсійного забезпечення: Ніщо старість не робить такою сумною, як 

смішна пенсія [180, с. 383]. 

Селянськість є рисою, що передає стиль життя українців, пояснює їх 

орієнтацію на такі важливі для людини речі, як зв’язок із землею, природою, 

сентиментальне ставлення до світу, почуття власної гідності, впевненості у 

своїх силах. Саме селянськістю пояснюються такі ментальні риси, як 

консерватизм, поміркованість, працелюбність, завзятість, упертість.  

Чи не найкращим представником гумористичного цеху в царині 

селянської тематики є Остап Вишня. У його інтерпретації село – це така собі 

територія, а на тій території хати, хліви, льохи й церква… Поміж тими 

хатами вулички… У хатах і на вуличках населення, у хлівах худоба… У льохах 

нема нічого, бо давно вже все поїли… На церкві хрест, а на хресті галка… 

Хрест – золотий, а по позолоті по тій – купочки біленькі, то птиця господня 

антирелігійну пропаганду робить… [41, Т. 2, с. 19]. 

Українці настільки працелюбний народ, що їх завзятість до праці і 

витривалість можна порівняти хіба що з витримкою і працьовитістю коня чи 

вола. Ці зоосемізми є невід’ємним ментальним елементом української лексики і 

однією з найпродуктивніших лексем у гумористичному контексті. Наприклад: 

М. Савчук. Ми – на третьому місці 

– Куме, ви чули, що ми, українці, за працелюбністю не на першому місці у 

світі? 

– Хіба? Та ж усім відомо, що ми – найроботяща нація! 

– Але тепер доведено, шо ми на третьому місці. 

– А хто на першому і другому? 

– На першому – кінь, а на другому – віл [180, с. 63]. 

Тож не дивно, що саме через концепти «кінь» і «віл» авторові вдається 

прирівняти українців до представників найпрацьовитішої частини світу. 

Родинні зв’язки, орієнтація на малий гурт є запорукою комфортного 

життя українців. Саме в родинному оточенні людина здатна розкрити, 

реалізувати свої прагнення, знайти взаєморозуміння. Потреба схвального 
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відгуку за сумлінну, старанну працю, відповідальне ставлення за доручену 

справу реалізуються через міцні й відкриті стосунки в родині. Засудження 

порушень моралі в сучасному світі, що віками сповідувалась в українській 

родині, – один із головних мотивів створення комічних ситуацій.  

П. Глазовий. От колись були дівчата! 

Дорікає дід онучці: 

– Дивні нині діти. 

Вже дівчата розучились  

Навіть червоніти. 

А колись були, голубко, 

Дуже соромливі. 

Скажеш слово – червоніли, 

Як той мак на ниві. 

Тут онука аж руками 

Вдарила об поли: 

– Я, дідусю, уявляю, 

Що ви їм мололи! [54, с. 62]. 

Такі розбіжності у поведінці і, найголовніше, світоглядних переконаннях 

представників різних поколінь щодо моралі, стосунків між представниками 

різної статі породжують кумедні ситуації, що стають предметом 

гумористичного змалювання. 

Українці – нація дотепна, уміє поглузувати з себе. Про важливість цієї 

риси в народі відомий давньогрецький філософ Плутарх сказав: «…слово чи 

жарт краще розкривають вдачу людини, ніж битви з десятками тисяч убитих, 

командування величезними військами та облоги» [165, с. 126].  

Влучно про український гумор висловився Остап Вишня: 

«Гумор…Сатира…Наш замічательний народ. Од його ми народ дотепний. 

Веселий. Мудрий. Я бачу свій народ, як він, ухмиляючись в уса, дивиться на 

тебе лукавими своїми очима і «зничтожає» тебе» [41, Т. 4, с. 438]. 
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Гумор – невід’ємна частина побуту й культури нашого народу. Гумор 

допомагає людині долати труднощі життя, розслабитися, відпочити після 

тяжкої праці, турбот і тривог, повертає сили, заряджає позитивною енергією і 

вчить оптимістично сприймати факти навколишньої дійсності. Почуття гумору 

тією чи іншою мірою притаманне кожній людині. Навіть звичайні побутові 

ситуації супроводжуються глузуванням і гумористичним ставленням як до 

себе, так і до навколишніх. Яскравим прикладом може слугувати гумореска 

«Без вас»: 

До магазину заходить чоловік і просить: 

– Дайте мені, будь ласка, пляшку мінеральної води. 

Продавчиня: 

– З собою? 

Чоловік: 

– Без вас [219, с. 416]. 

Чоловік глузує із продавчині, навмисне неправильно використовуючи 

займенники, плутаючи «себе» і «ви» («вас»), чим створює розбіжності в 

розумінні ситуації. 

Або усмішка І. Ярича «Чим годуєш?»: 

– Параню, ти чим своїх свиней годуєш? 

– А тобі що? 

– Та я також хочу так схуднути [180, с. 221]. 

Жінка сміється над іншою, що та погано годує свою свиню, тому тварина 

так схудла. Водночас створюється ситуація самоіронії, бо героїня, насамперед, 

свідомо чи несвідомо, сміється саме з того, що має зайву вагу, порівнюючи себе 

при цьому зі свинею. 

Джерелом комічного, як правило, є якась невідповідність, життєва 

суперечність, наприклад, між метою і засобами її досягнення, формою і 

змістом, діями й обставинами. Сміючись із чогось, ми немовби підносимося над 

визначеними суперечностями, долаємо їх. 



69 
 

Українці сміються із себе в будь-яких ситуаціях, навіть, здавалося б, у 

тих, що мали б породити почуття відчаю і розчарування через суспільні, 

системоутворювальні прорахунки. І в цьому сміхові проявляється їх 

самокритичність і незламність. Свідченням цьому є неохронізм М. Левицького: 

Те, що Захід пройшов за п’ятдесят років, нам вдалося проговорити за якихось 

десять [92, с. 193]. Іронія створена шляхом акцентуалізації на імітації руху, 

пустомельстві, а не на прогресивному поступові. Ще одне підтвердження 

оптимізму нації: Совість інколи можна розбудити тільки вибухом сміху [37, 

с. 333]. 

У багатовіковій боротьбі за свою національну гідність український народ 

виявляв не лише героїзм та волю до перемоги, а й розвинув критичне 

світосприйняття. Постійні зрушення в соціально-політичному, економічному 

житті народу зумовили національну специфіку гумору. Норми і цінності, 

вироблені упродовж багатолітньої історії розвитку української нації, змістовно 

втілені в етнічну ментальність. Недотримання цих норм і правил викликає осуд 

суспільства.  

Серед основних сповідуваних українцями правил особливо виділяються 

ті, що стосуються чесності у ставленні до праці, порядності, дотриманні 

соціальної справедливості. Порушення цих правил часто стає предметом 

різкого висміювання, іронії, навіть сарказму: Коли громив партапарат, Він був 

запеклий демократ. А сам пробився в апарат – Тепер запеклий бюрократ! [81, 

с. 27]; Немов та квочка на яйці, Сидить, дрімає на стільці, Підперши голову 

кудлату. Гляди – і висидить… зарплату [37, с. 339]; Лежить тут автор 

анонімок, Тому відсутні підпис й знімок [180, с. 293]; За многолітнє 

словоблуддя – Воздвигнуть бронзове погруддя [180, с. 257]. 

Бюрократ в українській культурі, на відміну від європейської, 

асоціюється з хабарництвом, здирництвом, знущанням над простою людиною. 

Не залишаються поза увагою ті, хто намагається нечесним шляхом заволодіти 

державним майном: 
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М. Петренко. Дійна корова 

Намарно не чекайте молока,  

В пустий бідон не заглядайте мрійно, 

Коли завферми способу шука 

Зробити з ферми що? 

– Корову дійну [161, с. 38]. 

Самосвідомість, здатність до самоконтролю, самоорганізації, самооцінки, 

що регулюється суспільними моральними настановами, – це благородна якість 

українця поряд із честю, гідністю, добротою, справедливістю, порядністю, які 

разом становлять надійний етичний фундамент особистості. Та окремі 

представники нації нехтують цією важливою моральною настановою, що 

призводить до деградації не тільки особистості, але й суспільства загалом. «Ми 

часто кажемо: «Його совість гризе», «Його заїдає совість»… Ви собі 

уявляєте, що було б, коли б совість справді зуби мала? Запевняю вас, що ми 

давно вже поховали б багатьох своїх найближчих друзів», – зауважує 

Ф. Маківчук у гуморесці-роздумі «Чи має совість зуби?» [180, с. 209]. 

Отже, гумор є відображенням долі народу, змальовує його побут, історію, 

звичаї, традиції, у ньому втілюються основні ментальні риси нації. Почуття 

гумору – індивідуальна риса людини, проте існують і окремі особливості 

національного гумору, притаманні українській ментальності. «Самобутній 

український гумор – соковитий, незлобливий, закорінений у фольклорі, побуті, 

особливостях сільського життя, схильний до жартівливого сміху, здатний часом 

переростати у вбивчий для недругів «гомеричний регіт»…» [57, с. 131]. 

Усе вищезазначене формує поняття «українськість», яке ми позбавляємо 

додаткової конотації і будемо вживати як нейтральне слово на позначення 

таких притаманних представникові українського суспільства рис і ознак, як 

національна самобутність, народна специфічність, етнічно зумовлена 

своєрідність, про що писала А. Євграфова [77, с. 5-10]. 

Саме поняття «українськість», хоч і не є термінологічним, оскільки несе в 

собі присмак суб’єктивної модальності, варто сприймати як характеристику 
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всього народу, який у довготривалій боротьбі за національну ідентичність 

розвинув критичне світосприйняття, систему моральних норм і цінностей, що 

виражаються в різних формах людських взаємин, у ставленні людини до 

природи, у національному темпераменті та характері, у його мові. 

 

2.3. Мовний контраст як засіб створення експресії в гумористичному 

дискурсі 

 

Природа гумору корелюється із протиставленням кількох частин буття, 

при цьому гумор може бути пов’язаний як із зовнішнім проявом (гумор 

положень, ситуацій), так і мати вербальне наповнення. 

Проаналізуємо мовний аспект гумористичного контексту, хоча для 

дискурсивного підходу важливими залишаються й інші чинники його 

формування. 

Лексичний склад, будучи системно організованим ярусом мови, 

залишається найбільш вивченим із погляду зв’язків, пересікань, об’єднань у 

тематичні групи тощо, тоді як наявні лексичні одиниці можуть 

протиставлятися, синонімізуватися, входити в антонімічні пари – тобто 

демонструвати зв’язки різної ментальної природи. У цьому ракурсі варто 

актуалізувати мовні контрасти у функційному аспекті. Такий підхід, з одного 

боку, оцінюємо як актуальний для лінгвістичної прагматики, а з іншого – як 

традиційний, бо дозволяє об’єднати слово і думку. 

Контраст будемо кваліфікувати як сукупність зв’язків і взаємовідношень 

мовних одиниць різних рівнів, що ґрунтуються на протиріччях. 

У лінгвістичній науці питання мовних контрастів виникло давно, особливе 

місце ця проблема посідає у працях зарубіжних мовознавців (М. Раффатера, 

А. Мартіне, Р. Якобсона та ін.). Значну увагу цьому лінгвістичному явищу 

приділяли О. Ахманова, Н. Купіна, В. Одинцов та ін. Не залишили поза увагою 

питання існування цієї лінгвостилістичної категорії й українські мовознавці. 
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Особливе місце мовному контрасту відведено у дослідженнях В. Ковальова, 

В. Русанівського, О. Тодор, В. Чабаненка й ін.  

Контраст у сучасній лінгвістичній науці кваліфікують як спосіб вираження 

відношень зіставлення і протиставлення. Структурно-семантичні ознаки 

контрасту полягають у тому, що в його організації неодмінно беруть участь 

парні компоненти. Саме їх наявність надає контрасту структурної 

симетричності. Основний засіб вираження контрасту – його підвищена 

інтенсивність звучання, оскільки контраст не виражається окремо, а з’єднується 

з комунікативними значеннями, що утворюють мовні акти.  

Лексикографічні джерела свідчать про розмаїтий характер дефініцій 

контрасту. Зокрема, О. Селіванова кваліфікує його як композиційно-

стилістичний принцип розгортання мовлення, як динамічне протиставляння 

двох змістовно-логічних планів оповіді [182, с. 256]. 

У «Словнику лінгвістичних термінів» О. Ахманової подано таке 

визначення поняття «контраст»: взаємне протиставлення синтагматично 

супротилежних одиниць; (протиставлення) фігура мови, яка складається з 

антонімічності лексико-фразеологічних, фонетичних та граматичних одиниць, 

що виражають контрастне сприйняття дійсності митцем (чорний вечір; білий 

сніг; він стверджував, заперечуючи) [9, с. 207].  

Мовний контраст у лінгвістиці розглядають різнобічно, з погляду 

змістових меж, про що пише І. Арнольд: «Змістові межі контрасту можуть бути 

різними: від словосполучення – речення – надфразової єдності – до тексту. 

Причому в сучасному мовознавстві не визначено чітких меж між лінгвістичним 

і стилістичним контекстом контрасту. Так, стилістичний контекст контрасту 

охоплює кілька мовних рівнів, створює ієрархію форм і смислів через 

домінувальну роль контрастної семантики, впорядковує й організовує текст» [5, 

с. 270]. Про полісемантичний характер явища контрасту як семантико-

функційної категорії тексту свідчать дефініції, з яких стає зрозумілим, що 

термін «контраст» є складним міждисциплінарним поняттям, лінгвістичний 

зміст якого «не може бути повним і адекватним без розгляду його логіко-
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філософської основи, яку становлять поняття «опозиції», «протиставлення» [61, 

с. 86]. 

Для В. Чабаненка лінгвостилістичні контрасти значною мірою визначають 

специфіку літературної мови. Він відносить мовні контрасти до лінгвістичних 

засобів, які роблять мовлення інтенсивно виразним. Як зазначає мовознавець, 

мовна система «немислима без протиставлюваності її складових частин. Але 

протиставлювання (чи контрастування) елементів мовної системи є водночас і 

формою їх взаємозв’язку» [229, с. 13]. Широке використання мовних контрастів 

свідчить про тенденцію до поєднання непоєднуваних понять, про загострене 

авторське сприйняття дійсності, спричинене пошуками експресивних засобів 

вислову з метою пошуку якості, виражально-зображальних можливостей, 

стилістичної вагомості досліджуваного поняття. [229, с. 14]. 

Семантизація слів «контраст», «протиставлення», «опозиційність», 

«колізія» дозволяє припустити, що ці слова якщо не абсолютні еквіваленти, то 

члени одного синонімічного ряду, домінантами якого є поняття 

«протилежність», «полярність», «розбіжність». По суті, комічне, загалом, 

гумористичне створюється на основі контрасту, про що пише Б. Пришва у 

монографії «Засоби гумору в творах Остапа Вишні»: «Комічне ґрунтується на 

контрастах, які утворюються внаслідок невідповідності явища звичним нормам. 

Зміни, порушення, що їх зазнало явище (внаслідок яких воно не відповідає 

усталеним нормам), не завдають йому якоїсь вагомої шкоди, а є легкими, 

незначними. Це й становить істинну природу комічного…» [172, с. 5]. 

Можливо, не варто було б синонімізувати «контрастний» з «відхиленням 

від норми», оскільки в основі контрасту лежить розбіжність як така, як 

універсальне розуміння протилежності будь-чого будь-чому на основі 

ментальних порівнянь, а нормативність стандартизує одне явище, що 

кваліфікується як правильне, яке схвалюється всіма, принаймні певною групою 

осіб, які «уповноважені» висловлювати оцінку явища. 

Б. Пришва пропонує виділяти ситуаційні, словесні та словесно-ситуаційні 

контрасти. У цій класифікації враховано, з одного боку, реальну ситуацію, 
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подієві деталі, а з іншого – суто мовні можливості, що й зафіксовано в самих 

рубриках. 

Мовні контрасти, на думку В. Чабаненка, «виявляються в протиставленні, 

зіставленні та зіткненні головним чином різнопідсистемних (різностильових), 

різносистемних і логічно, семантично та структурно різнопланових або 

корелятивних одиниць» [229, с. 16]. 

Для гумористичних текстів найбільш характерним є використання 

нерівноправних різностильових зіткнень, які створюють особливо потужну 

експресію. Це, по-перше, контрастування термінологічної, поетичної, офіційно-

ділової, публіцистичної лексики; а по-друге, розмовно-просторічної. 

Наприклад, чотиривірш П. Осадчука із циклу «Арена політичного ліцедійства»: 

Перш ніж канути в Лету, 

Що ж натворили вони? 

Хотіли накласти вето, 

А наклали в штани [92, с. 251].  

У гумористичному тексті задіяно три сталих вислови: канути в Лету – 

крилатий вислів зі значенням ’забутися’ [194, Т. 4, с. 90]; накласти вето – 

’остаточна чи умовна заборона, яку накладає верховна державна влада на 

рішення нижчого органу’ [194, Т. 1, с. 344]; накласти в штани – калька рос. 

приказки, що означає жартівливо-іронічне ’сильно перелякатися’ [145, с. 757]. 

Загальне враження побудоване на використанні стилістичної різноплановості: 

книжного, офіційно-ділового і зниженого словосполучень. Цей дисонанс і 

утворює гумористичний ефект. Кумулятивне використання стійких висловів 

для характеристики сучасного політичного процесу робить мовлення гнучким, 

образним, оцінним, викривальним та іронічним, що посилюється 

метафоричною назвою циклу. 

Або: Верещить на возі порося, пришнуроване до драбини 

мотузкою…Сірпається, бідолашне, і не знає, що воно вже сьогодні не звичайне 

порося, а об’єкт домашнього бюджету… [41, Т. 2, с. 69].  
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Різностильовий контраст, на думку В. Чабаненка, «стилістично і 

структурно цементує вислів…, розширює його емоційну палітру, породжує 

його експресивну напругу, уможливлює насичення його мінливими лексико-

семантичними відтінками, робить мовлення стилістично гнучким і 

поліфонічним» [229, с. 18]. 

Для посилення експресивності гумористичного тексту автори часто 

використовують контрастні мовні елементи, які логічно та семантично є 

далекими і незалежними, що «робить вислів оригінальним, стилістично 

виразним, емоційно напруженим» [229, с. 19]. Такі контрасти надають 

висловленню різних смислових відтінків та інколи стають крилатими (Без 

причини й болячка не сяде [41, Т. 2, с. 304]). 

Серед усього розмаїття логічно і семантично різнопланових мовних 

елементів у гумористичному дискурсі найчастіше вживаються зіткнення: 

– для підсилення іронії, гумору й пародійності антропоніми різного 

несумісного характеру, як-от: загальновідомі і маловідомі (…А вгорі стоять 

присвяти, На сторінці по рядку – Всім, кого устиг кохати Ніжний лірик на 

віку: Василині, Валентині, Лисаветі, Малевтині, Тані, Мані, Дусі, Жені, Галі, 

Вірочці, Ірені, Віолеті і Агнесі, Прісі, Фросі, Лесі, Фесі, Люсі, Мусі, Інні, Жанні, 

Алевтині, Риті, Тані… [53 с. 66]), іншомовні і місцеві (Гертруда Бараболя, 

Ельза Ковбаса – П. Глазовий), різні за мовно-територіальною та соціальною 

належністю (Шимпанзон і Шимпанзенко – П. Глазовий), розмовні та іронічні 

(Гаврило Бурмило, Панько Пиріг – П. Глазовий; Барабочка – Є. Дудар); 

– іронічно пестливі і семантично негативні контрасти, іноді навіть 

вульгаризми: 

Молоденький мулик, син осла й кобили, 

У зеленім полі гарцював щосили [53, с. 26]. 

Наш аналіз емпіричного матеріалу підтверджує думку В. Чабаненка про те, 

що «серед усіх типів мовних контрастів найпопулярнішим, найчастіше 

вживаним і найміцніше усталеним є контраст семантично корелятивних чи 

супротилежних одиниць, тобто антонімічний контраст. Уживання семантично 
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контрастних лексем сприяє яскравішому вираженню думки й завжди 

супроводжується певними емоційно-експресивними барвами мовлення» [229, 

с. 24]. 

Антонімічні контрасти можуть бути різними за значенням та структурою. 

Найбільш уживаним, найпростішим і з лінгвостилістичного погляду 

семантично найпрозорішим є контраст, що реалізується шляхом зіставлення 

антонімів, які поєднуються в корелятивну пару сурядним зв’язком і 

оформлюються як два однорідні члени речення або частини складносурядного 

речення. Антонімічні пари в гумористичному тексті (Все ніколи було, дочко. 

Все робота: і вдень робота, і вночі робота! [41, Т. 4, с. 50]; Замінив нам 

телевізор райкоми й обкоми. Мали б велетні родиться, а родяться гноми; 

Молоді нового хочуть, а старі – старого, А є такі, що не хочуть нікого й 

нічого [180, с. 377]) становлять певну понятійну єдність і часто вживаються 

разом, у межах одного речення. Так створюється контраст, на якому будується 

антитеза як стилістична фігура: 

Бо їм про теє краще знать, 

Що цілувать, на що плювать [53, с. 54]. 

Таке зіставлення чи протиставлення створює широке поле для 

індивідуальної експресивної мовотворчості. Тобто йдеться про так звану 

контекстуальну антонімічність: 

Те, що бабі не іде, 

Для кози прекрасно [53, с. 56]. 

Стилістична виразність при цьому породжується не стільки самим 

стилістичним прийомом, як несподіваністю зіткнення протиставлення чи 

зіставлення семантики контрастних одиниць, складністю асоціацій і новизною 

образів. 

Не менш важливу роль для створення експресивності в гумористичному 

дискурсі відіграють синонімічні контрасти. Їх функція полягає в підсиленні 

стилістичної виразності тексту (привертають увагу до якоїсь думки, 

урізноманітнюють семантичне забарвлення вислову, повніше і точніше 
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характеризують предмет, явище, ознаку чи дію): В байках чудес і див багато… 

[53, с. 54] або Гарцював, брикався, весело крутився, доки у глибокій ямі 

опинився [53, с. 26], також у Є. Дударя: Сиджу в глибокій задумі. Картаю себе. 

Терзаю [73, с. 124]. 

У гумористичному дискурсі часто вживаються як ідеографічні, так і 

стилістичні синоніми. Ідеографічні синоніми в гумористичних текстах 

різняться тонкими смисловими відтінками і становлять один із найважливіших 

семантико-стилістичних засобів мови автора (Так напхався, натоптався, Що 

вже ледве дише [53, с. 62]). Стилістичні синоніми марковані різними 

елементами значень та емоційно-експресивним забарвленням, для чого автори 

нерідко послуговуються фразеологічними синонімічними сполуками (Ти ото 

сидиш, уха розвісши, рота роззявивши… [41, Т. 2, с. 274] (однорідні 

синонімічні фразеологічні єдності розвішувати вуха – ’ірон. Cлухати що-небудь 

із захопленням, цікавістю’ [194, Т. 7, с. 636]; роззявити рота – ’захоплено або 

здивовано слухати чи дивитися на кого-, що-небудь, забуваючи про все інше’ 

[194, Т. 7, с. 886]). Вони дають змогу авторові вибирати кожного разу 

найточніше і найдоречніше слово – одне слово з багатьох, щоб не 

застосовувати одразу цілу низку слів. 

Трапляються випадки вживання декількох синонімів для розрізнення 

предметів, наприклад: 

А поети ж – різні, всякі, 

Так уже ведеться: 

Той великим, той славетним, 

Той відомим зветься [53, с. 3]. 

Емоційно-експресивні синоніми в гумористичному дискурсі 

характеризуються яскравими супровідними відтінками значень: Шолудиві такі 

дідусі, старенькі дідусі, такі дідусі в зморшках, і губа нижня тремтить [41, 

Т. 2, с. 337]. Завдання таких синонімів у тексті – показати багатство явища, 

інтенсивність прояву дії, різноманітність ознак. Наприклад, синонімічний ряд 

до поняття «гарно жити»: Харашо жила, весело жила [41, Т. 1, с. 290], або: 
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...Довго, нудно і марудно, 

Все відклавши вбік, 

Пишуть книжечку тоненьку 

Тридцять чоловік [53, с. 29]. 

Часто митці використовують синоніми для уточнення висловлюваного. З 

цією метою перераховують низку близьких за значенням слів, що своєю 

семантикою допомагають повністю розкрити значеннєве «поле», не 

акцентуючи уваги на його центрі (А от трясця – це яскраво. Підкидає… 

Парить… Корчить… [41, Т. 1, с. 400]), або наводять найбільш влучне і вдале 

слово, що вже не потребує уточнення (Річ, як знаємо, дуже таємнича й дуже 

ще не досліджена… [41, Т. 1, с. 101]).  

Створенню емоційно-експресивного ефекту сприяє градація семантично 

односпрямованих одиниць, що різняться ступенем вияву ознаки (Все це таке 

незрозуміле, таке «потойбічне», таке дивовижне… [41, Т. 2, с. 101]). 

Для збагачення вислову емоційно-експресивним змістом у текстах 

гумористичного характеру широко використовуються так звані словотвірні 

контрасти. До них належать несуфіксовано-суфіксовані: 

Вже друкується в друкарні 

Мій великий реферат 

«Як чортам чортів давати 

І дурити чортенят» [53, с. 32]. 

Інколи контрасти утворюються за допомогою префіксації, що додає 

експресії вислову (Дівка красна-розпрекрасна в клубі загулялась… [53, с. 52]), 

або додаються однакові префікси до різних коренів (Праправнуки мого 

прапрадіда тепер їздять у Крим не волами [41, Т. 4, с. 117]), чи префікси, що 

утворюють протилежні поняття (Воно, може, й правда, а може, й антиправда; 

Це воно по-науковому так: якщо в майстра на в’язах голова, то в мене – 

антиголова; Але з вашого боку була грубість. – А може, це була 

антигрубість…; Наукові статті треба читати. А там ясно написано, що досі 

не доведено, чи ми – це ми, чи – антими [73, с. 129]). Також ефект контрасту 
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досягається за умови, коли зіставлювані елементи суфіксуються (Штучки-

дрючки [73, с. 161]) або утворюють градаційний ряд (А ото збоку крутиться 

кряк… крякун… кряквун… [73, с. 244]). Іншими словами, дериваційні контрасти 

відіграють значну роль у породженні експресії вислову. 

Різний ступінь співзвучності зіставлюваних чи протиставлюваних 

омонімічних, паронімічних чи парономастичних слів породжує експресію, яка 

демонструє авторську дотепність та винахідливість (Лише тоді я второпав, що 

таке астрономи і гастрономи (базарні) [41, Т. 3, с. 101]). 

Підсумовуючи, з упевненістю констатуємо, що семантичні, логіко-

семантичні, структурні й структурно-семантичні контрасти використовуються в 

українському гумористичному дискурсі свідомо, з лінгвостилістичною метою, 

роблять мовлення більш емоційно виразним, ефектним, почасти за рахунок 

відхилення від мовної норми. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Вивчення експресивного мовного фонду в гумористичному дискурсі 

вимагає чіткого методологічного підходу, вироблення чітких критеріїв відбору 

та аналізу цього мовного шару, що має свою специфіку. 

Відповідно до зазначених нами критеріїв відбору емпіричного матеріалу 

ми зупинилися на дослідженні гумористичних текстів малих форм, у яких для 

створення ефекту комізму використано мовностилістичні одиниці різних рівнів. 

Для дослідження функціювання експресивів у гумористичному дискурсі 

використано такі загальнонаукові методи дослідження, як індукція, гіпотеза, 

аналіз, синтез, порівняння; на етапі відбору матеріалу ми скористалися 

методами інтуїції та ідентифікації; для досягнення поставленої в роботі мети 

використали традиційний описовий метод, інноваційні лінгвістичні методи 

контекстуального та компонентного аналізу; метод кількісних підрахунків (для 

визначення кількісних показників частоти вживання досліджуваних мовних 

явищ). 
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Гумор є невід’ємною частиною побуту і культури української нації. Усі 

ментальні ознаки, притаманні українському народові, знайшли своє 

відображення в сучасному українському гумористичному дискурсі, який 

висміює надмірну емоційність, нерозважливість, хабарництво, здирництво, 

порушення сімейних моральних цінностей, норм суспільної моралі тощо. 

Українці піддають глузуванню навіть серйозні речі. 

Характерною ознакою українця є вміння посміятися із самого себе, з тих, 

хто його оточує, зважаючи не на серйозні (істотні, вагомі) реалії (предмети, 

справи), а на несуттєві риси, такі як сварливість жінок і нерозважливість 

чоловіків, родинні взаємостосунки, пиятику, надмірну побожність, кар’єризм, 

власну нерішучість та ін. 

Це найчастіше виявляється у міжособистісній комунікації, що 

відображається у діалогічному мовленні, де діють усе ті ж персонажі (чоловік – 

жінка, зять – теща, кум – кума, дорослі – діти). 

Українці вміють пожартувати, поглузувати, позбиткуватися. Жанри, в 

яких відбувається це дійство, як правило, представлені гуморесками, 

усмішками, гумористичними діалогами, неохронізмами, віршами, байками, 

мініатюрами, жартами, іронізмами тощо. 

Усі перелічені специфічні риси української ментальності стають об’єктом 

висміювання й експресивної оцінки в міні-текстах гумористичного дискурсу, 

що підтверджено проаналізованим матеріалом. 

В основі гумористичного дискурсу лежить лінгвостилістичний контраст, 

побудований на використанні мовних засобів різних рівнів. 

Відмінні за своєю лінгвостилістичною метою контрасти породжують 

різний рівень експресії (незначну чи потужну), що використовують автори 

гумористичних творів для створення дотепності, словесної гри, посилення 

іронії чи сарказму, тобто їх уживання регламентовано стилістичною метою. 

Контраст створює семантичну і структурну впорядкованість тексту, 

використовує для виконання стилістичної функції мовні елементи різних рівнів, 
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тобто виходить за межі стилістичного прийому і наближається до системи 

засобів контекстуального вияву. 

Оскільки в основі комічного завжди лежить протиріччя, у 

гумористичному дискурсі комічний ефект досягається за допомогою 

стилістичних фігур, які можуть реалізувати ці протиріччя. Отже, 

найголовнішою естетичною функцією контрасту є гумористична. 
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РОЗДІЛ 3 

ЕКСПРЕСИВНО-ОЦІННИЙ ПОТЕНЦІАЛ СЕМАНТИКИ МОВНИХ 

ОДИНИЦЬ У СУЧАСНИХ ГУМОРИСТИЧНИХ МІНІ-ТЕКСТАХ 

 

3.1. Стилістика лексичних ресурсів комічного в гумористичних 

текстах малих форм 

 

До опрацювання прийомів і засобів творення гумористичного контенту 

долучалися відомі вчені (Л. Булаховський, В. Виноградов, О. Земська, 

Г. Удовиченко). Основний масив напрацювань у цій галузі, безперечно, 

пов’язаний із лексикою (Н. Бойко, Б. Пришва, О. Тараненко, В. Чабаненко), 

фразеологією (М. Алефіренко, Н. Зубець, В. Мокієнко, В. Ужченко), значно 

менше – зі словотвором (К. Городенська, Н. Клименко), морфологією 

(К. Городенська, А. Марчишина) і синтаксисом (Н. Гуйванюк, А. Загнітко). 

Окремо варто говорити про стилістичний аспект, який за своєю природою 

є домінантним при виявленні будь-якого роду додаткових смислів. 

Гумористичний дискурс презентує практично всю систему експресивних 

засобів у тому об’ємі, в якому вона зазвичай присутня у тлумаченні категорії 

експресивності. При цьому будемо керуватися постулатом, що експресивність 

мовлення й експресивність мовних одиниць (засобів) перебувають у 

діалектичній єдності і впливають одна на одну. Експресія мовлення є наслідком 

актуалізації експресивних мовних засобів [24, с. 49]. Ця категорія проявляється 

на всіх мовних рівнях.  

Насамперед експресивний фонд гумористичного дискурсу слід 

розглядати на лексико-семантичному рівні. 

 

3.1.1. Особливості функціювання полісемантичних лексем 

 

Полісемія – це той невичерпний матеріал, що реалізує у своїх лексико-

семантичних варіантах, зафіксованих у словниках, головні та периферійні 
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значення, які в мовних контекстах можуть актуалізувати ту чи ту мінімальну 

одиницю плану змісту. Дослідження цього явища на емпіричному матеріалі, що 

покладено в основу роботи, дозволяє виокремити в багатозначних словах як 

первинні значення, для яких характерне більш частотне вживання, мінімальна 

залежність від контексту, але вони найчастіше позбавлені додаткового 

конотативного забарвлення, так і вторинні значення, які завжди зумовлені 

обставинами мовлення і зазвичай позначені експресивною конотацією. 

Н. Бойко також зауважує, що конотативні й образні семи «відіграють 

вирішальну роль у формуванні експресивного значення» [24, с. 38-39]. 

Характерною рисою полісемантичного слова є смисловий зв’язок між 

окремими елементами його складної смислової структури. І саме цей зв’язок 

забезпечує єдність слова. 

Як зазначає Ф. Литвин, між значеннями полісемантичного слова можуть 

бути три типи відношень: перетинання, включення і семантична омонімія [129]. 

Однак для визначення багатозначного слова як польової семантичної 

структури, як «понятійної сфери» вирішальну роль відіграють включення і 

перетинання. Проте в центрі семантичного поля, утвореного перетинанням чи 

включенням значень полісемантичного слова, завжди перебуває основне 

значення. Тобто, полісемія слова визначається основним значенням [32, с. 143]. 

Полісемія пов’язана з появою у структурі багатозначного слова поряд із 

основним, прямим значенням, переносних, образних значень, які більш 

контекстуально зумовлені, ніж пряме. Традиційно перенесення поділяють на 

такі типи: за подібністю та за функцією (метафоричне), за суміжністю 

(метонімічне). Вони є одиницями мови і зафіксовані у словниках. 

У багатьох досліджених нами гумористичних текстах експресія 

виражається за допомогою полісемантичних структур. З метою визначення 

функцій, які виконують ці структури в гумористичному дискурсі, розглянемо 

випадки їх використання для створення комічного ефекту. При цьому 

спробуємо виявити серед них найбільш важливі з огляду на емоційне 

упорядкування тексту, створення неоднозначності, іронічності або 
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імпліцитного смислу (прихованого смислу, який виводиться слухачем/читачем 

із значень мовних одиниць під впливом конкретної ситуації та контексту 

спілкування).  

У діалозі «На флот» обігрується полісемія слова земля: 

– Пам’ятай, синку, ми на землі живемо, щоб працювати. 

– У такому разі я піду на флот [219, с. 409]. 

Словник української мови подає такі значення вживаного слова земля: 

’1. Третя від Сонця планета. 2. Верхній шар земної кори. 3. Речовина темно-

бурого кольору, що входить до складу земної кори. 4. Суша (на відміну від 

водного простору). 5. Ґрунт для вирощування рослин. 6. Країна, край, держава’ 

[194, Т. 3, с. 557].  

Причому земля, можна припустити, у нашому контексті об’єднує в собі 

одночасно 4, 5, 6 значення. Принаймні із тексту визначаємо, що це 

протиставлення суші і водного простору. Але зміст значно глибший, ніж суша і 

вода. Йдеться про необхідність працювати в ім’я країни, краю, держави, що 

ніяк не протирічить можливості працювати й на флоті. Але учасники діалогу 

стають опонентами через різний соціальний досвід і різні внутрішні 

переконання.  

На нашу думку, гумор створюється на основі виокремлення одного із 

лексико-семантичних варіантів – ’4. Суша’, який і корелюється зі словом флот, 

створюючи дисонанс. 

Гумореска П. Глазового «На всіх не настачиш» побудована на різному 

розумінні героями значення полісемантичного дієслова додавати: 

Підсудному суддя строгий 

Задає питання: 

– Що ви можете додати 

В своє оправдання? –  

А той каже: – Що ж я можу 

Іще й вам додати, 

Як у мене все забрали 
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Ваші адвокати? [53, с. 209]. 

Суддя, ставлячи питання підсудному «Що ви можете додати в своє 

оправдання?», вживає слово додати з прямим значенням ’говорити або писати 

на додаток до вже сказаного чи написаного; доповнювати’ [194, Т. 2, с. 343]. 

Натомість відповідь підсудного базується на розумінні слова додати зі 

значенням ’давати, класти, сипати, лити і т. ін. у додаток до чого-небудь; 

добавляти’ [там само]. Тож гумористичний ефект досягається в результаті 

вживання нормативного керування дієслова іменником у знахідному відмінку, 

тільки актуалізуються різні іменники: додати інформацію – доповнити 

попередній зміст; додати гроші – отримати хабар. Різна дистрибуція змінює 

загальний контекст. 

Обидва емотивно-оцінні лексико-семантичні варіанти системно 

нейтрального слова набувають контекстуально зумовленої експресивності. 

Адгерентна (додана) експресивність пов’язана з уживанням слова у спеціально 

організованих контекстах (щось додати на своє виправдання; немає можливості 

нічого додати, бо всього позбувся). Експресивність лексичних одиниць у межах 

контексту, на нашу думку, – явище не статичне, загальноприйняте, а динамічне, 

мінливе у своїх виявах. У цьому дискурсі автор інтерпретує відповідний вибір 

героями лексико-семантичного варіанту лексеми як сам собою зрозумілий, 

підсилений ментальним сприйманням ситуації (хабарництво як розповсюджене 

в українському суді явище). 

Подібне обігрування в гумористичному дискурсі лексичної полісемії, 

використаної в ситуації різного, індивідуалізованого модального 

світосприйняття героями одного й того самого поняття чи явища, сприяє 

інтенсифікації гумористичного ефекту. Наприклад: 

– Чи ви думали про свою стареньку матір, коли вчиняли крадіжку? 

– Думав, але нічого путнього для неї не знайшлося [219, с. 430]. 

Словник української мови подає п’ять значень слова думати, з них 

виділимо такі: ’1. Розмірковувати над чим-небудь; мислити’; ’5. Турбуватися, 

піклуватися про кого-, що-небудь’ [194, Т. 2, с. 434]. Питальне речення діалогу 
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передбачає обдумування ситуації щодо реакції матері, яка не схвалюватиме 

крадіжку. А у відповідь вкладається зміст такий, що нічого було вкрасти, щоб 

передати матері. Як бачимо, різна філософія життя дозволяє використати одне 

й те саме слово у значеннях, пов’язаних з одним поняттям – «мислити». Тільки 

одне значення лексеми думати – згадувати, пригадувати, очікувати певної 

реакції від кого-небудь, а інше – думати про кого-небудь, щоб дати щось цій 

людині. Думати платонічно і думати про матеріальну вигоду. 

Експресивність зумовлена інтенціями персонажів, які використовують 

один і той самий експресив чи його лексико-семантичний варіант для 

називання різних денотативних значень, що викликає непорозуміння через 

неоднакове світосприйняття. 

У гумористичних творах часто фіксуємо різні види лексичних 

перенесень. Вислів з усмішки Остапа Вишні – Гуляє «сукно» по степу. Хай 

гуляє. Штани суконні будуть. Піджаки будуть – може слугувати типовим 

зразком лексичної метонімії, для якої характерне перенесення назви як наслідок 

асоціації за суміжністю. Сукно – ’щільна тканина з вовняного або 

напіввовняного прядива, на лицьовій поверхні якої утворюється 

повстяноподібний застил, що закриває переплетення ниток’ [194, Т. 9, с. 831]. У 

наведеному прикладі під сукном маються на увазі вівці, з шерсті яких і 

робиться тканина. Конотативний макрокомпонент лексеми сукно утворюється 

внаслідок метонімічного переосмислення і набуває експресивної забарвленості. 

Комізм і гумористичний ефект усмішки М. Савчука «Свиня» ґрунтується 

на використанні метафоричного перенесення. 

– Тату, чому молоді поросята замикають очі, як ссуть свою маму? 

– Тому, що встидаються, що їх мама – свиня [180, с. 114]. 

Свиня має денотативне значення – ’парнокопитий ссавець родини 

свинячих, свійський вид якого розводять для одержання м’яса, сала, щетини, 

шкіри; самка кнура’. У результаті утворення переносного значення за 

подібністю сформувався конотативний макрокомпонент лексеми зі значенням 

’неохайна людина; // непорядна, нечемна, невдячна людина’ [194, Т. 9, с. 72]. У 
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цьому випадку метафоричне характеризувальне значення виникає із потреби 

дати суб’єктивну оцінку певним явищам дійсності, зафіксувати особливості 

ціннісного відношення людини до певної ознаки, така образна метафора 

відзначається оцінно-експресивним характером. 

Як бачимо з наведеного дискурсу, переносні значення містять семантичні 

компоненти, що об’єднують його з основним значенням. Переносне значення 

слова сукно об’єднується з первинним значенням семою ’шерсть тварини, з якої 

виготовляють матеріал’, а метафоричне значення слова свиня зумовлене семою 

’товстий, неохайний’. У результаті взаємодії прямого і переносного значень 

утворюється образність лексичного значення слова.  

Прикладом використання лексичної іменникової метафори, що 

ґрунтується на основі ненаявної подібності, яка виникає через суб’єктивне 

трансформування на рівні свідомості, є діалог «Ангел»: 

Зустрілися друзі дитинства, які довгий час не бачилися. 

– Яка в тебе дружина? 

– Ангел! 

– Тобі пощастило! А моя й досі жива! [219, с. 424] 

Із тексту встановлюємо, що в одного чоловіка дружина – ангел (лексична 

іменникова метафора). Ангел (про жінку) – ’відзначається красою чи добрістю, 

лагідністю, або зробила чи робить кому-небудь щось гарне, приємне’ [194, Т. 1, 

с. 44]. Другий чоловік про свою дружину: А моя й досі жива. Для нього ангел – 

це той, хто переселився на небо. Ангел у релігійному культі – ’надприродна 

істота, посланець, вісник бога’ [там само]. Другий чоловік не сприймає, не 

розуміє перенесення ознак одного предмета, явища на інший на підставі 

подібності. 

Можна з упевненістю стверджувати, що в гумористичному дискурсі 

метафора виконує номінативно-характеризувальну (експресивно-стилістичну, 

зокрема оцінну, – при вторинній номінації) функцію. 

Полісемія є ґрунтом для створення гумористичних колізій. Найчастіше 

вони зафіксовані в діалогічних текстах, де різні значення полісемантичних слів 
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є причиною непорозуміння персонажами один одного, породжують безглузді 

комічні дії та вчинки. Як приклад, гумореска А. Гарматюка «Що виніс?», яка 

побудована на різному розумінні героями багатозначного слова винести: 

– Що виніс із семінару, 

На який послали? 

– Папір, скріпки, олівці –  

Виніс дуже мало [180, с. 254]. 

Герої гумористичного вірша Є. Васильченка «Закуска» по-різному 

розуміють значення слова гостренький: 

Випив батько чарку міцненьку: 

– Чим би то заїсти гостреньким? 

Це почув Ванько, каже щиро: 

– Тату, я мотнусь по сокиру! 

Ти хіба забув: дядя Жора 

Добре нагострив її вчора! [33, с. 81] 

Гумореска П. Глазового «Далеко куцому…» побудована на поєднанні 

двох різних значень полісемантичного слова овечий, які дають іронічну 

характеристику головному персонажеві Паньку Свистоплясу. Овечий комір– 

’виготовлений зі шкіри, вовни овець’ (денотативне значення); овечий розум –

’обмежений, недалекий’ (метафоричне перенесення) [194, Т. 5, с. 611].  

Усмішка «Як сонце» має форму діалогу двох жінок, одна з яких порівнює 

свого чоловіка з сонцем, який, наче небесне світило, як увечері зайде, то лише 

вранці приходить [219, с. 378]. В уяві обивателя сонце сходить і заходить. І цей 

континуум вічний. «Після того, як Коперник відкрив очі людству на дію 

головного годинникового механізму природи і всім стало зрозуміло, що вирази 

схід сонця, захід сонця абсолютно не відповідають істинному стану речей, 

жодна мова не запропонувала інших, правильних слів на означення цих 

моментів добового циклу» [150]. 

Отже, не судячи дуже суворо співрозмовниць, тим більше, що про сонце 

говорять, що воно сходить і заходить, для нашої інтерпретації мовного явища 



89 
 

важливо підкреслити інший аспект: чоловік порівнюється із сонцем, яке в усі 

часи було архетипом – прообразом, первісним образом, ідеєю, першоосновою. 

Порівняння чоловіка із сонцем, на перший погляд, сприймається як позитив, як 

еталон чогось важливого, як джерело життя. Але поведінка чоловіка, який, як 

сонце, зникає ввечері і з’являється вранці, змінює уявлення про чоловіка як про 

зразок, як про того, хто заслуговує на повагу, довіру, любов. Отож порівняльна 

конструкція як сонце втрачає свій первинний зміст, перетворюючись на його 

антипод.  

Поряд із основним значенням слова сонце як центрального небесного 

світила Сонячної системи, що має форму гігантської розжареної кулі, яка 

випромінює світло й тепло, у словнику зафіксовано його переносне значення як 

того, хто є джерелом життя, втіхи, радості тощо для когось [35, с. 1357]. Проте 

в наведеному контексті структура полісемантичної одиниці розмита, не має 

явно вираженої дискретності (чіткого розподілу окремих значень), як це подано 

у словнику. Між цими значеннями виникають певні переходи з наявністю 

неоднозначного розуміння, що призводить до їх дифузності. Значення слова 

сонце – «людина, яка ввечері зникає, а вранці з’являється», тобто відсутня 

вдома протягом усієї ночі, і ця дія не одноразова, – включає в себе як 

експресивне конотативне значення, так і оцінне (осуд). Це і створює комізм 

ситуації, який породжується конгломератом уявлень, поєднанням чогось 

неоднотипного, семантичною асоціацією. 

Джерелом яскравої емоційності є мовна гра, заснована на зіткненні різних 

значень полісемантичного слова в одному тексті, тобто гра зі смислами. Таке 

явище непоодиноке в авторських афоризмах, максимах (коротких правилах 

поведінки чи основних принципах, якими керується людина у своїх вчинках) та 

інших видах афористичних висловлювань. Як приклад, наведемо дискурс 

В. Губарева: Зміна епох: черги за продуктами замінили автоматні [180, с. 358]. 

У словнику знаходимо такі значення слова черга, що поєднуються в тексті: 

’1. Певна послідовність, порядок у діях, русі, прямуванні, слідуванні кого-, 

чого-небудь. 2. Група людей, які стали один за одним для одержання або 
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здійснення чого-небудь. 3. Ряд пострілів з автоматичної вогнепальної зброї, 

зроблених за один прийом’ [194, Т. 11, с. 301]. Друге і третє значення слова 

допомагають розкрити перше, характеризуючи сучасну епоху (зміна епох – 

послідовність різних, притаманних суспільству ознак у часовому вимірі, що 

яскраво його ідентифікують).  

В іронізмі В. Прокопчука Важко будувати державу, будуючи свій 

котедж [180, с. 130] поєднуються різні значення слова будувати: переносне 

’cтворювати, організовувати що-небудь’ суміщається з первинним 

’cпоруджувати, зводити яку-небудь будівлю’ [194, Т. 1, с. 249]. Такий мовний 

засіб дозволяє авторові іронічно схарактеризувати представників сучасної 

політичної еліти, акцентуючи увагу на їх зажерливості й байдужості до 

розбудови демократичного суспільства. 

Зіткнення різних значень багатозначних слів як засіб творення 

гумористичного ефекту містить «Сатирична пігулка» від Л. Забари: Важко 

одержати ґрунтовні знання на нервовому ґрунті [180, с. 350]. Спільнокореневі 

слова ґрунт і ґрунтовний мають різні семантичні поля: ґрунт – ’перен. Те, що 

становить основу чого-небудь’ [194, Т. 2, с. 181] – нервовий ґрунт; ґрунтовний 

– ’який характеризується повнотою, глибиною, вичерпністю’ [194, Т. 2, с. 182] 

– ґрунт знань.  

На підставі проведеного аналізу емпіричного матеріалу констатуємо, що 

вираження експресії за допомогою полісемантичних структур у 

гумористичному дискурсі – явище часто вживане і досягається за допомогою 

функцій, які виконують ці структури. Комічний ефект створюється шляхом 

зіткнення, перерозподілу значень багатозначної лексеми, змінами у її 

семантичній структурі або акцентуалізації одного з лексико-семантичних 

варіантів. Особливу емоційність мають метонімічні й метафоричні 

перенесення, вживання яких посилює експресивно-оцінний характер 

гумористичного дискурсу. 

Прийоми використання полісемантичних структур у гумористичному 

дискурсі подаємо у додатку А. 
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3.1.2. Роль омонімів у створенні комічного ефекту 

 

У широкій палітрі омонімів (повні лексичні омоніми – омоформи – 

омографи – лексико-синтаксична омонімія) криється значний потенціал 

звукових варіацій, що «працює» на створення гумористичних колізій. 

Наприклад: Єдиний блок, який об’єднав усіх депутатів – блок «Мальборо» [180, 

с. 74]; Він визнавав лише ті дати, Коли йому могли щось дати [180, с. 341]; 

Чиновник столичний – Сторукий, столичний [180, с. 53]. 

У першому випадку омонімія реалізується за рахунок часткового 

лексичного омоніма блок. У другому прикладі омоформи дати (календарні дні) 

і дати (дієслово доконаного виду) виступають як різновид граматичних 

омонімів – міжчастиномовні. Ще один вид омонімів – словотворчі 

(О. Пономарів) – представлені у третьому прикладі (столичний – від столиця і 

столичний – від сто лиць), вони мають однакові звукові комплекси, що 

виникають під час творення похідних від різних за звучанням слів і 

словосполучень.  

У неохронізмі Із усіх носіїв докторських звань найбільше виросла в ціні 

ковбаса [92, с. 187] відносний прикметник докторський бере участь в утворенні 

номенклатурних назв: 1) докторське звання, докторська дисертація, 

докторський захист тощо – тобто вся діяльність або сфера наукових інтересів, 

досягнень, яка пов’язана зі ступенем доктора наук; 2) назва харчового продукту 

– докторська ковбаса. 

На шкалі цінностей непоєднувані речі: докторські регалії і докторська 

ковбаса. При чому виявилося, з позицій автора, що доктор наук ніяк не 

«подорожчав», а докторська ковбаса «виросла в ціні». Важко сказати, хто є 

суддями в цій історії. Але однозначно можна стверджувати, що неповага до 

науковців очевидна. І це стає можливим у суспільстві, де немає пієтету, 

добропорядності, пошанування, культу. Маємо стьоб – стиль спілкування, при 

якому активно, але не в агресивній формі, використовуються парадокси, іронія, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
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насмішка та навіть знущання над співбесідником, тобто глузування, відсутність 

поважного ставлення (до науковців). 

Отже, висміюється, заземлюється соціальний статус, який повинен бути 

мірилом досягнень, відкриттів у науці. Такий нігілізм може культивуватися 

серед людей, у яких просто інше коло зацікавлень і рівень освіченості. Подібну 

іронію вдається створити за участю омонімічних прикметників як 

лінгвістичний компроміс лексики з граматикою. 

«Пам’ятка виборцям» В. Шукайла [92, c. 385] побудована на фонетичних 

прийомах мовної гри, де задіяні лексико-синтаксична омонімія, омоформи: 

Салют вам, шановані виборці, –  

За власну майбуть саме ви борці! }  
 

ім. Н. від. мн. 

займ. + ім. 

лексико-

синтаксична 

омонімія 

Отож, як ідеш на вибори, 

То вже хоч що-небудь та вибори… } Ім. З. від. мн. 

Д. наказ. сп. 

омоформи 

Таке широке вживання омонімів в одній строфі сприяє утворенню 

мовленнєвої образності: у першому реченні виборці як звернення до громадян, 

яким надано конституційне право на обрання влади, поєднується з окликом до 

них з метою пробудити громадянську свідомість і активність (займ. ви та ім. 

борці); у другому реченні множинний іменник вибори омонімізується з 

дієсловом наказового способу вибори, яке поєднується граматичним зв’язком 

керування з неозначеним займенником що-небудь та підсилене модальною 

часткою та.  

Ці омоніми використано для створення каламбуру – гри слів, дотепу, 

метою якого є вираження іронії, осудливого ставлення до інколи несвідомого 

вибору кандидатів електоратом. Принцип функціювання такої гри можна 

описати словами І. Хейзінга: «Граючи, мовний дух раз у раз перескакує з галузі 

мовного у галузь думки. Будь-яке абстрактне вираження є мовним образом, 

всякий мовний образ є не що інше, як гра слів» [226, с. 80]. Читач/слухач 

отримує задоволення від таких фонетичних прийомів гри слів, як і сам автор, 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%88%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
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який домагається ефекту загострення й уточнення сенсу сказаного. За 

допомогою таких виражальних засобів автор реалізує важливі функції мовної 

гри, як-от: прагматичну (націлену на залучення уваги до оригінальної форми 

мовлення) і виразну (для більш тонкої передачі думки). 

Омоформи широко представлені в гумористичних дискурсах: З тих пір, 

як Сава сторожує став, Він джерелом його прибутків став [37, с. 329]; – Чому 

вовчиця жалібно так вила? – Йшла по ягнят, а стріла гострі вила [37, с. 327]; 

Почуваючи відразу, Жабу Вуж ковтнув відразу [37, с. 326]; Скотившись якось з 

гірки, віз Хвалився: «Сам себе я віз!» [37, с. 327] та ін. 

Лексико-синтаксична омонімія найчастіше трапляється в коротких 

гумористичних висловлюваннях, де комізм будується за рахунок звукових 

комплексів, один з яких є словом, а другий словосполученням чи навіть 

реченням: Владу впевнено тримав: В замах кумів аж три мав [180, с. 131]; 

Старезне-престарезне музучилище: У ньому, кажуть, муз учили ще [180, 

с. 331]; Він гадає: мета лева – Добра клітка металева [180, с. 362]; Слимак 

півметра раз було пробіг, Тепер – читає лекції про біг [180, с. 257]; Кожне 

Явище твердить: «Я вище!» [180, с. 82]; Про загс у неї натяки прозорі, А він 

щовечора патякає про зорі [37, с. 326].  

Трапляються випадки вживання омонімів, що наявні на рівні власних 

назв: Комунікабельне Чорнило, З ким спілкувалось, тих чорнило [38, с. 327]. 

Інший приклад онімічної повної лексичної омонімії: Йдемо до 

споконвічної мети Під проводом Михайла Сироти. Дай Бог, щоб, зачарована 

метою, Не стала Україна сиротою [92, с. 250]. 

Опозиція будується на протиставленні власного імені Михайло Сирота і 

загального іменника спільного роду сирота (власне ім’я може бути і 

немотивованим загальною назвою). 

Загальне сирота (подаємо лише дотичні лексико-семантичні варіанти): 

’1. Дитина, підліток, що втратили батька й матір або одного з них; // Людина, 

що залишилася без рідних, близьких; одинока, самітна людина; // перен. Бідна, 

нещасна людина; бідолаха’ [194, Т. 9, с. 202]. 
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Михайло Сирота (1956 – 2008) – український політик, Голова Трудової 

партії України, народний депутат України 2-го, 3-го та 6-го скликань, один з 

авторів Конституції. 

Загибель М. Сироти в автокатастрофі сприймається як втрата 

загальнодержавного масштабу. Оскільки Михайло Сирота був непересічним 

активним політиком, його ім’я було відомим у країні, то його смерть (до речі, 

обставини його загибелі залишились нерозкритими) залишає багато питань, на 

що і натякає автор: Дай Бог, щоб, зачарована метою, Не стала Україна 

сиротою. Україна втратила одного зі своїх батьків – людину, яка діяла в 

інтересах своєї країни. До речі, батько: ’2. перен. Основоположник якого-

небудь учення, якої-небудь галузі науки, мистецтва і т. ін. 3. Шанобливе 

називання козацької старшини, отаманів …проповідників’ [194, Т. 1, с. 113]. 

Втрата батька (Михайло Сирота як батько нації у певному розумінні) 

може зробити Україну сиротою.  

Іноді власні імена етимологізуються на основі омонімії: Українське 

прізвище Непийвода розшифровується як «не пий в ОДА» [180, с. 42]. 

Епіцентром гуморески «Обдурили» виступає полісемія слова новий зі 

значенням ’6. Який прийшов на зміну попередньому, замінює його (про 

людей)’ [194, Т. 5, с. 433]: Чоловік, одружившись удруге, запитує свого 

малолітнього сина: 

– Ну, синку, чи подобається тобі нова мама? 

– Тату, мені здається, що тебе обдурили. Вона ж зовсім не нова [92 

с. 409]. Саме це значення мав на увазі батько, запитуючи у сина, чи подобається 

йому нова мама. 

Новий сприймається малолітнім сином лише в антонімічній парадигмі 

новий – старий. Такому розумінню сприяє контекст вона… не нова. 

Отже, нова мама для батька «інша, друга», для сина – «відома, стара». Так 

формується контекстуальна повна лексична омонімія.  

Оказіональна омонімія з’являється не в результаті екстралінгвального 

взаємозв’язку звичного і нового об’єктів номінації, не через випадковий збіг 
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зовнішньої форми лексичної одиниці, а на ґрунті контекстуальної актуалізації 

уявних морфем (квазікоренів, квазіоснов). У контекстах Людожер – чоловік 

Люди (на її думку); Партієць – школяр [180, с. 139]; Секретарка – жінка, що 

все розповідає по секрету [180, с. 248] відбувається уявне зіткнення 

загальномовного (узуального) значення слова з індивідуальним, оказіональним. 

Таке яскраве вживання омонімічних одиниць в умовах однієї комунікативно-

прагматичної ситуації дає змогу авторові створити оказіональну експресію, 

викликати несподівані асоціації.  

Поява оказіональних семантичних утворень спричинена перш за все 

творчою зацікавленістю до них письменників-гумористів для створення 

сюжетних ліній гумористичних мініатюр. 

Інший приклад, у якому представлена граматична (морфологічна) 

омонімія: 

Гарячка біла вже трясе, 

А він своєї ще співає: 

Мовляв, вигадують усе! 

Хіба  ж  я  п’ю? Я  в и п и в а ю! [37, с. 315] 

Опозиція пити – випивати сприймається з позиції мовця (головного 

персонажа), для якого пити – зловживати алкоголем, а випивати – не 

переходити межі, пити помірно, при чому «міру» визначає сам п’яниця.  

Отже, виражальні функції омонімів у гумористичному дискурсі 

полягають у створенні різних стилістичних конотацій і модальних оцінок. 

Оказіональна омонімія, що виникає на контекстуальному тлі, є одним із засобів 

організації гумористичної експресії. 

 

3.1.3. Експресивні можливості паронімів 

 

В арсеналі експресивних засобів українського гумористичного дискурсу 

окрему нішу заповнюють пароніми (від грецьких para – біля, поруч та onyma – 

ім’я) – слова, категоріальною ознакою яких є близькість. Одиниці утворюють 
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паронімічну пару (або більший за кількістю одиниць ряд) на основі звукової 

подібності, яка не переростає до тотожності, або звукової подібності і 

семантичної зв’язності одночасно (якщо це однокореневі слова). Момент 

звукової співзвучності стає саме тим чинником, який і дозволяє віднести 

пароніми до виразових ресурсів мови. 

Будучи системним явищем у колі лексичних категорій, пароніми можуть 

перебувати між собою в синонімічних, антонімічних та омонімічних 

відношеннях. 

1. Синонімічна паронімія твориться, коли семантична близькість 

підсилюється формальною: Зимні руки, біла воля, Дивні рухи, бідна доля, Ноги 

старців, ніжна постать, Довгі пальці – сніжна помста! Ходять люди, тануть 

вранці, Подих юди – гаснуть танці. Криком, словом, й серце чує, Дико знову: 

люд лютує! [171, с. 10]. 

Про синонімію (руки – рухи, люди – юди, постать – помста, тануть - 

гаснуть) у цих випадках можна говорити достатньо умовно. Мовленнєвий 

контекст створює ілюзію синонімізації, яка не спирається на поняттєву єдність.  

Подібне синонімізування паронімів знаходимо в іронізмі Для гарячих 

обідів і гарячих обіймів однієї жінки замало [180, с. 385], де пароніми обіди – 

обійми вживаються на позначення життєво важливих для чоловіків речей, що й 

породжує іронію. 

Інший приклад синонімічної паронімії створюється актуалізацією слів 

монголи – мангали, для яких взаємозаміна стає можливою лише в устах 

малоосвіченого батька: Хлопчисько вчить уроки: – Та-та-та (Вже третій рік 

він бігає до школи). Відтак у батька весело пита: – Не знаєш, тату, що таке 

«монголи»? А батько на похмілля гик та гик: – Дурненький! Не монголи, а 

мангали! Згадай, коли ми смажили шашлик, На них шматочки м’яса 

наштрикали [180, с. 239]. Достатньо цього прикладу з помилкою на ґрунті 

паронімії, щоб сприймати дорослу людину – батька – іронічно. Автор висміює 

горе-ерудита, який вихваляється своїм неуцтвом, не роблячи жодного поруху, 

щоб дізнатися смисл невідомого йому слова монголи. 
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2. Антонімічна паронімія – явище, що активно використовують автори в 

гумористичному дискурсі: Девіз поета: краще бути останнім у Римі, ніж 

першим у рамі [180, с. 130]; Старим – віз, а молодим – візу! [180, с. 35]; 

Маленькі гроші заробляють, а великі – роблять! [180, с. 308]; Людина року в 

номінації нелюд [92, с. 187]. 

Для наведених прикладів з антонімічною паронімією характерне подвійне 

протиставлення (останній – перший, Римі – рамі; старим – молодим, віз – візу; 

маленькі – великі, заробляти – робити тощо) на тлі семантичної антонімії 

видових понять певного родового поняття (старий – молодий, великий – малий), 

а також на ґрунті чисто фонетичного зближення (Римі – рамі, віз – візу), яке 

формує паронімічну атракцію як найпоширеніший вид народної етимології, 

наявний між паронімами. Окремий аспект антонімії створюється 

однокореневими паронімами (заробляють – роблять, людина – нелюд), які 

мають суттєві семантичні розрізнення. 

3. Омонімічну паронімію спостерігаємо у таких дискурсах: Вмів на нервах 

людям грати І догрався – сів на ґрати [180, с. 78]; Одне кýрвище Упало і 

ýрвище, А друге курвúще Піднялося вище [180, с. 349]; Сир-приз [180, с. 58]. 

Ідея опрацювання паронімів у колі інших лексико-семантичних явищ 

належить Ш. Баллі, який пароніми називав псевдоомонімами, з чим повністю 

можна погодитись [10]. 

В основі синтагматичної омонімії лежить саме паронімічна атракція: 

Змінився мало колорит, Одні і ті ж – коло корит [180, с. 271]; Мабуть, таки 

піду до Насті я, Бо не продовжиться династія [180, с. 349]; Щоб встановити 

прожитковий мінімум – Слід (кому треба) мати хоч би… міні-ум!.. [180, с. 94]. 

Інколи вирівнювання за суміжністю використовується для розкриття 

народної етимології: Коли прийшли німці, то зайшли до однієї бабки в хату і 

питають: 

– У вас є комуністи? 

– Так, паночку, у нас є кому їсти, та нема кому робити, – відповіла 

бабка [180, с. 56]. 
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Інший приклад:  

– Чому українську армію називають буржуазною?  

– Бо вона бурить Азію [180, с. 76]. 

Народна етимологія звичайно виникає у тих випадках, коли внутрішня 

структура літературних слів уявляється народній свідомості недостатньо 

зрозумілою [30, с. 50]. 

Пароніми нерідко використовують для створення фігури мовлення, яка 

полягає в їх зближенні для створення: 

– звукової подібності без будь-якого асоціативного зв’язку: Дружина – не 

пружина, з літами не розслабляється [180, с. 385]; Історія – не істерика [180, 

с. 221]; 

– звукової подібності, пов’язаної з інтертекстуальними спробами, або 

ідіомами: Дали по папці; Де наше не попадало; Голос волаючого у постелі [180, 

с. 204]; За дурманом нічого не видно[180, с. 58]; Я до твого серця латку 

прикладу [180, с. 95]; Нема печальнішої повісті, Ніж «Пошуки в нардепа 

совісті» [180, с. 240]; 

– звукової подібності, яка поєднується із семантичними асоціаціями: 

Писав з принципово касових позицій [180, с. 121]; Всі ці комбайнери незабаром 

будуть повішені на дошці Пошани [180, с. 124]; Науковий півробітник; 

Кандидат – неук; Інспектор марного розшуку [180, с. 58]. 

Подібні фонетичні ігри, каламбури несуть нові смисли та інші 

конотативні додатки. 

Достатньо ефектно й ефективно паронімія може слугувати для 

пародіювання наукового стилю: Сенс життя – в єдності об’єктивізації 

суб’єкта (опредмечування) і суб’єктивізації об’єкта (розпредмечування), а під 

суб’єктивізацією ми розуміємо не сприйняття об’єкта, а освоєння об’єктом 

суб’єкта [180, с. 231]. 

Каламбур В. Кисельова «З накручених текстів» являє собою 

гумористичну дистинкцію – один із логічних прийомів, які можна використати 

замість визначення. Висловлювання є пародіюванням наукового стилю, в якому 
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гумористичний ефект досягається обіграванням близькозвучних мовних 

одиниць із протилежними значеннями (суб’єкт – об’єкт, опредмечування – 

розпредмечування), що вводяться до складносурядного речення, яке є зразком 

наукового формулювання (визначення). 

Усе це викликає в освіченої людини непорозуміння з огляду на 

відсутність будь-якого смислу, тобто сприймається як абракадабра, гра слів, 

беззмістовний текст. Але при цьому стилістична маркованість сприймається 

позитивно. 

Отже, гумористична експресія, спричинена паронімічним 

слововживанням, функціює в текстах малих форм як засіб індивідуалізації 

мовлення, пародіювання стилю, створення каламбурів, народної етимології. 

Прирощення смислів, контамінація, що виникають на тлі паронімії, а також 

парономазія, паронімічна атракція підсилюють експресивні можливості 

гумористичного дискурсу, передають іронічне світосприйняття. 

 

3.1.4. Оцінно-модальна конотація антонімів-експресивів 

 

Антоніми, природа яких пов’язана з контрастом, протилежністю понять 

на основі визначення якості, кількості та інших рис, якими наділений предмет 

чи предмети, утворюють мовний контекст, який супроводжує будь-який 

гумористичний дискурс. Насправді, «мова комічна не сама по собі, а тому, що 

відображає деякі риси духовного життя того, хто говорить, недосконалість його 

мислення» [175, с. 94]. Така «недосконалість» виражає певні невідповідності, 

які й є основою гумору.  

Як зауважував В. Чабаненко, антонімія сприяє яскравому вираженню 

думки і має потужне емоційно-експресивне забарвлення [229, с. 24]. Цю тезу 

підтверджують і наші спостереження, що базуються на дослідженні явища 

антонімії як підґрунтя комізму в гумористичному дискурсі. 

В основі антонімії як лексико-семантичного явища лежить семантично 

неоднорідна протилежність. 
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Розвиток антонімічних зв’язків у лексиці віддзеркалює наше сприйняття 

дійсності в усьому її протиріччі, складності та взаємозумовленості. Тому 

контрастні слова, як і поняття, що вони означають, не лише протиставляються, 

але й мають тісний взаємозв’язок.  

Мовознавці, враховуючи логічні, а головне семантичні властивості, а 

також синтагматичні відношення, виявляють різні типи антонімів, серед яких 

виділяють градуальні (контрарні), комплементарні, векторні та координатні 

[206, с. 27]. 

Оскільки ключовим поняттям антонімії є семантично неоднорідна 

протилежність і до цієї групи експресивних лексико-семантичних мовних 

засобів можна віднести як різнокореневі лексеми (протиставлення передається 

семантично), так і однокореневі (протиставлення має марковане вираження), 

необхідно врахувати, на наш погляд, той факт, що однокореневі антоніми не 

завжди точно і яскраво передають сутність явищ, що ними позначаються. Тому 

в гумористичному дискурсі яскравий образний комізм найчастіше передається 

різнокореневими антонімічними лексемами, що породжує гумористичний 

ефект на основі гри зі смислами. 

У деяких гумористичних текстах фіксуємо діаметрально протилежні 

поняття, що створені різнокореневими контрарними антонімами, які виражають 

якісне протиставлення й утворюють градуальні опозиції. Пор: Свою любов з 

першого погляду згадував останніми словами [180, с. 100]; Скажи мені, хто 

твій ворог, і я дізнаюсь, хто мій друг [118, с. 9]; Усе найкраще дістається 

найгіршим; Малі міста великих людей задушують [180, с. 221] та ін. У цих 

народних іронізмах, контекстах, узятих «із закапелків буття» (І. Ярич), родові 

поняття перший – останній, ворог – друг, найкращий – найгірший, малий – 

великий характеризуються можливістю ступеневого зростання або спадання, 

між їх крайніми виявами можливі проміжні ланки – мезоніми (перший – другий 

–… – останній; ворог – знайомий – приятель – друг; найкращий – кращий – 

посередній – нейтральний – гірший – найгірший; малий – середній – великий). 
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При цьому антоніми у представлених дискурсах позначають різні сумісні 

поняття, що характеризуються протилежним виявом міри, ознаки чи якості.  

Суміщення діаметрально протилежних різнокореневих градуальних 

антонімів допомагає створити дискурс, у якому засуджуються притаманні 

сучасному суспільству негативні якості – зажерливість, зловживання владою, 

лицемірство, пияцтво та ін.: 

Ще є такі загреби сьогочасні… 

Не перевівсь людей таких ґатунок. 

Вони свої потреби власні 

Задовольняють за чужий рахунок [119, с. 36]. 

Той самий ефект має афоризм Народжені плазувати злітають на дутих 

авторитетах [118, с. 9], який є перефразованим висловом М. Горького 

Народжені плазувати літати не можуть, що за допомогою градуальних 

антонімів плазувати – ходити – бігати (мезоніми) – літати набуває іронічного 

конотативного звучання. 

Антонімічні поняття якості «погано-добре» зазвичай у гумористичному 

дискурсі стають предметом роздумів і вчинків персонажів. І розкривається 

зміст цієї антагоністичної пари через особистісне, ментальне сприйняття 

читачем/слухачем/персонажами конкретних понять і явищ навколишньої 

дійсності. Таким є розуміння поняття «подружжя»: Подружжя – це добре і 

погано. Добре, що чоловік не сам, але погано, що чоловік ніколи не є сам [180, 

с. 81]. Градуальні антоніми погано – добре позначають два діаметрально 

протилежні видові поняття, причому заперечення одного не є ствердженням 

іншого.  

Яскравим засобом вираження експресії в гумористичних текстах є 

використання комплементарних антонімів (О. Тараненко), що позначають два 

взаємодоповнювальні видові поняття, які разом становлять корелятивну 

протилежність: Сильніше за закони тільки беззаконня [180, с. 221] – 

заперечення одного з комплементарних антонімів є одночасно ствердженням 

другого; Світ відколи й існує: в нім та сама фігня: істина – торжествує, а 
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панує – брехня… [92, с. 388] – протилежність різнокореневих антонімів істина 

– брехня підсилена синонімічним контрастом торжествує, панує; З 

результатів конкурсу: «Звання «Міс Правда» виборола Брехня № 1» [92, с. 188] 

– комплементарні антоніми правда – брехня перетворилися в оніми, 

антонімічну пару, що надає висловлюванню більш різкого, полярного звучання; 

Гуморист на похороні виглядає так, як похоронник на весіллі [180, с. 71] – 

каламбурне перехресне використання комплементарних антонімів гуморист – 

похоронник і відповідно похорон – весілля посилює контрастність і створює 

абсурдність ситуації. 

Велика кількість комічних творів присвячена актуальному для українця 

контрастному лексичному тандему «мудрий – дурний». Причому мудрий, 

розумний протиставляється дурному, дурнуватому співвідносно як до жіночої, 

так і до чоловічої статі, іноді ці прикметники субстантивуються, 

модифікуються і перетворюються у спільнокореневі лексеми з оцінним 

значенням: Мудрі жінки не дають спати, дурнуваті – жити [180, c. 114]; Є 

розумні і дурні, хай їм грець. І для тих, і для тих є мірило: Не все скаже, що 

знає, мудрець, Не все знає, що скаже, дурило [180, с. 13]; Дурний скаже, потім 

дума. Розумний – вороже: Спершу дума, потім скаже, Коротко і гоже. А ось 

мудрий, інша річ. Цей губи посмокче, Усіх вислуха уважно, Подума й промовче 

[180, с. 77]. В останній гуморесці антонімічний контраст, виражений 

антонімічною парою дурний – розумний (мудрий), паралельно підсилюється 

віддієслівною комплементарною антонімічною парою скаже – промовче, що 

допомагає авторові розкрити ідейний задум і дати повну оцінну характеристику 

особам, наділеним вищезазначеними якостями. 

Рідше трапляються антоніми-конверсиви, що позначають протилежні, 

зустрічні відношення: Чим менше думаєш, тим більше однодумців [180, с. 124]; 

Колись великий Тарас Григорович Шевченко писав: «Той мурує, той руйнує…». 

Скажіть, будь ласка: коли це почалося і, головне, коли це закінчиться? [219, 

с. 47].  

Цікавою з цього приводу є гумореска П. Глазового «Зарубіжна новинка»: 
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Чоловік з товстим портфелем 

Увійшов до магазину. 

– Тут купити можна книгу 

«Я люблю свою дружину»? –  

Продавець змахнув руками: 

– Не торгуємо байками! [53, с. 82] 

Чоловік з товстим портфелем у магазині запитує у продавця про наявність 

книги із красномовною назвою «Я люблю свою дружину». Той сприймає назву 

книги в розмовному значенні ’вигадка, розповідь про те, чого насправді не 

було, не може бути; казка, побрехенька, брехенька, вигадка, небилиця’ [194, 

Т. 1, с. 90]. 

Тлумачення продавцем назви твору («Я люблю свою дружину») як 

вигадки, небилиці, з одного боку, відповідає досвіду продавця щодо 

оцінювання подружніх стосунків, а з другого – свідчить про його (продавця) 

некомпетентність, необізнаність. Недарма й гумореска називається «Зарубіжна 

новинка», де зарубіжний – ’який міститься, живе за кордоном’ [194, Т. 3, 

с. 297]. 

Тому книга «Я люблю свою дружину» ніяк не може бути написана 

вітчизняним автором, бо сама теза про любов до своєї дружини, з позицій 

продавця, не відповідає дійсності, не може бути реальністю. 

Знову ж таки гумор лежить у площині невідповідності між досвідом 

продавця і реальною наявністю книги, про яку запитує покупець. 

На мовному рівні обігрується назва книги «Я люблю свою дружину», яка 

звучить претензійно. І навіть якщо дійсно книга з такою назвою існує, то все 

одно на слух вона не сприймається як реально наявна. На цьому непорозумінні 

й будується конфлікт інтересів продавця і покупця. Тобто конверсивна 

антонімія (купувати – продавати) позначає протилежно спрямовані, 

«зустрічні» дії або відношення в межах однієї спільної ситуації. 

Максима М. Левицького Бідність впадає у вічі, багатство – відразу б’є в 

голову [92, с. 185] побудована на контрасті абстрактних іменників із 
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денотативним значенням: бідність – ’матеріальна незабезпеченість, нестатки, 

брак засобів для існування’ [194, Т. 1, с. 177]; багатство – ’достаток усього, 

розкіш’ [194, Т. 1, с. 83], – що засвідчують матеріальне становище людини в 

суспільстві і мають максимальний рівень вияву значення. Для вираження 

ступеня впливу цих станів на людину використовуються фразеологічні 

сполучення впадати у вічі, що означає ’привертати чию-небудь увагу’ [194, 

Т. 1, с. 747], та ударити в голову, що означає ’2. Призвести до сп’яніння; 

сп’янити’ [195, с. 733], які є контекстуальними антонімами, бо відображають 

контрастне сприйняття цих явищ суспільством і самою людиною (бідність 

впадає у вічі навколишнім, а багатство б’є в голову тому, хто ним володіє).  

Максима, побудована з урахуванням ментального досвіду українців, має 

моралізаторський відтінок і втілена в іронічній формі, що свідчить про яскраво 

виражену дотепність автора. Створенню подібного ефекту сприяє контраст, що 

виникає на основі поєднання контрарних загальномовних і контекстуальних, 

виражених вільними словосполученнями, антонімів, які утворили антонімічні 

пари. Таке поєднання підсилює афористичність вислову. 

Явище антонімії в гумористичному дискурсі широко застосовується не 

тільки при конверсії, але й у грі слів, каламбурах, при творенні антитези. 

Антитезу як фігуру мови використовують найчастіше для увиразнення 

протилежностей, підкреслення несумісностей чи, навпаки, їх співіснування 

тощо. 

Двовірш Г. Гайового «Про Венеру Мілоську та сумку-авоську» 

побудований на антитезі і сприймається як цілісний твір, починаючи із 

заголовка, який конденсує його внутрішній зміст: 

Обламалися руки грації 

Від тягаря емансипації [92, с. 55]. 

Венері Мілоській протиставляється сумка-авоська – метанімізована назва 

жінки, у руках якої атрибут радянської доби (сумка-авоська). Швидше 

визначити, сітка, через яку видно покупки, які треба було здійснити багато 

через те, що продуктів у крамницях не вистачало і за їх наявності варто було 
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брати все, що на той час можна було придбати. Така авоська завжди була 

наповнена харчами, і носити її було важко. Радянська жінка була постійно 

обтяжена вагою цієї так званої сумки (автор іронізує, що тягар емансипації 

залишив жінку «без рук» («без ніг») – ’дуже втомленою’ [222, кн. 2, с. 763]). 

Венера Мілоська (приблизно 200 рік до н. е.) – мармурова скульптура, 

статуя богині Афродіти, вважається еталоном жіночої краси. Історія про втрату 

рук цим персонажем відома. Навіть «без рук» Венера Мілоська – витвір 

мистецтва, як писав про неї Гліб Успенський, відвідавши у 1872 році Лувр 

(музей, де зберігається ця скульптура): «Тут більше за все і святіше за все 

Венера Мілоська». Венера Мілоська викликає захоплення, дивування, 

сприймається як шедевр, і немає жодної культурної людини у світі, яка б не 

чула про цей витвір. 

Якщо Венера Мілоська – зразок високого мистецтва, то радянську жінку 

емансипація спотворила, залишивши її «без рук». 

Крім такого очевидного протиставлення – Венера Мілоська і звичайна 

радянська жінка, – підтекст цього витонченого думкою з виразними ознаками 

лаконізму й афористичності вірша проглядається у протилежності культури і 

цивілізації, на що наштовхує і таке поняття, як «емансипація», що є ознакою 

швидше цивілізації, ніж культури. 

Венера Мілоська і сумка-авоська – антиподи. Венеру Мілоську автор 

називає грація, тобто: ’1. Витонченість, краса, чарівність, вишуканість у позах, 

руках. 2. Жіночий корсет у вигляді широкого еластичного пояса для надання 

стрункості фігурі’ [191, с. 310]. Сумка-авоська – тягар емансипації, тобто 

’звільнення від залежності, скасування певних обмежень’ [191, с. 419]. 

Отже, антитеза використовується для вмотивованого контрастування 

смислових значень бінарних образів. 

Текст «Письмена й переписи» також побудований на антитезі: 

Писали, кажуть, тільки древні греки, 

Всі інші – переписували лиш. 

Хоч обійди усі бібліотеки, 
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Ти свіжого сюжету не уздриш.  

Вже все було, усе вже – пріснопам’ятно… 

Та ще б хоч переписували грамотно! [92, с. 387] 

І не лише у заголовку закладений контраст. Оригінальним і первозданним 

визнається тільки те, що писали древні греки, до творів яких, мабуть, і 

відноситься слово письмена – тобто те, що написано стародавніми літерами. 

Звичайно, це стосується не тільки букв. 

З осудом, що переписують неграмотно, і з розчаруванням, що свіжого 

сюжету не уздриш, автор цілеспрямовано підтримує писемну культуру древніх 

греків, оперуючи книжною лексикою: бібліотеки, сюжет, уз(д)ріти, 

пріснопам’ятно. Водночас щодо сучасних переписувачів автор не знаходить 

втішних, приємних слів, навпаки, характеризує їх творчість як плагіат (свіжого 

сюжету не уздриш), навіть переписувати не вміють грамотно. 

Очевидний контраст між літературою Давньої Греції, яка залишила 

неперевершені шедеври, і сучасними інтелектуальними силкуваннями 

спостерігаємо й в організації мови. Сучасний «період» відтворюється за 

допомогою форм, стилістично обмежених розмовним стилем, а саме: означено-

особове речення (хоч обійди), неозначено-особове (хоч би переписували), 

узагальнено-особове (не уздриш), неповні речення (всі інші – переписувачі; усе 

вже – пріснопам’ятно).  

Антитеза в цьому тексті побудована за допомогою синтаксичних засобів. 

Така організація тексту використовується для створення особливої тональності. 

За рахунок стилістичної фігури – антитези – текст отримує додаткове значення 

сарказму. 

Антитеза є поширеним стилістичним прийомом створення гумору, іронії, 

інколи сарказму в афористичних текстах: Віддала ключ вона мені від свого 

серця. І тут же врізала новий замок [180, с. 121]; І у степах України діє закон 

джунглів [180, с. 130]; Паралельні світи існують. Взяти хоча би народ і владу 

[180, с. 252]; Зробив велику кар’єру: був нічим, а став мером [180, с. 363] та ін.  
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Контрастні вислови (віддати ключ від серця – викликати симпатію до 

себе, домагатися прихильного ставлення; врізати новий замок (на серці) – 

закрити своє серце для всіх, бути недоступним) використовуються як 

стилістичний прийом, що полягає в зіставленні протилежних думок або образів 

для посилення враження. У наступному прикладі антитеза створена на основі 

використання контекстуальних антонімів (степи і джунглі), при цьому другий 

компонент уведений до складу стійкого словосполучення (закон джунглів – 

вислів, що означає «кожен за себе», виживання найсильнішого). А два останні 

приклади побудовані на контрастуванні контекстуальної антонімічної пари, до 

кожної з яких дібраний узагальнювальний компонент (паралельні світи: народ 

– влада; кар’єра: ніхто – мер), що підсилює іронічний характер висловлювання. 

Розповсюдженим прийомом у гумористичних творах є перехресне або 

паралельне використання декількох антонімічних пар одночасно. Наприклад, 

уривок з гумористичного алегоричного вірша А. Косматенка «Горе»: 

«Я день і ніч у свято й будень 

Кручусь, труджуся, як бджола, 

А ти… Ну хто ти в мене? Трутень! 

Ні діла з тебе, ні тепла», –  

Так Чоловіка Жінка зла 

Кляла [113, с. 65]. 

Різні у семантичному відношенні антонімічні пари день – ніч, свято – 

будень, бджола – трутень, Чоловік – Жінка використовуються шляхом 

поєднання їх мовних виражень в одному контексті для досягнення певного 

виражально-зображального ефекту: увиразнюють протилежності і 

підкреслюють одночасно діалектичне співіснування тих чи тих понять.  

Антитеза, побудована на основі використання двох і більше антонімічних 

пар, може пронизувати весь текст. Наприклад: Не здіймайте на глуми, Ніби п’ю 

день при дні: Я і п’яний – розумний, Ви й тверезі – дурні [180, с. 289]; В 

серйознім криється смішне. Почули зі столиці Знов коротко – про головне, 

Детально – про дрібниці [180, с. 120]. 
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Трапляються гумористичні тексти, побудовані на основі протиставлення 

на лексико-синтаксичному рівні. Наприклад, гумористичні нотатки з газети 

«Патилько» (Коломия) з назвою у формі актуального запитання «Що ми, 

українці, маємо і що не маємо?» представлені у формі коротких тез-відповідей 

за формулою синтаксичної опозиції з використанням заперечної частки не: 

– маємо людей – не маємо нації; 

– маємо багатих – не маємо еліти; 

– маємо бідних – не маємо месників; 

– маємо політиків – не маємо перспективи; 

– маємо начальників – не маємо порядку; 

– маємо церкви – не маємо віри; 

– маємо поетів – не маємо поезії; 

– маємо газети – не маємо читачів; 

– маємо бізнесменів – не маємо продукції; 

– маємо землю – не маємо харчів [180, с. 96]. 

Ці парадокси містять у собі внутрішню семантичну й логічну 

суперечність, логіка не була б порушена, якби не було частки не і тези мали 

стверджувальний характер. Парадокс, побудований на основі антитези, є 

засобом висміювання реалій сучасного життя. 

Подібні тексти відносять до інтелектуального гумору, що, на наш погляд, 

заснований не тільки на інтелектуальних намірах, а й на абсурдності ситуації, 

що склалася. 

Для антонімів характерно те, що «протилежність значень слів-антонімів 

не пов’язана безпосередньо з якими б то не було явищами, які вони 

відображають. Немає підстав стверджувати, що слова-антоніми називають якісь 

особливі предмети або явища, протилежні самою своєю природою» [110, с. 53]. 

У цьому ми переконалися, виявляючи й аналізуючи контрастиви в 

гумористичному дискурсі. 

Важливим і необхідним, на нашу думку, є виділення і дослідження 

функціювання в гумористичних текстах так званих контекстуальних антонімів. 
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М. Кочерган, досліджуючи проблему «слово і контекст», зазначав: 

«Розглядаючи слово як повноцінну мовну одиницю, не слід забувати, що 

реальне життя слово має лише в мовленні, а значить – у контексті. …Слово 

поза контекстом… має лише потенційне значення. Свою конкретну реалізацію 

семантика слова одержує в контексті, де одні значення нейтралізуються, а інші 

актуалізуються» [117, с. 13-14].  

Контекстуальні антоніми в гумористичному дискурсі завжди помітні 

через те, що в їхніх значеннях наявні не лише семантичні компоненти, а й 

власне стилістичні та оцінні (прагматичні) семи. Лексичні опозиції – це 

важливий засіб утілення авторських роздумів, почуттів, емоцій, вираження 

яких розраховане, передусім, на асоціації читача/слухача.  

Наприклад, у гумористичному тексті Ой, як хочеться бути класиком… 

Не Тарасом – бодай Тарасиком! [180, с. 80] маємо дві опозиції, представлені 

антропонімом Тарас, що означає «бути знаним, визнаним, визначним у сфері 

своєї діяльності», і похідним від нього антропонімом Тарасик зі зменшено-

пестливим суфіксом -ик, який надає слову поблажливо-негативної конотації й 

іншої семантики – «бути не зовсім бездарним, а посереднім, пересічним, не 

вартим визнання». Отже, ця контекстуально-антонімічна пара містить 

семантично слабкий складник Тарасик, що актуалізує сему «бездарний». 

Такий механізм реалізації опозиційного концепту спостерігаємо у 

гуморесці «Лисина»: 

До Тараса дочка підбігає: 

– Тату, тату, чому в дідуся 

Зовсім, знаєш, волосся немає! 

Як макітра, потилиця вся! 

– Це тому, що багато читає? 

І розумний, і добре все знає… 

– Тату, - каже маленька, – а ти 

Довго будеш тим чубом трясти? [33, с. 64] 
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Саме в цьому контексті макітра (’макітра розуму в кого, фам. – хтось 

дуже розумний’ [194, Т. 4, с. 602]) – уособлює розум, а чуб – його відсутність 

(актуалізується сема «дурний»). 

Анекдотична історія «Почергово» також побудована на антитезі шляхом 

використання наскрізної різносемантичної опозиції: жінка – чоловік 

(комплементарні антоніми), тверезий – п’яний (градуальні антоніми), вчора – 

сьогодні (координатні антоніми), ти – я, волоцюга – ластівка, людина – 

потвора (контекстуальні антоніми): 

Ще з порога чоловіка жінка докоря: 

«Знову п’яний, волоцюго? В тебе ж є сім’я! 

Я щасливою була, мабуть, тільки вчора… 

Ти тверезий був… Людина… Не така потвора!» 

«І за що такі докори, ластівко моя? 

Ти була щаслива вчора… А сьогодні – я…» [180, с. 86]. 

Контекст розширює семантичну структуру лексеми, формуючи, зокрема, 

її оказіональні значення. 

На основі опозиційного концепту «гуллівери – ліліпути» Є. Дудар 

створює оказіоналізм Не зліліпутимося [92, с. 113] як однослівну номінацію, 

що ввійшла до його гуморески з промовистою назвою «Гуллівери і ліліпути». 

Відіменникове дієслово (не зліліпутимося) утворено за допомогою 

постфіксального суфікса -ся та префікса з-, що водночас із заперечною часткою 

не має значення «не станемо такими, як ліліпут» і вказує на негативні наслідки 

набуття такої ознаки. У цьому випадку важливим є лексичне значення не 

окремо взятого слова ліліпут, а значення антонімічної пари (ліліпут – гуллівер). 

Ліліпут – ’неприродно мала на зріст людина, карлик // перен. Про 

надзвичайно малий предмет, істоту’ [194, Т. 4, с. 515]. Прізвище героя твору 

«Гуллівер у країні ліліпутів» Дж. Свіфта нерідко використовують як 

метафоричне перенесення, маючи на увазі велетня. Але Гуллівер був людиною 

звичайного зросту, і гігантом він був тільки з позицій ліліпутів. Проте в 
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мовленнєвій практиці за цим словом закріпилося значення «велетень, людина 

надзвичайно великого зросту».  

Як бачимо, у запропонованому до аналізу гумористичному контексті 

обидва слова (гуллівери і ліліпути) набувають іншого, метафоричного значення 

– «великі тілом і малі душею», «внутрішньо значущі й позбавлені змістовності, 

нікчемні». А рефлексив не зліліпутимося, як авторський оказіоналізм, набуває 

значення – «не обміліймо, не зміліймо душею»: Людина народжується 

маленькою тілом і великою душею… Чистою душею. Доброю душею. 

Запрограмованою допомогти людині стати будівничим, а не руйнатором. 

Добротворцем, а не злочинцем. 

Придивімося одне до одного. Загляньмо одне одному в очі... Задумаймось 

на хвилину. Не даймо маліти своїй душі. Не руйнуймо душі іншого. Оберігаймо 

велику і чисту душу свого народу. То ніколи не змаліємо. Не зліліпутимося! [72, 

с. 119]. 

Отже, використання авторського неологізму із мотивованою семантикою, 

утвореною на основі антонімічних антропонімів, посилює емоційний ефект і 

спонукає до роздумів і аналізу власних дій. 

Навмисне поєднання слів із протилежними значеннями для вираження 

цілісної характеристики утворює оригінальну форму суперечливої природи в 

іронізмах, як-от: Коли б дурневі дати розум генія, то він був би геніальним 

дурнем [180, с. 328]. Оксиморон геніальний дурень як засіб комізму 

зреалізовано в межах атрибутивного словосполучення. 

Розвиток у мовної одиниці протилежних значень (енантіосемію) 

спостерігаємо на прикладі гуморески М. Савчука «Вигадав»: 

Знайомому жалівсь хабарник: 

– Я дав хабар – мені дали!.. 

– То добре ще. А твій напарник 

– Узяв хабар – його взяли [180, с. 95]. 

Гумореска є яскравим прикладом розвитку нового значення, 

протилежного вихідному (дав хабар – «дали тюремний строк»; узяв хабар – 
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«взяли в тюрму»). Енантіосемія стала причиною розвитку в семантичній 

структурі лексеми антонімічних конверсивних значень (семантичне відношення 

«дія – протидія» реалізує явище внутрішньослівної антонімії). Наведена 

ілюстрація – це зразок лексикографічно закріпленої енантіосемії.  

Інший шлях утворення енантіосемії спостерігаємо на прикладі 

висловлювання Ідентифікаційний код – це плата за втрату генетичного [92, 

с. 188].  

Ідентифікаційний код варто віднести до офіційно-ділового стилю, а 

генетичний (код) – до наукового. Це книжні словосполучення, що мають 

значення: 

– ідентифікаційний код – документ, приписується кожному 

громадянину для здійснення у межах країни відповідних правових актів; 

– генетичний код – поняття зі сфери генетики, спосіб кодування 

послідовності амінокислотних залишків у складі білків за допомогою 

послідовності нуклеотидів у складі нуклеїнової кислоти. 

Смисл цих понять розуміють по-різному. Але в наведеному 

висловлюванні міститься натяк на підміну поняття генетичний код поняттям 

ідентифікаційний код. Це неспівмірні речі: генетичний код – це сталий 

феномен, система запису спадковості, а ідентифікаційній код – це папірець, а 

не документ, не вартий взагалі того, щоб він був наявний у кожного 

громадянина. 

Між цими дихотомічними поняттями проблема посередині, яка 

закодована у слові плата: ’1. Винагорода за виконану працю, послугу // 

перен. Віддяка, нагорода за що-небудь. 2. Відшкодування вартості одержаного 

або використаного; те, чим відшкодовують’ [194, Т. 6, с. 567]. Таким 

відшкодуванням вартості безцінного найкоштовнішого генетичного коду став 

всього-на-всього папірець, у якому записаний номер, під яким «існує» людина, 

громадянин, особа. 

Навіть не варто об’єднувати ідентифікаційний і генетичний коди. Єдине, 

що у них спільне – це слово код: система умовних знаків або сигналів для 
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передавання відомостей. В ідентифікаційному коді – це умовні цифри, які 

могли б бути іншими. А в генетичному коді – це система, зумовлена 

внутрішньою структурою організму. 

В атрибутивному словосполученні ідентифікаційний код розвивається 

значення, в якому відсутній конструктив на відміну від генетичного коду, який 

є вродженим і який можна визначити на основі складних медичних операцій 

(процедур). Ідентифікаційний код у цьому контексті несе в собі негативний 

смисл на відміну від генетичного, що має позитивне емоційне сприйняття. 

Поява протилежного, деструктивного значення і породжує явище енантіосемії, 

що зумовлено контекстом. 

Отже, побудова гумористичного дискурсу на основі опозиційних 

структур – один із найуживаніших способів створення комічного ефекту. При 

цьому гра зі смислами досягається за рахунок вживання контрарних і 

комплементарних антонімів шляхом їх перехресного або паралельного 

використання. Антонімія є поширеним прийомом для створення енантіосемії, 

каламбурів, антитези, парадоксів, оксиморона та антонімічної іронії. 

Контекстуальні антоніми виступають джерелом формування оказіоналізмів. 

Найбільш характерні риси функціювання антонімії в гумористичних міні-

текстах представлені в додатку Б. 

 

3.2. Стилістика фразеологічних ресурсів в аспекті гумористичного 

дискурсу 

 

Фразеологізм як «семантично цілісний і синтаксично неподільний знак» 

створюється на основі «взаємодії одиниць лексичного, морфологічного та 

синтаксичного рівнів» [2, с. 708]. 

Неоднорідність синтезу формоутворювальних компонентів зумовила 

класифікацію фразеологічних одиниць (ФО). З огляду на лексико-граматичну 

структуру й мотиваційний аспект (або його очевидну відсутність) традиційно 

виділяють зрощення, єдності і сполучення [2, с. 709]. 
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Лексико-граматична неподільність ФО, з одного боку, означає 

відтворюваність і стабільність її компонентів, а з іншого, – створює «смислову 

цілісність і експресивний характер фразеологічної семантики» [2, с. 708]. 

Загальне уявлення про стилістику фразеології пов’язане з постулатом про 

її виражальні можливості. Але окремих досліджень щодо цієї проблематики 

нам не вдалося дібрати. Принаймні гіпотетично фразеологія складає потужний 

резерв (арсенал) для створення конотативних смислів, що, передусім, випливає 

з її неоднорідної природи. І, як зазначав В. Чабаненко, досліджувати 

лінгвостилістичний потенціал фразеології слід з погляду мовного нормативного 

вживання, яке, на відміну від ненормативного, для фразеологічної одиниці 

визначається важче [229, с. 109-110]. 

Емпіричний матеріал укладеної нами картотеки дає змогу на основі 

традиційного описового методу та методу контекстуального аналізу визначити 

домінувальні види вживання і прийоми використання фразеологізмів зі 

стилістичною метою. 

 

3.2.1. Реалізація номінативних можливостей фразеологічних одиниць 

на позначення конотативного денотата 

 

Фразеологічне значення «формується не на основі певної ознаки денотата 

(як при непрямій лексичній номінації), а в процесі мовної взаємодії понятійних 

відображень реалій фразеологічних компонентів і понятійного змісту дійсності, 

яку означає фразеологічна одиниця, тобто на основі переосмислення всієї 

ситуації» [20, с. 711]. Тому природньо, що в гумористичному дискурсі 

найчастіше реалізуються номінативні можливості фразеологічних одиниць на 

позначення конотативного денотата. Наприклад: …А нині діла зовсім вже нема 

– За крісло держиться руками обома [119, с. 38] (обома руками вжито у 

значенні «міцно, непорушно»); Гарне мав обличчя зав, Нині – синю пику. Часто 

лика не в’язав І змінився з лику [118, с. 112] (використано гру слів 

(парономазію), що формально організовує текст і полягає у навмисному 
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зближенні в контексті паронімів, один з яких входить до складу фразеологізму 

лика не в’яже, що вжитий для характеристики людини, яка перебуває в такому 

стані сп’яніння, що не може виконувати навіть примітивну роботу, а другий 

виражений іменником лик у значенні «обличчя»); Живуть непогано такі 

«мекуни»: Добрячі оклади, солідні чини… Усе в них діла – від дзвінка до дзвінка. 

А діла того – як з козла молока! [80, с. 12] (уживається у значенні ’немає 

зовсім’ [195, с. 754]); – Від сьогодні і довіку на горілці ставлю хрест! [37, 

с. 298] (уживається у значенні ’2. Переставати займатися чим-небудь, робити 

щось’ [195, с. 689]); Наукова та робота – Ні у тин ні у ворота [37, с. 334] 

(уживається у значенні ’який нічого не вміє робити, ні на що не здатний’ [195, 

с. 711]); …Коли завферми способу шука Зробити з ферми що? – Корову дійну 

[161, с. 38] (уживається у значенні ’джерело прибутку’ [195, с. 308]); …Боже, 

як же почну Я нову свою еру?!. Повиймаю пляшки, Як терпець увірветься, – 

Може, вірш напишу На якійсь етикетці… [37, с. 369] (відкривати (починати) 

нову еру – ’робити щось видатне, знаменне в чому-небудь, докорінно відмінне 

від попереднього’ [195, с. 102]; терпець увірвався – ’хтось не може більше 

витримувати чого-небудь, остаточно втратив спокій, душевну рівновагу’ [195, 

с. 709]); У всякій книзі, вірте слову, Раціональне є зерно… [37, с. 339] 

(уживається у значенні ’щось суттєве, доцільне, конструктивне’ [195, с. 263]); 

…Один у труні… Ні дати ні взяти! [180, с. 243] (уживається у значенні «такий 

самий, як був»); – У, п’янюго, – каже жінка, – Дать би тобі в шию… [53, с. 71] 

(дати по шиї – ’побити кого-небудь’ [195, с. 188]); Й вершки суспільства 

можуть скиснути [180, с. 358] (уживається у значенні «краща, привілейована 

частина суспільства»); …Щоб завели скарбничку кожне: Хто в гречку скочить, 

не дай Боже, То хай тоді одну пшонину Одразу до скарбнички вкине [98, с. 156] 

або Кажуть всі: він рекордсмен По стрибках… у гречку [119, с. 43] (скакати в 

гречку – ’зраджувати дружині (чоловікові), мати нешлюбні зв’язки’ [195, с. 653-

654]); На роботі ледве тліє, та добряче руки гріє [37, с. 338] (фразеологічна 

єдність гріти руки – ’нечесно, незаконно збагачуватися, наживатися’ [195, 

с. 171] обігрується з паронімом тліє (парономазія); Нагинай галузку, поки 
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низько, Вчи, допоки ходить під столом. Як очима до дівчат заблискав, Не 

припнути до стола, де книжка… [92, с. 44] (фразеологізми вживаються для 

експресивного позначення концепту «вік людини»: під стіл пішки ходити – 

’бути дуже малим, малою дитиною’ [195, с. 748]; блискати очима – ’глянути на 

кого-небудь з певним виразом (злості, докору, радості)’ [195, с. 33]); Скільки 

байдики не бий, лінощів із себе не виб’єш [92, с. 110] (бити байдики – ’бути без 

діла, весело проводити час’ [195, с. 27], причому в тексті інтенсифікується 

значення дієслова бити в метонімічному словосполученні лінощі вибивати з 

себе); Де жінка грає першу скрипку, там бурхливі концерти [180, с. 196] (грати 

першу скрипку – ’бути головним у якій-небудь справі’ [195, с. 167]) та ін. 

Як бачимо з наведених прикладів, фразеологізми самі по собі виконують 

різні експресивні функції. Найголовніша з них – оцінна. Оцінка – це завжди 

наявність знаків «плюс» або «мінус» у значенні слова. І проблема полягає в 

тому, що оцінність – явище суто суб’єктивне, тобто в будь-якій оцінці будь-

чого завжди є особиста зацікавленість, емоційне ставлення до сказаного. Навіть 

прагнення до об’єктивної оцінки залежить від багатьох суб’єктивних чинників 

або, інакше кажучи, від самої людини. 

Як правило, серед наведених українських фразеологізмів більшість 

містить негативну характеристику будь-чого: осуджують зло (обома руками 

тримається за крісло), зраду (скакати в гречку), жадібність (гріти руки), 

неробство (бити байдики), пияцтво (лика не в’яже), роздратованість (терпець 

увірвався), некомпетентність (ні в тин ні в ворота), безпорадність (як з козла 

молока) тощо. 

Негативне конотативне забарвлення має оцінка ходи людини в результаті 

естетичної недосконалості: ходить немов горох у решето точить; як корова по 

льоду і под. У гумористичному тексті такі фразеологізми можуть 

синонімізуватися, наприклад: О! Йде як кіт по стерні, Ніби підлога пече його в 

п’яти. Опускається, наче гуска на гніздо з гусенятами [74, с. 7], де всі три 

фразеологічні одиниці вжито у значенні «неохайно, неакуратно» і використано 

як порівняльну конструкцію для підсилення експресивності вислову. 
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Для вираження інтенсифікації дії можуть уживатися фразеологічні 

одиниці з емоційним конотативним забарвленням, як-от: Неначебто шашіль 

живу деревину, Байдужість зсередини точить людину, І їсть її наче залізо 

іржа, І ріже людину вона без ножа [119, с. 35], де фразеологізми різати без 

ножа (’завдавати кому-небудь великих неприємностей’ [195, с. 598]) і як іржа 

залізо (зі словами їсти, гризти, точити – ’дуже сильно, весь час’ [195, с. 276]) 

мають явно виражену негативну оцінну конотацію.  

Зазвичай фразеологічні одиниці, вжиті в гумористичних текстах у 

цілісному значенні, мають національне коріння і сприймаються нами як 

ментально засвоєний матеріал. Проте бувають випадки, коли в українських 

текстах гумористичного спрямування свідомо використовують міжмовні або 

іншомовні фразеологічні структури, засвоєні з етимологічно близьких мов. Для 

прикладу: 

Диференціація 

– Ларочко, подивися, чого це наше золотко плаче. 

– То не наше, то сусідське. 

– От блін! Вічно їхній сопляк білугою реве [219, с. 396]. 

Наявні два погляди на походження фразеологізму ревіти білугою у 

значенні ’голосно, нестримно і довго плакати; ридати’. Сутність першого 

полягає в тому, що фразеологізм є трансформацією рос. ревіти білухою, в 

якому білуха – полярний дельфін, здатний ревіти. Друга – у тому, що здавна в 

російській мові слово білуга означало і велику рибу з породи осетрових, і 

полярного дельфіна. У «Словнику обласного Архангельського наріччя» 

(1885 р.) морський звір, полярний дельфін, називався і білугою, і білухою. При 

цьому на першому місці стоїть саме слово білуга. Однак у літературну мову 

ввійшло слово білуха, і зараз це єдина назва полярного дельфіна. Білугою ж 

називають тепер тільки рибу, яка, природно, не має ніякого відношення до 

виникнення фразеологізму, який зберіг свою стародавню форму [134, с. 69-70]. 

Отже, у гумористичних дискурсах часто вживаним явищем є введення 

ФО без зміни семантики і структури. Такі фразеологізми виконують 
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зображувально-оцінну, емоційно-експресивну функції і використовуються як 

засіб мовного викриття або надання явищам, подіям чи персонажам мовної 

характеристики. 

 

3.2.2. Використання трансформованих фразеологізмів 

 

Фразеологічні одиниці завдяки яскравій образності, стилістичній 

маркованості створюють передумови для їх використання в гумористичних 

творах передусім з метою експресивізації мовлення. Для досягнення 

різноманітних експресивних ефектів нерідко використовують різні види 

трансформації фразеологічних одиниць: поєднання, чергування експресивно 

видозмінених і стандартних компонентів у межах окремих фразеологізмів, 

зіставлення усталених (канонічних) і трансформованих фразеологічних 

одиниць, переплетіння лінгвального й екстралінгвального та ін. Усі ці 

видозміни свідчать про діалектичну єдність інваріантного (постійного) і 

варіантного (змінного) компонентного складу та структури фразеологізмів. 

Трансформація фразеологізмів – явище закономірне і системне, оскільки 

спричинене насамперед екстралінгвальними чинниками і цілями відповідного 

контексту. Фразеологічні трансформації стали предметом лінгвістичних 

досліджень не тільки зарубіжних (А. Бугофер, Г. Бюргер, Д. Добровольський, 

А. Хеммі), але й вітчизняних мовознавців (В. Білоноженко, І. Гнатюк, П. Дудик, 

Н. Зубець, Т. Цимбалюк). В україністиці традиційно поділяють модифікаційні 

зміни сталих словосполучень на семантичні та структурно-семантичні. 

Найуживаніші трансформації, що використовуються в гумористичних 

дискурсах для створення комічного ефекту, за функціями ми поділяємо на такі 

групи:  

– семантична; 

– структурна;  

– структурно-семантична;  

– індивідуально-авторська; 
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– синтаксична. 

Розглянемо це на прикладах гумористичних текстів малих форм. 

Видозміни і перетворення фразеологізмів на семантичному рівні 

зумовлені оновленням чи актуалізацією їх семантики, при цьому гумористи 

вдаються до різних прийомів мовної інтерпретації. Серед найчастіше вживаних 

семантичних модифікацій виділимо такі: 

– Зіткнення прямого і фразеологічного значень в одному тексті для 

подвійної актуалізації. 

Наведемо приклад, де ФО виступає і як семантично-цілісне, нерозкладне, 

і як вільне словосполучення: Якщо не всі вдома, значить хтось пішов у 

депутати [180, с. 130]. 

Фразеологізм не всі вдома має значення ’хто-небудь дурний, 

недоумкуватий’ [195, с. 131]. 

Підрядна частина складного речення містить фразеологізм не всі вдома з 

негативною конотацією. Зі змісту головної частини значить хтось пішов у 

депутати видно, що цей хтось і є дурний. Тобто, серед депутатів трапляються 

нерозумні люди. У такій інтерпретації фразеологічна одиниця не втрачає свого 

фразеологічного значення. 

При цьому підрядну частину можна інтерпретувати у прямому значенні: 

не всі вдома – значить хтось відсутній. 

Отже, у реченні відбувається семантична трансформація фразеологічної 

єдності: зіткнення прямого і фразеологічного значень. 

З цих позицій цікавою є байка А. Гарматюка «Зійшлися характерами» (як 

правило, «не зійшлися характерами»): 

Оса за Трутня 

Вийшла заміж, 

Бо ж сподівалася  

На мед його легкий. 

У Трутня наміри 

Ті ж самі, 
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Лише вважав він 

Навпаки: 

Що мед збиратиме вона,  

Його жона. 

Тепер удвох вони сидять 

І одне одного їдять [51, с. 56].  

Байка побудована на основі алегорії, де в образах Оси і Трутня 

змальовано однотипні характери ледачих, корисливих, сварливих 

пристосуванців; тобто відображена стандартна ситуація міжлюдських 

стосунків. Для розкриття характерів персонажів і створення іронічної картини 

взаємовідносин Оси і Трутня автор використовує фразеологізм одне одного 

їсти (’перен., розм. Весь час дорікати кому-небудь, ганити, сварити когось’ 

[194, Т. 4, с. 60]), об’єднуючи в одному контексті пряме його значення (їм 

нічого їсти) і фразеологічне (весь час сваряться).  

Подвійна актуалізація фразеологічної одиниці допомагає розкрити 

смисловий план алегоричного твору. 

Уживання фразеологізму на основі актуалізації одночасно двох різних 

значень виявилося повторюваним явищем. 

У багатьох гумористичних дискурсах подвійну актуалізацію 

фразеологізму покладено в основу алегоричного твору, при цьому сам 

фразеологізм, побудований за принципом неоднакового розуміння 

фразеологічного значення, стає основою сюжетної лінії або кульмінаційною 

частиною твору. Наприклад, гуморески А. Гарматюка: 

Панікер 

Зустрів Комар знайому Муху 

І пропищав на вухо: 

– Я чув, як чоловік 

Сказав дружині: 

«Ну й задавив 

Комарика я нині!» 
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Що діється на світі –  

Просто жах! 

Як давлять нас, комах! [51, с. 35] 

Або 

Язик і зуби  

Язик хвалився поміж Язиками: 

– Я вмів колись триматись за зубами! 

– Чому ж тепер базікаєш дарма? 

– При чім тут я? Тепер Зубів нема! [180, с. 18] 

Ще один приклад, де подвійна актуалізація фразеологізму посилюється 

низкою однорідних дієслів із поступовим нарощуванням інтенсивності дії: 

М. Каряка. Сіркове горе  

Плаче Сірко, плаче: «Як я жити буду, 

Обдурили, ошукали нечестиві люди. 

Обдурили, ошукали та ще й підвели,  

Позичили в мене очі і не віддали» [180, с. 398]. 

Маємо однорідні дієслова: обдурювати – ’вводити кого-небудь в оману 

діями або словами, звичайно для власної вигоди’ [194, Т. 5, с. 484], ошукувати 

– ’вводити кого-небудь в оману діями або словами’ [194, Т. 5, с. 838], 

підводити – ’не виконувати потрібного, необхідного і т. ін., шкодячи чому-

небудь, дошкуляючи комусь // не виправдовувати довір’я, сподівань; 

зраджувати’ [194, Т. 6, с. 408], позичати у Сірка очі – ’втрачати почуття 

сорому, власної гідності’ [217, Т. 2, с. 140] або ’брати в борг у Сірка очі, те, без 

чого його життя втрачає сенс’ [194, Т. 6, с. 816], не віддавати – ’не повертати 

назад взяте’ [194, Т. 1, с. 574]. Як бачимо, крім перших двох дієслів 

(обдурювати, ошукувати), які є абсолютними синонімами, кожне наступне 

дієслово посилює негативну оцінку дій «нечестивих людей», а фразеологізм 

логічно вплітається в цей синонімічний ряд і з вільним, і з фразеологічним 

значенням. 
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– Інтенсифікація експліцитного прямого і фразеологічного значень за 

рахунок оцінної конотації з метою надання характеристики. 

Окремі тексти ілюструють уживання фразеологізмів, що одночасно 

дозволяють подвійне сприйняття їх прямого і цілісного значень. Це підсилює 

зміст тексту, концентруючи увагу на хибних рисах персонажа, з метою оцінки 

його вчинків, дій, рис характеру. Наприклад: 

М. Савчук. Доносилися  

Батьки носили сина на руках, 

Аж поки не отримав атестата. 

Пора б на самостійний стати шлях,  

А він не вміє на ногах стояти [180, с. 59]. 

Фразеологізми носити на руках зі значеннями: ’1. Дуже добре ставитися, 

виявляти велику прихильність, увагу до кого-небудь. 2. Потурати комусь у його 

бажаннях і примхах’ [195, с. 440], стати на шлях – ’обрати певний напрям у 

діяльності, поведінці, визначити своє спрямування’ [195, с.869] і твердо 

стояти на ногах зі значенням ’2. Упевнено діяти, мислити і т. ін’ [195, с. 866] 

мають подвійну актуалізацію (батьки носили сина на руках у буквальному 

розумінні дуже довго, а коли вирішили поставити на землю, побачили, що той 

не може стояти на ногах, бо його цьому ніхто не вчив). Звичайно, така ситуація 

видається кумедною, навіть перебільшеною. Але таке вільне тлумачення 

гумористичного тексту підсилює цілісне значення вжитих у ньому 

фразеологічних єдностей, що і допомагає авторові іронічно змалювати життєву 

ситуацію, яку нерідко можна спостерігати в українських сім’ях, з метою 

надання їй негативної оцінки. 

Тож уживання цілої низки семантично модифікованих фразеологізмів в 

одному контексті, пряме значення яких експліковане ситуативно, підсилює 

фразеологічне значення сталих словесних комплексів і сприяє утворенню 

іронічного ефекту. 

– Зіткнення експліцитного прямого значення з імпліцитним 

фразеологічним значенням. 
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Смішинка У кухаря не вдалася каша, тому під час обіду він пік раків [64, 

с. 44] побудована на зіткненні імпліцитного фразеологічного значення 

’червоніти переважно від сорому, ніяковіти’ [195, с. 488] й експліцитного 

прямого значення цього ж вислову – «варив раків, бо не вдалася каша». 

Аналогійне явище перетворення семантики фразеологізму спостерігаємо на 

таких прикладах: – Ми увечері лягаємо спати разом із курми. А ви? – У нас 

немає курей [219, с. 439]; Язик найжвавіший, коли йому не заважає розум [92, 

с. 109]; За правду горою Стояв наш Павло… Тому тої правди Не видно було 

[180, с. 63]; Які б не були залізні нерви, з роками вони стають металобрухтом 

[180, с. 274]; Зійшов зі сцени раніше, ніж її було поставлено; На написане 

пером дивився сокирою [180, с. 257]; Нарешті він глянув правді в очі, й та не 

витримала його брехливого погляду; Зібрався з думками і розігнав їх [180, с. 91]; 

…Оце ще б зірку хапонути з неба І замість люстри почепить на стелі!.. [180, 

с. 345]; Увага: на торжку За дзвоником із главка Купив кота в мішку – Зате із-

під прилавка!.. [161, с. 32]; У нас тому не всі вдома, що частина у Європу 

виїхала [180, с. 295]; Щоб сісти на шию, треба поставити на коліна [180, 

с. 211]; – Ти мене любив? – Любив. – «Не розлюблю ніколи» говорив? – А цього 

не пам’ятаю, я ж тебе любив без пам’яті [219, с. 379]; Любіть без пам’яті, 

тому що пам’ять інколи зраджує [180, с. 358]; Пошилися в дурні? В якому 

ательє? [118, с. 66]; Побачивши Слона, сказала Муха Комарові: – Нам хоботи 

б такі, попопили б ми крові [64, с. 24]; Як Муху вигнав Слон зі складу, То 

виливала всім свою досаду: – То ж родич мій! Невже не зна, Що з Мухи 

зроблено Слона? [64, с. 17]; Стоїть біля дверей Загреба, Ніяк не може увійти: 

Написано: «Штовхать від себе!» А він – до себе звик усе тягти! [18, с. 5] та ін. 

Встановити асоціативні зв’язки прямого і фразеологічного значення 

виразів у таких випадках допомагають додаткові компоненти (словосполучення 

чи речення), що використовуються для пояснення ситуації (пекти раків під час 

обіду; не лягаємо спати разом з курми, бо немає курей; не заважає розум 

жвавому язику; стояв горою, тому не видно було; залізні нерви стають 
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металобрухтом; зійшов зі сцени, яку було поставлено раніше; правда не 

витримала погляду тощо). 

– Протиставлення прямого і фразеологічного значень. 

Протиставлення вільного і фразеологічного значень, побудоване на 

обігруванні однозвучних чи близькозвучних фразеологічних одиниць 

(фразеологічний каламбур) – чи не найпоширеніша видозміна в семантиці 

фразеологічного матеріалу гумористичного дискурсу. Як доказ, наведемо такі 

приклади: Ми любимо казати: «Постав себе на моє місце». А місця не 

звільняємо [180, с. 77] (фразеологізм ставити себе на місце чиє, кого – ’уявляти 

себе в тих обставинах, ситуації, в яких перебуває хто-небудь інший’ [196] 

стикається із словосполученням не звільняємо місця з денотативною семою 

лексеми місце – «посада»); Навіть зовсім лисий начальник не любить, коли його 

гладять проти шерсті [180, с. 77], де фразеологічна єдність гладити проти 

шерсті з емоційно-експресивним значенням ’не погоджуватися з ким-небудь, 

перечити комусь’ [195, с. 148] протиставляється діям підлеглих чи колег, які 

гладять начальника, що не має волосся, тобто нагадують йому про зовнішню 

ваду, що йому, природньо, не може подобатися.  

До найбільш поширених прийомів зміни структури фразеологічної 

одиниці відносимо такі: 

– Поширення компонентного складу фразеологізмів шляхом 

розгортання (експлікації).  

Поширення компонентного складу фразеологізму шляхом експлікації, що 

використовується для підсилення експресивності, уточнення, спостерігаємо в 

мініатюрі «Як чорт від ладану»: 

Один у цех, а другий – хліб полоти, 

А третій їде штурмувати цілину, 

Лиш Едік наш тікає від роботи, 

Як чорт від ладану тікав у давнину [119, с. 45]. 

Фразеологізм як чорт від ладану (тікати) у значенні ’надзвичайно 

швидко і злякано’ [195, с. 769] доповнено свідомо обставиною часу у давнину, 
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що уточнює «реальність», у такий спосіб підсилюючи емоційність 

висловлювання. 

– Контамінація як засіб індивідуально-авторського перетворення 

фразеологізму. 

Окремий вид варіювання фразеологічних одиниць пов’язаний із 

контамінаціями двох фразеологізмів: …бюрократ крізь пальці як дух, як пар, як 

плісінь вислиза [119, с. 33] (відбувається схрещення компонентів фразеологізмів 

вислизати з рук і дивитися крізь пальці). Така контамінація утворюється за 

рахунок поєднання двох співвідносних позначень тієї самої ситуації. 

Подібну трансформацію ФО спостерігаємо в тексті Г. Гарченка 

«Пожалілась»: – Ще мало соків я пила, – Жалілась ясену пила [37, с. 328], – 

побудовану на основі алегорії з використанням двох синонімічних 

фразеологічних єдностей: пити кров – ’дуже знесилювати, змучувати’ [194, 

Т. 1, с. 450] і вижимати (витягати, видавлювати) соки – ’нещадно 

експлуатувати’ [194, Т. 1, с. 396], ’дуже знесилювати, змучувати кого-небудь’ 

[194, Т. 1, с. 491]. Утворене контамінаційне сполучення пити соки не функціює 

в тексті як жодна з вищезазначених ФО, які втрачають свій образний 

фразеологічний смисл, а кожен компонент «живе» самостійно. Лексема пила 

стає ядром, навколо якого за допомогою міжчастиномовної омонімії та 

контамінації створено комічний сюжет з алегоричним прихованим смислом. 

Контамінацію як засіб індивідуально-авторського перетворення 

фразеологізмів простежуємо на такому прикладі: 

В. Василашко. Ахіллесова п’ята  

Щоб мати ахіллесову п’яту, 

Не конче Ахіллесом бути мусиш – 

Для цього досить в п’ятку ту 

Від переляку заховати душу [92, с. 44]. 

У цьому контексті використано два фразеологізми – ахіллесова п’ята і 

душа в п’яти ховається. 
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Крилатий вислів ахіллесова п’ята має давнє походження. За 

старогрецьким міфом, мати героя Ахіллеса (Ахілла) морська богиня Фітіда 

скупала його у водах священної ріки Стікс, щоб зробити невразливим для 

ворожих стріл. Але при цьому вона тримала Ахіллеса за п’яту, якої не 

торкнулися води Стікса. Стріла Париса, спрямована богом Аполлоном, влучила 

в п’яту, і герой загинув. У переносному вживанні ахіллесова п’ята – ’слабке, 

вразливе місце’ [196]. 

Фразеологізм душа (аж) у п’ятах; душа у (під) п’яти ховається – 

’страшно кому-небудь, лякається раптом хтось’ [194, Т. 2, с. 445]. 

Фразеологізм душа у п’яти ховається видозмінюється шляхом 

поширення (включення до традиційної структури фразеологічної одиниці таких 

слів і словосполучень вільного вжитку, які надають їй більшої конкретності): 

досить у п’ятку ту від переляку заховати душу – безособове речення. При 

цьому не втрачає свого значення і навмисне прихований автором зміст 

крилатого вислову ахіллесова п’ята, де слово п’ята є стрижневим. Тож маємо 

ще один різновид структурно-семантичної трансформації – фразеологічну 

контамінацію. 

Беручи за основу сюжетної лінії семантику крилатого вислову ахіллесова 

п’ята (про це свідчить навіть заголовок, що конденсує загальну тему), автор 

ніби розтлумачує його денотативне значення, однак іде далі – доповнює 

значення крилатого вислову ще одним переносним значенням: вразливою є та 

людина, яка ховає від переляку в п’ятку свою душу, тобто ляклива, невпевнена 

у собі, морально низька, душевно ница людина, позбавлена будь-яких 

принципів і моралі (наше – Н.П.). 

Це свідчить про те, що автор вдається до такої трансформації, коли 

узуальне фразеологічне значення набуває додаткових відтінків. Автор надає 

вислову ахіллесова п’ята семантики, яка не зафіксована жодним словником. 

Оказіональна фразеологічна одиниця, що функціює в наведеному контексті, 

відіграє екстралінгвальну функцію, відзначається своєю оригінальністю і є 

змістовно виправданою. 
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Отже, наведений контекст допомагає зрозуміти переносний план 

фразеологізму ахіллесова п’ята, яка поширюється автором на морально-етичну 

сферу життя людини. Це стає можливим лише в подібному гумористичному 

дискурсі. 

Як бачимо з наведеного прикладу, контамінація двох фразеологізмів 

виникає на тлі поширення компонентного складу одного з них та 

індивідуально-авторської семантики іншого. 

Структурно-семантичний аспект трансформації фразеологізмів 

упорядковано такими прийомами: 

– Структурно-семантичне розщеплення ФО на основі встановлення 

антонімічних зв’язків.  

Такий вид трансформацій фразеологізмів пов’язаний з одночасним 

використанням фразеологічного значення й одного з компонентів ФО, пряме 

значення якого допомагає утворити антонімічну пару. Як приклад: Скільки 

жебрацьких торб можна пошити з одного грошового мішка! [92, с. 187]. 

Неохронізм побудований на зіставленні понять торба – мішок. 

Жебрацькі торби – ті, що належать жебракам (словосполучення з 

іменника і присвійного прикметника). Торба – символ жебрака. Іти (ходити, 

піти) з торбами (торбою) – ’займатися жебранням; старцювати’. Торби 

начепити (почепити) – ’дійти до жебрання’ [194, Т. 10, с. 200]. 

Грошовий мішок – ’2. Зневажл. Той, хто має великий капітал; багач’ [222, 

кн. 1, с. 498]. 

Типовий випадок: фразеологізм розпадається, кожний його компонент 

починає жити самостійним життям. Грошовий мішок сприймається як мішок 

для грошей. А жебрацька торба – це вже торба жебрака, його атрибут. Жебрак 

збирає у свою торбу все, хто що дасть. І в тому числі копійки, незначні грошові 

подачки. 

Буквально із грошових мішків, які розуміються як мішки з великими 

грошима, можна пошити велику кількість жебрацьких торб, куди є можливість 

покласти милостиню.  
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Вислів має переносний смисл, близький до буквального: багач міг би 

допомогти бідному. 

Отже, на основі структурно-семантичної модифікації фразеологізму один 

компонент вступає в антонімічні зв’язки із самостійно вжитим словом. 

– Структурно-семантичні видозміни ФО зі збереженням їх 

внутрішньої форми. 

Окремий різновид стилістичного використання українських 

фразеологізмів створюють глибоко ментальні одиниці, зрозумілі на основі 

народних етимологій та міфологізованих образів. При цьому вони зазнають 

різноманітних структурно-семантичних видозмін, зберігаючи внутрішню 

форму. Наприклад: 

С. Гриценко. Бюрократ у пеклі  

Затятий бюрократ Омелько Шишка 

Не одному вкорочував роки… 

Та занедужав сам якось. І – кришка: 

Везуть уже Омелька, де гробки. 

Йому портфель уклали в домовину, –  

З собою він його і в пекло пре. 

«…Варіть його з портфелем, – 

Старший дідько кинув. – 

Вчепився так, що й чорт не відбере!» [37, с. 150] 

Фразеологізм чорт не розбере – ’про щось дуже заплутане, чого ніхто не 

збагне’ [217, Т. 2, с. 257] видозмінено шляхом заміни компонента розбере на 

однокореневе дієслово відбере з іншим префіксом, відповідно значенням, 

унаслідок чого фразеологізм втрачає свою сталу форму. При цьому внутрішня 

форма фразеологізму зберігається.  

Нерідкими є випадки, коли в одному тексті використовують два і більше 

фразеологізми, значення яких обігрують. Зазвичай такі конструкції мають або 

однакову емоційно-оцінну конотацію, або спільний компонент у структурі, або 

й одне, і друге. Наприклад, у гуморесці «Пісня-жарт» С. Олійник використовує 
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декілька ідіом із популярним ментальним компонентом «чорт», «біс»: І не 

думав я женитись, Та попутав біс…; …Обійматись, цілуватись Чорт мене 

потяг! [155, с. 107-108]. Ці фразеологізми мають негативну оцінну конотацію: 

біс поплутав уживається при поясненні помилкового, необдуманого вчинку, а 

чорт поніс – для вираження незадоволення з приводу неприємних наслідків 

чийогось приходу кудись. Заміна слів поплутав на попутав і поніс на потяг не 

призводить до руйнування внутрішньої форми ФО, проте змінює конотативне 

забарвлення (попутав – калька з рос. черт попутал; потяг має сему «проти 

волі, бажання»). 

Схоже явище спостерігаємо й на іншому прикладі: 

П. Ребро. Не такий гарбуз  

Це, кажуть, сталось у селі одному: 

Дівуля вередлива, мов коза, 

Хлопчині, молодому агроному, 

При сватанні вручила гарбуза. 

Той через день з’явився на подвір’ї, 

Заглянув кралі в очі голубі 

І каже: «Твій гарбуз я перевірив. 

Нітратів повно. Забери собі.» [180, с. 132] 

В одному контексті фразеологічне сполучення давати гарбуза має і 

жартівливе значення ’відмовляти кому-небудь у сватанні’ [195, с. 183], і пряме 

(«гарбуз був повний нітратів»). 

Подібна подвійна актуалізація семантики фразеологізму посилюється ще 

й заміною компонента давати на вручати («передавати що-небудь від однієї 

особи до іншої» на «давати комусь що-небудь особисто, безпосередньо в 

руки»), що актуалізує спільну конотативну сему «рішуче, підкреслюючи своє 

одностайне рішення». 

Подвійна актуалізація семантики фразеологізму з одночасною заміною 

компонента, що має конотативну сему, допомагає підсилити гумористичну 

ситуацію в дискурсі. При цьому внутрішня форма ФО зберігається.  
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– Структурно-семантична модифікація компонента ФО 

(субституція) з одночасним послабленням або зміною семантики. 

Мовна гра, побудована на навмисній зміні граматичних показників 

повнозначних слів, може призвести до руйнування семантики фразеологізму, 

наприклад: Будучи на екскурсії в ковбасному цеху, Неминайленко спершу 

розгубився, а потім взяв-таки собі в руки [64, с. 44]. Фразеологізм взяти себе в 

руки, що означає ’2. Оволодівати своїми почуттями, заспокоюватися’ [195, 

с. 43], в результаті граматичної зміни одного з компонентів – себе (Зн. в) 

змінюється на собі (Д.в) – повністю втрачає фразеологічний зміст і набуває 

контекстуально зумовленого значення «взяти потайки, без дозволу». Такий 

прийом структурно-семантичної субституції в поєднанні з уживанням 

оказіонального антропоніму Неминайленко (від не минає) використовується 

автором для висміювання нечесних на руку людей. 

Контекстуально зумовлену субституцію, побудовану на заміні слова руку 

на ногу у фразеологізмі пропонувати руку й серце, використовує автор 

гуморески «Освідчення»: – Я пропоную вам, сусідко, серце й … ногу, – сказав 

різник, що жив через дорогу [180, с. 64].  

Інший приклад: 

Дружина приходить додому. Її зустрічає чоловік. Замість вітання вона 

каже чоловікові: 

– Любий, я дійшла висновку, що нам слід розлучитися. 

Чоловік їй відповідає: 

– Обома рогами за!!! [219, с. 419] 

Розуміючи, що дружина зраджує, чоловік на пропозицію «нам слід 

розлучитися» дотепно, без обурення, без розчарування, без сцен ревнощів 

погоджується, відповідаючи: «Обома рогами за!!!» 

Читач не очікує, по-перше, на швидку позитивну реакцію, а по-друге, 

неочікуваною є й відповідь, що містить словоформу обома рогами замість 

обома руками у значеннях ’1. Повністю, цілком. 2. Охоче, без вагань, без 

роздумів’ [195, с. 621]. 
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Ситуація, яка мусила б бути драматичною, перетворюється на фарс. І 

важко сказати, хто більше зацікавлений, чоловік чи дружина, у швидкій 

розв’язці та хто насправді чекає на кінець подружнього життя. 

Інтуїтивно, шляхом логічних міркувань, ми розуміємо, що в основі 

комічного перебуває прихований підтекст, виражений імпліцитно 

фразеологічним зрощенням наставляти роги у значенні ’зраджувати свого 

чоловіка’ [195, c. 426]. 

У фразеологічному сполученні обома руками, що має значення ’2. Охоче, 

без вагань, без роздумів’, компонент роги змінюється на руки, при цьому 

зберігається внутрішня форма, зміна семантики створює експресивне значення 

фразеологічної конструкції («без вагань, охоче погоджуюсь на розлучення, хоч 

і розумію, що ошуканий власною дружиною»).  

Створення комічної ситуації реалізується за рахунок структурно-

семантичної субституції шляхом заміни компонента однієї із фразеологічних 

одиниць, що означає частину тіла людини, іншою, що має значення частини 

організму тварини (руками на рогами).  

Зміну семантики внаслідок заміни компонента ФО простежуємо на 

прикладі: 

У директора театру 

– Товаришу директор! Моя жінка бажала б виступати на сцені. 

– А чи має вона відповідну підготовку? 

– Так, вона щоденно мені дома сцени влаштовує [219, с. 368]. 

У першій репліці слово сцена вжито у прямому значенні – «театральні 

підмостки». Виступати на сцені – «брати участь у виставах, бути актором». 

Сцену робити у загальновживаному розумінні означає ’сваритися з ким-

небудь, висловлюючи різко, гостро своє незадоволення чимсь’ [195, с. 741]. 

Оскільки на запитання директора театру «А чи має вона відповідну 

підготовку?» чоловік відповідає ствердно, можна припустити, що він вкладає 

зовсім інший смисл: для нього сцени влаштовує – демонструє свій акторський 

талант. Якщо це так, то ситуативно гумор організується в результаті 
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непорозуміння між директором і чоловіком дій претендентки на роль актриси. 

На лінгвістичному рівні гумористичний ефект досягається шляхом заміни 

одного з компонентів фразеологічного сполучення робити сцени на 

влаштовувати сцени, де робити – ’поводитися яким-небудь чином’ [194, Т. 8, 

с. 582], а влаштовувати – ’робити що-небудь недобре, неприємне для інших; 

учиняти’ [194, Т. 10, с. 428], тобто денотативне значення фразеологічного 

компонента замінено на конотативне з негативною оцінкою. 

Трапляються випадки, коли зміна граматичного показника структурного 

компонента ФО не тільки послаблює чи змінює фразеологічне значення, а й 

утворює словосполучення з контрастним значенням, при цьому фразеологізм 

руйнується, а висловлювання набуває афористичного змісту: Умерти зо сміху 

чи вмерти сміючись – це велика різниця [180, с. 346]. Це один зі способів 

утворення авторських афоризмів-закономірностей. 

– Структурно-семантична модифікація на основі зіткнення прямого 

і фразеологічного значень з одночасним скороченням (усіченням) та 

розгортанням (експлікацією) структури ФО. 

І структурна, і семантична зміна фразеологізмів у гумористичному 

дискурсі нерідко поєднуються. 

П. Ребро. Страшна звістка  

Баба діду із гостин 

Принесла цю звістку: 

– До Максима я, а він… 

Їсть свою невістку… 

– Людоїд він? Чи здурів? 

Слід зв’язать Максима! 

– Я сказать забула: їв 

Він її… очима! [219, с. 202] 

Фразеологізм їсти очима означає ’дивитися на кого-, що-небудь дуже 

пильно’ [194, Т. 4, с. 60]. 
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Свідома видозміна автором фразеологічної одиниці вмотивована 

пошуком способу вираження найяскравішої експресивності твору. У 

наведеному прикладі фразеологізм виконує зображально-емоційну функцію 

мовлення баби (змалювання ставлення героїні до фактів і подій) і зображально-

змалювальну – мовлення діда (думки і почуття передаються у формі образних 

уявлень). Крім того, вживання трансформованого фразеологізму, його 

розуміння на тлі ситуації обігрування значення виконує ще й функцію мовної 

характеристики героїв. 

У гуморесці «Страшна звістка» П. Ребро використовує зіткнення прямого 

і фразеологічного значень фразеологізму. Створенню комічного ефекту сприяє, 

в цьому випадку, зміна не тільки семантики, а й структури фразеологічної 

одиниці, що полягає у вилученні його компонента – слова очима (До Максима 

я, а він…Їсть свою невістку…). Натомість при розтлумаченні значення цього 

виразу й уникнення ситуації непорозуміння автор вдається до іншої 

трансформації – поширення компонентного складу фразеологічної єдності 

(атрибутивної експлікації) за рахунок додавання предикативної частини з 

прямим додатком (Я сказать забула: їв Він її очима!). 

Таке поєднання різних стилістичних прийомів допомагає авторові 

вплинути на емоції читача/слухача, викликати сміх. 

Отже, поєднання семантичної (зіткнення прямого і фразеологічного 

значень) і структурно-семантичної (свідоме скорочення структури 

фразеологізму, а потім поширення його компонентного складу) трансформацій 

в одному контексті створює ситуацію непорозуміння героями один одного і 

сприяє створенню емоційно напруженого гумористичного дискурсу. 

– Структурно-семантична модифікація на основі зміни граматичної 

будови компонента й експлікації з метою актуалізації форми ФО. 

Трансформації можуть мати подвійний характер за рахунок зміни 

граматичної форми і додавання нового компоненту, що розширює семантичне 

наповнення. При цьому можлива зміна синтаксичної будови. Такий вид 
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трансформації продемонструємо на прикладі гумористичного вірша «Не родися 

в сорочці» М. Савчука: 

Все дороге таке, що жах. 

Щоб вижити вмудритися, 

Тепер не те що в сорочках –  

У пальтах слід родитися [180, с. 72]. 

Фразеологізм народитися в сорочці, що має значення ’бути везучим, 

удачливим, щасливим’ [195, с. 533], трансформується, по-перше, шляхом 

заміни форми однини на множинну у слові сорочка, по-друге, завдяки 

перетворенню у синтаксичну конструкцію з додаванням протиставного 

компонента не те що в сорочках – у пальтах слід родитися. 

Деформацію фразеологізму нема совісті, який уживається для вираження 

незадоволення чиєю-небудь поганою поведінкою, недостойними вчинками, 

спостерігаємо в діалозі «Спекулянт», де заперечна форма ФО замінена 

стверджувальною, при цьому використана діалогічна форма запитання-

відповіді, що дозволяє авторові обіграти фразеологічне і пряме значення сталої 

конструкції: – У тебе совість є? – А він сміється: – Якщо купуєте – 

знайдеться [180, с. 63]. Така модифікація використовується для підсилення 

експресивності, уточнення й актуалізації форми ФО.  

Трансформації фразеологізмів, що мають індивідуально-авторський 

характер, яскраво характеризують гумористичний дискурс. Серед них 

виокремлюємо такі: 

– Модифікації ФО, що ґрунтуються на народній етимологізації. 

Етимологія як наука передбачає складну лінгвістичну процедуру для 

розкриття походження слів. Але в народній свідомості цей процес зводиться до 

інтуїтивної, побудованої на малапропізмах структури, що ґрунтується на основі 

дії аналогії. Бажання розкрити внутрішню форму породжує різного роду мовні 

маніпуляції на основі звукового зближення (паронімічної атракції), омонімії, 

полісемії, які спрощують розуміння смислу.  
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Сімейне вогнище 

– Скажіть, куме, що, власне кажучи, означає вираз «сімейне вогнище»? 

– Це таке вогнище, на якому жінка все життя шкварить чоловіка [219, 

с. 371]. 

Усталений вислів домашнє (родинне, сімейне) вогнище означає ’своя 

оселя, родина, сім’я’ [194, т. 1, с. 715]. 

Автор, розчленувавши це фразеологічне сполучення, дозволив собі і 

своєму читачеві сприймати складники фразеологізму як окремі одиниці з 

самостійним значенням, де сімейний – відіменниковий відносний прикметник, 

який означає групу людей, що складається в цьому випадку із чоловіка й жінки, 

які живуть разом, та вогнище – ’купа дров, хмизу тощо, що горить’ [194, Т. 1, 

с. 715]: багаття, ватра, вогонь, полум’я. 

Запропонована авторська «народна етимологія» слова вогнище через 

буквальне полум’я, на якому жінка «шкварить чоловіка», по-перше, 

примітивізує сімейні, родинні стосунки, по-друге, нищить фразеологізм як 

лінгвістично (коли членується стійке словосполучення), так і ментально (коли 

втрачаються чуттєвий і раціональний моменти). Експресивно-емоційний 

складник посилений уживанням розмовного шкварити, що виражає інтенсивну 

дію і надає вислову шкварити чоловіка образного конотативного звучання. 

Розпад фразеологізму й актуалізація семантики окремого слова змінює 

форму і зміст, створюючи гумористичний ефект. 

Інші приклади іронічної «народної етимології» влучно демонструють 

автохарактеристики Б. Слюсара: Алкоголік: Життя моє багатограмне 

(паронімічна атракція); Боксер: Набиваю собі ціну тільки кулаками (семантична 

трансформація ФО); Працівник бойні: Моє мистецтво вимагає жертв 

(авторська інтерпретація крилатого вислову) і под. [180, с. 114]. 

– Утворення оказіональних фразеологізмів. 

На основі наявних у мовному арсеналі українців фразеологічних одиниць 

автори гумористичного дискурсу вдаються до утворення оказіональних 

фразеологізмів, що характеризуються підвищеною емоційністю та 
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інтенсифікованою виразністю. Наприклад, уривок із «Байки про мудрих 

москалів» містить оказіональний фразеологізм плескати навозом, побудований 

на основі усталеної єдності плескати язиком, що вживається у значенні ’багато 

говорити про щось неістотне, пусте; базікати, теревенити’ [195, с. 518]: … Я 

краще буду зі своїх очей Лити щирі сльози, Аніж, як купа мирних москвічєй, 

Плескати навозом [171, с. 100]. ФО надає мовленню більшої емоційності, 

насиченості, влучно передає внутрішні переживання персонажа.  

– Використання синонімічних фразеологізмів, побудованих на 

парадоксальному слововживанні. 

Подібний прийом застосовано в гуморесці «Варто нагороди?»: 

Все через пень-колоду: 

Товкти у ступі воду, 

Насмажить в печі льоду,  

Питатись в дурня броду,  

Сушить зерно в негоду,  

Ждать від вола приплоду 

Й просити нагороду!.. [161, с. 55] 

Фразеологізм валити через пень колоду, що означає ’робити що-небудь 

недбало, незграбно, без належного старання та вміння’ [195, с. 50], виконує 

роль узагальнювального члена речення, зміст якого розкривають такі 

висловлювання, як сушить зерно в негоду, ждать від вола приплоду, в тому 

числі і фразеологізми товкти воду в ступі, насмажити льоду, питати броду. 

Усі ці парадоксальні словосполучення, побудовані на внутрішній суперечності, 

логічній несполучуваності, є засобом іронії; водночас вони синонімізуються на 

позначення поняття «сподіватись на здійснення чогось нереального».  

У гуморесці А. Гарматюка «Звіт» ціла низка синонімічних фразеологізмів 

зі значенням «нічого не робити, байдикувати, займатися сторонніми справами» 

виступають яскравою характеристикою головного персонажа, який на прохання 

свого начальника написав звіт про виконану роботу: …Написав у тому звіті, 

Що роблю таке я: Зранку точу баляндраси, Баки забиваю, Обтираю кутки 
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потім, Кулю виливаю, Мну ханьки, гну кирпу, правлю Смаленого дуба. По обіді 

роблю фіглі, Іще сушу зуби, кепи б’ю, справляю хихи І ламаю дрова, Часто 

клинці підбиваю Чи ханьки мну знову… [51, с. 18-19]. Закономірним є рішення 

начальника про те, що такий «сумлінний» працівник заслуговує на дулю та ще 

й з маком…. Гумористичне тло цього твору створене завдяки використанню 

синонімічного ряду експресивних фразеологічних зрощень з негативною 

характеристикою дії: точити ляси – ’1. Вести пусті, беззмістовні розмови, 

марнуючи час’ [195, с. 718]; забивати баки – ’2. Не давати кому-небудь сказати 

щось; доводити до отупіння, затуркувати’ [195, с. 237-238]; обтирати кутки – 

’1. Перебувати де-небудь, переважно нічого не роблячи’ [195, с. 458]; лити кулі 

– ’брехати’ [196]; м’яти ханьки – ’жарт. 1. Нічого не робити’ [195, с. 414]; 

гнути кирпу – ’гордовито триматися, бути чванливим, гонористим; зазнаватися’ 

[195, с. 151]; дуба смаленого правити – ’говорити дурниці, обдурюючи кого-

небудь’ [195, с. 518]; робити фіглі – ’викручуватися’ [196]; сушити зуби – 

’сміятися, посміхатися’ [195, с. 702]; кепи бити – ’глузувати, насміхатися’ 

[196]; справляти сміхи (хихи) – ’безтурботно, у веселощах гаяти час’ [195, 

с. 685]; ламати дрова – ’повестися необдумано, допустити багато помилок, 

завдати шкоди’ [195, с. 422]; підбивати клинці – ’2. Здійснювати інтриги проти 

кого-небудь’ [195, с. 505]; дуля з маком – ’1. Абсолютно, зовсім нічого’ [195, 

с. 220]. 

Серед різноаспектних трансформацій ФО, що створюють особливу 

синтаксичну структуру текстів, виділимо такі: 

– Використання періоду як складної стилістичної синтаксичної 

структури. 

Синтаксична сфера, пов’язана з використанням періоду, використана в 

такому прикладі: 

П. Ребро. Баран-будівничий  

Баран узявся будувати хату – 

Простору, світлу, теплу і багату. 

Почав з воріт. Притяг колоди з лісу, 
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Пригепав дошки, почепив завіси 

І кличе: «Новосілля, гей, звірота!» 

Для Барана – аби нові ворота! [180, с. 175] 

Заголовок провокує пригадати вислів як (мов, ні́би і т. ін.) бара́н на но́ві́ 

воро́та, зі сл. диви́тися, втелю́щитися, витріща́тися і под., 

’зневажл. Спантеличено, виявляючи повне нерозуміння, здивування’ [195, 

с. 23]. 

Взагалі баран – ’лайл. Про нерозумну, слабодуху людину’ [194, Т. 1, 

с. 103]. 

У прикладці баран до слова будівничий (у заголовку) уже закладена 

негативна конотація. І очікувати на якісь досягнення Барана у будівельній 

справі не доводиться. 

Дискурс побудований у формі періоду – такої організованої синтаксичної 

структури, що характеризується цілісністю теми, повнотою і динамізмом 

змісту. Характерна риса періоду – поділ на дві частини, «перша, основна, 

становить ряд констатацій, аргументів, які мають підвести слухача (читача) до 

певного висновку або узагальнення, друга – сам висновок або узагальнення» 

[12, с. 436]. Узагальнення в нашому випадку – трансформований фразеологізм 

як баран на нові ворота, а саме: «Для барана – аби нові ворота!», – що 

уособлює, персоніфікує, втілює в Барані людину недалеку, обмежену, немудру, 

недоумкувату, бідну на розум. За текстом це підтверджується тим, що Баран 

сприймає, оцінює ворота як символ хати, яку він «збудував», і це стає приводом 

запросити звірят на новосілля. 

Отож чуда не відбулося. Баран залишився бараном. Його сутність не 

змінилася. 

Майстерність автора полягає в тому, що використана стилістична 

синтаксична фігура – період, у якій закамуфльований відомий фразеологізм як 

баран на нові ворота, побудована на основі натяку як структурної видозміни 

фразеологізму.  

– Використання видозмінених ФО як однорідних членів речення. 
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У гумористичному дискурсі поряд із одиницями різних рівнів 

синтаксична будова відіграє певну текстоутворювальну роль щодо стилістичної 

організації, особливо створення додаткових смислів і актуалізації тих мовних 

одиниць, що містять у собі потенційні можливості. Наприклад:  

В. Шукайло. Пам’ятка виборцям  

Салют вам, шановані виборці, –  

За власну майбуть саме ви борці! 

Отож, як ідеш на вибори, 

То вже хоч що-небудь та вибори: 

Коня без вуздечки, 

Два кіла гречки,  

Кота в мішку, 

Рильце в пушку, 

Дулю в кишені, 

Синицю в жмені! [92, с. 385] 

«Пам’ятка виборцям» В. Шукайла побудована як синтаксична 

конструкція з однорідними членами речення – додатками, вираженими 

модифікованими фразеологізованими висловами з узагальнювальним словом. 

Відомий афоризм Піфагора Ні коня без вуздечки не втримати, ні 

багатства без розуму (про мудрість) усічено до словосполучення коня без 

вуздечки, що, на нашу думку, має значення «не повною мірою задовольняючи 

потреби і задуми, результати». 

Два кіла гречки – словосполучення, що стало в наші дні ознакою нечесних 

виборів, які супроводжуються підкупом електорату. Оскільки гречка, в нашому 

випадку, означає ’зерно рослини, що асоціюється з бідністю’ [85, с. 154-155], то 

контекстуальне значення фразеологізованого вислову співвідноситься з 

поняттям «збіднілий електорат». 

Вислів кіт у мішку утворений від фразеологічної одиниці кота в мішку 

купувати, що означає ’придбавати що-небудь, не бачачи й не знаючи його 
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якості’ [194, Т. 4, с. 171], шляхом випущення компонента й означає, в нашому 

випадку, «обрання наосліп, без вивчення передвиборних програм». 

Рильце в пушку – ’причетний до чогось осудливого’ [194, Т. 8, с. 534] – в 

контексті набуває значення «обирати кого-небудь з непристойною репутацією». 

Невербальний символ дуля (дулю в кишені) посідає особливе місце в 

українській «некультурній» невербальній і вербальній комунікації. Цей жест, 

особливо близький українській душі [дуля – нерукотворний монумент нашої 

незалежності, створений у народній уяві (Т. Білоус)], останнім часом набуває 

характеру знака української етнокультури. Маючи транскультурні жестові 

еквіваленти в різних мовах і культурах, дуля має частково схожу, частково 

різну інтерпретаційну семантику. У східних слов’ян дуля наділена 

симетричною давньою семантикою «ні (відмова)»: нічого не отримаєш, 

абсолютно нічого. Фразеологічна одиниця тримати дулю в кишені побудована 

за когнітивною моделлю «скрутити дулю непомітно» зі значенням боязкої,  

неекспліцитної незгоди, прихованого наміру [8]. Вульгаризм дуля означає ’знак 

зневажливого ставлення до кого-небудь’ [194, Т. 2, с. 434]. Отже, усічений 

вислів дулю в кишені набуває значення «в результаті виборів електорат отримає 

дулю, тобто нічого». 

Вислів синиця в жмені утворено від фразеологізму мати синицю в жмені, 

що означає ’жарт. Задовольнятися тим, що є; не претендувати на щось більше’ 

[195, с. 377] шляхом випущення компонента мати. 

Отже, аналіз гуморески «Пам’ятка виборцю» дає підстави твердити, що 

значення узагальнювального слова що-небудь (вибори), вираженого 

неозначеним займенником, автор розкриває за допомогою однорідних додатків, 

які є фразеологізмами, що робить текст образним і експресивним. З контексту 

очевидно, що автор примітивізує несвідомого виборця, наголошуючи на думці, 

що саме від електорального вибору залежить успіх виборчого процесу і якість 

життя суспільства.  

Структурно-семантична трансформація, що полягає у свідомому 

зменшенні числа компонентів фразеологічних одиниць (еліпсис), викликана 
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відсутністю потреби у наведенні фразеологізмів повністю, при цьому 

залишається достатньо інформації, аби читач/слухач зрозумів, про що йдеться. 

Уживані однорідні фразеологічні вислови маркують явища об’єктивної 

дійсності, влучно й образно відображають ментальну картину життя українців, 

пов’язану з виборчим процесом. 

– Використання цілісного значення ФО для побудови складних речень. 

Зміну структури фразеологізму у складному реченні застосовують для 

організації сюжетної лінії гумористичних творів. Розглянемо це на прикладі: 

Проза життя 

Небито й довго жив би Ніс, 

Якби куди не слід не ліз [180, с. 133]. 

Слово ніс є широко вживаним компонентом українських фразеологізмів. 

До речі, совати (тикати, пхати) / сунути [свого] носа куди, у що – ’cамочинно 

втручатися в що-небудь (переважно у чужі справи)’. Варіанти: совати носа до 

нашого проса, сунути свого носа в чужий город [в чужі горішки] [222, кн. 2, 

с. 841]. Принаймні, основним поняттям цього фразеологічного матеріалу є 

втручання в чужі справи, що у суспільстві не схвалюється. 

Ніс метонімізується, починає вживатися на позначення людини 

невихованої, неввічливої, яку цікавлять справи інших людей, до яких вона не 

має жодного стосунку, що викликає зазвичай роздратування, несприйняття. 

Загалом смисл цих двох рядків зводиться до моралізаторства: не варто 

втручатися в чужі справи. 

Структурне руйнування сталого фразеологізму з паралельною 

метонімізацією слова ніс (синекдоха) дозволяє в алегоричній формі розкрити 

ідейний задум твору. Для цього фразеологічне значення вислову пхати носа 

куди не слід використано як сюжетна канва для побудови складнопідрядного 

речення. 

– Використання речень з прямою і непрямою мовою для розкриття 

значень ФО. 
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Зі стилістичного боку використання речень з прямою і непрямою мовою є 

засобом передачі живої усно-розмовної мови. Тому ці синтаксичні структури 

супроводжуються вживанням неповних речень, внесень, емоційно-

експресивних часток і под. конструкцій. Інколи автори гумористичних творів 

використовують діалогічне мовлення як окрему ситуативно-композиційну 

форму передачі чужого мовлення з використанням речень різної модальності. 

Фразеологізми органічно вплітаються в канву таких конструкцій і сприяють 

смисловій і структурній взаємозумовленості реплік, роблячи мовлення 

рухливим, динамічним, експресивно насиченим. Наприклад: 

А. Мандрик. Ображений пес  

Сірко добро громадське стереже, 

Гарчить на злодіїв: «Не лізьте – то чуже!..» 

Грицько, сусід мій, діє навпаки: 

Усе чуже хапа у дві руки! 

Чому ж бо люди кажуть на Грицька, 

Що він позичив очі у Сірка?.. [37, с. 334] 

У словнику оче́й у Сірка́ (Рябка́, во́вка) позича́ти / пози́чити – ’втратити 

почуття сорому, власної гідності’ [195, с. 531]. 

Сірко відчуває себе гідною людиною: він стереже громадське добро, 

виконує свій обов’язок чесно, послідовно. На противагу Сірку другий персонаж 

на ім’я Грицько усе чуже хапа у дві руки! Сірко ображається, коли люди 

кажуть на Грицька, Що він позичив очі у Сірка. 

Текст побудований на антитезі, яка виникає через непорозуміння Сірком 

значення фразеологізму очей у Сірка позичити. 

Отже, засобом створення гумористичного ефекту є навмисне створення 

автором ситуації нерозуміння персонажами фразеологічного значення стійких 

висловів, які становлять ментальний фонд та імпліцитно, підсвідомо виникають 

в уяві читача/слухача. Фразеологізм умотивовано вбудований у структуру 

складнопідрядного речення, що є формою реалізації непрямої мови. 
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У наступному діалогізованому мовленні широко використані речення 

різної модальності і структури: 

П. Ребро. Гарбузове горе  

Ходить гарбуз по городу 

І не плаче, а голосить: 

– Чом дівки забули моду 

Парубкам мене підносить? 

Обізвалася картопля: 

– Забувай оці химери: 

Ні дівчат в селі, ні хлопців, 

А самі пенсіонери! [180, с. 216] 

Ритуал підносити гарбуза парубкам сприймається як відмова від 

одруження.  

У цьому тексті народний звичай вдало використовується з метою 

підкреслити зміни у вікових характеристиках мешканців села, висвітленні 

соціальної проблеми вимирання маленьких сіл і містечок. 

Використання фразеологічної єдності давати гарбуза – ’відмовляти кому-

небудь у сватанні, залицянні’ [195, с. 214] – своєрідне, обігране за допомогою 

введення його до складу питального речення. Репліка-відповідь, що містить 

вмотивоване пояснення ситуації, що склалася, – складне речення, частини якого 

співвідносяться з різними типами односкладного речення: ні дівчат в селі, ні 

хлопців – безособові, а самі пенсіонери – номінативне. Примітною рисою є те, 

що для підсилення актуальності й необхідності збереження народної традиції 

фразеологізм поєднується зі словом мода – ’4. Перен., розм. Манера поведінки; 

звичка’ [194, Т. 4, с. 175]. Брати (взяти, вигадувати, вигадати, заводити, 

завести і т. ін.) моду – ’засвоювати певну манеру поведінки, звичку’ [там 

само].  

Отже, фразеологізми є благодатним матеріалом для формування 

діалогічного контексту «як спонтанно-ситуативного і водночас творчо-
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мовленнєвого колективного словесного витвору в усій природній 

багатоманітності його смислових і емоційних нюансів» [11, с. 140]. 

На основі досліджених текстів констатуємо, що фразеологізми 

утворюють особливий розряд мовних одиниць, які об’єднані загальною 

функцією і призначенням – викликати образне уявлення про явища 

навколишньої дійсності і дати їм емоційно-експресивну характеристику. 

Стилістичне вживання фразеологізмів є творчим процесом, оскільки вони 

можуть використовуватися як без змін, так і з вторинним смисловим 

значенням, новими експресивно-стилістичними якостями, оновленою 

структурою. 

Незважаючи на цільнооформленість, відтворюваність, злитість –

категоріальні риси ФО, – у гумористичному дискурсі актуалізація їхнього 

вживання дозволяє авторові «втрутитися» в семантику, структуру, тобто 

толерує індивідуально-авторське перетворення, що нерідко призводить до 

руйнування самої ФО. 

Використання фразеологізмів у гумористичних текстах має чітко 

визначене функційне призначення: реалізацію номінативних можливостей ФО 

на позначення конотативного денотата і використання різних видів 

трансформацій фразеологічних одиниць для досягнення різноманітних 

експресивних гумористичних ефектів. 

Трансформації фразеологічних одиниць у малих текстах гумористичного 

дискурсу представлені в Додатку В. 

 

3.3. Словотвірні особливості вираження експресивності в 

гумористичному дискурсі 

 

Традиційні академічні граматики розміщують словотвір між лексикою і 

граматикою, не надаючи йому «статусу» окремого лінгвістичного ярусу, тоді як 

сучасні вчені, розглядаючи явища мови в ракурсі їх мовленнєвого 

функціювання, наголошують на особливій ролі деривації. На цьому наполягає, 
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наприклад, І. Вихованець: «Вічним двигуном у мові є словотвір. Механізм 

словотвору діє без перепочинку, виготовляючи потрібні для людей слова… 

Двигун словотвору – справжній перпетуум-мобіле» [42]. 

Словотвір, маючи стилістичне навантаження, є своєрідним «двигуном» 

для гумористичного дискурсу.  

Найчастіше, як свідчить аналізований матеріал, трапляються слова з 

афіксами суб’єктивної оцінки (демінутиви), до яких, передусім, належать 

утворення зі значенням зменшеності. Вони в гумористичному дискурсі 

здебільшого мають негативну оцінну конотацію і створюють іронічне чи 

сатиричне забарвлення мовлення. Навіть назва чотиривірша Є. Гущика 

«Смішок і душок», що складається із двох демінутивів, має іронічний підтекст:  

Найдостойніші люди – порядні, 

А нахабні – із підлим смішком. 

Тим-то перші у нас – другорядні, 

А провладні – «еліта» з душком [92, с. 96]. 

Влучно характеризуючи сучасну «еліту» за допомогою іменників зі 

зменшувальним суфіксом -ок-, автор створює улесливо-лицемірне звучання, 

даючи негативну оцінку цьому «нахабному» прошарку суспільства.  

Подібне аранжування, створене демінутивом (злючкою) зі значенням 

негативної суб’єктивної оцінки із суфіксом -ючк-, поєднаним із нейтральним 

словом (колючкою), знаходимо в дискурсі «Любов – не без умов» 

В. Василашка: Як поливають, легко так цвісти: Ти пишна, ніжна, ще не стала 

злючкою. А спробуй, люба, у пісках рости – Цвісти й не стать верблюжою 

колючкою [92, с. 45]. 

Автори гумористичних текстів використовують таке поєднання 

зменшуваних утворень як джерело експресії, що надає творам жартівливого чи 

іронічного характеру. 

Активно представлені в гумористичних дискурсах іменники на 

позначення статі, утворені за допомогою суфіксів -к-, -ульк-, -очк-. Вони 

створюють додаткову експресивну виразність та пожвавлюють мовлення. 
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Стилістична конотація, пов’язана зі здрібнілістю і пестливістю, виявляє 

відтінок невимушеної фамільярності: стильний хлопець Льовка [53, с. 47], 

красотульки Дуськи, Муськи, Люськи [53, с. 126], Емочка-студентка [53, 

с. 28], чубата Курочка з байки «Несучка» [105, с. 31].  

Як засіб створення глузливо-уїдливого відтінку мовлення 

використовуються словотвірні типи демінутивів – іменники із суфіксами -ок-;   

-ик-; -очк-; -учк- (-ючк-); -ачк- (-ячк-); -ечк- (-єчк-); -ичк- (-ічк-); -еньк-;      

-оньк-; -очок-; -инк-; -иц- та под.:  

П. Глазовий. Чижик у пижику 

Дописав поет поему 

І поклав у папочку 

Натягнув собі на тім’я 

Пижикову шапочку. 

У машину сів блискучу, 

На м’яке сидіннячко 

Та й повіз у видавництво 

Свіжеє творіннячко. 

Він навчивсь доїти каси 

За чотири дієчки, 

Хоч рядки його не варті 

Гнутої копієчки. 

Їде, соває ногами – 

Лівою і правою… 

А Шевченко свої вірші 

Носив за халявою [53, с. 175]. 

В іншій гуморесці П. Глазовий використовує іменники з емоційними 

суфіксами як характерологічний засіб для підкреслення соціальної належності 

героя, підсилюючи у такий спосіб оцінну конотацію авторського 

оказіонального утворення чинодралик (узуального композита, що позначає 

назву особи за її вчинками): 
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Розгубився чинодралик  

І спитав у дівоньки:  

– А згори вам щодо сина  

Не було вказівоньки? [53, с. 13].  

Оказіональне слово утворено суфіксальним способом (суфікс -ик- 

підсилює оцінну конотацію вже стилістично забарвленої словотвірної основи, 

скомпонованої способом основоскладання від синтаксичного словосполучення 

драти чин). 

Іноді в гумористичних творах негативна оцінка демінутивів підсилюється 

вживанням розмовно-просторічних, іронічних епітетів, жаргонних дієслів: 

дамочки дебелі, спідничинки куці [53, с. 97], слухняний чинодралик [53, с. 13], 

мугиче пісеньки, крешуть каблучки [92, с. 94], офіціантик остовпів [53, с. 131]. 

Уживання демінутивних суфіксів у словах з яскраво вираженою негативною 

семантикою пом’якшує пейоративність, замінюючи контекстуальну негативну 

сему значенням «легкої» іронії, симпатії чи лагідного ставлення (злючка, 

чинодралик). 

Для створення жартівливого звучання гумористичного твору автори 

використовують поєднання слів зі зменшувально-пестливим значенням, одне з 

яких посилене жаргонізмом (пунктирне підкреслення – Н.П.), а друге – словом 

із пафосним звучанням (пунктирне підкреслення), що, здавалось би, повинно 

викликати певний дисонанс, проте є вдалим засобом для створення жарту: Хто 

фужерив сливовичку,… А Петро Героїчно пив водичку: то «Сваляву», то 

ситро… [155, с. 45]. 

У гумористичному контексті демінутиви можуть виражати різні оцінні 

значення: несхвальні, зневажливі, сатиричні, жартівливі, викривальні, навіть 

повчальні. Наприклад:  

Чубата Курочка одне яйце знесла,  

А потім жиром обросла – 

І не несеться (в тім-то й закарлючка!), 

А все сокоче: – Я несучка! [105, с. 31]  



148 
 

Повчальний характер має гумореска П. Глазового «Коротко про гумор», 

сюжет якої розвивається навколо зменшувального утворення волосочок: 

Вважає дехто, що годинник – 

Нехитра штука. І дарма. 

Ви з нього вийміть волосочок – 

І вже годинника нема. 

І гумор справжній, друзі любі, 

Властивість має теж таку: 

Усе тримається у ньому 

На непримітнім волоску. 

Скажи не так єдине слово – 

І вже не той виходить сміх. 

Уже сміятимуться з тебе, 

А не від витворів твоїх [53, с. 183]. 

Або: …Повір, із жінкою мені Життя уже немає. Як женихалися, була 

Ласкава, наче киця. Тепер же, господи прости, Точнісінька тигриця… [80, 

с. 21]. Незважаючи на те, що слово тигриця у прямому значенні позбавлене 

експресивної конотації й означає лише самку тигра – царя звірів, у наведеному 

тексті чітко розмежовано нейтральну й експресивну номінацію (лексема 

вживається для характеристики злої, сварливої жінки). 

У гуморесці М. Білецького «Соліст» сміх викликає ситуація, розіграна 

навколо тлумачення героями значення слова соліст:  

– Де працюєте? 

– Соліст! 

– Рад вас привітати. 

У театрі ви чи в джазі 

Зволите співати? 

– Насмішили ви мене, 

Щоб вам було пусто. 

Не співаю я, солю 



149 
 

Огірки, капусту… 

І зовсім не в джазі – 

На овочебазі! [18, с. 18] 

На означення професії використовується іменник із суфіксом -іст-, що є 

типовим для української мови. У цьому випадку іменник соліст обігрується у 

двох значеннях, де соліст – той, хто працює на «овочебазі», і той, хто співає. 

Поєднання цих двох слів (реального й оказіонального) створює гумористичний 

контекст. 

Трапляються гумористичні тексти, в яких від одного кореня за 

допомогою різних суфіксів утворюються спільнокореневі слова, що мають у 

результаті різне експресивне забарвлення. Наприклад, уривок з усмішки Остапа 

Вишні: Трясовина – це глухо… Невиразно це: трясовина… А от трясця – це 

яскраво. Підкидає… Парить… Корчить… [41, Т. 1, с. 400-401]. Суфікс 

іменника жіночого роду -ин- зі значенням наслідку дії надає слову трясовина 

негативного експресивного забарвлення, що і відмічає письменник (це звучить 

глухо), натомість суфікс -ц-, який зазвичай використовується для вираження 

суб’єктивної оцінки, надає слову трясця «яскравого» звучання. Аналогійну 

опозицію фіксуємо і в значенні цих спільнокореневих слів: трясовина – ’дуже 

грузьке болото’ [194, Т. 10, с. 307]; трясця – ’лайливе слово’ [194, Т. 10, с. 305]. 

Отже, лексема трясовина має денотативну сему, а трясця – конотативну, тому і 

використовується в мовленні для вираження сильної негативної емоції. Ця 

різниця, тонко підмічена автором, і стала засобом створення експресивності в 

гумористичному тексті. 

Суфікс здрібнілості і пестливості -еньк-, характерний для прикметників, 

утворених суфіксальним способом, робить мовлення яскравим, образним і 

передає авторську оцінку персонажів: Полонив його не тільки Стан її 

тоненький, А й очиці як зіниці, й носик кирпатенький [53, с. 73]. Використання 

подібного словотвірного засобу може створювати образний контраст, 

побудований на антитезі, що є характерним для гумористичного дискурсу: У 
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столичний ресторанчик Завітала пара. Він – жвавенький, веселенький, а вона 

– як хмара [53, с. 131]. 

В іншому дискурсі (анекдоті) пестливий прикметниковий суфікс -еньк- 

використано для виділення слова, яке є домінантним в організації сюжетної 

лінії і набуває в тексті іронічного звучання:  

В одному домі зібралися гості. У господарів – молодої пари – була 

п’ятирічна дівчинка. Мати їй каже: 

– Розкажи нам, Віронько, що-небудь веселеньке. 

Дівчинка вийшла в іншу кімнату, через деякий час повернулася й каже: 

– Я вагітна. 

Усі гості шоковані, а дівчинка пояснює: 

– Учора няня говорить татусеві: «Я вагітна», а татусь сказав: 

«Веселенька історія» [198]. 

Комізм створюється навколо оксиморонного значення прикметника 

веселенький. 

Префіксальні дієслова використовуються для підсилення ефекту дії чи 

інтенсифікації дій персонажів. Префікс ви- з видовим значенням функціює 

здебільшого в перехідних дієсловах із яскраво вираженою семантикою впливу: 

…Як то полюй на дефіцит, 

То десь винюхуй м’ясо, 

То від начальства відгризайсь, 

То вигризай зарплату, 

А ввечері вилизуй все – 

І діточок, і хату… [80, с. 21] 

Подібне використання префіксальних дієслів допомагає авторові 

створити яскраву образну картину марудності й прагматичності повсякденного 

жіночого існування та пояснити, певною мірою, чому жінка з «киці» 

перетворюється на «тигрицю». Багаторазове вживання дієслів (дієслівний 

повтор) зі значенням дії, зосередженої на об’єктах, характеризує частотність її 
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виконання і має на меті створити напружену й водночас комічну картину під 

назвою «Таке життя…».  

Префікс по-, що використовує в гуморесці «Телятко» П. Глазовий, 

підкреслює інтенсивність, силу, повторюваність, тривалість дії чоловіка, який 

палицею «чухрає» цигана за те, що той заліз до хліва:  

…Полупцює, пошмагає, 

Поплює в долоні 

Й знов чухрає, примовляє: 

– Я ж тобі дам моні! 

Потрощивши дві ломаки, 

Вийшов геть хазяїн… [53, с. 83-84] 

Градація негативної дії, підсилена дериваційними лексемами 

прикметникового оцінювання, передається префіксами за-, роз-, по-, від-, що 

інтенсифікують денотативні ознаки об’єкта оцінки. Утворені префіксальним 

способом лексеми мають вигляд дериваційного ланцюжка, що актуалізує 

емотивно-експресивну конотацію задля ефективного впливу на реципієнта. 

Наприклад, уривок із «Байки про міністра Булатова» В. Пригорницького:  

Чудова картина, всі в кіпіші знов:  

Замучили, закатували!  

Засмучений погляд. Запечена кров,  

Бо різали та розпинали!  

Та чуйні й сердешні попались кати,  

Так нігті блищать, поголили,  

Відрізали вухо, бо в нього їх три!  

Й слідів від цвяхів не лишили» [171, с. 26].  

У цьому уривку дієслівний словотвірний ланцюжок замучили – 

закатували – розпинали – поголили – відрізали посилено прикметниковою та 

дієприкметниковою оцінною лексичною парою засмучений – запечена 

(хвилясте підкреслення – Н.П.), що у певному контекстуальному оточенні 

допомагає створити в гумористичному тексті гаму негативних конотацій. 
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Особливої експресивності префікси набувають у зіставленні з 

непрефіксованими лексемами. Префікс не- надає дериватам заперечної 

семантики чи значення неповної дії:  

Г. Єлишевич. «Неформали» і «формали» 

– Тату, хто це – «неформали»? –  

Поцікавився синок. 

– Ті, хто наші ідеали 

Проміняв би на сирок, 

На ковбаску, а тим більше – 

На ікорку, балички… 

– А «формали»? 

– Ці раніше проміняли навпаки! [80, с. 22]. 

Слова неформали і формали різняться, як бачимо, смисловим і 

стилістичним забарвленням. Неформал – стилістично нейтральне слово, що має 

синоніми гот, індивідуал, маргинал, тобто той, чиє мислення, поведінка, звички 

і зовнішність відрізняються від суспільно прийнятих норм (’людина, що не 

вписується в натовп, біла ворона, представник контркультури’ [193, с. 211]), у 

тексті вживається у значенні меркантильний, безідейний. Слово формал у 

сучасній українській мові не вживається, а коренева морфема входить до таких 

спільнокореневих лексем, як формальний, формальність. Однак у 

гумористичному тексті авторський безафіксний оказіоналізм набуває 

протилежного значення – ідейний, жертовний. 

У жартівливому вірші «Становище критика» С. Олійника префікси не-, 

без- утворюють слова з протилежним значенням, що використано як засіб 

висміювання письменника Онуфрія Каленика, котрий не вміє сприймати 

конструктивну критику: 

Як хвалить він письменника 

Онуфрія Каленика, 

То він «кваліфікований», 

«Глибокий», «поміркований», 
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«Розумний» та «освічений», 

«Проникливий», «досвідчений». 

І в творі, що торкається, 

«Чудесно розбирається»! 

А зробить зауваження – 

Куди там! Інше враження! 

Він критик «непідкований» 

І «некваліфікований», 

«Безграмотний», «неввічливий», 

«Мілкий», «недоброзичливий». 

І в творі, що торкається, 

«Профан, не розбирається»! [155, с. 227-228]. 

Чітко протиставляються контекстуальні синонімічні утворення з 

позитивною та негативною оцінкою однієї і тієї самої персони – літературного 

критика. Безпринципність Онуфрія Каленика стає очевидною і виступає 

предметом глузування. 

Серед афіксальних лексичних одиниць окреме місце посідають грубі, 

лайливі, знижені слова з пейоративним забарвленням: …Нащо воно здалось 

тобі, таке страховидло? [53, с. 46]; …Він же, кажуть, бурбоняка, Самодур, 

чмуряка, Що з підлеглими простими Навіть не балака… [53, с. 151]; Прожива 

собі на світі Парочка одна. Він – страшенний скупердяга, І така ж вона… [54, 

с. 57]; Станеш глянеш: мамо рідна, Господи мій, Боже! Наяложене, патлате, 

на чортяку схоже… [53, с. 126]; А щоб забули ми й про минуле, нас у 

сучасність писками ткнули: в ручки – «кравчучки», тачки й сапачки та й – на 

городи по стійці «рачки», – щоб ми все мали, горя не знали, владі коханій оди 

співали [198]. Номінативні лексеми, представлені іменниками з негативною 

оцінною конотацією, й прикметники та дієприкметники, що передають 

пейоративну характеристику зовнішності, утворені переважно суфіксальним 

способом (як бачимо, найчастіше фіксуємо іменниковий суфікс -як-, рідше –     
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-ид-, -л-, -яг-, -к- й прикметникові та дієприкметникові суфікси -енн-, -ен-,        

-ат-). 

Оцінний ефект, викликаний уживанням суфіксальних словотвірних 

засобів, спостерігаємо в гуморесці «Українська делегація» М. Савчука: На 

світовий конгрес алкоголіків від України були делеговані: Наливайко, 

Випивайко і Закусило [180, с. 120], де прізвища (характоніми), утворені за 

допомогою суфіксів -к-, -ил- від дієслів наказового способу, явно мають 

прозорий натяк на «сферу» уподобань делегатів.  

Ось байка П. Гришка «Похвалив» із циклу «Мініатюри з натури»: 

Побачивши в наморднику Полкана, Сусідський Кіт із виглядом знавця 

Захоплено занявкав із паркана: «Як личить вам штукенція оця»! [64, с. 25] має 

жартівливе забарвлення завдяки використаному емоційно-образному 

експресиву штукенція, що утворений за допомогою суфікса -енц-. Це надає 

творові характерного маркування. 

Крім того, словотвірна афіксація є засобом створення стилістичного 

ефекту ще й у таких випадках: 

– на позначення розмовного, жартівливого відтінку, якщо сприяє 

функційно-стильовій закріпленості слова, наприклад: Базар як базар. 

«Барахлішко» і така інша всіляка «продухта» [41, Т. 1, с. 339]; Затягти його 

до загсу Може діва лиш така, Що не тільки «охмурячить», А й на смерть 

переляка [53, с. 62]; 

– якщо стає джерелом мовленнєвої експресії при створенні 

оказіоналізмів, які, як зауважував В. Чабаненко, відрізняються від інших 

утворень «новизною, свіжістю, несподіваністю, а головне – їх контрастністю по 

відношенню до нормативних лексем» [229, с. 115]. Наприклад: Колись була 

дама з камеліями, …а тепер? Дама з торбеліями… [92, с. 158]; Говорили про 

все потроху, Хто б на трибуну не вліз, Прояснивши сутність епохи – 

Непогамовний балакунізм [92, с. 252]; Наші ж треклятущі корови, хоч де б 

вони паслись, обов’язково витуалетиться тоді, як до ганку підійде [41, Т. 2, 

с. 312]; …А з них на льоту споглядають лани Курортниці пишні та їхні сини, 
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Що пляжитись їдуть на місяців два, – Це значить: невдовзі почнуться жнива! 

[155, с. 66]; Реформатоїди [92, с. 187]; 

– якщо особливості словотвору обмежують сферу використання слів, 

що вживаються в діалектному мовленні або набувають професійного чи 

жаргонного відтінку, наприклад: Доримувався до білого вірша [118, с. 22]; рос. 

«собутыльник» – укр. «співпляшник», «сопляшник», «сопляки» [37, с. 303]; 

– якщо спільнокореневі слова, утворені за різними словотвірними 

моделями, проте форми одного слова свідомо поєднуються в одному тексті, 

утворюючи своєрідну гру, наприклад: Хто високо сидить, того найважче 

посадити [92, с. 110]; Піаніст вимагав акордної оплати: карбованець за акорд 

[118, с. 46]; Боявся, щоб внутрішній голос Чогось та не ляпнув уголос [161, 

с. 87]; Абстракціоністи… абстрактного борщу чомусь не хочуть їсти [180, 

с. 89]; Тут місце для куріння – куріть до одуріння [180, с. 18]; Коли наші 

чиновники бояться втратити чини, починається справжнє безчинство; Кому 

тільки не слугують слуги, які відбилися від народу [180, с. 190]; Комп’ютер 

було винайдено внаслідок таких приблизно роздумів: «Як би подумати, щоб 

придумати таке, яке потім за тебе думало б?» [180, с. 48]; Грицьку! Гукни 

Грицькові – хай передасть до Грицька, щоб Грицько Грицьків Грицькового воза 

помазав!.. Чув? [180, с. 11]; Негіднішого, кажуть, вже немає, Якщо в кишеню 

гідність він ховає, Негідніше, коли негідник нею відає, І з гідним видом гідність 

проповідує [119, с. 33] – формально-семантична тавтологія; …Коли вже 

впадемо до дна, Сповільняться темпи падіння [92, с. 251] – іронічна антитеза, 

оксиморон; …чи притягаються до відповідальності безвідповідальні? [219, 

с. 90] – оксиморон; 

– якщо морфеми з однаковим значенням повторюються (словотвірна 

омонімія), що має смислове навантаження і допомагає розкрити ідейний задум 

автора. Як приклад наведемо «Байку про реінкарнацію» В. Пригорницького: 

Хто продає за євро свою націю, 

За долари, за гривні чи рублі, 

Очікує таких реінкарнація 
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І злидарство в наступному житті. 

…таких також чекає перевтілення… 

…такі вже не уникнуть переродження… 

…то їх самих чекає переселення… 

…таких чекає варварська кастрація… [171, с. 56-57]; 

– якщо афікси характеризують антропоніми за мовно-територіальною 

належністю, наприклад: Засічи собі на носі: За новим законом Я вже звуся 

Шимпанзенком, А не Шимпанзоном [53, с. 44]); 

– якщо афікси нанизуються (подвоєння, потроєння афіксів) з метою 

посилення експресивності та емоційності, наприклад: – А хто ваш батько, хто 

ваш дід? – Прапрадід, прадід мій і дід У партії з дитячих літ [98, с. 23]. 

Окрему нішу посідають твори, комізм ситуації яких полягає в 

авторському тлумаченні походження слова, його творення і, відповідно, 

лексичного значення, якого воно набуває в результаті такої трансформації:  

Бездара – гість без подарунка [180, с. 106]. 

Супер – велика порція супу [180, с. 139]. 

Партієць – школяр [180, с. 139].  

Везувій – таксист [180, с. 139]. 

Секретарка – жінка, що все розповідає по секрету [180, с. 248]. 

Синиця – дівчина з підсиненими очима [180, с. 101]. 

Лазня – тротуар узимку [180, с. 101]. 

Подібна народна етимологія ґрунтується на хибному розумінні 

походження або значення мовної одиниці, коли кореневі морфеми і словотворчі 

афікси асоціюються з тотожними за формою словотворчими формантами або 

відбувається структурне переоформлення, відповідно, переосмислення слова. 

При цьому отримані значення слів, на відміну від логічно вмотивованих, 

набувають конотативних ознак і експресивного забарвлення. 

Одним із найпродуктивніших способів творення складних слів в 

українському гумористичному дискурсі є основоскладання. Такі утворення 

стають засобом комічного. Композити цього типу мають цілісне емоційно-
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оцінне значення й характеризуються національною самобутністю, 

специфічністю і виразною, підсиленою експресивністю. Для прикладу 

наведемо гумореску О. Тараненка «Єврозамашки»: 

Євроціни вводяться у нас… 

І чиновним душам наплювати, 

Коли прийде той жаданий час, 

Що одержимо єврозарплати. 

Євровікна є і євроскло, 

Євросвині, навіть євробджоли. 

Ще б і Євробачення було, 

Якби не тягли туди «Ґринджоли». 

…Ось такі єврозамашки в нас! 

Хоча, переважно, голі й босі. 

З єврохліба та на євроквас 

Ще перебиваємося й досі. 

Жаль, звичайно, втрачені голи! 

Та були б тому безмежно раді, 

Якби євроголови були 

На всіх рівнях в українській владі! [180, с. 277]. 

Поєднання нормативних і авторських новотворів з однаковою першою 

частиною євро- інтенсифікує мовлення і створює іронічне тло. Теми 

євроінтеграції, особливостей політичного життя країни на сьогодні стали надто 

популярними. Тому для створення іронічного настрою автори продукують 

композити, оцінне значення яких з’являється при поєднанні нейтральних 

компонентів. Нове «кіно», яке у залі Парламенту ми спостерігаємо щодня, 

характеризується авторським епітетом-новотвором: … Увімкни канал 

державний І побачиш диво – Сміхсесійну панораму Транслюють «на-жи-во» 

[16, с. 80]. 
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Використовують основоскладання і для створення народної етимології: 

Людожер – чоловік Люди (на її думку) [180, с. 139]; Стоматологія – 

нецензурщина [180, с. 106]; Всюдихід – листоноша [180, с. 101]. 

Найчастіше в гумористичних текстах трапляються авторські неологізми, 

оскільки вони є результатом свідомого відхилення від мовностилістичних норм 

і викликають естетичне задоволення у читача/слухача. Про це пише 

В. Чабаненко: «Експресивно-стилістична функція оказіонально утворених 

нових лексем найповніше проявляється в нормативно організованому 

контексті, в конкретній мовленнєвій ситуації. Поза контекстом, поза 

мовленнєвою ситуацією стилістичні барви цих лексем бліднуть» [229, с. 116]. 

Основоскладанням утворені оказіоналізми, експресивність яких 

зумовлена незвичайною валентністю їх складників, наприклад: До озер, через 

луги, Там, де верб зелені шати, Йшли природи вороги – Браконьєри-торбохвати 

[155, с. 6]; Сміх – це людина, – сказав великий письменник. – Скотина не 

сміється… І починають з’ясовувати людино-скотячі стосунки [92, с. 112]; 

Програма «Время» з абсурдопереводом [92, с. 223]; Нові звання з’явились в 

Україні: Кучмогерої й кучмогероїні [92, с. 296]; На плантаціях, де будуть 

Довгонососвітляки, Можна буде в темні ночі Обробляти буряки [53, с. 42];      

– Як він злетів на висоту таку, Не поламавши крил в польоті? – Летів він, бач, 

на «блатольоті», На вельми вже могутнім «блатаку» [37, с. 330]; …Он Іван Із 

сім’ї убогої, А довчився, став, як пан, Доктор хвалилогії [53, с. 42]. 

Часто фіксуємо й оказіональну абревіацію, наприклад: Цей, що творінь 

до чорта написав, шукає в пеклі: – Де тут «Чортвидав»? [29, с. 29]; 

Подзвонили в «Головраки» І до «Головтюльки» [53, с. 45]. Способом абревіації 

може творитися народна етимологія: Банкрут – крутий банк [180, с. 248]. 

Іншим різновидом складання є словоскладання, або юкстапозиція, що 

полягає у поєднанні слів або словоформ [104, с. 742]. У розглянутих нами 

прикладах оцінного значення юкстапозити набувають за рахунок приєднуваних 

до них прикладок (апозитивів): Горло-пани [92, с. 187], що має інше лексичне 

значення, на відміну від омоніма горлопани, утвореного способом 
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основоскладання; … Варнякає, ділить горілку і сало І премії «ділить» 

плюгавчик-суддя [155, с. 239]. У першому випадку два нейтральних слова, 

поєднуючись, набувають негативного конотативного звучання, у другому – 

нейтральне слово поєднується з оцінним ідентифікатором, що виступає 

абсолютизатором негативної ознаки особи.  

Більшість таких утворень має яскраво виражену образність та 

експресивність і використовується в мові як стилістичний засіб на основі 

словотвору. 

Отже, гумористичний дискурс характеризується багатством словотворчих 

ресурсів, що мають яскраву стилістичну конотацію. Це зумовлено розвиненою 

системою словотвору, продуктивністю оцінних суфіксів, що надають словам 

експресивних відтінків, і функційно-стильовим закріпленням деяких 

словотвірних моделей.  

 

3.4. Синтаксичні засоби реалізації категорій емоційності й 

експресивності 

 

Синтаксична структура – це домінантний чинник експресивно-

виражальної організації гумористичного тексту. Ступінь емоційності 

висловлення досягають завдяки глибоко продуманим комбінаціям 

синтаксичних засобів, що, підсилюючи експресивні можливості одиниць інших 

мовних рівнів, сприяють інтенсифікації висловлення, відображають авторське 

світосприйняття через призму ментального досвіду уявного отримувача 

інформації. 

Дослідженнями експресивного синтаксису в українській мові займалися 

Н. Гуйванюк, С. Єрмоленко, А. Загнітко, В. Чабаненко й ін. У розглянутих 

нами наукових розвідках, присвячених стилістичному аспектові вживання 

фігур експресивного синтаксису, використання синтаксичних засобів у 

гумористичних текстах окремо не розглядалося. 
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Гумористичний дискурс може стати стилістичним тлом для вивчення 

експресивного синтаксису, визначення його функційних ознак і прагматичного 

потенціалу, а також для виявлення особливостей пунктуаційного оформлення 

гумористичних висловлювань.  

Для вираження експресивно-оцінного, модального ставлення суб’єкта до 

явищ навколишнього світу, породження сміхової реакції на комічні ситуації та 

з метою створення жартівливого, іронічного чи сатиричного звучання 

використовуються речення і звороти різної будови, які «цілком занурені в 

стихію комунікації, внаслідок чого… об’єктивізуються й різко контрастують із 

емоційно нейтральними синтаксичними структурами», – пише В. Чабаненко 

[229, с. 168]. 

Як зазначає С. Єрмоленко, міра експресивності в художньому тексті 

спричинена системою стилістичних і риторичних засобів, фігур; думка «відразу 

народжується як стилістично-окреслене, призначене для конкретної сфери 

спілкування, зумовлене комунікативною метою висловлення» [84, с. 119]. 

Т. Космеда стверджує, що експресивність пов’язана з прагматичністю 

висловлення і світосприйняттям автора [114].  

Як свідчать спостереження, найбільш уживаним синтаксично-

пунктуаційним засобом експресивізації є умовчання – випадкове чи навмисне 

переривання думки, недоказування, що на письмі передається крапками. У 

гумористичному дискурсі умовчання передає здивування, чуттєве напруження 

персонажів, пов’язане з пережитими емоціями, а навмисне умовчання автором 

розвитку дії примушує читача перенестись у вир подій і відчути драматургію 

сюжету: 

А. Крижанівський. Персоніфікація 

Історію повідаю таку. 

Над річкою стояло сонце в силі,  

Палило голови… 

І ось на моріжку 

Два байкарі зчепилися підпилі: 
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– Баран! 

– Осел! 

Стилістику важку полишили – 

І вдарилися в груди… 

Баран й Осел паслись на моріжку, 

Шепнув вухань рогатому: 

– Ну й люди… [118, с. 123]. 

Остання репліка Осла Ну й люди, виражена односкладним непоширеним 

реченням, дозволяє домислення образних епітетів із негативною оцінною 

семантикою (швидше за все – дурні, нахабні, недалекі і под.). Графічно це 

передається в тексті за допомогою крапок. 

Байка В. Скакуна «Іще раз про любов» містить риторичне запитання, яке 

потребує від читача аналізу неоднозначного сюжету, створеного на основі 

алегорії: 

Щодня Хомут 

Питає у Кобили: 

– За що, скажіть, 

Мене ви полюбили?.. [180, с. 142]. 

Очевидно, йдеться про людей, які інтерпретують ситуацію, за якої 

самовільно потрапляють у сімейне чи трудове «рабство», як належне, при 

цьому коряться долі й ніяким чином не протистоять особистому 

«поневоленню». Таку нав’язливу і жорстоку «любов» автор передає шляхом 

поєднання мовностилістичного засобу – уособлення, що ґрунтується на 

алегоричних образах Хомута і Кобили, та риторичного запитання, що має 

структуру ускладненого вставним словом простого речення (вставне слово, 

виражене дієсловом наказового способу скажіть, використане для активізації 

мислення, апелює до інтелекту читача, до його життєвого досвіду). Крапки в 

кінці питального речення вжито для виникнення в читача власних асоціацій. 

Таке поєднання стилістично-синтаксичних та пунктуаційних засобів дозволяє 

створити дискурс, який можемо віднести до інтелектуального гумору. 
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Подібні інтелектуальні асоціації викликає діалог М. Савчука «Любовна 

розмова»:  

[Він]    – Кохана, коли ми поберемося…  

[Вона] – … То розлучимося… [180, с. 370]. 

Емоційність тексту викликана неоднозначною інтерпретацією 

закоханими майбутнього одруження: якщо чоловік покладає оптимістичні надії 

на спільне подружнє життя, то жінка або не бажає виходити заміж, або не 

впевнена, що їхній шлюб буде щасливим. Для роздумів автор використав 

умовчання, а саме незавершені речення, які мали бути частинами 

складнопідрядного речення. Такий спосіб мовленнєвого оформлення 

використовується автором як натяк. 

Комічну картину створює М. Карпенко в гуморесці «Кум на дроті, я на 

плоті»: 

Зайшли з кумом до буфету – 

Сидимо. 

Кум двадцятку, я тридцятку – 

Та й п’ємо. 

Ледве вилізли з буфету – 

Повземо. 

Кум завів свою машину – 

Ми мчимо. 

Кум керує, я газую – 

Летимо. 

Бачим: стовп на повороті – 

Зіб’ємо! 

Стать нікому на дорозі 

Не дамо! 

Тільки кума не послухалось 

Кермо: 

Кум на дроті, я на плоті 
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Висимо! 

Познімали нас із кумом – 

Мовчимо. 

Кум в трупарні, я в лікарні 

Лежимо. 

Кума ріжуть, мене колють – 

Терпимо. 

Кум до раю, я до жінки – 

Спішимо. 

Кум до бога, я з порога 

Кричимо: 

– Прийми грішну мою душу, 

Хай їй грець!.. 

Куму – дулю, мені – гулю, 

Та й кінець! [102, с. 123-124]. 

Вірш побудований на основі чергування повного і редукованого рядка. 

Причому редуковані рядки зосереджують смислове наповнення (сидимо, 

повземо тощо). Цей ритмічний розмір спрямований на актуалізацію виділених 

слів, які й формують архітектоніку тексту. 

Згідно з версифікацією подібна синтаксична побудова мовлення – 

асиндетон – будується на безсполучниковості і вживається для стилістичного 

навантаження. Поділ речень на частини увиразнює мовлення і робить його 

стислим і водночас експресивним. 

Подібну структуру має мініатюра П. Гришка «На прив’язі»: Зітхає 

Жучка: – Далі жить несила: Рік гавкала – нікого не вкусила [64, с. 23]. 

Багатокомпонентне безсполучникове складне речення, побудоване у формі 

монологу Жучки, що провела, на її думку, марне життя (рік гавкала – нікого не 

вкусила), має гумористичний підтекст: Жучка бачить сенс життя в тому, щоб 

завдати комусь болю. Асиндетон надає тексту експресії: у короткому 
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висловлюванні передано, як промайнуло нудне і нерезультативне життя 

персонажа упродовж року. 

У тексті «У порожнє із пустого…» М. Петренка (У порожнє із пустого 

Лив і лив. А що? Нічого. Все ж налив – о ні, не жбан, А «з продовженням» 

роман… [161, с. 98]) трансформовано фразеологізм переливати з пустого в 

порожнє на основі виокремлення максимально наповненого смислом слова 

лити, що має значення ’вести пусту, беззмістовну розмову’ [194, Т. 4, с. 494]. 

Повторювані слова лив і лив підсилюють це значення. Синтаксично 

від’єднуючись, вони загострюють основний зміст – пустопорожню писанину 

роману бездарним автором. Задум посилюється ще й гіпофорою А що? Нічого – 

запитанням, за яким відразу слідує відповідь, що викриває автора роману «з 

продовженням».  

Так само в гуморесці «Кумедний чоловік» В. Ендебері гіпофора як 

граматична фігура мовлення (будується за формулою «питання, що ставиться 

самому ораторові – відповідь на нього») створює враження вгадування 

відповіді на цілком закономірне питання, підвищує ступінь уваги 

читача/слухача: Ох і кумедний чоловік оцей Яшка Борщов!!! Ох і кумедний!!! 

Скільки я пам’ятаю його, років з тридцять чи більше, у кого б він не гуляв (на 

іменинах, весіллі чи складчині), завжди, додому йдучи, забував у тих людей 

картуза або шапку… А забував, ви думаєте, чому? Щоб наступного ранку 

нагода була прийти… Похмелитися [76, с. 102]. Причому відповідь оповідача 

неповна, перервана, про що символізують крапки. Друга частина (похмелитися) 

є виокремленою обставиною мети, яка і містить у собі основне смислове 

навантаження.  

Гумореска М. Савчука «Резон» (Щоб встановити прожитковий мінімум 

– Слід (кому треба) мати хоч би… міні-ум!.. [180, с. 94]) побудована на синтезі 

авторського умовчання і парономазії, що полягає в навмисному зближенні 

паронімів мінімум і міні-ум з метою привернути увагу до змістового аспекту 

зіставлюваних слів. Подібна єдність мовностилістичних засобів досягається 

завдяки побудові складнопідрядного речення з підрядною частиною мети. 
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Головна частина ускладнена вставною конструкцією (кому треба), що 

використовується як натяк на посадовців (на думку автора, зовсім недалеких), 

відповідальних за встановлення прожиткового мінімуму для громадян країни. 

Умовчання підсилює натяк і апелює до інтелектуального мислення читача, 

котрий на основі життєвого досвіду легко встановлює об’єкт висміювання. 

Іншу функцію виконують умовчання і, відповідно, крапки в 

гумористичному дискурсі М. Білокопитова: У кого є законна можливість 

красти, у того і влада. Або навпаки… [180, с. 48]. Зразу ж виникає бажання 

записати «навпаки»: у кого влада, у того і законна можливість красти. Тож 

влада дає підстави для крадіжок, а крадіжки допомагають отримувати й 

утримувати владу. 

Таке переставляння підрядного речення та головного, і навпаки, не 

змінює ситуації, лише нагадує «традиції модерну і модерні традиції» 

(А. Мойсієнко) у вигляді ракового вірша, або паліндрома, тільки в нашому 

випадку йдеться не про прочитання порядково зліва направо і справа наліво, 

тотожно, а про глибинну зумовленість влади злодійством і злодійства владою, 

тотожно. 

Цей висновок варто кваліфікувати не як гірку іронію, а швидше як 

сарказм, коли автор поєднує гнів, ненависть з гіркою посмішкою, при цьому 

«об’єктом сарказму виступають, як правило, речі небезпечні, різко негативні і 

аморальні» [131, с. 625]. 

Гумореска В. Кравчука «Обоє рябоє» побудована шляхом нагромадження 

різноманітних синтаксичних прийомів: 

Злодій злодія зловив. 

Злодій злодія просив: 

– Не віддай мене до суду, 

Я тобі корисний буду. 

Ми ж з тобою, мов брати. 

Нині – я. А завтра – ти, 

В тебе чин і в мене чин, 
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Для незгод нема причин. 

Дружбу треба берегти. 

Краду я і крадеш ти… 

Ось чому закон не діє. 

Він недужий для злодіїв [180, с. 245]. 

Використання повторюваних форм одного слова в одному реченні (злодій 

злодія), протиставних неповних парцельованих речень (Нині – я. А завтра – 

ти), перелічуваних неповних двоскладних (В тебе чин і в мене чин…) чи 

непоширених частин складносурядних речень (Краду я і крадеш ти…) є мовно-

синтаксичними засобами організації тексту загалом.  

Подібний симбіоз синтаксичних засобів допомагає авторові розкрити 

зміст назви, вираженої фразеологізмом обоє рябоє – ’зневажл. Схожі між 

собою якимись рисами характеру, поведінкою і т. ін.; однакові в чомусь’ [195, 

с. 455], – що сприяє іронічному викриттю чиновників-крадіїв. Цей фразеологізм 

цікавий ще й тим, що має розгалужену синоніміку: два чоботи – пара; одним 

миром мазані; один одного вартий; один від одного недалеко відбіг; одного 

поля ягода; пара чобіт на одну ногу; з одного тіста; пара п’ятак [222, кн. 2, 

с. 573]. 

Усмішка написана за зразком відомих дражнилок, небилиць, вигадок, 

нісенітниць (рос.: Рыжий рыжего спросил, чем ты бороду красил), принаймні 

ритмомелодика цілком збігається.  

Мовленнєве оформлення фрази Поки зібрались до ЗАГСу – місяць минув. 

Медовий [180, с. 96] способом парцеляції актуалізує і посилює інформативне 

наповнення та експресивну виразність ситуації, коли закохані не дуже 

поспішають оформити свої стосунки офіційно, а живуть у цивільному шлюбі, 

що на сьогодні є поширеним явищем. 

Несподіваний синтаксично-стилістичний прийом використав Г. Гоцман у 

гуморесці «Характер»: 
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Він стоїть незворушно у водоверті людській. Повз нього хвилями 

котяться люди: вгору – вниз, вліво – вправо, але він незворушний і міцний, він – 

брила в стихії людській. Характер! 

Жалюгідні людці врізаються в нього, молитви і зойки волають їх вуста, 

але ці крики не досягають його слуху. Він стоїть нерухомо, щелепи міцно 

стиснуті, погляд чавунний. Дріб’язкова суєта навколо не тривожить його… 

Так, це характер! 

Його не бере ні іронія натовпу, ні презирство дурнів. Багато хто 

намагався збити його вниз, деякі – підняти вище. Даремно! З гідністю він 

мовчки відкидав усе. Так, оце характер! 

Стоїть, наче прикутий ланцюгами; стоїть, наче монумент; стоїть на 

сходинках автобуса, загородивши двері… так і простояв до самісінької 

кінцевої! Ну характер… [37, с. 479]. 

Сміх постає в аспекті морально-етичних критеріїв. Головний «герой» не 

заслуговує на ім’я, автор називає його «він» (займенником третьої особи 

чоловічого роду), тримаючи інтригу до останнього абзацу, коли стає 

зрозумілим, що йдеться про людину, яка загородила прохід в автобусі. На 

адресу цього персонажу чотири рази в гуморесці лунає рефрен: Характер!; Так, 

це характер!; Так, оце характер!; Ну характер… Повторюване слово слугує 

своєрідним лейтмотивом: слово характер у нейтральному сприйнятті належить 

до психологічної термінології, тоді як зі знаком оклику воно набуває оцінного 

значення і називає сильну, вольову людину. Характер виступає синекдохою, 

тобто замість цілого називається частина. 

Останнє згадування Ну характер… із крапками має зовсім інший 

підтекст, цим словом названа людина із сильним (упертим) характером, тому 

ставлення до неї негативне. 

Зміна конотації не безпідставна: спочатку вимальовуються риси майже 

супергероя, а насамкінець стає зрозумілим, що його «незворушність», 

недосяжність, «міцність» і гідність виявляються в тому, що він стоїть, наче 

монумент… на сходинках автобуса, загородивши двері… до самісінької 



168 
 

кінцевої!. Так автор знімає свого героя з п’єдесталу – цим і досягається 

гумористичний ефект. 

Синтаксична будова твору, кульмінацією й епіцентром якого є 

композиційний повтор, використовується для виражально-зображального 

впливу і загострює змістову колізію. 

У гумористичному висловленні В. Сіренка Не таланить на вождів 

нашому народу: Той від влади одурів, той дурний від роду [180, с. 128] 

використано номінативно-експресивний повтор у багатокомпонентному 

безсполучниковому реченні. Причому займенникова номінація той на 

означення «вождів народу» показова з погляду негативної оцінки їх дій і 

виступає для підсилення й увиразнення висловленого почуття зневіри. 

Нагромадження складнопідрядних речень із підрядними частинами часу 

спостерігаємо в гуморесці М. Тарана «Оце метаморфоза!»: 

Поки в начальство не попав, 

Здававсь плакучою вербою. 

Як шеф на килим викликав – 

Схилявся гнучою лозою 

Й стеливсь шовковою травою. 

А ледве влади скуштував – 

Звівсь корабельною сосною! [37, с. 339]. 

Головні частини в усіх трьох складнопідрядних реченнях мають у своєму 

складі яскраві метафори – «метаморфози», що відбуваються з героєм у різні 

часи його кар’єрного шляху. Градація в гумористичному тексті як 

«розташування послідовно нагромаджуваних… синтаксично однотипних 

компонентів конструкції в напрямі поступового наростання, посилення… 

інтенсивності їх значення» [209, с. 696] використана для іронічного 

висміювання кар’єристів-пристосуванців. 

Висхідна градація (клімакс) як фігура мови допомагає створити емоційно-

експресивне тло всього висловлювання – гумористичної «Задачі № 2» із 

«Задачника для дорослих» М. Возіянова: Один кандидат у депутати пообіцяв 
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виборцям, що вони будуть жить краще. Другий кандидат у депутати пообіцяв 

виборцям, що вони житимуть удвоє краще, ніж пообіцяв перший кандидат. 

Третій кандидат у депутати пообіцяв виборцям, що вони житимуть удвічі 

краще, ніж пообіцяли перший і другий кандидати разом.  

Скажіть, будь ласка: чого всі сміються? [219, с. 45] 

Кожна наступна частина висловлювання, що стосується обіцянок горе-

депутатів, виявляється ще більш насиченою, виразною і вражаючою, ніж 

попередня. В цьому випадку відчуття інтенсифікації емоційного змісту 

висловлювання пов’язане не стільки зі змістовим нарощуванням, скільки із 

синтаксичними особливостями побудови тексту: у першому реченні 

інтенсифікує висловлювання підрядна з’ясувальна частина (що вони будуть 

жить краще), у другому реченні – дві підрядні частини – з’ясувальна і 

порівняльна (що вони житимуть удвоє краще, ніж пообіцяв перший 

кандидат), у третьому реченні – дві підрядні частини – з’ясувальна і 

порівняльна, де в останній частині підмет посилений узгодженим означенням, 

вираженим сурядним словосполученням (що вони житимуть удвічі краще, ніж 

пообіцяли перший і другий кандидати разом). Ураховуючи всю абсурдність 

ситуації з постійними, але зазвичай не виконуваними обіцянками депутатів, 

напрошується логічне риторичне питання: Скажіть, будь ласка: чого всі 

сміються?. 

Висхідну градацію, викликану змістовим нарощуванням, спостерігаємо в 

усмішці М. Савчука «Задля сукупності»:  

Це було давно. Прийшов один чоловік після тяжкої роботи додому. В 

хаті холодно. Подала жінка чоловікові усе, що було – окраєць черствого хліба і 

гірку цибулину. Засвітила каганець. Почав чоловік їсти, дмухнув та й погасив 

каганець. 

– Чого це ти? – здивувалась жінка. 

– Та, – відповів чоловік, – холодно, гірко, то нехай уже буде й темно 

[180, с. 46]. 
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Консолідувальну і фабульну роль сумної картини злиденного існування 

передає синтаксична будова тексту. Односкладне безособове речення (В хаті 

холодно), головна частина складнопідрядного речення (Подала …усе), підрядна 

частина з однорідними додатками (що було – окраєць черствого хліба і гірку 

цибулину), неповне двоскладне речення (Засвітила каганець) та насамкінець, як 

підсумок невеселої картини – складне речення з односкладними безособовими 

частинами (…холодно, гірко, то нехай уже буде й темно) організують канву 

усмішки: холодно – це погано, але при світлі ще можна їсти, тобто жити; усе, 

що було – це черствий хліб і гірка цибулина, одним словом, безпросвітне життя; 

холодно, гірко, то нехай уже буде й темно – гіршого життя годі собі й уявити. 

На тлі такої невтішної картини авторові вдається передати основну ментальну 

рису українців – вони ніколи не втрачають оптимізму. Навіть у найскладніших 

життєвих ситуаціях ми не втрачаємо почуття гумору і глузуємо не стільки з 

інших, скільки із себе. 

Поширеними є гумористичні тексти, епіцентром експресивності в яких 

виступає синтаксична анафора, або повторення певної синтаксичної 

конструкції, що актуалізує авторську модальність. Наприклад, анафоричний 

повтор у байці В. Пригорницького «Я й Майдан» підсилює емоційне 

сприйняття твору: 

Запитала тітка Маня, чи стояв я на Майдані, 

Чи сидів я у фейсбуці, гриз граніт якійсь науці!? 

Запитала тітка Соні, чи це зовсім я не сонний, 

І не сині, й не червоні мої вуха та долоні? 

Запитав сусід мій Вова, чи тягав із лісу дрова, 

Чи палив вночі багаття, як мої сестри та браття?! 

…запитала тітка Люся, чи ходить туди боюсь я, 

Чи носив на барикади я банани з виноградом?! 

… «Хист я маю, маю хист я!» – відповів усім охочим, 

Та життя вже особисте, що роблю я там поночі! [171, с. 49]. 
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Синтаксична анафора виступає засобом актуалізації дій тих людей, які 

свою «активність» під час Революції гідності проявляли пасивно, цікавлячись 

новинами з екранів телебачення або ставлячи безглузді критичні запитання 

учасникам подій. Саме таку поведінку допитливих автор піддає нещадній 

критиці. 

Ефективним засобом вираження експресії в гумористичному дискурсі є 

використання речень різних типів модальності. Виражаючи значення 

реальності/нереальності, визначаючи характер комунікативної спрямованості 

висловлення, оцінки змісту повідомлення з позиції сприйняття його автором, 

модальні типи речень стають чи не найбільш уживаним прийомом створення 

гумористичної тональності.  

У гуморесці «Дід Омелько і йоги» М. Білецький змалював реалістичну і 

водночас гумористичну ситуацію, коли характер її сприйняття героями 

залежить від їх життєвого досвіду: 

Старий Омелько – мій сусід –  

Хотів прожити двісті літ. 

«Систему йогів» десь дістав, 

Щодня робити вправи став. 

… Та якось трапилась біда: 

Коли дід ноги закидав 

За шию, луснули кістки – 

Й дід обербенивсь навзнаки. 

За «йогом» прибула «швидка». 

Стара на йогів наріка: 

– А щоб ви луснули були, – 

До чого діда довели! 

Немов той дуб, міцний був дід, 

А зараз – гляньте – інвалід! – 

… На йогів скаржитись дарма: 

До йогів треба ще й ума! [18, с. 10]. 
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В усмішці описана нераціональна комічна ситуація, як дід займався 

йогою. Синтаксична палітра твору дуже різноманітна. Для змалювання 

гумористичної картини автор використовує вставні конструкції, прикладку, 

однорідні члени речення, які інтенсифікують дії героя, складні речення різної 

структури, пряму мову. Проте основним засобом комічного, на нашу думку, 

виступає модальний тип висновку, зробленого бабою – спонукально-

гіпотетичне речення (А щоб ви луснули були, – До чого діда довели!), що цілком 

відображає рівень її розвитку. Життєвий досвід старої не дає змоги реально 

оцінити ситуацію, тому вона лає «швидку», а не діда. Гіпотетичний аспект 

модального різновиду речення реалізується в бабиному життєвому досвіді, її 

примітивізмі. 

В іронізмі М. Петренка «…І навпаки» спонукальні речення, що 

виражають заклик до заперечення, сприяють реалізації фундаментальної ознаки 

гумористичного тексту – антитезі: 

«Грішіть!..» – нашіптують чорти. 

«Не смійте!..» – ангел з висоти. 

І часом з їхньої руки 

Ми чиним так – і навпаки [161, с. 82]. 

У «Розповіді мисливця» М. Білецького герой повідомляє від свого імені 

про свою «героїчну» зустріч у лісі з вовками: 

– Якось раз на мене в лісі 

Напали вовки. 

І сьогодні, як згадаю, 

Беруть дрижаки. 

Я від них лечу стрілою, 

А вони, прокляті, 

Шкірять зуби і за мною… 

Хапають за п’яти! 

Бачу – дерево. 

Не знаю, може, з переляку 
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Я злетів, немов ракета, 

Вхопивсь за гілляку. 

А вона гнила… (О боже!) 

Трісь – і обломилась! 

Я – на вовків… 

(Під деревом вони зупинились») – 

…Хтось злякано: 

– Невже прямо 

Так на них і впали? 

– Отак і впав… 

– І що ж вовки?! 

– Звісно… розірвали!!! [18, с. 7]. 

Мисливцям у народі приписують такі риси, як брехливість, нереальність 

розповіді, перебільшення своїх досягнень. Це реалізується в гуморесці, коли 

герой, розповідаючи про свої «подвиги», завершує тим, що вовки його 

розірвали, що не заважає йому про це розповідати і цим хизуватись. 

Емоційність розповіді досягається за рахунок розповідних речень, ускладнених 

вставними і вставленими конструкціями (як згадаю, може, о боже), 

відокремленими означеннями (наприклад, прокляті), порівняльним зворотом 

(немов ракета). Проте основне емоційне навантаження досягається завдяки 

окличним, питальним реченням, за допомогою яких герой реєструє результати 

своєї «діяльності». 

Декілька типів модальних речень використовує автор у гуморесці 

«Герої»: 

– Чому в тебе, любий друже, 

Обличчя побите? 

– Ет… – промовив той байдуже, – 

Довго говорити. 

В магазині, що на розі, 

Продавали фарби. 

 

питальне 

 

розповідне 

 

розповідне 
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Я підходжу, аж наперед 

Пре якийсь нахаба. 

Я кричу: «Стать в чергу треба!» –  

Ну, звісно, зчепились  

Він – по зубах, я – по ребрах!  

З годину з ним бились. 

– І ніхто розборонити 

Не міг вас, «героїв»? 

– А хто б же міг, коли в черзі 

Було нас лиш двоє?! [18, с. 13]. 

 

розповідне 

спонукальне, окличне 

гіпотетичне 

окличне 

розповідне 

 

питальне 

 

питальне, умовної модальності 

Модальні типи речень надають гумористичному дискурсу різних 

відтінків, що передається відповідною інтонацією – стверджувальною, 

окличною, питальною. 

Найчастіше комізм ситуацій у малих текстах гумористичного дискурсу 

створюються завдяки організаційній структурі мовностилістичних фігур або 

тропів, що базується на синтаксичних моделях. Яскравий приклад – іронізм 

Ю. Рибникова Сказав правду – виправдайся! [180, с. 245], в якому тавтологічне 

поєднання спільнокореневих лексем (правду, виправдайся) цілком умотивоване 

за рахунок уведення їх до складу спонукального речення. Така синтаксично-

стилістична організація тексту дозволяє лаконічно і влучно передати 

особливості нашої епохи: чесним людям жити важко, їх чесність завжди 

ставиться під сумнів, і тому виникає необхідність постійно виправдовуватися 

перед іншими, у більшості випадків, нечесними представниками суспільства. 

Інший приклад: Не пий за здравіє власного упокою! [37, с. 315]. 

Спонукальна конструкція є ядром парадоксального гострого висловлювання, в 

якому поєднуються слова з протилежними значеннями. 

Стилістичний синтаксис є структурно-організаційним засобом, що у 

багатьох дискурсах використовується для створення різностильових зіткнень. 

Наприклад, в Остапа Вишні: Верещить на возі порося, пришнуроване до 

драбини мотузкою… Сірпається, бідолашне, і не знає, що воно вже сьогодні не 
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звичайне порося, а об’єкт домашнього бюджету… [41, Т. 2, с. 69]. У 

наведеному дискурсі фіксуємо поєднання стилістично різних лексичних 

одиниць. Очевидним є розмовно-побутовий стиль зі словами грубої конотації 

верещить, зниженої лексики сірпається, оцінного просторіччя бідолашне, що 

створюють національно-побутовий колорит. Фоновий контекст складається із 

предметів домашнього вжитку: порося, драбина, віз. Предикативність 

формується дієсловами верещить, сірпається. Дискурс завершується 

антитезою: не порося, а об’єкт домашнього бюджету. Включення книжного 

бюджет (англ. budget, буквально – сумка) змінює однорідність стилістичного 

плану, створюючи контраст, що, у свою чергу, і викликає гумористичний 

ефект.  

Поєднання слів різного стилістичного регістру в одному невеликому 

контексті свідчить про порушення стильової єдності, що є наслідком 

необізнаності мовця щодо правильної мовної текстової організації і водночас 

демонстрацією його потуг на освіченість. Цей стилістичний дисонанс 

(пародіювання стилю), зафіксований навмисним уживанням однорідних 

присудків з протиставним сурядним зв’язком (не порося, а об’єкт домашнього 

бюджету), і лежить в основі сміху. 

Більшість текстів гумористичного спрямування містять пряму мову. Їй 

притаманні конструкції, що використовуються в розмовному стилі: неповні 

речення, вставні і вставлені структури, звертання, вигуки, модальні частки 

тощо. Пряма мова є «засобом індивідуалізації персонажів, передачі специфічної 

лексики та граматичних і синтаксичних форм живої усно-розмовної мови» [87, 

с. 500-501].  

Насичена прямою мовою гумореска О. Страшенко «Пора до школи»: 

Мати ледве добудилась: 

«Уставай, Миколо! 

Умивайся, он сніданок, 

Вже пора до школи!» 

«Ох, давно мене дістали, 
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Мамо, до печінки 

Вчителі оті та завуч,  

та дурні оцінки!» 

«Годі, синку, позіхати, 

Уставай!» – «Матусю, 

Від отих дзвінків щоденних 

Вже тріщить у вусі. 

Ті екзамени, контрольні, 

Акти й протоколи!..» 

«Сину, маєш сорок років, 

Ти ж директор школи!» [92, с. 336]. 

Побудова тексту, що характеризується цілісністю теми, динамізмом 

змісту, композиційно-змістовим поєднанням речень, дає змогу конденсувати 

висловлення, опускаючи надлишкові елементи і надаючи дискурсу загалом 

емоційного, напруженого звучання. Пряма мова, при якій практично немає слів 

автора, які б пояснювали обставини мовлення, тримає читача/слухача у стані 

настороженої уваги аж до останньої репліки, коли ми дізнаємося, що йдеться 

про сорокарічного чоловіка – директора школи, якому набридли вчителі, завуч, 

учні й різні шкільні справи. Мова матері передана спонукальними реченнями, а 

сина – гіпотетичними конструкціями, що виражають його особистий досвід.  

Діалог як ситуативно-композиційна форма мовлення характеризується 

широким і відносно компактним використанням речень різної модальності і є 

основним способом зображення характерів та розвитку дії [11, с. 139-140]. 

Прикладом цього є гумореска «Вигідне взуття»:  

– Як найкраще носити тісне взуття? 

– В руках [180, с. 75]. 

Безглузде запитання, що містить несполучувані поняття (тісне взуття – 

найкраще носити) породжує дотепну відповідь (в руках). 
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Зазвичай репліки діалогу насичені звертаннями, вигуками. Хвилювання, 

невпевненість та інші почуття героїв передаються парцельованими частинами 

речення. Показовою є гумореска Є. Васильченка «Метушня»: 

– Архипе, де ти є? 

Ну, озовись! Агов! 

А-а, у садку лежиш! 

Дровець не наколов? 

… 

– Та… в мене ж вихідний, 

Я трішки… захворів, 

Спочатку був приліг, 

А потім задрімав, 

А там уже й заснув, 

Так цілий день проспав! [33, с. 159]. 

У гуморесці «Поговорив» для створення гумористичного ефекту 

Є. Васильченко використовує діалогічне мовлення: 

Дзвінок. Івасик трубку зняв. 

– Алло! Ага. Я – незнайомий? 

Івасик я, не кошеня! 

А тата ще немає вдома! 

І мами теж… Так, є сестра… 

Покликати? Ну, зачекайте! 

Побіг. Вернутися б пора… 

Ага, з’явився: – Вибачайте! 

Що? Довго? Та сестра моя 

Не на Камчатці. Поряд… близько… 

Не те… Ну що ви? Просто я 

Її не витягну з колиски [33, с. 24]. 

У творі транслюється мовлення однієї особи – хлопчика Івасика. 

Відповіді дають зрозуміти зміст поставлених йому запитань. Кумедність 
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ситуації полягає в тому, що він однозначно розуміє прохання абонента 

покликати до слухавки сестру. Врешті-решт стає зрозумілим, що сестричка 

лежить у колисці. 

Особливість синтаксичної побудови цього тексту – організація 

діалогічного мовлення з використанням неповних речень як елемента 

розмовності. Значення пропущених членів стає зрозумілим з контексту, тобто 

неповнота речень ситуативно зумовлена. 

Деякі тексти мають ремарки, які є композиційно-стилістичним прийомом, 

що полягає у відхиленні автора від основного сюжету і доповнює, пояснює 

зображуване. Наприклад, гумореска А. Гарматюка «Начальник і секретарка»: 

Начальник секретарку симпатичну 

Намірився звільнити із роботи. 

Вона на нього стрельнула очима 

І випустила чергу слів із рота: 

– Я із двома дипломами своїми 

(Показує на пишні груди власні), 

Плюс із моїм широким кругозором 

(Показує на стегна) при сучасній 

Вузькій спеціалізації у мене 

(Показує на талію вузеньку) 

У вас роботу не боюся втратить, 

Бо всюди я знайду її швиденько. 

А ви, як я сама переконалась, 

Із вашим із характером м’яким 

(І палець свій зігнула вказівний) 

Ви не спрацюєтесь ні з ким [180, с. 311]. 

Ремарки, виражені вставленими реченнями, викликають в уяві читача 

певні асоціації, які дають змогу зрозуміти поведінку і логіку дій героїні. Такий 

прийом у гумористичному тексті має інше функційне призначення – ремарки 

містять натяк на обставини чи предмети, що допомагають зрозуміти 
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прихований зміст висловлювання. У цьому і полягає гумористична колізія 

твору. 

Деколи ремарки мають характер рекомендацій, порад, інструкцій, як, 

наприклад, у гуморесці «Як говорити промови (на похоронах)»: Сумна 

громадо! (Пускає одну сльозу). Небіжчик, дай йому Боже здоровля, був… був… 

(дві сльози), був дуже добрий чоловік… (чотири сльози), бо задовго не жив… 

Він, кажу… (сльози) поки не взяв і не вмер! (Починаєте ревіти). Він… він… він 

(звертаєтесь до когось, що біля вас стоїть, і кажете): Пане добродію! Будьте 

ласкаві, докінчіть за мене промову, бо я дуже зворушений… [180, с. 115]. 

Поєднання ремарок й умовчання (крапок) допомагають авторові іронічно 

висміяти лицемірних нещирих ораторів.  

Вставлені конструкції виконують функцію викривання моральних 

негідників, наприклад, у гуморесці В. Самійленка «Діяч»: 

Я працюю весь вік для народу (якщо маю вигоду). 

Полягти я для його готовий (на перині пуховій). 

Я – підпора громадського ладу (поки маю я владу), 

Людям силу даю тільки певним (небожатам і кревним). 

Всіх караю лихих і нечистих (ворогів особистих). 

Я мистець на закони державні (переписую давні). 

Для проектів меткі в мене руки (без помоги науки). 

На війні ж я сміліший за Гонту (тільки б далі від фронту) [180, с. 115]. 

Вставлені конструкції несуть додаткову інформацію, що стосується 

моральних настанов так званого діяча. Якщо ці структури виокремити, то ми 

отримуємо закінчений портрет виродка, людини, яка не обтяжує себе етичними 

нормами і демонструє ледарство, невігластво, непорядність, боягузтво. 

Комічність висловлення може досягатися за допомогою пунктуації, як у 

дискурсі «Оголошення» Р. Крикуна: Для тих, хто придбав у нашій книгарні 

дуже корисну книжечку «Як кинути пити», доводимо до відома, що в назву 

видання вкралися дві помилки: після першого слова відсутня кома, а в кінці – 

знак питання [180, с. 380]. Якщо йти за цією логікою і написати «Як, кинути 
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пити?», то зміст стане іншим і книжка, очевидно, перетвориться на заклик – 

пити потрібно, це норма життя. 

Або «Реклама»: Один перукар сам собі зробив напис – рекламу, але 

неправильно розклав розділові знаки. Вийшло таке: «Тут стриже, волосся рве, 

зуби голить, бороди фарбує, брови маскує, обличчя лікує п’явками найкращий у 

місті перукар» [180, с. 321]. «Реклама» стає нісенітницею; рекламний проспект 

– суцільна пунктуаційна помилка. Через нерозуміння ролі розділових знаків 

реклама здатна обернутися на антирекламу, що, очевидно, автор не передбачав. 

Отже, для гумористичного дискурсу характерне широке вживання 

синтаксично-стилістичних, пунктуаційних ресурсів (діалогічне мовлення, 

крапки; стилістично марковані структурні типи речень, а саме: односкладні 

(особливо неозначено-особові, безособові, інфінітивні), неповні двоскладні; а 

також модальні різновиди, особливо питальні, спонукальні, гіпотетичні, 

переповідні, окличні).  

«Працюючи» з різним матеріалом, синтаксис так організовує мовні яруси, 

що все найсуттєвіше для створення гумористичного резонансу стає 

акцентованим та інтенсифікованим. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Розглядаючи мовні чинники лексико-семантичного спектру, що мають 

експресивно-оцінну модальність у гумористичних текстах, серед 

найуживаніших виділяємо полісемантичні лексеми, які дають змогу гри зі 

смислами, що полягає у зіткненні різних значень полісемантичного слова в 

одному тексті. Сукупність значень багатозначного слова завжди 

характеризується певною організацією, що підтверджується їх перерозподілом, 

змінами у семантичній структурі лексеми. 

Часто вживаним прийомом створення гумористичного ефекту є 

розщеплення полісемії, виокремлення одного із лексико-семантичних варіантів, 

зіткнення лексико-семантичних варіантів системно нейтрального 
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полісемантичного слова в межах спеціально організованого контексту, 

породженого дистрибуцією, що створює адгерентну контекстуальну 

експресивність. 

Особливо важливими для досягнення певного рівня експресії є такі 

лексичні перенесення, як метафора і метонімія, за допомогою яких мовлення  

стає більш емоційно насиченим. Переносні значення слова є важливим 

аспектом формування національної мовної картини світу, їхнє вживання в 

гумористичному дискурсі зумовлено особливостями національного 

світосприйняття, ціннісними орієнтирами народу. Семантична структура 

переносного значення містить компоненти оцінного характеру, що 

відображають стереотипні стійкі уявлення й асоціації; у складі гумористичного 

дискурсу вони набувають конотативного звучання. 

Загалом полісемія робить мовлення експресивним, живим і образним. 

Не менш важливу роль у створенні експресивності відіграють омоніми, 

які через звукову подібність широко функціюють у різних типах і жанрах 

гумористичних дискурсів.  

Серед різновидів омонімії найпоширенішими виявляються омоформи. 

Лексико-синтаксична омонімія виконує різні виражальні функції: від чисто 

звукової гри до різних стилістичних конотацій і модальних оцінок. 

Стилістичний потенціал оказіональних омонімічних процесів, що постають на 

контекстуальному тлі, демонструє передовсім експресію гумору, становить 

основу комічної народної етимології, виступає стрижневим елементом 

гумористичного дискурсу. 

Із-поміж стилістичних засобів паронімія має значні експресивні 

можливості, зумовлені природою цього явища. Найпоширеніші випадки 

вживання паронімів побудовані на прийомах фонетичного зближення 

семантично різних слів, у результаті чого виникає прирощення смислів; 

помилкового вживання одного слова замість іншого, що є засобом 

індивідуалізації мовлення; штучного створення контамінації; паронімічної 
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атракції, яка виступає засобом іронії. Зауважимо, що парономазія може 

відрізнятися однією буквою або виникати на рівні звуконаслідування.  

Паронімія – яскравий засіб пародіювання стилю, створення каламбурів, 

гри слів, народної етимології. 

Аналізуючи мовну природу комічного в гумористичних текстах, ми 

дійшли висновку, що антонімія є одним із найбільш ефективних експресивних 

засобів. Оцінно-модальна конотація належить до першорядних репрезентаторів 

специфічних ознак семантики антонімів-експресивів. 

За результатами аналізу встановлено, що у гумористичному дискурсі 

найчастіше використовують різнокореневі антоніми, що найповніше передають 

смисл опозиційної інформації. Вживання контрарних антонімів (градуальних 

опозицій) спостерігаємо в афористичних гумористичних текстах. При цьому 

гра зі смислами досягається шляхом порушення усталеного порядку слів у 

контексті. Комплементарні антоніми застосовують для взаємозаперечення, 

надання висловлюванню різкого, полярного звучання; антоніми-конверсиви 

використовують рідше або приховано, вони служать для зображення комічних 

ситуацій з метою зміни логічно-комунікативних акцентів у їх висвітленні, 

створення енантіосемії, яка є однією із форм вияву лексико-семантичних 

варіантів слова. 

Зауважимо, що перехресне використання антонімів породжує каламбури, 

посилює контрастність, а поєднання різних у семантичному відношенні типів 

антонімів допомагає підсилити іронічність висловлювання.  

Основними стилістичними фігурами, що утворюються за допомогою 

антонімів у гумористичному дискурсі, є антитеза, що найчастіше пронизує весь 

текст і на основі якої будуються тексти-парадокси, оксиморон, антонімічна 

іронія тощо.  

Широке використання контекстуальних антонімів сприяє актуалізації 

лексико-семантичних значень слів. Контекстуальні антоніми є засобом 

творення оказіоналізмів, мають сильніший образний компонент. 



183 
 

Підкреслимо, що зміст опозиційних пар у гумористичних текстах 

розкривається через ментальне сприйняття мовних і позамовних фрагментів 

національної картини світу. 

У результаті проведеного функційно-стилістичного аналізу 

фразеологізмів, що використовуються в гумористичних текстах малих форм, ми 

класифікуємо трансформації фразеологізмів за такими ознаками: семантичні, 

структурні, структурно-семантичні, індивідуально-авторські, синтаксичні. 

Серед семантичних ознак найчастіше фіксуємо зіткнення прямого і 

фразеологічного значень в одному тексті для подвійної актуалізації; 

інтенсифікацію експліцитного прямого і фразеологічного значень за рахунок 

оцінної конотації з метою надання характеристики; зіткнення експліцитного 

прямого значення з імпліцитним фразеологічним значенням; протиставлення 

прямого і фразеологічного значень. 

Структурні трансформації полягають у поширенні компонентного складу 

ФО шляхом розгортання (експлікації); використанні контамінації як засобу 

індивідуально-авторського перетворення ФО. 

До найпоширенішої групи структурно-семантичних трансформацій 

відносимо структурно-семантичне розщеплення ФО на основі встановлення 

антонімічних зв’язків; видозміни ФО зі збереженням їх внутрішньої форми; 

структурно-семантичні модифікації компонента ФО з одночасним 

послабленням або зміною семантики; зіткнення прямого і фразеологічного 

значень з одночасним скороченням (усіченням) та розгортанням (експлікацією) 

структури ФО; зміну граматичної будови компонента й експлікацію з метою 

актуалізації форми ФО. 

Особливу групу становлять індивідуально-авторські трансформації, 

оскільки вони є яскравою характеристикою ідіостилю письменників-гумористів 

і потребують особливого творчого підходу. До цієї групи віднесемо 

модифікації ФО, що ґрунтуються на народній етимологізації; утворення 

оказіональних фразеологізмів; використання синонімічних фразеологізмів, 

побудованих на парадоксальному слововживанні. 
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Надзвичайно емоційним і експресивним є гумористичний дискурс, 

побудований на основі синтаксичних трансформацій ФО. Це складні за 

синтаксичною структурою і в стилістичному плані тексти, що насичені 

зазвичай або цілою низкою модифікованих фразеологічних одиниць, або 

побудовані на ґрунті асоціативного контексту. До синтаксичних трансформацій 

відносимо використання періоду, видозмінених ФО як однорідних членів 

речення, цілісного значення ФО для побудови складних речень, вживання 

речень з прямою і непрямою мовою, що розкривають значення ФО. 

На основі спостережень констатуємо, що найбільш поширеною групою є 

структурно-семантичні трансформації. Це пояснюється тим, що для створення 

гумористичного ефекту необхідно не тільки інтенсифікувати усталену сполуку 

шляхом зміни її структури (уточнення, поширення, заміни, розщеплення тощо), 

але й породити комічний ефект за рахунок гри зі смислами компонентів, які 

утворюють ФО, що, в результаті, змінює його семантичний контекст. 

Словотвір має значні стилістичні можливості у творенні експресивно-

оцінного слова. Найдієвішими й найефективнішими способами словотворення в 

гумористичному дискурсі виступають афіксація (суфіксація, префіксація) й 

основоскладання. Рідше трапляються словоскладання та абревіація. 

Серед найпоширеніших прийомів афіксального словотворення в 

гумористичному дискурсі виокремлюємо такі: використання зменшувально-

пестливих слів з експресивною конотацією; підсилення композитарного 

оказіонального утворення словами з емоційною суфіксацією; інтенсифікацію 

демінутивів шляхом одночасного вживання розмовно-просторічних, 

жаргонних, діалектних та інших експресивно маркованих слів; використання 

афіксальних лексем для створення контрастного мовлення, антитези; 

обігрування афіксальних слів з метою їх акцентуалізації; створення 

гумористичного ефекту на основі нетотожного розуміння героями значення 

афіксальних утворень; уживання словотвірного повтору; використання 

стилістично маркованих суфіксів для класифікації антропонімів за мовно-

територіальною та соціальною належністю; нанизування афіксів; сходження 
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(поєднання) слів із суфіксами меліоративного і пейоративного значення; 

уживання афіксальних лексем зі зниженим оцінним значенням, що набувають 

певної стилістичної закріпленості. 

Словотвірна афіксація сприяє функційно-стильовій маркованості слова, 

виступає джерелом мовленнєвої експресії при утворенні оказіоналізмів, є 

засобом утворення форм семантичної тавтології, оксиморона, іронічної 

антитези, градації, лексичних та композиційних видів повтору, народної 

етимології, допомагає реалізувати ідейну концепцію твору. 

Способи основоскладання, словоскладання та абревіації використовують 

у гумористичних текстах для підсилення експресивності, вираження емоційно-

оцінної конотації, підкреслення ментальної своєрідності. При цьому найчастіше 

спостерігаємо утворення авторських оказіональних слів, народної етимології, 

іменникових юкстапозитів, що є яскравими репрезентантами експресивної 

семантики. 

Отже, широке використання загальновідомих способів словотвору сприяє 

індивідуалізації виразного, емоційного, гострого гумористичного дискурсу. 

Залучення до лінгвістичного аналізу мовного матеріалу з погляду 

стилістичного і дериваційного підходу дозволяє простежити тісну і якісно 

результативну взаємодію цих двох аспектів. 

За результатами проведеного аналізу констатуємо, що специфічна 

структура вираження думки, притаманна гумористичним творам, породжує 

різнобарвне вживання синтаксичних і пунктуаційних засобів, підпорядкованих 

емотивній та експресивній функціям мови. 

Синтаксичні конструкції, що увиразнюють гумористичний дискурс, 

виділяють вагоме, інтенсифікують експресивно-конотативні значення слів, 

виражають динаміку, сприяють психологізації текстів, наповнюють їх 

емоціями.  

Більшість синтаксично-стилістичних ресурсів (умовчання, градація, 

асиндетон, повтор, парцеляція, антитеза, оксиморон та ін.) реалізуються через 

різноманітні синтаксичні конструкції (неповні, односкладні, з однорідними 
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членами, ускладнені вставними, вставленими та іншими конструкціями прості 

речення усіх типів модальності, складні речення різної будови). Пунктуаційні 

ресурси інтенсифікують гумористичний потенціал синтаксично-стильових 

структур або виступають самостійною базою для створення комічного. 

Синтаксично-стилістичні фігури є засобом організації тексту і виконують 

у гумористичному дискурсі текстотвірну, емоційно-оцінну, модальну, 

акцентуальну, зображальну, характерологічну, уточнювальну функції. 

Поєднання синтаксично-стилістичних засобів дозволяє створити дискурс, 

який ми можемо віднести до інтелектуального гумору. 

Об’єднуючи всі яруси мови, доповнюючи їх стилістичними прийомами і 

фігурами, синтаксис активізує й організовує контекст, створює ґрунт, на якому 

всі мовні засоби виграють новими яскравими барвами. 
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ВИСНОВКИ 

 

Теоретичне опрацювання значної кількості наукової літератури, дотичної 

до проблеми експресивно-оцінної семантики мовних одиниць у 

гумористичному дискурсі, дає підстави розглядати лінгвістичну категорію 

експресії в системі стилістичних, конотаційних відношень через її кореляцію з 

поняттям модальності. Експресія як здатність підсилювати виразність, як 

процес інтенсифікації почуттів і настроїв мовця за допомогою спеціальних 

засобів, що створюють додаткові смисли, є базовим поняттям, яке дозволяє 

аналізувати гумористичний дискурс. 

Модальність як функційно-семантична мовна категорія, що 

співвідноситься з експресивно-емоційною або раціонально-виваженою оцінкою 

висловлювання, еквівалентна суб’єктивній кваліфікації повідомлення, оскільки 

доповнює між мовцем, слухачем, змістом висловлювання та дійсністю 

інтелектуальну інформацію конотативними смислами, слугуючи у такий спосіб 

засобом творення гумористичного ефекту.  

Концептуальною базою гумористичного дискурсу є категорія комічного, 

в основу організації якої на лінгвістичному рівні покладено експресивізацію, 

інтенсифікацію висловлювання, породжену мовними засобами, вжитими в 

гумористичному тексті часто з порушенням загальноприйнятих лінгвістичних 

стандартів. Гумористичний дискурс реалізується, з одного боку, через такі 

лінгвістичні категорії, як експресія, експресивність, оцінність, емоційність, 

модальність та інші, що становлять його конотативне тло; з іншого боку, 

людська організація національно актуалізованого тексту розрахована на 

сміхову реакцію. Тобто він сприймається як інтерактивний процес, як синтез 

мови, мовлення, ментального світобачення і самоусвідомлення в цьому світі 

людини. 

Гумористичному дискурсу притаманні динамічність, відкритість, 

спонтанність, широка тематична і жанрова різноманітність, він виконує 

емоційно-експресивну, модально-оцінну функції, реалізується на 
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загальнокультурному тлі, орієнтований на конкретного адресата, має широкий 

спектр власне мовних ознак і створює комічний ефект. Синергетичний підхід 

до вивчення гумористичного дискурсу як міждисциплінарного об’єкта 

передбачає зворотній зв’язок і є закодованим смислом об’єднання 

раціонального з емоційним. 

Гумор – категорія часова, тому об’єктом оцінки в гумористичних текстах 

найчастіше стають актуальні, злободенні явища. Однак у конкретному прояві 

український гумор переважно національний, визначається специфічними 

рисами ментальності, соціальним і політичним устроєм, історичним розвитком 

країни, культурними традиціями. Тому в ореол комічного залучають певні 

поняття, пов’язані з національною вдачею, психологією народу, ментальними 

ознаками, тобто джерелом комічного стають концепти, що не мають часового 

виміру і належать до вічних тем.  

Зазвичай комічне реалізується у специфічних коротких текстових 

формах, що дає змогу в стислому вигляді за допомогою певних 

мовностилістичних засобів створити колоритний дискурс, розрахований на 

сміхову реакцію. Досліджені нами сучасні міні-тексти як проектанти сміхової 

реакції на комічну ситуацію будуються у формі комунікативної гри, яка, 

будучи синергетичним продуктом, реалізується на мовно-семантичному рівні. 

Вдалий добір специфічних мовних засобів у текстах малих форм слугує 

створенню інтерактивного, соціолінгвального гумористичного дискурсу. Він 

відображає притаманні українському народові ментальні ознаки й цілком 

природньо вкладається в поняття «українськість», що вживається як 

характеристика окремого народу, який своє критичне світосприйняття реалізує 

не тільки через систему взаємозв’язків із природою, людьми, суспільством, але 

й, насамперед, через свою мову. 

Лексико-стилістична організація гумористичного дискурсу, як і все 

комічне, базується на протиставленні, протиріччі, розбіжності, полярності – 

тобто на принципі контрастності. У гумористичному дискурсі для семантико-

стилістичної організації тексту використовують семантичні, логіко-семантичні 



189 
 

та структурно-семантичні контрасти, які за рахунок відхилення від норми 

роблять мовлення емоційно виразним, ефектним. Своєрідна стилістична 

функція контрасту передбачає використання мовних елементів різних рівнів, 

що виходить за межі стилістичного прийому і наближається до системи засобів 

контекстуального вияву гумору. 

Гумористичний дискурс презентує практично всю систему експресивних 

засобів у тому об’ємі, в якому вона зазвичай присутня у тлумаченні категорії 

експресивності. Комплексний аналіз експресивних одиниць різних мовних 

рівнів дозволив виокремити основні прийоми, що організовують текст або 

окремі фрагменти гумористичного дискурсу та забезпечують його змістовно-

функційну єдність. 

Серед мовних одиниць, що функціюють у гумористичних міні-текстах із 

метою експресивізації висловлювання, підсилення гумористичного впливу чи 

створення комічного за рахунок суто лінгвістичних чинників, особливо 

актуалізуються багатозначні слова. До найуживаніших прийомів використання 

полісемантичних структур належать зіткнення, перерозподіл значень 

багатозначної лексеми, зміни в її семантичній структурі або акцентуалізація 

одного з лексико-семантичних варіантів, розщеплення полісемії тощо. 

Особлива емоційність властива метонімічним і метафоричним перенесенням, 

семантична структура яких містить компоненти оцінного характеру, що 

відображають ментальні уявлення й асоціації. Полісемантичні слова у складі 

гумористичного дискурсу набувають конотативного звучання, роблять його 

жвавим, образним, емоційно насиченим. 

У широкій палітрі омонімів криється значний потенціал звукових 

варіацій, що «працює» на створення гумористичних колізій. 

Серед різновидів омонімії найширше використовуються омоформи. 

Лексико-синтаксична омонімія виконує різні виражальні функції: від чисто 

звукової гри до різних стилістичних конотацій і модальних оцінок. 

Актуалізація однієї із сем полісемантичного слова, що вступає в опозицію з 
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іншою семою того самого слова, є засобом створення оказіональної омонімії, 

джерелом якої виступає контекст. 

Пароніми як системне явище в колі лексичних категорій у 

гумористичному дискурсі можуть перебувати між собою в синонімічних, 

антонімічних та омонімічних відношеннях. Найуживанішими прийомами 

створення гумористичної тональності є зміна смислів, що виникає в результаті 

фонетичного зближення семантично різних слів; вживання одного слова 

замість іншого, що кваліфікується як помилка і водночас може бути 

використано як засіб індивідуалізації мовлення; навмисне зіткнення 

паронімічних одиниць і створення парономазії як стилістичної фігури; 

використання з метою створення іронії паронімічної атракції, що лежить в 

основі синтагматичної омонімії; вживання паронімів із метою пародіювання 

стилю, що викликає будь-які стилістичні обертони (іронію, сарказм, комізм); 

зближення слів, викликане бажанням осмислити семантику слова, що є 

основою створення народної етимології; побудова комічних ситуацій за 

допомогою паронімів на основі мовної гри, каламбурів. 

Антоніми, природа яких пов’язана з контрастом, протилежністю понять 

на основі визначення якості, кількості та інших рис, утворюють мовний 

контекст, що супроводжує будь-який гумористичний дискурс. На основі 

аналізу емпіричного матеріалу стає очевидним, що антонімія є одним із 

найефектніших експресивних засобів. Гра зі смислами в гумористичних міні-

текстах досягається за рахунок уживання контрарних і комплементарних 

антонімів шляхом їх перехресного або паралельного використання.  

Антонімія є поширеним прийомом для створення енантіосемії, антитези, 

парадоксів, оксиморона, антонімічної іронії тощо. Контекстуальні антоніми 

виступають джерелом формування оказіоналізмів. Зміст опозиційних пар у 

гумористичних текстах розкривається через ментальне сприйняття мовних і 

позамовних чинників, що відображають національну картину світу.  

Фразеологізми становлять найпоширенішу групу мовних одиниць, 

покликаних створити образне уявлення про явища навколишньої дійсності й 
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дати їм емоційно-експресивну характеристику, що досягається переважно 

трансформацією їхнього складу. Вони є невід’ємною частиною більшості 

гумористичних текстів, бо за своєю природою мають експресивно-оцінну 

модальність і створені на ментальному ґрунті.  

Використання фразеологізмів у гумористичних текстах має чітко 

визначене функційне призначення: реалізацію номінативних можливостей ФО 

на позначення конотативного денотата і використання різних видів 

трансформацій фразеологічних одиниць для досягнення різноманітних 

експресивних гумористичних ефектів. 

Кваліфіковані за семантичними, структурними, структурно-

семантичними, індивідуально-авторськими та синтаксичними функційними 

ознаками трансформації фразеологізмів є екстралінгвальним і контекстуальним 

явищем. Найбільш поширені модифікаційні перетворення ґрунтуються на 

мовній грі, побудованій шляхом ситуативної актуалізації прямого значення 

компонентів ФО, що посилює сприйняття ментально засвоєного 

фразеологічного значення. Такі зміни апелюють до активізації асоціативних 

зусиль читача/слухача і служать засобом створення гумористичного ефекту. 

Фразеологічні каламбури, контамінаційні варіювання, оказіональні зіткнення 

ФО, їх етимологізація, побудована на семантичних маніпуляціях, контрастне 

використання фразеологізмів тощо – це ті найуживаніші прийоми, які надають 

висловлюванням афористичного відтінку, інтенсифікують виразність, 

підвищують емоційність дискурсу, роблять його рухливим, динамічним, 

експресивно насиченим, оригінальним, активізують інтелектуальне сприйняття 

гумористичної ситуації. 

Словотвір виступає своєрідним «двигуном» для гумористичного 

дискурсу, маючи стилістичне навантаження.  

Словотвірні засоби використовують у гумористичному дискурсі і як 

самостійний будівельний матеріал комічного, і як інтенсифікувальний чинник. 

Афіксальне словотворення є найпродуктивнішим типом експресивізації 

висловлювання. Для цього гумористичний дискурс активно оперує лексемами 
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із суфіксами суб’єктивної оцінки, що створює різні відтінки висловлювання – 

жартівливий, іронічний та інколи глузливий. Суфіксація оказіональних 

композитів та підсилення демінутивів експресивно маркованими словами 

сприяє вираженню іронічної оцінки. Утворення ланцюжка афіксальних лексем, 

поєднання слів із суфіксами меліоративних і пейоративних значень, 

використання афіксів зі зниженим значенням – ці прийоми вживають для 

посилення емоційно-експресивного звучання. Словотвірна афіксація є 

матеріалом для утворення спеціальних семантично-стилістичних засобів: 

тавтології, оксиморона, іронічної антитези, градації, різних видів повтору, 

народної етимології тощо. 

Основоскладання, словоскладання та абревіацію вживають рідше. Вони є 

засобом утворення авторських оказіоналізмів, народної етимології, 

юкстапозитів з емоційно-оцінною конотацією. 

Синтаксична структура – це домінантний чинник експресивно-

виражальної організації гумористичного тексту.  

Найуживанішими синтаксичними прийомами в гумористичному дискурсі 

на рівні простого речення є використання неповних двоскладних, односкладних 

речень (неозначено-особових, безособових, інфінітивних), вставних і 

вставлених конструкцій, відокремлених членів, актуалізація детермінантів; на 

рівні складного речення – уживання всіх типів складних синтаксичних 

структур, зокрема і розгорнутих, багатокомпонентних (періоду), що надає 

мовленню динамізму, сприяє образному відтворенню дійсності й активному 

словесному впливу на читача/слухача з метою викликати сміхову реакцію. При 

цьому автори гумористичних текстів послуговуються реченнями всіх типів 

модальності, а також активно використовують структури з прямою і непрямою 

мовою, діалогізоване мовлення, ремарки. 

Експресивний синтаксис у гумористичному дискурсі знаходить свою 

реалізацію на рівні більшості синтаксично-стилістичних ресурсів, які 

виконують текстотвірну, емоційно-оцінну, модальну, характерологічну функції 
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(умовчання, градація, асиндетон, повтор, парцеляція, антитеза, оксиморон, 

різностильові зіткнення та ін.). 

Отже, синтаксис виступає найпотужнішим засобом експресивізації 

гумористичного дискурсу, оскільки функційно інтенсифікує й організовує 

контекст шляхом чіткого упорядкування оцінно-конотативних засобів усіх 

мовних рівнів.  

За результатами дослідження семантико-стилістичних процесів у 

сучасних гумористичних міні-текстах ми встановили, що в них наявний увесь 

спектр мовних засобів, що репрезентує категорію експресивності. Ця категорія 

проявляється на різних мовних рівнях – фонетичному, лексичному, 

фразеологічному, граматичному (фонетичний рівень розглядався побіжно). 

Проте переважають лексико-семантичні і фразеологічні мовні засоби, які 

створюють основу для модифікацій, семантичних деформацій експресивно-

оцінного характеру, утворення стилістичних фігур, тропів тощо. 

Специфіка функціювання мовних засобів різних рівнів у малих формах 

гумористичного дискурсу залежить від характеру їх взаємодії і найчастіше 

полягає в поєднанні двох і більше різновидів експресивно-оцінної 

трансформації семантики мовних одиниць, наприклад: посилення полісемії 

синтаксичною організацією тексту; побудова лексичної омонімії на 

протиставленні онімів; виникнення паронімії на основі семантичної антонімії, 

на тлі фонетичного зближення; побудова антитези за допомогою синтаксичних 

засобів; поєднання в одному тексті трансформованих за різними ознаками 

фразеологізмів або вживання нетрансформованих і модифікованих 

фразеологічних структур та ін.  

У текстах, побудованих у вигляді однієї синтагми, гумор реалізується 

здебільшого через використання одного явища мовного комізму (розщеплення 

полісемії, використання мовної гри, що базується на вживанні різних видів 

омонімів, паронімів тощо).  

Отримані результати дослідження дають підставу не тільки 

класифікувати мовні засоби, що активно використовують для вираження 
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експресивно-оцінної модальності та створення сміхового ефекту, а й 

дозволяють визначити кількісні показники рівня ефективності їх використання 

в сучасному українському гумористичному дискурсі, що відображено в 

Додатку Г. 

Подальший науковий пошук із досліджуваної проблеми доцільно 

спрямувати на вивчення особливостей взаємодії в гумористичному дискурсі 

одиниць різних рівнів, а також розглянути шляхи організації так званого 

інтелектуального гумору, чітко окреслити його межі і способи творення. 
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Додаток А 

ПРИЙОМИ ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІСЕМАНТИЧНИХ СТРУКТУР  

У ГУМОРИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ 

 

№ 

з/р 

 

Прийом 

 

Приклад 

1. Поєднання значень 

полісемантичного слова в одному 

тексті, що породжує гру зі 

смислами 

Зміна епох: черги за продуктами 

замінили автоматні (В. Губарев). 

2. Розщеплення полісемії і 

виокремлення одного із лексико-

семантичних варіантів 

– Пам’ятай, синку, ми на землі 

живемо, щоб працювати.  

– У такому разі я піду на флот 

(нар.). 

3. Зближення в гумористичному 

творі лексико-семантичних 

варіантів системно нейтрального 

полісемантичного слова і 

спеціально організованого 

контексту 

Важко одержати ґрунтовні знання 

на нервовому ґрунті (Л. Забара). 

4. Уживання персонажами одного 

експресива чи його лексико-

семантичного варіанта для 

називання різних денотативних 

значень 

– Чи ви думали про свою стареньку 

матір, коли вчиняли крадіжку? 

 – Думав, але нічого путнього для неї 

не знайшлося (нар.). 

5. Використання метафори і 

метонімії для створення 

емоційного дискурсу та 

відображення специфіки 

національного світосприйняття 

Гуляє «сукно» по степу. Хай гуляє. 

Штани суконні будуть. Піджаки 

будуть (Остап Вишня). 
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6. Актуалізація в семантичній 

структурі переносного значення 

слова компонентів оцінного 

характеру, що набувають 

конотативного звучання й 

відображають стереотипні стійкі 

уявлення й асоціації 

Зустрілися друзі дитинства, які 

довгий час не бачилися. 

– Яка в тебе дружина? 

– Ангел! 

– Тобі пощастило! А моя й досі 

жива! (нар.) 
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Додаток Б 

НАЙБІЛЬШ ХАРАКТЕРНІ РИСИ ФУНКЦІЮВАННЯ АНТОНІМІЇ  

В ГУМОРИСТИЧНИХ МІНІ-ТЕКСТАХ 

№ 

з/р 

Характерні риси функціювання 

антонімів 

 

Приклади 

1. Використання різнокореневих 

антонімів, що найповніше передають 

смисл опозиційної інформації 

Свою любов з першого погляду 

згадував останніми словами 

(нар.). 

2. Використання контрарних антонімів 

(градуальних опозицій) у 

гумористичних текстах 

афористичного характеру 

Народжені плазувати злітають 

на дутих авторитетах 

(А. Крижанівський). 

3. Використання комплементарних 

антонімів для взаємозаперечення, 

надання висловлюванню різкого, 

полярного звучання 

Сильніше за закони тільки 

беззаконня (нар.). 

4. Використання антонімів-конверсивів 

для зображення комічних ситуацій з 

метою зміни логіко-комунікативних 

акцентів у їх висвітленні  

Чим менше думаєш, тим більше 

однодумців (нар.). 

 

5. Перехресне або паралельне 

використання декількох антонімічних 

пар  

Гуморист на похороні виглядає 

так, як похоронник на весіллі 

(нар.). 

6. Використання контекстуальних 

антонімів для актуалізації лексико-

семантичних значень слів  

І у степах України діє закон 

джунглів (нар.). 

7. Уживання енантіосемії як однієї з 

форм вияву лексико-семантичних 

варіантів слова 

Ідентифікаційний код – це плата 

за втрату генетичного (нар.). 
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8. Перехресне використання антонімів 

для створення каламбурів, посилення 

контрастності  

В серйознім криється смішне. 

Почули зі столиці  

Знов коротко – про головне, 

Детально – про дрібниці 

(М. Савчук). 

9. Поєднання різних у семантичному 

відношенні типів антонімів для 

підсилення іронічності 

висловлювання  

«Я день і ніч у свято й будень 

Кручусь, труджуся, як бджола, 

А ти… Ну хто ти в мене? 

Трутень! 

Ні діла з тебе, ні тепла», –  

Так Чоловіка Жінка зла 

Кляла (А. Косматенко). 

10. Утворення за допомогою антонімів 

стилістичних фігур (антитези, 

оксиморона, антонімічної іронії та ін.)  

Зробив велику кар’єру: був нічим, 

а став мером (нар.). 

Паралельні світи існують. Взяти 

хоча би народ і владу (нар.). 

11. Специфічна синтаксична організація 

антитези, що допомагає активізувати 

опозицію  

Віддала ключ вона мені від свого 

серця. І тут же врізала новий 

замок (М. Савчук). 

12. Побудова на основі антитези 

гумористичних текстів-парадоксів  

Коли б дурневі дати розум генія, 

то він був би геніальним дурнем 

(нар.). 
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Додаток В 

ТРАНСФОРМАЦІЇ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ  

У МАЛИХ ТЕКСТАХ ГУМОРИСТИЧНОГО ДИСКУРСУ 

 

№ 

з/р 

О
зн

ак
и

 ф
у

н
к
ц

ію
в
а
н

н
я
 

тр
ан

сф
о

р
м

о
в
ан

и
х

 Ф
О

 у
 

гу
м

о
р

и
ст

и
ч

н
о

м
у

 д
и

с
к
у

р
сі

  

Види трансформацій ФО у 

гумористичному дискурсі 

 

Приклади 

1.1 

С
ем

ан
ти

ч
н

і 

Зіткнення прямого і 

фразеологічного значень в 

одному тексті для подвійної 

актуалізації 

Якщо не всі вдома, значить 

хтось пішов у депутати (нар.). 

1.2 Інтенсифікація експліцитного 

прямого і фразеологічного 

значень за рахунок оцінної 

конотації з метою надання 

характеристики 

Батьки носили сина на руках, 

Аж поки не отримав атестата. 

Пора б на самостійний стати 

шлях,  

А він не вміє на ногах стояти 

(М. Савчук). 

1.3 Зіткнення експліцитного 

прямого значення з 

імпліцитним фразеологічним 

значенням  

У кухаря не вдалася каша, тому 

під час обіду він пік раків 

(П. Гришко). 

У нас тому не всі вдома, що 

частина у Європу виїхала (нар.). 

1.4 Протиставлення прямого і 

фразеологічного значень 

Навіть зовсім лисий начальник 

не любить, коли його гладять 

проти шерсті (нар.). 
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2.1 

С
тр

у
к
ту

р
н

і 

Поширення компонентного 

складу фразеологізмів шляхом 

розгортання (експлікації) 

Один у цех, а другий – хліб 

полоти, 

А третій їде штурмувати 

цілину, 

Лиш Едік наш тікає від роботи, 

Як чорт від ладану тікав у 

давнину (Ю. Кругляк). 

2.2 Контамінація як засіб 

індивідуально-авторського 

перетворення фразеологізму 

Щоб мати ахіллесову п’яту, 

Не конче Ахіллесом бути мусиш 

– 

Для цього досить в п’ятку ту 

Від переляку заховати душу 

(В. Василашко). 

3.1 

С
тр

у
к
ту

р
н

о
-с

ем
ан

ти
ч

н
і 

Структурно-семантичне 

розщеплення ФО на основі 

встановлення антонімічних 

зв’язків 

Скільки жебрацьких торб 

можна пошити з одного 

грошового мішка! (нар.) 

3.2 Структурно-семантичні 

видозміни ФО зі збереженням 

їх внутрішньої форми 

Це, кажуть, сталось у селі 

одному: 

Дівуля вередлива, мов коза, 

Хлопчині, молодому агроному, 

При сватанні вручила гарбуза. 

Той через день з’явився на 

подвір’ї, 

Заглянув кралі в очі голубі 

І каже: «Твій гарбуз я 

перевірив. 

Нітратів повно. Забери собі» 

(П. Ребро). 
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3.3 Структурно-семантична 

модифікація компонента ФО 

(субституція) з одночасним 

послабленням або зміною 

семантики 

«Я пропоную вам, сусідко, серце 

й … ногу», – сказав різник, що 

жив через дорогу (М. Савчук). 

3.4 Структурно-семантична 

модифікація на основі зіткнення 

прямого і фразеологічного 

значень з одночасним 

скороченням (усіченням) та 

розгортанням (експлікацією) 

структури ФО 

Баба діду із гостин 

Принесла цю звістку: 

– До Максима я, а він… 

Їсть свою невістку… 

– Людоїд він? Чи здурів? 

Слід зв’язать Максима! 

– Я сказать забула: їв 

Він її… очима! (П. Ребро) 

3.5 Структурно-семантична 

модифікація на основі зміни 

граматичної будови компонента 

й експлікації з метою 

актуалізації форми ФО 

– У тебе совість є? – А він 

сміється:  

– Якщо купуєте – знайдеться 

(М. Савчук). 

4.1 

Ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
о

-а
в
то

р
сь

к
і 

Модифікації ФО, що 

ґрунтуються на народній 

етимологізації 

– Скажіть, куме, що, власне 

кажучи, означає вираз «сімейне 

вогнище»? 

– Це таке вогнище, на якому 

жінка все життя шкварить 

чоловіка (нар.). 

4.2 Утворення оказіональних 

фразеологізмів 

… Я краще буду зі своїх очей  

Лити щирі сльози,  

Аніж, як купа мирних 

москвічєй, 

Плескати навозом 

(В. Пригорницький). 
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4.3 Використання синонімічних 

фразеологізмів, побудованих на 

парадоксальному 

слововживанні 

Все через пень-колоду: 

Товкти у ступі воду, 

Насмажить в печі льоду,  

Питатись в дурня броду,  

Сушить зерно в негоду,  

Ждать від вола приплоду 

 Й просити нагороду!.. 

(М. Петренко) 

5.1 

С
и

н
та

к
си

ч
н

і 

Використання періоду як 

складної стилістичної 

синтаксичної структури 

Баран узявся будувати хату – 

Простору, світлу, теплу і 

багату. 

Почав з воріт. Притяг колоди з 

лісу, 

Пригепав дошки, почепив завіси 

І кличе: «Новосілля, гей, 

звірота!» 

Для Барана – аби нові ворота! 

(П. Ребро) 

5.2 Використання видозмінених 

ФО як однорідних членів 

речення 

 

Отож, як ідеш на вибори, 

То вже хоч що-небудь та 

вибори: 

Коня без вуздечки, 

Два кіла гречки,  

Кота в мішку, 

Рильце в пушку, 

Дулю в кишені, 

Синицю в жмені (В. Шукайло). 

5.3 Використання цілісного 

значення ФО для побудови 

складних речень 

Небито й довго жив би Ніс, 

Якби куди не слід не ліз (нар.). 
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5.4 Використання речень з прямою 

і непрямою мовою для 

розкриття значень ФО 

Ходить гарбуз по городу 

І не плаче, а голосить: 

– Чом дівки забули моду 

Парубкам мене підносить? 

Обізвалася картопля: 

– Забувай оці химери: 

Ні дівчат в селі, ні хлопців, 

– А самі пенсіонери! 

(П. Ребро) 
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Додаток Г 

КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ  

ФУНКЦІЮВАННЯ МОВНИХ ОДИНИЦЬ,  

ВИКОРИСТАНИХ ДЛЯ ВИРАЖЕННЯ  

ЕКСПРЕСИВНО-ОЦІННОЇ МОДАЛЬНОСТІ  

В ГУМОРИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ 

 

 

Стилістичні 

рівні 

 

Мовні одиниці 

 

Кількісні 

показники 

вживання 

% 

відношення 

до загальної 

кількості 

досліджених 

текстів 

Лексична 

стилістика 

 

Полісемантичні лексеми 412 40.8 

Омоніми 82 8.1 

Пароніми 64 6.3 

Антоніми 383 38 

Фразеологічна 

стилістика  

Нетрансформовані ФО 96 9.5 

Семантичні трансформації 112 11.1 

Структурні трансформації 62 6.2 

Структурно-семантичні 

трансформації 

85 8.4 

Індивідуально-авторські 

перетворення 

47 4.7 

Синтаксичні трансформації 24 2.4 

Граматична 

стилістика  

Морфолого-словотворчі засоби 417 41.4 

Стилістичний синтаксис 729 72.3 

Інше  112 11.1 

 


