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ВСТУП 

 

Демократизація сучасного суспільства сприяла появі нового типу 

особистості, що «вирізняється відкритістю, розкутістю, незаангажованістю і, 

безумовно, творчими здібностями, що, своєю чергою, скерувало зусилля 

науковців на дослідження категорії креативності як лінгвістичного феномена, або 

лінгвокреативності» [10, с. 165]. Зразки різних типів комунікації демонструють 

«свободу мовної свідомості», «розкріпачення» того чи того адресата, розвиток 

мовної творчості і, безумовно, прагнення зробити своє мовлення яскравим, 

засвідчити свої творчі здібності, подавати не тільки актуальну інформацію, але й 

подавати її цікаво, вишукано, креативно, так, як цього вимагають сучасні «мовні 

гурмани». А відтак, як справедливо наголошує Т. Космеда, «Сучасний мовець 

прагне сприймати гумор, сатиру, іронію й сарказм, його приваблюють тексти, 

густо насичені образними засобами, системою тропів і фігур, що аплікуються, 

накладаються один на одного, виражаючи різні аксіологічні параметри, 

емоційність і експресивність, відповідні оригінальні асоціації, непередбачувані 

мовні загадки, оказіональні форми, мотивоване порушення норми, розмаїття 

інтертекстуальних породжень і под.» [12, с. 5]. Така позиція видатних 

особистостей, очевидно, сприяла появі великої кількості афористичних 

висловлень, що вирізняються незаангажованістю, відвертістю, іронічним 

відтінком тощо, які являють собою оригінальні зразки індивідуально-авторської 

мовотворчості, засвідчують потужний ігровий і лінгвокреативний потенціал, адже 

прагматична мета афористів досягається здебільшого через використання мовної 

гри як специфічного виражального засобу. 

Мовна гра викликала зацікавлення як зарубіжних, так і вітчизняних 

науковців (Н. Арутюнова, М. Бахтін, І. Білозуб, Т. Гридіна, О. Земська, 

С. Ільясова, Н. Карпенко, Ж. Колоїз, Н. Кондратенко, О. Коновалова, Т. Космеда, 

Т. Крутько, А. Мартакова, Б. Норман, О. Пєшкова, О. Порпуліт, В. Санніков, 

І. Сніховська, О. Тимчук, Н. Тишківська, О. Халіман та ін.). Це явище 

досліджували на різному фактичному матеріалі і крізь призму різних аспектів, має 
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різну інтерпретацію, про що свідчить велика кількість потрактувань цього 

поняття. Щоправда, мовна гра на прикладі сучасної вітчизняної афористики ще не 

досліджувалася комплексно, системно. Є лише поодинокі наукові праці, у яких 

йдеться про ті чи ті прийоми і засоби реалізації лінгвокреативності через мовну 

гру [10]. До того ж у межах відповідної статті проаналізовано лише так звані 

перлюкізми, афористичні висловлення, створені О. Перлюком. А таких зразків, 

що мають стати об’єктом наукових інтересів, є тисячі. І вони потребують 

скрупульозного осмислення. Це засвідчує актуальність наукової праці. 

До того ж афористичні висловлення, що поповнили систему сучасних 

пареміологічних одиниць загалом та афоризмів зокрема, репрезентують розмаїтий 

матеріал, який дає змогу простежити, як за допомогою тих чи тих 

мовностилістичних засобів і прийомів реалізуються важливі комунікативні 

функції і як результат – досягається бажаний не лише стилістичний, але й 

прагматичний ефект.  

Мета дослідження – аналіз прийомів і функцій моделювання мовної гри в 

сучасному афористичному корпусі. 

Для досягнення зазначеної мети розв’язували такі завдання: 

1) розкрити зміст понять «мовна гра», «лінгвокреативність» та 

«афористичне висловлення»; 

2) визначити прийоми продукування та функції мовної гри відповідно до 

позицій сучасного мовознавства; 

3) виявити прийоми та функції мовної гри на дібраному фактичному 

матеріалі; 

4) окреслити семантичні особливості афористичних каламбурів; 

5) з’ясувати роль мовної гри в сучасному афористичному корпусі. 

Об’єктом дослідження є афористичні висловлення сучасних митців та 

суспільних діячів. 

Предметом наукової праці є прийоми, семантичні особливості та функції 

моделювання мовної гри в сучасному афористичному корпусі. 
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Джерельною базою послужили афоризми Ф. Бондара, В. Голобородька, 

Р. Доценка, Н. Іванків, М. Кащука, А. Корчинського, А. Крижанівського, 

Р. Крикуна, О. Перлюка, С. Скоробагатька, Б. Чепурко, В. Шамши та ін., узяті з 

Інтернет-ресурсу, зокрема: Афоризми [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://aphorism.org.ua/search.php. Картотека, укладена на основі досліджуваних 

афоризмів, нараховує близько 200 одиниць.  

Основні методи дослідження: теоретичний аналіз (вивчення основних 

теоретичних понять, пов’язаних із проблемою мовної гри та афористики); 

критичний аналіз (дослідження проблеми класифікації прийомів, семантичних 

особливостей та функцій мовної гри); теоретичний синтез (узагальнення 

теоретичних відомостей про поняття «мовна гра» й «лінгвокреативність» та їх 

реалізація в афористичному корпусі); системний аналіз (добір фактичного 

матеріалу та його групування); описовий метод (опис семантичних особливостей 

афористичних каламбурів). 

Практичне значення наукової роботи полягає в тому, що результати 

проведеного дослідження сприятимуть подальшій розробці окреслених проблем, 

вони можуть бути використані вчителями для підготовки до уроків української 

мови, а також студентами філологічних факультетів під час вивчення лексикології  

та стилістики (багатозначності слів, омонімії, паронімії і т. ін.). 

Результати дослідження було апробовано у вигляді доповіді («Мовна гра як 

вияв креативності в афористиці») на студентських наукових читаннях у рамках 

V Міжнародної наукової конференції «Українська мова серед інших 

слов’янських: етнологічні та граматичні параметри», яка відбувалася 

у Криворізькому державному педагогічному університеті 09–10 листопада 

2017 року. За темою виступу опубліковано статтю. 

Структура роботи. Наукова праця складається зі вступу, двох розділів, 

супроводжуваних висновками, загальних висновків, списку використаної 

літератури, який нараховує 30 позицій. Повний обсяг дослідження – 32 сторінки, 

з яких 29 сторінок основного тексту.  

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Faphorism.org.ua%2Fsearch.php&cc_key=
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РОЗДІЛ 1 

МОВНА ГРА В ПАРАДИГМІ СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ТЕОРІЇ 

 

1.1. Наукова інтерпретація поняття «мовна гра» 

 

Мова як система знаків та «інструментів» для висловлення думки ще в давні 

часи почала цікавити людей. Сутність і проблема визначення мовної гри віддавна 

входили в коло наукових інтересів передовсім філософів (Платон, Сократ, 

Е. Кант, Ф. Шиллер та ін.), подекуди психологів, а лише згодом і лінгвістів.  

Формування теорії мовної гри пов’язують із ім’ям Л. Вітгенштейна, який, 

власне, й увів у науковий обіг термін «мовна гра» й зробив успішну спробу його 

потрактування: «Я називатиму «мовною грою» сукупність мови і діяльності» 

[4, с. 95].  

Після різних наукових пошуків, узагальнень і систематизацій відповідне 

явище привернуло увагу як зарубіжних, так і вітчизняних лінгвістів. Уже у 

ХХ столітті це явище викликає посилений інтерес. Відтоді і до сьогодні з’явилося 

чимало наукових праць, у яких із лінгвістичних позицій витлумачується поняття 

«мовна гра», з’ясовуються основні його семантичні та функціонально-стилістичні 

ознаки, простежуються намагання описати певне явище крізь призму тих чи тих 

аспектів, через теорію різних мовознавчих царин (А. Амірі, Т. Біленко, 

Т. Дєдушкіна, К. Дорошенко, А. Ілтубаєва, Н. Ковиляєва, Т. Колокольцева, 

А. Мартакова, І. Сахарук, Т. Сопова, О. Щирова та ін.) Зауважимо: дослідники не 

просто констатували факт наявності мовної гри як одного з методів 

текстотворення, а демонстрували його особливості на тих чи тих ілюстративних 

прикладах, досліджували різні тексти щодо наявності в них мовної гри.  

У сучасній українській лінгвістиці проблему мовної гри одними з перших 

ґрунтовно проаналізували Т. Космеда й О. Халіман. У монографії «Мовна гра в 

парадигмі інтерпретативної лінгвістики» дослідниці розглянули основні 

теоретичні положення щодо розуміння феномена гри, що послідовно виявляється 

в мові, своєрідно моделюючись за допомогою одиниць усіх мовних рівнів, 
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репрезентуючись у всіх стилях мовлення» [12]. Науковці акцентували на тому, що 

на сьогодні аналізоване явище найповніше досліджено на фонетичному, лексико-

семантичному, фразеологічному рівнях, менше – у морфеміці і словотворі й 

зовсім мало в граматиці [12, с. 21]. Цілком закономірно, що афористика тут не 

згадується, оскільки, як бачимо, вчені є представниками широкого витлумачення 

фразеології, згідно з яким афористичні висловлення варто розглядати в межах 

фразеологічного рівня.  

Різнобій у наукових підходах стосовно мовної гри, з одного боку, та 

відсутність загальноприйнятого потрактування афоризмів (як і зарахування / не 

зарахування їх до фразеологічного мовного рівня), – з іншого, ще раз засвідчують 

актуальність окресленої проблеми й мають спонукати мовознавців щодо наукових 

пошуків і стосовно витлумачення «мовної гри», і стосовно з’ясування сутності та 

категорійних ознак афористичних висловлень. 

Вище ми вже наводили загальне визначення терміна «мовна гра» 

Л. Вітгенштейна. Однак уважаємо за необхідне зупинитися ще на одному так 

званому широкому потрактуванні, як-от: «мовна гра» – це особлива доцільна 

діяльність носіїв мови, що спричиняє створення значень, які відображають зв’язок 

мови із законами світу» [4, с. 130]. Відповідно до вузького розуміння  «мовна гра» 

кваліфікується як порушення правил доцільної діяльності задля того, аби своїми 

«подібністю і відмінностями пролити світло на можливості нашої мови», 

формувати значення і смисли [4, c. 202]. 

Представники лінгвістичної теорії XX cтоліття визначали явище мовної гри 

як таке, що не вкладається у статичні межі мовної системи, не фіксується ними. 

Звідси, відповідно, донині в мовознавчій теорії аналізоване явище 

кваліфікувалося як аномальний відступ від системи норм мови. Так, скажімо, 

М. Бакіна зазначає: «Мовна гра проявляється в навмисному порушенні 

загальноприйнятих норм літературної мови. Це явище не може бути 

проаналізоване в межах мовної системи» [2, c. 93 – 94]. 

Традиційна класифікація мовної дійсності кожної мови, що лежить в основі 

поділу мовної гри та нормованої мовної системи, описана К. Детерінгом. Автор 
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виділяє три різновиди висловів: 1) вислови, що відповідають нормам мови; 

2) вислови, які зумисне відхиляються від норм; 3) вислови, у яких наявні помилки 

[6, c. 31]. Науковець переконаний: явища мовної гри містять зумисні свідомі 

відхилення від норм, які не є помилками. А тому потребують подальшого 

детального дослідження і класифікації [22, c. 35]. 

Свої витлумачення мовної гри подають всі науковці, які так чи так 

осмислюють відповідну проблему (наприклад, Т. Брайніна, В. Виноградова, 

Т. Грідіна, В. Саннікова та ін.). Узагальнюючи їх, мовну гру варто кваліфікувати 

як двоплановий процес, що виявляється в зумисному порушенні норм мовлення за 

умови цілісного знання законів використання тієї чи тієї мовної одиниці. Сутність 

мовної гри засвідчує взаємодію двох планів, коли «слухача заманюють на 

оманливий шлях, а потім маска знімається» [22, с. 21].  

Водночас межі мовної гри значно розширюються. Досліджуючи мовну гру, 

В. Санніков говорить не лише про можливість функціонування аналізованого 

явища на всіх мовних рівнях (від фонетичного, графічного, орфографічного до 

прагматичного і стилістичного), але й наголошує: будь-яке явище відповідних 

рівнів, що являє собою «свідоме маніпулювання мовою, побудоване на 

незвичайності» (порушення орфографії, фігурні вірші, яскрава метафора, 

метонімія, перифраза і т. ін.), слід класифікувати як мовну гру [22, c. 376].  

У сучасному мовознавстві постала проблема вживання понять «мовна гра» 

та «каламбур» як рівнозначних. Це зумовлено тим, що у ХХ столітті аналізоване 

явище тільки почало досліджуватися у сфері мовознавства, а тому розглядалося у 

вузькому розумінні – лише в межах лексичного мовного рівня, передусім як 

каламбур. Через таку «традицію» зведення мовної гри до каламбуру в сучасних 

словниках лінгвістичних термінів таких авторів, як С. Бибик, С. Єрмоленко, 

О. Тодор, визначення «мовної гри» відсутнє. Натомість тут є витлумачення 

терміна «гра слів», щоправда, із покликанням на словникову статтю «каламбур». 

В інших лінгвістичних термінологічних словниках та енциклопедіях (наприклад, 

у термінологічній енциклопедії О. Селіванової «Сучасна лінгвістика») узагалі 

виокремлено лише каламбур, який і ототожнюють з мовною грою. Саме тому 
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сучасні науковці наголошують на потребі введення цього поняття в лінгвістичні 

словники і належного дослідження й аналізу з ширших позицій, аніж це робили 

дослідники ХХ століття.  

Болгарська дослідниця Л. Цонєва, вивчаючи відповідне мовне явище, 

зауважила: «традиційне розуміння мовної гри як каламбуру (гри слів) слід 

уважати обмеженим і несучасним. Мовну гру трактують у широкому розумінні як 

відхилення від мовних норм задля створення певного естетичного (частіше 

комічного ефекту)» [29, c. 162].  

Усе більше сучасних мовознавців наголошують на тому, що саме у грі, 

зокрема мовній, виражається людська свобода. У зв’язку з цим Ж. Колоїз 

зазначає: «науковці постійно прагнуть внести ті чи ті корективи у витлумачення 

самого поняття «мовна гра», співвідносячи його не просто з виявом 

лінгвокреативності за «правилами порушення правил», відмовою від догм, 

стереотипів, а з вираженням свободи творчості, пошуком власного ідіостилю, 

репрезентацією власного Я і т. ін.» [10, с. 166]. 

У лінгвістиці ХХІ століття постала ще одна проблема стосовно терміна 

«мовна гра». Так, деякі дослідники вважають, що доцільно буде на позначення 

аналізованого мовного явища використовувати термін «мовленнєва гра», оскільки 

воно має «подвійну скерованість», «подвійний вектор дії» щодо мови й мовлення, 

безпосередньо виявляючись під час комунікації як у побутовому, повсякденному 

усному й писемному мовленні, так і в публіцистичному, художньому та ін.  

О. Тимчук, наприклад, пропонує все ж залишити вже відомий і названий 

словниками термін «гра слів» на основі того, що: «Семантико-стилістичне явище 

гри слів досліджують зазвичай на фонетичному рівні (різні звукові повтори), 

лексичному (обігрування значень полісемантичного слова, омонімів, паронімів) і 

меншою мірою на фразеологічному мовному підрівні. Однак воно активно 

виявляється й на інших мовних рівнях, відповідно й сам термін «гра слів» 

потрібно приймати дещо умовно, розуміючи під ним також «гру» морфем і 

загалом структурних елементів слова, морфологічних категорій, синтаксичних 

одиниць. 
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С. Ільясова та Л. Амірі, порівнюючи суперечливі погляди мовознавців щодо 

розглянутої лінгвістичної термінології, пропонують розрізняти названі терміни 

так: мовна гра – творче, нестандартне використання всіх мовних одиниць; гра слів 

– різновид мовної гри, а каламбур – різновид гри слів [8, c. 31–32]. 

На основі вивчення й аналізу всіх вище зазначених поглядів різних 

науковців на аналізоване явище в нашій науковій розвідці ми будемо 

підтримувати думку, що доцільніше використовувати традиційний термін «мовна 

гра». Оскільки явище, позначене цим терміном, ґрунтується на знаннях мовної 

системи, її одиниць, норм їхнього використання та способів їх творчої 

інтерпретації, що можуть ґрунтуватися й на порушенні чинних норм [22, с. 15].  

 

1.2. Лінгвокреативність як афористичний феномен 

 

Як відомо, креативність почали досліджувати насамперед з погляду 

психології (Д. Богоявленска, В. Вишнякова, А. Маслоу, Р. Мей, С. Рубінштейн, 

Б. Теплов та ін.). Креативність, що, за справедливим твердженням В. Суворова, 

«лише нещодавно набула у психології значення справжнього феномена» [26], 

віднедавна – стала предметом багатьох наукових розвідок.  

На сьогодні відомо чимало психологічних наукових студій, у яких 

порушується проблема креативності. Упадає в око те, що представники різних 

підходів здебільшого майже однаково тлумачать саме поняття аналізованого 

явища («здатність породжувати незвичайні ідеї, відхилятися від традиційних схем 

мислення, швидко вирішувати проблемні ситуації»). 

А. Маслоу назвав креативність однією з важливих рис людини, що 

самовдосконалюється. Дослідник вважав креативність такою універсальною 

якістю, яка може бути застосована до розв’язання будь-якого завдання в житті 

людини, і, відповідно, у професіональній сфері також [16]. 

Поняття креативності, як і поняття мовної гри, має два значення – широке 

та вузьке. У широкому значенні креативність – це явище, яке відбувається 

в межах певної системи; у вузькому – креативність інтерпретують як 
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індивідуальну особливість, здатність до генерування нових, оригінальних ідей та 

їх втілення; творча новаторська діяльність. 

Ґрунтовний опис кваліфікативних ознак феномена креативності на основі 

визначень креативності в широкому та вузькому розумінні слова пропонує 

Є. Рапацевич: «Креативність – творчі можливості (здібності) людини, які можуть 

виявлятися в мисленні, почуттях, спілкуванні, окремих видах діяльності; це 

здатність породжувати множинність різноманітних оригінальних ідей 

у нерегламентованих умовах діяльності» [21]. 

Визначення, подане Б. Мещеряковим, принципово не відрізняється від 

попередніх: «Креативність (creativity) – здатність придумувати нові незвичайні 

ідеї, відхилятися від традиційних (стандартних) схем мислення та поведінки, 

швидко та правильно вирішувати проблеми та проблемні ситуації; розглядається 

як відносно незалежний фактор обдарованості, який не оцінюється традиційними 

тестами інтелекту» [17, c. 286]. 

На сучасному етапі науковці все частіше використовують термін 

«креативність» як лінгвістичний феномен, або «лінгвокреативність». Тож 

сьогодні слід говорити про пожвавлення уваги до найрізноманітніших проявів 

лінгвокреативності в різних вимірах мовної системи. 

Поняття «лінгвокреативність» нове в славістиці: воно досі не зафіксоване в 

лінгвістичних енциклопедичних виданнях. В українському мовознавстві на термін 

«лінгвокреативний» уперше натрапляємо у статті М. Алефіренка 

«Лінгвокреативні процеси формування фразеологічної семантики» [1].  

М. Алефіренко підтримує погляди Б. Серебреннікова: «Лінгвокреативне 

мислення має двобічну спрямованість. Воно, з одного боку, відображає 

навколишню дійсність, з іншого, –  найтісніше пов’язане з наявними ресурсами 

мови» [18, c. 42]. Крім того, автор поділяє погляди В. Телії щодо специфіки 

лінгвокреативних процесів: лінгвокреативність фраземотворення в історичному 

розвитку мови полягає в «породженні» фразем шляхом трансформації (передусім 

смислової) уже наявних у мові одиниць, оскільки лінгвокреативне мислення як 
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діяльність відображувально-гносеологічна y своїй основі оперує асоціаціями, які 

виникають на базі понять, закріплених у певній мові у формі значень [1, с. 36].  

Ми погоджуємося з думкою сучасних мовознавців, які вбачають витоки 

креативності саме в індивідуальному, конкретному мовленнєвому акті (Ж. Колоїз, 

Т. Космеда і О. Халіман та ін.). Зокрема Г. Монастирецька акцентує: «творче 

віддзеркалення світу в мовній свідомості та взаємовплив між мовою, мовцем та 

позамовною дійсністю – це етапи креативного процесу» [18, c. 40]. 

Отже, лінгвокреативність – це здатність породжувати нові можливості 

інтерпретацій мовних одиниць, створювати нові значення та відтінки шляхом 

відхилення від схеми, передбачуваної мовною системою, задля витворення нових 

площин мовної дійсності і демонстрації оригінальності сприйняття й осмислення 

світу людиною [18, с. 42]. Ця здатність має оригінальне, специфічне 

представлення в сучасному афористичному корпусі, який має яскраво виражений 

політико-моралістичний характер.  

Афоризм сприймають передовсім як жанр літератури і як форму викладу 

політичних та філософських суджень. Підтвердженням того, що інтерес до 

афористики зростав, є те, що впродовж 1550–1660 рр. у Франції опубліковано 

понад 60 книг афоризмів [11]. 

У XIX столітті починає розвиватися система поглядів на афоризм та 

афористику, хоч серйозні наукові праці так і не були написані. Єдиними 

прикладами зацікавлення темою афористики з філологічного ракурсу залишалися 

тлумачення терміна «афоризм» у словниках. На таке тлумачення вперше 

натрапляємо  у «Словнику Академії Російської» 1789 р.: «краткое правило, истина 

которого основана на опытах и на рассуждениях, и которое в кратких словах 

содержит много смысла» [23, c. 63]. Тут же подаються приклади використання 

аналізованої дефініції: «Афоризмы науки врачебные, основанные на опытах» та 

«Нравоучительные афоризмы». 

Пізніше у статті з підписом «В. В.» з першого тому «Літературної 

енциклопедії» (1929 р.) та у «Тлумачному словнику російської мови» за 

ред. Д. Ушакова (1935 р.) з’являються й відповідні потрактування: «афоризм 
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(від грец. Αφορισμός – «відмежовувати», «відривати») – цілком самостійний жанр 

прози, що формально відтворює структуру загального логічного судження» [14]; 

«афоризм (від грец. aphorismos – «визначення») – короткий і виразний 

вислів» [28, c. 25]. Близьким до сучасного розуміння є витлумачення в 

академічному тлумачному «Словнику української мови» в 11 томах  

(1970–1980 рр.): «афоризм – яка-небудь узагальнена думка, висловлена стисло в 

дуже виразній формі» [25, т. 1, c. 73].  

Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. посилюється увага до проблем 

афористики, і як результат – поява ґрунтовних дефініцій. На сучасному етапі 

наявна велика кількість різних витлумачень, які загалом суттєво не відрізняються, 

містять чи не містять відповідні категорійні ознаки в межах наукової дефініції. 

Щоправда, подекуди в лінгвістичній науці розглядають як синоніми терміни 

«афоризм» та «крилатий вислів». Наприклад, у сучасному українському 

«Словнику лінгвістичних термінів» за ред. М. Голянич (2011 р.) подано таке 

тлумачення «афоризму»: короткий влучний вислів, що передає узагальнену 

закінчену думку повчального або пізнавального змісту в лаконічній увиразненій 

формі. Особливість афоризму, на думку автора статті, полягає в тому, що це 

гранично стисле і водночас вичерпне визначення предмета чи ситуації, яке 

конденсує набутий досвід суспільного життя, реальності, що оточує людину 

[24, c. 30], а також розміщено покликання на статті «крилатий вислів», 

«парадокс», «літературна цитата» і т. ін., що передбачає розгляд названих явищ як 

синонімічних. З огляду на це в сучасному мовознавстві питання афористики 

розглядаються в аспекті теорії крилатих слів, крилатики, або ептології, 

(Л. Дядечко, С. Шулежкова) і паремійної фразеології (І. Голубовська, О. Дуденко, 

Л. Савенкова, В. Пирогов, О. Селіванова та ін.). 

Крім того, у мовознавстві остаточно не визначено статус афоризмів через 

наявність різних підходів щодо визначення меж фразеології. Донедавна до неї 

зараховували й афористичні висловлдення на основі так званого широкого 

розуміння об’єкта фразеології, що містив у собі усталені фрази різних 



14 

структурних типів, яким властиві різні семіотичні функції (одиниці фольклору, 

фрагменти художніх текстів, формули привітань тощо). 

Попри статус та межі афористичних висловлень, їх недостатню 

розробленість у мовознавстві, усі науковці одностайні в тому, що афоризм є 

ґрунтовним масивом історії та культури того чи того етносу, а також – 

невичерпним засобом продукування мовної гри. Більшість мовознавців 

(Г. Аммер, О. Дмитрієва, А. Королькова, О. Кулішкіна, В. Лін, К. Патрушева та 

ін.), вказує на те, що мова є певним «дзеркалом культури», «сховищем» 

колективного досвіду, в якому відображений не лише реальний навколишній світ, 

а й ментальність народу, його національний характер, традиції, система норм і 

цінностей. Національно-культурна специфіка характерна для всіх рівнів мови, 

проте особливо яскраво вона виявляється в афоризмах, внутрішня форма яких 

досить тонко і точно зберігає й відображає світобачення того чи того етносу.  

 

Висновки до першого розділу 

 

Мовна гра має давню традицію вивчення в лінгвістичній царині. Сьогодні 

простежуємо посилення зацікавлення проблемою породження, моделювання та 

реалізації мовної гри й ігрового стилю мовознавцями. Проте до кінця 

нерозв’язаною в мовознавстві залишається проблема використання поняття 

«мовна гра» в його вузькому та широкому витлумаченні. Подекуди пропонують 

замінити термін «мовна гра» на «мовленнєва гра», керуючись тим, що останнє має 

«подвійну скерованість», «подвійний вектор дії» щодо мови й мовлення.  

Однією з головних умов продукування мовної гри визначають лінгвістичну 

креативність мовця, що виявляється в індивідуальній здатності до генерування 

нових, оригінальних ідей. Така творча діяльність особистості найяскравіше може 

бути виражена в афоризмах – особливому пласті висловлень, що зберігають 

колективний досвід різних часів, є одним із продуктивних арсеналів створення 

мовного жарту, слугують задля реалізації певної прагматичної мети – частіше 

іронічного чи сатиричного осуду певних явище.  
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РОЗДІЛ 2 

МОДЕЛЮВАННЯ МОВНОЇ ГРИ  

В СУЧАСНОМУ АФОРИСТИЧНОМУ КОРПУСІ 

2.1. Формальні прийоми створення афористичних каламбурів 

 

Створення та реалізація мовної гри відбувається на всіх мовних рівнях, 

проте неоднаковою мірою. Наприклад, фонетика, фонологія, морфологія 

використовується рідше, а от лексику можна вважати невичерпним арсеналом 

мовного жарту. Безперечно, основною й найбільш продуктивною формою мовної 

гри слід уважати каламбур. Недарма, деякі науковці поняття мовної гри та 

каламбуру вважають рівнозначними, хоч, звісно, каламбур – значно вужче 

поняття, засіб, завдяки якому реалізується мовна гра. 

О. Ходакова називає такі формальні прийоми створення каламбуру:  

а) багатозначність слів і словосполучень; 

б) усі види омонімії (повні омоніми, омофони, омографи, омоформи); 

в) подібність слів і словосполучень за звучанням (парономазія) [12, с. 51]. 

Носії мови вміло «граються» зі значенням слів та словосполучень. Тому 

часто формальним прийомом створення каламбурів виступає багатозначність,  

як-от в афоризмі Жаба – найсильніша тварина у світі: уже не одного задавила! 

(В. Голобородько), де актуалізуються пряме й переносне значення лексеми жаба. 

Автор створює ілюзію того, що він, начебто, дійсно говорить про жабу в її 

прямому значенні – «невелика безхвоста земноводна тварина, задні кінцівки якої 

довші, ніж передні, і пристосовані до стрибання» [25, т. 2, с. 500], проте реципієнт 

розуміє, що насправді мовець апелює до його переносного значення – «певний 

людський недолік, жадібність, яка не дозволяє щось віддати чи придбати, 

поділитися з кимось і т. ін.» [25, т. 2, с. 500]. 

Обігравання полісемії яскраво продемонстровано й у висловленні Найбільш 

слідкують за своїми фігурами…шахістки (Н. Іванків), яке за своїм лексичним 

навантаженням готує нас до значення лексеми фігура як «зовнішній вигляд, 
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обриси тіла людини», проте через уплітання її іншого значення – «предмет певної 

форми, який є складовою частиною комплекту шахів» [25, т. 10, c. 584] змінюється 

значення афоризму загалом.  

Друга група афоризмів, побудована з використанням усіх видів омонімії 

(повні омоніми, омофони, омографи, омоформи) посідає чільне місце серед 

продуктивних прийомів утворення мовної гри. Наприклад: у висловленні на 

зразок Колись в Україні був Бандера, а нині банд ера (В. Ігнатенко) афорист задля 

досягнення прагматичної мети послуговується не лише лексичним ресурсом, а й 

уміло модифікує зразки інших узуальних одиниць, створюючи нові асоціативні 

зв’язки й образи. Так, до прізвища Бандера за допомогою розкладання однієї 

лексеми на дві та інверсії дібрано омофон банд ера. Подібно до цього автор 

грається зі словами, їх графічним вираженням та семантикою й у таких 

афоризмах, як Дереприватизація, а де реприватизація? (В. Голобородько); 

Колись «Правда» була по три копійки, а нині правди не знайдеш ні за які гроші 

(В. Ігнатенко); За газ плачу і через газ плачу (В. Титечко).  

За допомогою омоформ банк та банка, які збігаються у відмінкових формах 

лише множини, утворено висловлення Гроші найкраще тримати у банках. 

Трилітрових (В. Титечко). Крім того, мовець застосовує парцеляцію, відмежовує 

парцельований другорядний член від основного речення, робить паузу, щоб 

зацікавити та заінтригувати реципієнта, а потім, так би мовити, уводить його в 

оману. Лише після парцельованого компонента Трилітрових стає зрозуміло, про 

які банки (спеціалізовані установи чи скляні посудини) йдеться.  

Третя група афоризмів, утворена на основі подібності слів і словосполучень 

за звучанням (парономазія), широко використовується в афористичному корпусі. 

Автори підбирають якомога співзвучніші слова, майже однакові за звучанням, аби 

створити в реципієнта подив, неочікуваність та, звісно, викликати усмішку від 

усвідомленого у висловленнях на зразок Коли сповідаються, то не тому, що 

нагороди сподіваються (Р. Доценко); Між окозамилюванням і окозамиленням 

деяка різниця (Р. Доценко); Більшість наших громадян вислів «дари лісу» розуміє 

як «дери з лісу» (В. Титечко). 
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Афоризм Рано чи пізно, а нова Україна таки стане Раїною для українського 

народу, бо Руїною вона вже була (Р. Доценко) містить максимально близькі як за 

фонетичним, так і за графічним оформленням слова Раїна – Руїна. Перше з них 

(Раїна) можна кваліфікувати як оказіональне, адже словниками воно не 

зафіксоване. Проте ми легко можемо усвідомити його походження (від слова рай) 

та значення. У висловленні Місцевим самоврядуванням вже натішилися. 

Потрібне місцеве самоврятування (Г. Яблонський) вжито слово самоврятування, 

незафіксоване словниками, та зрозуміле за продукуванням і значенням.  

Для реалізації мовної гри в афоризмі Істину відкривають, брехню 

викривають (В. Голобородько) вжито пароніми відкривати і викривати, причому 

перший з них є багатозначним словом, яке може вживатися з різним семантичним 

наповненням. В аналізованому висловленні його використано зі значенням 

«виявляти, помічати когось (щось), раніше не поміченого (не помічене); 

знаходити, виявляти щось дослідженням, вивченням чого-небудь» [25, т. 1. с. 595]. 

Лексема викривати має дещо подібну семантику, але протилежний, негативний 

відтінок значення – «виявляти злочинні чи негативні дії або причетність кого-

небудь до цих дій; робити відомим, засуджуючи (хиби, неправильності в чому-

небудь, чиїсь дії і т. ін.» [25, т. 1, с. 415]. Опорні слова істина та брехня, від яких є 

залежними відкривати та викривати, мають відповідно один до одного теж 

протилежне семантичне навантаження (позитивне і негативне відповідно).  

Висловлення на зразок До сучасного моменту: спочатку ми їх обирали, 

затим вони нас оббирали (В. Вовк) побудовано з використанням паронімів обирати 

та оббирати в їх прямому значенні. Тут наголошено на значенні лексеми обирати – 

«надавати перевагу комусь перед ким-небудь іншим» [25, т. 5, c. 501]. Обирають 

владу, керівництво, звісно, задля захисту держави та її громадян, їх прав і т. ін. 

Проте така влада оббирає («привласнює чуже силою або нечесними шляхами; 

грабує; обкрадає» [25, т. 5, с. 464] народ, який йому довірився, обрав його. 

Мовна гра може бути побудована і без прямої, наявної в тексті парономазії, 

за допомогою підставлення в контекст замість очікуваної, звичної іншої одиниці. 

Наприклад, афористичне висловлення Береженого борг береже (С. Коломієць) 
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побудовано на основі відомого усім прислів’я Береженого Бог береже. Автор 

трансформує його, замінивши лексему Бог на борг, які є близькими за звучанням, 

проте семантично відмінними.  

Прийом трансформації зразків фольклору чи крилатих висловів є 

продуктивним засобом реалізації мовної гри в афоризмах. Мовець замінює одну 

або дві лексеми у висловленні на ту, якою найяскравіше можна передати думку чи 

створити певний, частіше іронічний, ефект. Наприклад: Ідеал рівності для 

багатьох: людина людині – вовк (В. Голобородько); Із сиром у роті не каркають 

(Б. Ревчун); Інколи прожити життя набагато легше, ніж поле перейти. 

Особливо якщо це поле олігарха (В. Титечко). 

Афоризм Великому кораблю велике плавлення (Ф. Боднар) створено шляхом 

заміни співзвучних лексем плавання і плавлення, аби натякнути реципієнтові на 

те, що в наш час усі предмети використовують з прагматичною метою, досить 

нерозумно та необачливо (у поданому прикладі – навіть те, що могло б слугувати 

для високої і потрібної мети, здають на металобрухт). 

За допомогою трансформації вже відомого зразка фольклору утворено й 

афоризм За одного битого два роки дають (Ф. Боднар). А от афористичне 

висловлення Березневі мрії молодого кравця: знайти супутницю шиття 

(Л. Забара) автор продукує хоч і не на основі відомої фольклорної фрази, проте 

алюзійно відправляє реципієнта до фразеологічної одиниці знайти супутницю 

життя. Задля розстановки інших семантичних наголосів він замінює частину 

фразеологічної одиниці життя на співзвучне з ним шиття.  

Інший приклад Екзаменатор – це спеціаліст з уцінки знань (В. Вербецький) 

також демонструє гру мовця з мовним матеріалом. Початок афоризму апелює до 

стійкого висловлення «оцінювати знання». Проте за допомогою прийому 

трансформації оцінку замінено на уцінку, за рахунок чого на рівні підтексту 

з’являється натяк на хабарництво представників освіти.  

Окрім трансформації, широко використовується для створення мовної гри й 

прийом контамінації, синтезу частин фольклору чи крилатих висловів, поєднання 

різних фразеологічних одиниць, як от у висловленні Якщо жінці не дозволяти 
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точити ляси, точитиме зуби (В. Ігнатенко). У ньому актуалізовано значення двох 

фразеологічних одиниць, а саме – точити ляси («вести жартівливі, пусті 

розмови» [25, т. 10, c. 581]) і точити зуби («гніватися на кого-небудь; прагнути 

зробити комусь зло, прикрість» [25, т. 3, c. 724]), за рахунок чого реалізовано 

каламбур. Мовець вживає надзвичайно близькі фразеологічні одиниці, значення 

яких різко відрізняється за рахунок лише однієї лексеми, що позначає спосіб 

«точіння», а тому змушує реципієнта замислитися спочатку над їх значенням, 

різницею між ними, а потім зробити висновок і усвідомити фразу повністю. 

Аналогічно до цього у прикладі Якби вона не пускала бісиків чоловікам, він 

би не давав їй чортів (Ф. Боднар) синтезовано дві фраземи – пускати бісиків 

(«кокетувати очима, заграючи з ким-небудь» [25, т. 8, c. 189]) та давати чортів 

(«карати кого-небудь» [25, т. 11, c. 724]). Значення афористичного висловлення 

буде зрозумілим лише за умови правильного трактування й усвідомлення 

фразеологічних одиниць, покладених в основу створення мовної гри. 

Подані афоризми демонструють віртуозну гру автора з мовним матеріалом, 

що може бути реалізована за допомогою різних прийомів і засобів. Такий процес 

гри мовець створює зі специфічною метою – не лише розважити реципієнта, 

викликати в нього посмішку та додаткові асоціації, а й гостро чи іронічно 

висміяти певне явище, а відтак – спонукати реципієнта задуматися, 

проаналізувати сказане та зробити висновки.  

 

2.2. Семантичні особливості афористичних каламбурів 

 

У кожному каламбурі є два смисли – прямий, буквальний і додатковий. 

З огляду на це В. Санніков розробив семантичну класифікацію каламбуру, 

зосередивши увагу на характері семантичних зв’язків між словами, на базі яких 

моделюється гра слів. Ми будемо класифікувати наш фактичний матеріал 

відповідно до розподілу каламбуру мовознавцем на три великі групи [22]: 

а) каламбури-«сусіди» – під час їх побудови не з’являється насичений 

додатковими смислами текст: обігрувані слова «мирно співіснують»; 
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б) каламбур-«маска» – під час їх побудови відбувається моделювання 

великої кількості додаткових смислів; 

в) каламбур-«сім’я» – під час їх побудови суміщаються ознаки двох вище 

розглянутих моделей. Слова, що актуалізуються для моделювання мовної гри, 

також зіштовхуються, але друге значення не нейтралізує, не замінює, і не 

заперечує перше, що споріднює цей тип каламбуру з каламбурами-«сусідами». 

До першого типу афористичних висловлень, утворених на основі 

каламбурів-сусідів можемо зарахувати афоризм Комусь хочеться махнути в 

минуле, а ми на минуле вже давно махнули (В. Ігнатенко). Тут «мирно 

співіснують» навіть не окремі слова, а два значення одного й того слова махнути 

– «іти, їхати, бігти, вирушати в певному напрямку» та «помахом руки виражати 

зневіру, безнадійність, відмовлятися від когось, чогось» [25, т. 4, c. 654]. 

Серед цієї групи каламбурів слід виокремити й ті, що є виявами 

діалогічності та супроводжують мовну гру (за Т. Космедою): 

1) єдність конструкцій питання-відповідь, наприклад: Ким бути? Людиною 

– завжди, всюди і у всьому (Ю Рибников); 

2) риторичні питання, наприклад: А гола правда – це та, котру обібрали до 

нитки? (Ф. Боднар); Запитання без відповіді: чому ціни, коли їх відпускають, 

ніколи не падають ? (Р. Доценко). 

При створенні афоризму Чому на нас навішують ярлики, коли нам ціни 

нема? (Ф. Боднар) використано лексеми ярлик та ціна, між якими можна знайти й 

актуалізувати одну спільну для них силу. Лексичне значення слова ярлик – 

«наклейка на предметі, товарі зі значенням назви, кількості, місця виготовлення» 

[25, т. 11, с. 417], а в цьому разі, найвірогідніше, зі значенням вартості. У першій 

частині йдеться про своєрідне оцінювання за допомогою ярликів, а в другій – 

актуалізується  значення: людина безцінна, тим самим створюється каламбур: 

«ціни немає, ми неоціненні, а нам вішають ярлики, цінники». 

До другого типу афористичних висловлень, утворених на основі 

каламбурів-масок, належать афоризми, у яких продемонстровано зіткнення 

обігруваних слів: первинне розуміння та очікування реципієнта різко змінюється 
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на інше, неочікуване. Саме в каламбурах цього типу найбільше виражено комізм 

у його класичному вигляді. Жарт забезпечується раптовістю «скидання маски», 

що викликає комічний ефект. Якщо заглиблюватися в семантичні зв’язки, що 

виникають між частинами каламбурів-масок, варто їх класифікувати на дві 

підгрупи: обмануте очікування та комічний шок. 

Підгрупа каламбуру обманутого очікування побудована за рахунок того, що 

номіноване явище, яке видається природним, доречним, згодом демаскується як 

абсурд чи помилка. Наприклад: Його совість чиста: він нею не користується 

(В. Даньків); Надійно забезпечена старість – це коли людина має довічне 

ув’язнення (В. Голобородько); Любов до ближнього…бару (С. Коломієць); Ми всі 

однодумці, бо визнаємо лише одну думку – свою власну (Р. Доценко). 

У такому разі «слово прикидається» одним, а виявляється чимось іншим, 

слухача заманюють на прокладений, але неправдивий шлях» [12, с. 56].  

Так, початкова фраза афоризму Живе на пташиних правах: щороку зиму 

проводить у теплих краях (Ф. Боднар) алюзійно відсилає реципієнта до фраземи 

«на пташиних правах (бути, жити і т. ін.)», проте автор неочікувано трактує її по-

іншому, завдяки чому висловлення набуває іншого значення з іронічним ефектом. 

У більшості висловлень мовці використовують навіть не слова, які 

«прикидаються» чимось іншим, а словосполучення чи фразеологічні одиниці. 

Афоризм Кажуть, купається, мов карась у сметані. Але немає чому заздрити, 

адже карася в ній засмажили (В. Куровський) апелює до фразеологізму як 

вареник у маслі (у сметані), що застосовують задля позначення «людини, яка 

живе у великих достатках» [25, т. 1, с. 291]. Тут трансформовано відомий 

фразеологізм на близький до нього мов карась у сметані, а відтак – змінено і 

семантику. Крім того, застосовано стилістичну фігуру парцеляції, яка робить 

більшу паузу, інтригуючи читача.  

При побудові афоризмів другої підгрупи каламбуру – комічний шок – 

створюються зв’язки між частинами, що прямо протилежні до описаних раніше: 

номіноване явище, що зовні видається дивним, насправді виявляється зрозумілим 

і природним. Наприклад:. Любитель гострих відчуттів: говорить те, що думає 
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(Ю. Рибников); Людина різнобічна: розвалить будь-яку справу (Ю. Рибников); 

Мерзота: мер, який постійно мерзне і про інших не забуває (В. Голобородько). 

У висловленні Криза допомогла йому стати на ноги – банк відібрав машину 

за несплату кредиту (Р. Крикун) актуалізовано значення фразеологічної одиниці 

стати на ноги – «розбагатіти, поправити своє матеріальне становище» 

[25, т. 9, c. 624]), про яку спершу і думає читач. Проте автор змінює її семантику 

шляхом уточнення: стати на ноги вжито насправді у значенні «перестати їздити 

на машині, ходити пішки».  

Обидва типи каламбурів-«масок» активно використовуються в мовленні, 

адже за їх допомогою мовець актуалізує увагу реципієнта, а думка виражається з 

особливою емоційною забарвленістю – силою та експресією.  

Під час побудови афористичних висловлень третьої підгрупи каламбурів-

«сімей» суміщаються ознаки двох вище розглянутих моделей. Слова, що 

актуалізуються для моделювання мовної гри, також зіштовхуються, але друге 

значення не нейтралізує, не замінює і не заперечує перше, що споріднює цей тип 

каламбуру з каламбурами-«сусідами». Наприклад: «Язик до Києва доведе», та 

мова доводила аж до Колими (Р. Доценко); Кожному солдатові – «гражданку»! 

(В. Ігнатенко); Культурний правитель терористів не «мочить», а миє 

(В. Голобородько). 

Такі афоризми містять лексеми, що можна тлумачити по-різному і вони 

будуть рівнозначними в будь-якому разі. Як-от у висловленні Маючи такі красиві 

ноги, далеко піде! (В. Голобородько) словосполуку далеко піде можна вживати і у 

прямому значенні, і в переносному – «досягати високого рівня у певній 

діяльності, у чому-небудь» [25, т. 2, c. 53]. Висловлення матиме зміст і в тому, і в 

тому вигляді, що є особливістю каламбурів-«сімей». 

Каламбур певним чином оживляє мовлення, привертає увагу реципієнта, 

увиразнює думку мовця та виявляє креативність мовної особистості – творця 

тексту з використанням каламбурів. Крім того, за допомогою каламбуру можна 

«замаскувати» інформацію, яку насправді мовець хоче донести до читача, обійти 

цензуру, вправно обігравши ситуацію. 
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Із розвитком українського демократичного суспільства сьогодні неабияк 

поширюється бажання висловити власну думку і ставлення до сучасних подій та 

проблем – від побутових, соціальних до політичних та філософських. Проте як у 

літературі, художніх текстах, так і в розмовному стилі наразі бачимо бажання 

створити два компетентні суб’єкти – мовця та реципієнта, які у процесі прямої чи 

опосередкованої взаємодії будуть спілкуватися, вправно оформлюючи й 

обрамлюючи свої фрази, обігруючи певні значення тощо. 

Отже, мовна гра на будь-якому мовному рівні, оформлена за допомогою 

певних формальних та лексичних прийомів має на меті донести певну 

інформацію, завуалювавши її та додавши комічного ефекту, аби викликати в 

реципієнта усмішку й одночасно змусити замислитися, проаналізувати сказане та 

зробити певні висновки.  

 

2.3. Функції мовної гри в афоризмах 

 

Усе розмаїття прийомів і засобів створення мовних ігор як в афоризмах, так 

і в будь-яких інших мовленнєвих одиницях, є одночасно важливим джерелом 

наших знань про мову й інструментом її дослідження. Процес створення 

афоризмів відбувається з певною метою, а тому виконує й певні функції, спектр 

яких надзвичайно широкий.  

Як пояснює Т. Космеда, мовна особистість, граючись мовними одиницями, 

може не ставити перед собою жодних серйозних завдань, окрім завдання 

посилити невимушеність спілкування, розважити себе й співрозмовника, а для 

цього висловитися незвично [12, с. 24]. Проте, окрім завдань так званого нижчого 

рівня, мовна гра виконує ще й функції вищого рівня – слугувати для більш 

точного, глибокого й тоншого висловлення, трансформації думки чи сприяти 

створенню відповідного образу. 

Мовна гра виконує низку функцій, що по-різному виявляється в різних 

дискурсах, стилях та жанрах мови і мовлення, а також жанрах художньої 

літератури. На основі опрацьованої літератури можемо виокремити такі основні 
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функції мовної гри: 1) функція невимушеності спілкування; 2) карнавальна 

функція; 3) маскувальна функція; 4) розважальна функція; 5) мовотворча функція; 

6) розвивальна функція; 7) естетична (поетична) функція. 

Перша функція – функція невимушеності спілкування, по суті, виявляється 

в усіх афоризмах, утворених на основі каламбуру. Вона є додатковою до 

провідних функцій, характерних для того чи того висловлення. Наприклад: Яка 

буйна зелень: то підскакує, то падає (Ф. Боднар); Діагноз небезпечно хворій 

державі: витік мізків за кордон (Г. Яблонський). 

Особливо при використанні риторичних запитань автор зближується з 

реципієнтом, змушує його замислитися, проте і сам не вивищується над ним, 

маючи на меті зробити спілкування невимушеним та легким. У прикладі на зразок 

Якщо майбутнє за нами, чому ж ми премося вперед? (Ф. Боднар) невимушеність 

спілкування між суб’єктами мовлення досягається і використанням риторичного 

запитання, і лексем з певним семантичним (негативним) забарвленням (премося), 

що увиразнює контекст та акцентує увагу читача, дивує його та пробуджує до 

мислення, пошуку відповіді тощо. 

Основою карнавальної функції мовних ігор є створення комічного, досить 

простий спосіб досягнення гумористичного ефекту. Більшість афористичних 

висловлень передбачають реалізацію цієї функції, адже за рахунок неї досягається 

основна мета створення мовної гри – викликати усмішку в реципієнта. 

Наприклад: Я спробував багато засобів для миття посуду, але вибрав один 

найефективніший – дружину (Р. Крикун); Щодо діаграми народного добробуту, 

то у нас вона така крива, що аж горбата!.. (Г. Яблонський); Штатна одиниця 

швидко зробила кар’єру – стала штатною шісткою (Ф. Боднар). Так, у 

висловленні Чиновник-патріот: бере лише в національній валюті (В. Ігнатенко) 

після слів чиновник-патріот реципієнт розраховує почути про певні добрі, високі 

справи, у той час, як автор неочікувано змінює вектор висловлення, додавши 

пояснення, з якого читач розуміє про що йдеться насправді – ницість і 

хабарництво сучасних чиновників. 
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Крім того, карнавальна функція часто поєднана з маскувальною, за рахунок 

якої можна «замаскувати», «прикрити» основний зміст і значення. Це дає змогу 

обійти цензуру й поставити виклик читачеві – чи здогадається він що замаскував 

мовець, що він мав насправді на увазі і т. ін. Наприклад: Інвалід: втратив 

волохату руку (І. Токарчук); А у нашої Феміди особливий крій хламиди – з 

величезними кишенями (Г. Яблонський); Автоінспектор іде до водія з 

протягнутою рукою не для того, щоб з ним привітатися (Ю. Рибников). 

Замаскованими є слова інвалід та Феміда у перших двох прикладах, під якими 

розуміємо відповідно «людину, яка лишилася блату в чому-небудь» [20, c. 899] та 

«людина, яка є представником закону». Хоч прямо автор це не сказав, а 

замаскував лексемами, значення яких неважко зрозуміти з контексту. 

Розважальна функція дещо споріднена з карнавальною. Урахування функції 

мовної гри як прагнення розважити себе й співрозмовника мотивувало 

можливість схарактеризувати її як особливий вид комічного, досить простий 

спосіб досягнення гумористичного ефекту. Прикладом її реалізації можуть бути 

такі афоризми: Армію, поліцію і зятя голодом не лікують (В. Голобородько); Бог 

створив світ. Усе інше вироблено в Китаї (А. Корчинський); Від життя 

отримав тяжкий удар. Качалкою (В. Титечко). Особливістю подібних афоризмів 

є те, що вони мають бути легкими для сприймання, аби дійсно розважити суб’єкта 

спілкування, а не змусити його замислитися. Висловлення на зразок 

В американців кладуть подарунки у шкарпетки, а в нас шкарпетки – вже 

подарунок (Р. Крикун) створено задля порівняння українців та американців за їх 

ментальністю й ставленням до подарунків. Шкарпетки – це маленький, майже 

нецінний подарунок. І згадка про нього в нас одразу викликає усмішку, чим 

досягається основна функція цього афоризму – розважальна. 

Мовотворча функція, на думку більшості мовознавців, є одною з головних. 

Мовна гра – один із шляхів збагачення мови. Адже індивідуальні творчі пошуки 

часто закріплюються в мові як новий, більш яскравий та влучний спосіб 

вираження думки. Цим пояснюється створення і стійких художніх засобів 

(передусім метафор та епітетів), і фразеологічних одиниць, і висловів-порівнянь. 
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На сучасному етапі ми помітили появу неологізмів, пов’язаних в основному 

з політичною та соціальною сферами. Наприклад: Є боротьба за долю України. 

Все інше – то велике мискоборство (Л. Костенко). Тут авторка вводить неологізм, 

утворений основоскладанням («миска» і «боротися»), що супроводжується 

суфіксацією. Причому, звісно, така боротьба за «миску» вживається в 

переносному значенні – «боротьба за місце при владі, за гроші» тощо.  

Розвивальна функція апелює до компетентності читача, змусивши його 

розвивати свої розумові знання та здібності. Часто таку функцію виконують 

афоризми, пов’язані з трансформацією крилатих висловів, ґрунтовані на  

інтертекстуальності: Коли всі конюхи з дипломами, авгієві стайні нікому 

прибирати (Ю. Рибников); Ще не вмерла Україна, але може вмерти: ви самі її, 

ледачі, ведете до смерті! (Б. Грінченко); Ми так старанно чужого научаємось, 

що аж свого цураємось (Й. Білоскурський). 

Задля створення та правильного тлумачення поданих висловлень суб’єкти 

спілкування повинні знати фразеологічні одиниці авгієві стайні, бути знайомими 

з біблійними мотивами Ісуса та Іуди, побачити тут алюзію до гімну України чи 

слів Великого Кобзаря, а значить – розвивальна функція відбирає компетентну й 

інтелектуально здібну публіку для певних афористичних висловлень, які 

зрозуміти без базових знань неможливо. 

Естетична (поетична) полягає у відчутті краси й витонченості сказаного. 

Афоризми, що реалізують естетичну функцію, є засобом вираження й виховання 

прекрасного. Вони є актуальними й вічними повсякчас. Це можуть бути цінності 

любові, знань, істини, наполегливості в житті тощо. Наприклад: Єдина слабiсть 

варта уваги – це любов. Але любов – це сила! (Б. Чепурко); І в ногах правда є, коли 

стоїш за правду (В. Шамша); І народжені літати починають усе-таки з повзання 

(М. Білокопитов).  

Висловлення на зразок Її розумовий вантаж складався з кількох жіночих 

романів (Ю. Рибников) не лише засуджує нерозумну людину, а й виховує певний 

естетичний смак у читачів – до розуму, знання та книжок, спонукаючи людину 

саморозвиватися й самовдосконалюватися.  
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Ряд функцій можна продовжувати відповідно до того, на що мовець хоче 

звернути увагу (функція маркування прихованої авторської присутності, 

алюзійна, функція конструювання реалізму придуманого світу, функція показу 

психоемоційного стану персонажа, функція розкриття словесної гри у свідомості 

творця тексту, орнаментальна функція і т. ін). Причому майже завжди афоризм 

виконує не лише одну обрану функцію, а передбачає їх контамінацію. І хоч одна з 

них буде виступати домінантною, проте цілісне враження та вплив на читача 

здійснюється саме їх нагромадженням та усвідомленням в сукупності. 

 

Висновки до другого розділу 

 

Реалізація мовної гри найчастіше відбувається на лексичному рівні. Однією 

з продуктивних форм мовної гри є каламбур. Недарма межі між цими поняттями 

досить розмиті і в сучасному мовознавстві. 

Під час аналізу мовного матеріалу ми виокремили афоризми, побудовані з 

використанням таких формальних прийомів каламбуру, як полісемія та омонімія 

слів і словосполучень, їх подібність за звучанням (парономазія). 

Мовці широко використовують ці прийоми задля продукування 

афористичних висловлень з різним лексичним та стилістичним навантаженням, 

передовсім – задля іронічного зображення певних явищ. 

У нашій розвідці ми дослідили основні функції мовної гри в афористичному 

корпусі: карнавальна, розважальна, маскувальна, мовотворча і т. ін. Переважно 

вони реалізуються не ізольовано, а в їх синтезі і вдалому поєднанні.  
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ВИСНОВКИ 

 

Мовна гра як особливий засіб створення жарту останнім часом набула 

поширення і на різних рівнях мовної системи, і, відповідно, у наукових розвідках 

сучасних лінгвістів. Її розуміють як насамперед особливу доцільну діяльність 

носіїв, що виявляється в навмисному порушенні загальноприйнятих норм 

літературної мови задля створення значень, які відображають зв’язок мови із 

законами світу. Моделювання мовної гри тісно пов’язане з поняттям 

«лінгвокреативність», яка дає змогу породжувати нові інтерпретації мовних 

одиниць, створювати нові площини. 

Афористичний корпус, що об’єднує одиниці з узагальненими у виразній 

формі думками, є невичерпним джерелом для дослідження духовного, 

культурного та соціально-політичного пласту української нації.  

У сучасному афористичному корпусі репрезентовано найрізноманітніші 

засоби і прийоми мовної гри, з-поміж яких заслуговують на увагу: 1) афоризми, 

побудовані з використанням багатозначності слів та словосполучень; 

2) афоризми, побудовані з використанням усіх видів омонімії; 3) афоризми, 

побудовані з використанням парономазії (подібності слів та словосполучень за 

звучанням). 

Афоризми, побудовані з використанням багатозначності слів та 

словосполучень, дають змогу обіграти те чи те значення лексеми, наголосити на 

одному з них, змусити читача мислити, аби зрозуміти висловлення правильно. 

Продуктивними можна вважати афоризми, побудовані з використанням усіх видів 

омонімії, що дають змогу комбінувати два слова в одне чи, навпаки, розкладати 

одне на кілька. Прийом парономазії сприяє обігруванню значень співзвучних слів, 

зокрема й створенню індивідуально-авторських, оказіональні лексеми. 

Афористичні висловлення, ґрунтовані на мовній грі, об’єднуються у 

відповідні групи залежно від різновидів каламбурів, як-от: 1) каламбури-«сусіди»; 

2) каламбури-«маски»; 3) каламбури-«сім’ї».  Зразки мовної гри, оформлені за 

допомогою певних формальних та лексичних прийомів, мають на меті донести 
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певну інформацію, завуалювавши її та додавши комічного ефекту, аби викликати 

в реципієнта усмішку й одночасно змусити замислитися, проаналізувати сказане.  

Процес створення афоризмів відбувається з певною метою, а тому мовна гра  

в афористичних висловленнях виконує низку функцій, а саме: 1) функцію 

невимушеності спілкування; 2) карнавальну; 3) маскувальну; 4) розважальну; 

5) мовотворчу.  Перелік таких функцій не є вичерпним, оскільки в межах 

афоризмів можуть актуалізуватися і функція маркування прихованої авторської 

присутності, алюзійна, функція конструювання реалізму придуманого світу, 

функція показу психоемоційного стану персонажа, функція розкриття словесної 

гри у свідомості творця тексту, орнаментальна функція і т. ін. Крім того, один і 

той самий зразок ілюструє реалізацію низки функцій, хоч, безперечно, одну з них 

варто вважати домінантною.   

Наразі опрацьований матеріал переконливо демонструє: дослідження 

афористики становить значний інтерес, адже індивідуально-авторський витвір, 

виступаючи своєрідним каталізатором думки, спонукає читача до роздумів, 

змушує мислити й формувати особисту думку стосовно того чи того, зокрема й 

суспільно важливого, явища. 

Перспективу подальших досліджень вбачаємо в поглибленому розгляді 

функцій мовної гри в певному контексті. 
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