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ВСТУП

Анекдот є досить поширеним мовним явищем, яке можна зустріти як в

газетах, так і в книгах, журналах, на телебаченні. Анекдот – це невелике

оповідання з кумедним змістом і гострим кінцем. Однак мистецтво і

майстерність створення анекдотів полягає не тільки в дотепності, але і в

умінні тонко обіграти комічну ситуацію. Серед існуючих анекдотів можна

виділити як відповідні літературним і естетичним нормам, так і не відповідні

перерахованим критеріям. Вивчення анекдотів і їх лексико-семантичний

аналіз допомагає виявити особливості англійської мови.

В останні десятиліття лексико-семантичний аналіз анекдотів активно

досліджується в лінгвістиці (роботи Тарасенко Т., Хруцької Н., Хрін І.,

Simpson P., Stockwell P, Davies C. тощо).

У сучасній лінгвістиці існує широке коло стилістичних прийомів і

образних засобів. Вони різноманітні і мають певні функції, однак серед них

слід виділити одну головну функцію, головна мета якої – створення

відповідної атмосфери в художніх творах. Майже будь-який анекдот

заснований на виразних стилістичних засобах, тому темою нашої роботи є

опис лексичних й стилістичних прийомів і тих ефектів.

Існують численні дослідження присвячені виявленню гумористичного

потенціалу літературних творів і способів створення гумористичного ефекту.

Подібний інтерес обумовлений необхідністю виявити коректні суб’єктивні

лінгвістичні фактори текстотворення (прийоми), що відображають бачення

світу і описуваної автором ситуації. У той же час, ця проблема вивчена

недостатньо.

Незважаючи на те, що мовна гра була детально вивчена, тема

лексичних й стилістичних особливостей мовної гри в англійському анекдоті

все ж залишає місце для дослідження. Дана робота присвячена дослідженню

стилістичних засобів репрезентації гумору в мові на основі англійських

анекдотів. Нині ця тема актуальна, оскільки представникам однієї культури
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іноді буває складно зрозуміти тонкощі гумору представників іншої культури і

носіїв іншої мови (в нашому конкретному випадку – англійської). Нами було

проведено аналіз прикладів з англійських повістей, романів, серіалів, пісень,

але лексико-семантичні засоби, які використано в сучасних англійських

анекдотах, досліджено неповною мірою, тому власне саме ця тема є

предметом нашого наукового інтересу. Тож, актуальність проблеми

обумовлена інтересом сучасної лінгвістики до вивчення лексичних й

стилістичних особливостей мовної гри в англійських анекдотах для

систематизації знань в цій області, а також для більш докладного висвітлення

цієї теми в лінгвістиці.

З одного боку, наявність елементів мовної гри свідчить про

креативність конкретного автора, а з іншого – це може бути пов’язано з

типологічними ознаками певного стилістичного жанру, наприклад, анекдоту.

Особливого роду ефект мовної гри може досягатися шляхом використання

різних образних і стилістичних прийомів, пов’язаних з її найбільш яскравими

проявами в текстах анекдотів.

Дане дослідження присвячене вивченню лексичних й стилістичних

особливостей мовної гри в англійському анекдоті, зібрані на просторах

Інтернету за період з 2018 по 2021 рік.

Матеріалом дослідження послужили приклади англійських анекдотів,

які розміщуються на інтернет-сайтах, в тому числі форумах, блогах,

соціальних мережах, відібраних методом суцільної вибірки. Об’єкт

дослідження – анекдоти в англійській мові.

Предмет дослідження – лексичні й стилістичні особливості мовної гри

в англійському анекдоті.

Мета дослідження – розгляд лексичних й стилістичних особливостей

мовної гри в англійському анекдоті.

Виходячи із зазначеної мети в роботі необхідно вирішити наступні

завдання:
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1) описати метафору, епітету, гіперболу, порівняння в англійській  мові;

2) дослідити поняття «анекдот»;

3) дати характеристику жанрових особливостей анекдоту як

виду тексту;

4) вивчити класифікації англійських анекдотів;

5) виявити функціональну спрямованість англійських анекдотів; 6)

проаналізувати особливості інших лексичних та стилістичних  засобів

анекдотів.

В процесі проведення дослідження використовувалися такі методи

дослідження матеріалу, що поєднує загальні методи наукового пізнання

(спостереження, синтез, аналіз, порівняння), лінгвістичні методи, провідними

серед яких є метод суцільної вибірки мовного матеріалу, дефініційний аналіз,

компонентний аналіз, прийом культурно-фонової інтерпретації, метод

суцільної вибірки, метод класифікації.

Теоретична значимість полягає в необхідності узагальнити

теоретичне надбання з даного напрямку дослідження, праці сучасних

вітчизняних та зарубіжних мовознавців.

Практична значимість дослідження. Результати дослідження можуть

використовуватися студентами в рамках підготовки до ВКР, а також для

отримання додаткової інформації по наступних дисциплінах: «Вступ до

мовознавства», «Лексикологія англійської мови», «Стилістика англійської

мови».

Структура роботи визначається її метою і поставленими в ній

завданнями. Робота складається зі вступу, трьох розділів, списку

використаних джерел.
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РОЗДІЛ І

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ
МОВИ



Лексико-семантична система мови – це система лексики цієї мови,

безліч елементів, що у закономірних відносинах утворюють цілісність [16, c.

10].

Лексичні одиниці – елементи системи мови, пов’язані відносинами

тотожності, подібності, протилежності тощо.

Лексика як система:

1) можливість послідовно описати словниковий склад мови;

2) можливість розподілити лексику за семантичними полями;

3) ієрархія – гіперо-гіпонімічні відносини;

4) парадигматичні відносини – синонімія, антонімія, словотвірна

деривація;

5) синтагматичні відносини – закономірність вживання лексики у

тексті;

6) можливість звести до обмеженої кількості глибинних смислів -

компонентний аналіз [16, c. 10].

Особливості:

1) Дуже велика кількість об’єктів (понад 120 000 слів);

2) тісний зв’язок з екстралінгвістичними факторами;

3) відкрита система (на відміну граматичної);

4) тісні зв’язки із контекстом;

5) рухливість лексичних одиниць [16, c. 10].

Семантика – вивчає значення різних одиниць мови, вираження та

сприйняття сенсу для забезпечення комунікативної функції мови.

Лінгвістична семантика поділяється на:

1) лексична семантика – природа, типи, види лексичного (предметного)

значення;
7

2) граматична семантика – граматичні та формально-структурні

значення у відриві від лексичного значення слова (граматичне значення



відмінка, числа) [16, c. 11-12].

Лексичні та граматичні значення співіснують у слові та тісно

взаємодіють, повне уявлення про семантику слова можливе при

комплексному підході.

Вивчення значень відбувається у двох напрямках:

1) семасіологія (теорія значення) – вивчення значення від плану

вираження до плана змісту (від знака до значення, що означає це слово).

Подано в тлумачних словниках;

2) ономасіологія (теорія позначення) – вивчення значення від плану

змісту до плана вираження (від значення до знака, яким словом виражається

це значення). Подано в ідеографічних словниках, словниках синонімів тощо

[16, c. 12].

Лексико-семантичний варіант – це слово в одному із значень. Відомо,

що багатозначне слово входить до синонімічного чи антонімічного ряду лише

певною частиною свого змісту [16, c. 12].

Форма (план висловлювання) – звукова оболонка в мовленні і графічна

оболонка (літерне позначення) в письмовій мові. План виразу називається

лексемою. Лексема – це абстрактна одиниця мови, що є словом у всій

сукупності його форм і значень [16, c. 13].

План змісту слова називають також семою. Семема реалізується в

семах, інакше кажучи семема являє собою сукупність сем. Семема – це

одиниця плану змісту мови, що співвідноситься з морфемою (мінімальною

одиницею плану вираження) як сукупність компонентів її змісту. Носієм

лексичного значення є основа слова. Лексичне значення, безпосередньо

пов’язане відбитком у свідомості предметів, явищ, відносин об’єктивної

реальності [16, c. 13].

Перший тип – пряме, або номінативне значення. Це лексичне значення

слова безпосередньо з відображенням явищ об’єктивної реальності. Дійсно,
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окрім нашої свідомості і незалежно від неї, тобто об’єктивно, нас оточують



предмети реальної дійсності. Ті слова, що пов’язані з відображенням

дійсності, мають пряме лексичним значенням. Такі слова вільно поєднуються

з іншими словами. Ось чому пряме, номінативне значення називають також

вільним, тобто слова, що мають пряме, номінативне значення, не

обмежуються у своєму вживанні певними мовними та фразеологічними

зворотами: вони мають широкі словесні зв’язки [16, c. 14].

Другий тип – фразеологічно пов’язане лексичне значення слова, яке

реалізується лише у стійких поєднаннях слів, тобто значення цього типу

виділяються у слів, які невільно поєднуються один з одним, а тяжіють один

до одного, внаслідок чого утворюють стійке, тобто фразеологічне поєднання.

У слів, які входять до складу стійких фразеологічних поєднань, лексичні

значення називаються фразеологічно пов’язаними. З предметами реальної

дійсності ці слова пов’язані опосередковано [16, c. 14].

Третій тип – синтаксично обумовлене лексичне значення, яке

реалізується у слові лише тоді, коли воно виступає у реченні у певній

синтаксичній функції [16, c. 14].

Лексико-семантичною групою (ЛСГ) називається найбільша за обсягом

своїх членів організація слів, об’єднана базовим семантичним компонентом.

Семантичний компонент узагальнює кілька різних гіперсем (родових сем),

позначаючи клас предметів, ознак, процесів, відносин [16, c. 15].

Макрокомпоненти значення вичленюють у своєму складі

мікрокомпоненти – семи. Сема – компонент значення, що відображає

відмінну ознаку денотату слова (предмета, явища, процесу) або відмінну

ознаку емоційної, оцінної або структурно-мовної інформації, що передається

словом, і здатна розрізняти значення слів. У лексичному значенні

виділяються два макрокомпоненти: денотативний та конотативний.

Денотативний макрокомпонент – основний компонент лексичного значення

слова, що вказує на властивості, ознаки предмета номінації. Він передає

основну, суспільно та комунікативно значиму інформацію. Конотативний
9



макрокомпонент значення висловлює емоційно-оціночне ставлення слова до

денотата [16, c. 15].

Лексико-семантичне поле – більш широке об’єднання, ніж лексико

семантична група: це ієрархічна структура безлічі лексичних одиниць,

об’єднаних загальним (інваріантним) значенням і які у мові мають певну

понятійну сферу.

У лінгвістиці виділяють різні види семантичних полів: крім лексико

семантичних полів, дослідники розглядають асоціативно-семантичні поля,

що складаються на основі асоціативного експерименту, та функціонально

семантичні поля, що включають лексичні та граматичні значення.

Явище полісемії, що займає важливе місце в лексико-семантичній

системі, представляє собою наявність у мовного знака більш ніж одного

значення. Полісемію також називають багатозначністю.

Багатозначне слово має основне (головне) значення, а також значення

неосновні (вторинні, похідні). Неосновні значення можуть бути

протиставлені основним значенням, передусім, як значення, зумовлені

контекстом [16, c. 15].

Ядром чи центром є основне значення, навколо якого утворюються

решта (неосновні чи вторинні) [16, c. 15].

Пряме значення – це початкове значення слова. Як правило, пряме

значення є основним найменуванням певного предмета, ознаки чи дії.

Переносне значення – це вторинне значення, що виникло на основі  прямого.

Найменування може бути перенесене за подібністю (метафора) або

суміжністю (метонімія).

В залежності від того, на якій підставі та за якою ознакою назва одного

предмета присвоюється іншому, розрізняють три типи полісемії: метафору,

метонімію та синекдоху. Розглянемо ці форми полісемії детальніше.
10

1.1. Метафора



Метафора – мовний зворот – вживання слів і виразів у переносному

значенні на основі аналогії, схожості, порівняння. Загальновідомо, що слово

може змінювати своє значення і семантичний зсув відбувається тоді, коли

слово потрапляє в незвичний для нього контекст. Співвіднесення прямого і

переносного значення слів грунтується на схожості порівнюваних явищ, або

на контрасті, або на суміжності їх, звідси виникають різні види тропів, які

детально класифікувалися в старовинних, хоча істотного значення такого

роду класифікація не має [16, c. 22].

Метафора вважається найголовнішим тропом і настільки характерна

для мови, що саме це слово іноді вживається як синонім образності мови, як

вказівку на те, що слова діють тут не в прямому, а в переносному значенні.

Метафоричну мову часто означає «алегоричну» або «подібну» мову [16, c.

22].

У метафорі якесь одне або кілька властивостей переносяться на

предмет або явище з іншого предмета або явища, але ці останні не

виступають в тропі безпосередньо, а лише маються на увазі. Метафора –

приховане порівняння.

Метафора є нерозчленованим порівняння. Крім словесної метафори,

велике поширення в художній творчості мають метафоричні образи або

розгорнуті метафори. Іноді весь твір цілком являє собою метафоричний образ

[22, c. 5].

Основним видом метафори є уособлення, яке іноді називається

прозопопея або персоніфікацією [22, c. 5]. Суть уособлення полягає в тому,

що ознаки живої істоти переносяться на щось неживе, і неживе діє як істота

одухотворене. Нерідко уособлюються абстрактні поняття. Для алегоричного

вираження абстрактних понять служить алегорія, яка є їх умовним

позначенням, заснованим на якомусь одному абстрактному понятті і

конкретному явища або предмета.
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Найчастіше алегорії бувають постійними, звичними, на зразок

постійного епітета, і нерідко, оскільки вони умовні, потребують пояснення.

Межі між окремими тропами не завжди можна провести ясно і чітко.

Наприклад, істинно художній епітет повинен виникати в переносному сенсі

слова. Такий епітет називається метафоричним, оскільки він нерідко являє

собою метафору в скороченому вигляді. Метафора це ефективний засіб

вираження художньої думки письменника [20, c. 21-22].

Дві основних семантичних властивості художнього мовлення –

зображальність і алегоричність – визначають особливу когнітивну роль

метафори в художньому мовленні. Метафоричність – найважливіша риса

художнього тексту [20, c. 22].

І. Визнають, що метафора подібна порівнянню [41, c. 23]. Так визначав

метафору Аристотель. Однак розуміння цього визначення може бути різним.

Відмінності відносяться, перш за все, до трактування механізму здійснення

порівняння.

У сучасних працях зі стилістики англійської мови П. Сімпсон виділяє

три основних погляди на її лінгвістичну природу:

- метафора як спосіб існування значення слова;

- метафора як явище синтаксичної семантики;

- метафора як спосіб передачі сенсу в комунікації [57, c. 25]. У першому

випадку метафора розглядається як лексикологічне явище.  Такий підхід є

найбільш традиційним, оскільки тісно пов’язаний з  уявленнями про мову як

відносно автономної від мовної діяльності і  стабільній системі. Відповідно,

представники даного підходу вважають, що  метафора реалізується в

структурі мовного значення слова. При другому підході основна увага

приділяється метафоричному  значенню, що виникає при взаємодії слів у

структурі словосполучення і  речення. Він є найбільш поширеним: для нього

кордони метафори більш  широкі – вона розглядається на рівні синтаксичної

сполучуваності слів.
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Третій підхід – найбільш інноваційний, оскільки розглядає образне

порівняння як механізм формування змісту висловлення в різних

функціональних різновидах мови. Для даного підходу – це функціонально

комунікативне явище, що реалізуються в висловлюванні або тексті [57, c. 25-

30].

Семантико-синтаксичний підхід дає дуже багато для розуміння

природи метафоричності. Основна цінність цього в тому, що розкривається

механізм формування метафоричного значення на основі категоріальної

характеризації, що задається самою структурою tenor - vehicle.

Третій підхід – функціонально-комунікативний – найбільш актуальний

для лінгвістичних напрямків, які вивчають різні аспекти теорії мови. В

рамках даного підходу метафора розглядається як елемент тексту.

Функціонально-комунікативний підхід до метафори дає методологічну

основу для вивчення метафор в реальних текстах і дозволяє аналізувати

специфіку функціонування метафори в залежності від комунікативної

спрямованості мовлення. Включення прагматичний і когнітивний аспекти у

вивченні метафори відкриває можливість для аналізу своєрідності

функціонування метафори в різних функціональних стилях мови, в тому

числі художньому.

Метафора зазвичай визначається як приховане порівняння, здійснюване

шляхом застосування назви одного предмета до іншого і виявляє таким

чином яку-небудь важливу рису другого.

Проста метафора виражена одним чином, але не обов'язково

однослівна: "the eye of heaven" як назва сонця - це теж проста метафора:

"Sometimes too hot the eye of heaven shines" (W. Shakespeare, Sonnet XVIII).

Проста метафора може бути одночленною або двочленною. Метафора,

заснована на перебільшенні, називається гіперболічною:

All days are nights to see till I see thee, And nights bright days when dreams

do show thee me. (W. Shakespeare, Sonnet XLIII)
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Розгорнута, або розширена, метафора складається із кількох

метафорично вжитих слів, що створюють єдиний образ, тобто з ряду

взаємопов'язаних і доповнюючих одна одну простих метафор, що

підсилюють вмотивованість образу шляхом повторного з'єднання все тих же

двох планів і паралельного їх функціонування:

Lord of my love, to whom in vassalage The merit hath my duty strongly knit,

To thee I send this written embassage, To witness duty, not to show my wit. (W.

Shakespeare. Sonnet XXVI)

Традиційними метафорами називають метафори, загальноприйняті в

будь-який період або в будь-якому літературному напрямку. Так, англійські

поети, описуючи зовнішність красунь, широко користувалися такими

традиційними, постійними метафоричними епітетами, як "pearly teeth, coral

lips, ivory neck, hair of golden wire". У метафоричному епітеті обов’язкова

двоплановість, вказівка на схожість і відмінність, семантична неузгодженість,

порушення відзначеності. Можливі, наприклад, анімістичні метафоричні

епітети, коли неживому предмету приписується властивість живої істоти: an

angry sky, the howling storm, або антропоморфний метафоричний епітет, що

приписує людські властивості і дії тварині або предмету: laughing valleys,

surly sullen bells. Загальний інтерес представляє композиційна або сюжетна

метафора, яка може поширюватися на весь роман. Композиційна метафора -

метафора, що реалізується на рівні тексту.

Метафора допомагає розкрити, оголити внутрішню природу якогось

явища, предмета або аспекту буття, часто будучи вираженням індивідуально

авторського бачення світу [33, c. 350].

Індивідуальна авторська метафора завжди містить високий ступінь

художньої інформативності, так як виводить слово (і предмет) з автоматизму

сприйняття, оскільки без метафоричної насиченості художнього тексту

неможливе створення асоціативних художніх образів у читача, без чого, в

свою чергу, неможливо досягти повного розуміння смислів тексту [31, c.

121].
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Ставлення предметно-логічного значення і контекстуального значення,

засноване на схожості ознак двох понять, називається метафорою. Творець

метафори знаходить в двох об'єктах загальні риси. При цьому  метафора - це

можливість реалізації двох лексичних значень одночасно. Мета  метафори - не

в простій назві предмета, суб'єкта або явища, а в його  експресивній

характеристиці. Наприклад, The machine sitting at the desk was  no longer a

man; it was a busy New York broker. (О. Henry) As his unusual  emotions subsided,

these misgivings gradually melted away. В останньому реченні метафора

виражена дієсловом, в якому реалізуються два значення:  одне

предметно-логічне - 'танення', друге контекстуальное - 'зникнення'.

Образність створюється взаємодією предметно-логічного значення з

контекстуального; причому основою образності є предметно-логічне

значення.

Для реалізації метафори необхідний контекст, в якому члени поєднання

виступають тільки в одному предметно-логічному значенні, уточнюючи то

слово, яке несе подвійне значення – метафору [33, c. 351].

Іноді метафора не обмежується одним чином, а реалізує кілька образів,

пов’язаних між собою єдиним, центральним, стрижневим словом. Така

метафора носить назву розгорнутої. Наприклад, Mr Dombey's cup of

satisfaction was so full at this moment, however, that he felt he could afford a drop

or two of its contents, even to sprinkle on the dust in the by-path of his little

daughter. (Dickens) Слова drop, contents, to sprinkle створюють додаткові

образи до основного способу cup of satisfaction, і всі вони разом називаються

розгорнутоїю метафорою.

Метафора може класифікуватися за ступенем раптовості /

несподіванки:

1) на справжню метафору або, інакше, мовну метафору, тобто зовсім

непередбачувану, яка з’являється в мові для експресії, і вона завжди

несподівана, оригінальна. Це і є лексико-фразеологічний стилістичний засіб;
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2) мовну, стерту метафору, яка вже зафіксована в словниках і існує в

мовній системі як одиниця мови. Вона передбачувана і є одиницею

лексикології поряд з іншими лексичними одиницями. Наприклад: a ray of

hope, floods of tears, a storm of indignation, a flight of fancy / imagination, a

shadow of a smile, the apple of one's eye і т.п.

Справжню метафору можна знайти в поезії і емоційної прозі; стерту

метафору – в публіцистиці, ораторскій мові, науковій прозі. Остання допомагає

автору оживити розповідь і навіть конкретизувати значення [28, c. 94].

Постійне використання метафори поступово веде до зникнення основного

значення, зафіксованого в словниках. Однак, хоча метафоричне використання

слова і впливає на основне його значення, додаючи свіжі конотації (відтінки),

але цей вплив ніколи не призведе до повного зникнення прямого значення

слова. Якби таке сталося, то ми б не мали стилістичного засобу у вигляді

метафори. Законом стилістики є той факт, що в стилістичному прийомі

стабільність основного предметно-логічного значення слова завжди повинна

зберігатися – неважливо, наскільки сильним є вплив контекстуального значення

[16, c. 53].

Підсумовуючи зазначене вище, можна зробити такі висновки про

трактування метафори у лінгвістиці. Метафора – це не просто мовний засіб, що

дозволяє прикрасити мову і зробити образ зрозумілішим, це форма мислення.

Згідно з когнітивним підходом до природи людського мислення, понятійна

система людини обумовлена його фізичним досвідом. А мислення – образне,

тобто уявлення понять, не обумовлених досвідом, людина використовує

порівняння, метафору. Така здатність людини мислити образно обумовлює

можливість абстрактного мислення.

1.2. Епітет

Епітет – слово або цілий вираз, який, завдяки своїй структурі і

особливої функції в тексті, набуває деяке нове значення або смисловий
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відтінок, допомагає слову (висловом) знайти барвистість, насиченість.

Вживається як в поезії (частіше), так і в прозі [20, c. 25].

Образність створюється взаємодією предметно-логічного значення

слова з його контекстуальних значенням, причому основою образності

завжди є предметно-логічне значення. Епітет як стилістичний прийом, який

заснований на взаємодії предметно-логічного і контекстуального значень у

визначенні, яке, в свою чергу, може бути виражено словом, фразою або навіть

речення. Воно розкриває індивідуальне емоційно-забарвлене відношення

автора до предмета чи явища. На відміну від логічного визначення, яке є

тільки об'єктивним і не містить оцінки необхідно розрізняти епітет і логічне

визначення. Епітет носить завжди суб'єктивно оцінний характер [20, c. 25-26].

Наприклад, прикметники в цих словосполученнях white snow - «білий

сніг», blue skies - «блакитне небо», round table - «круглий стіл» є логічними

визначеннями. Вони вказують на ті якості предметів, які вважаються

загальновизнаними, фактами. Прикметники ж в словосполученнях wild wind -

«буйний / штормовий вітер», destructive charms - «згубні чари», radiant

maiden - «сяюча / промениста діва» вказують на певну якість предмета, яке

притаманне тільки йому. Вони носять суб'єктивно-оцінний характер і є

епітетами.

Іншими словами, епітет повідомляє якусь додаткову інформацію про

предмет. У нашій роботі визначимо епітет як стилістичний прийом, який

представляє собою таке визначення, яке передає інформацію про будь-яку

характеристику предмета або явища, додаткову до його предметно-логічної

характеристики, тобто стилістичну інформацію.

Таким чином, епітет – експресивна оціночна характеристика будь якого

явища, особи, предмета, іноді образна. Епітети вивчаються в  залежності від

їх семантики і структури і з точки зорі їх функціонування в  різних жанрах.

Структура епітета може бути дуже різноманітна [33, c. 35].
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стилістичними засобами, за рахунок створення ланцюжка епітетів,

приміщення в постпозицію, зміщення і перепідпорядкування та іншими

способами [55, c. 35].

У даній роботі розглянемо класифікацію епітетів, яку запропонував  В.

Гуревич. Класифікація заснована на трьох принципах:

1.За принципом закріплених-незакріплених епітети діляться на мовні

(language epithets) і мовні (speech epithets);

2. За морфолого-синтаксичним висловом класифікація виділяє ряд

структурних моделей епітета у сучасній англійській мові;

3. За семантичним принципом епітети діляться на асоціативні і

неасоціативні, які додають до характеристики предмета риси несподівані,

внутрішньо йому не властиві і вражають уяву читача своєю несподіваністю

[72, c. 43].

На мовні підрозділяються епітети в залежності від відносин між

епітетом і словом, до якого воно належить. До мовних відносять епітети в

словосполученнях, що стали літературними кліше, які в готовому вигляді

відтворюються в мові, так звані фіксовані епітети, наприклад, close friendship

- «тісна дружба», deep feeling - «глибоке почуття».

При вивченні індивідуального стилю письменника і розглядаються

традиційні епітети (тобто епітети, характерні для будь-якого літературного

жанру або напряму) [16, c. 45]. Мовними є оригінальні епітети, створені

спеціально для даного твору: slavish knees.

Аналіз композиційної структури епітетів і їх морфолого-синтаксичного

вираження дозволяє виділити і описати ряд структурних моделей епітета,

характерних для мови англійської художньої літератури.

1) Найбільш частою представляється модель, в якій епітет виражений

прикметником в препозиції: A + N. Прикметник може бути простим,

наприклад, pearly beauty і складним owl-like eyes, golden-haired baby.

Потрібно відзначити, що простий прикметник може вживатися в одному зі
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ступенів порівняння, однак частіше в якості епітета використовуються

прикметники в найвищому ступені, наприклад, the sweetest little moustache.

Епітети, виражені складними прикметниками, зазвичай називають складними

епітетами. Складні прикметники з суфіксом -ed, наприклад, flat-cheeked, mild

eyed найбільш поширені в англійській мові, зустрічаються на різних рівнях

словникового складу і входять у фразеологічні сполучення. Складні

прикметники, побудовані з використанням слова like, передають ідею

подібності, наприклад, ribbon-like snake, a small, bird-like  head. Є також

складні прикметники, порівняння в яких виражено без  допомоги формальних

показників, наприклад, see-deep grave. 2) Наступна за поширеністю модель, в

якій епітет виражений  причастям, Participle + N. Епітет може бути

виражений: прислівником теперішнього часу (crackling fire), прислівником

минулого часу (a screwed-up  smile).

3) У ролі епітета може виступати іменник, вжитий у функції

визначення, N + N. Епітет може бути виражений загальним іменником: - в

загальному відмінку, наприклад, a gianttree; в присвійному відмінку,

наприклад, clown's smile; - іменник в of-phrase, наприклад, a shadow of a smile,

a man of courage.

Епітет може бути виражений ім'ям власним в загальному або в

присвійниому відмінку, наприклад, her Gioconda smile; a shadowy little man,

with Murillo eyes; his loud Titan's laugh.

4) Як епітет можуть вживатися словосполучення і цілі речення, що

стягують в одне слово за допомогою дефісів. Існує єдля цього структурного

типу епітета термін фразовий епітет (phrase epithet) [57, c. 46-47]. Наприклад,

He had dark spectacles, puffy cheeks and a tell-me-my-good-man way talking.

Зауважимо, що фразові епітети майже завжди є мовними, створеними

спеціально для даного контексту, на даний випадок. Справді, у письменника

виникає необхідність створити фразовий епітет, коли є потреба точно

визначити ознаку, для позначення якого в мові немає окремого слова. На
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відміну від простих і складних епітетів, виражених простими і складними

прикметниками, фразові епітети завжди поміщаються перед тим іменником,

до якого вони належать.

За семантичним принципом епітети поділяються на асоціативні і

неасоціативні.

1) асоціативними називаються епітети, які вказують на такі ознаки

предмета, які притаманні йому по самій його природі, наприклад, dark forest.

Вживаючи той чи інший асоціативний епітет, письменник вибирає з  багатьох

ознак, притаманних предмету або явищу, яка представляється йому  найбільш

істотною, і висуває його на перший план, залучаючи до нього увагу  читача і

відбиваючи в самому виборі тієї чи іншої ознаки своє суб'єктивне  ставлення

до предмета [57, c. 50].

2) неасоціативні епітети характеризують предмет, додаючи йому

схожість, яке може бути притаманне йому тільки в конкретних обставинах

[57, c. 50]. Наприклад, sullen earth, voiceless sands.

Аналіз змісту неасоційованих епітетів дозволяє розділити їх на дві

великі групи - образні, тобто такі, в основі яких лежить який-небудь зоровий,

звуковий, тактильний і т.п. образ, і потворні.

a) Образні епітети

Образні епітети, в свою чергу, можна розділити на кілька груп залежно

від того, який семантичний процес лежить в їх основі. Ми виділяємо чотири

групи образних епітетів:

1. метафоричні епітети (засновані на взаємодії предметно-логічного і

контекстуального значень слова.)

2. порівняльні епітети (засновані на порівнянні, є зазвичай складні

прикметники з елементом – like)

3. синестетичні епітети (образність заснована на явищі, відомому в

психології під назвою синестезії; явище синестезії не могло не знайти

відображення в мові художньої літератури.

4. звукообразні епітети [57, c. 50-51].



20

Таким чином, епітети є ефективним виразним мовним засобом

створення образу, підкреслюють його індивідуальність, виділяють суттєві

ознаки.

1.3. Гіпербола

У науковій літературі можна знайти безліч трактувань такого прийому

як гіпербола (від грец. Hyperbole – надлишок, перебільшення). Різноманітні

визначення даного прийому можна згрупувати в залежності від родового

поняття, яке в них вказується. Ю.І. Борисенко виділяє 4 групи трактувань

гіперболи:

1. Гіпербола як прийом.

2. Гіпербола як засіб створення образності, виразності,

образотворчості. 3. Гіпербола як фігура мови.

4. Гіпербола як троп [9, c. 43].

Під прийомом розуміється спосіб у здійсненні чого-небудь. Деякі

автори зараховують гіперболу до риторичного прийому, який реалізує

здійснюване в промові прагматично мотивоване відхилення від норми або її

нейтрального варіанту з метою надання певного впливу на адресата [11, c.

24].

Гіпербола виступає стилістичним прийомом, тобто відхиленням від

мовної та мовленнєвої норми, але не з точки зору механізму її побудови, а

функціонального призначення: гіпербола служить засобом оформлення

жанрів певних функціональних стилів або реалізації стилістичного завдання

в конкретному тексті, засобом індивідуального стилю письменника [11, c.

24].

Гіпербола – стилістичний прийом перебільшення, яке з точки зору

реальних можливостей здійснення думки є сумнівним або просто

неймовірним. Письменник, який використовує даний художній прийом,



розраховує на розуміння читачем. Гіпербола є договором між письменником
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і читачем і є засобом найбільш яскравого, барвистого, образного і виразного

опису об'єктів і явищ [16, c. 32].

Незважаючи на багатогранну трактування поняття гіпербола її головна

особливісті – перебільшення, яке використовується для створення яскравості,

динамічності опису, залучення уваги читача.

Гіпербола виступає засобом перебільшення, перебільшення кількісних і

якісних характеристик. Згідно з К. Дейвіс гіпербола виступає стилістичним

прийомом, який активно функціонує в зоні синкретизму; вона поєднується з

іншими стилістичними прийомами і створює яскравий і тонкий сенс

художнього тексту, формуючи нові конотації [52, c. 35].

За словами П. Сімпсона стилістичний прийом (stylistic device) -

навмисне і свідоме посилення будь-якої типової структурної та / або

семантичної риси мовної одиниці (нейтральної або експресивної), яка

досягла узагальнення і типізації і що стало таким чином породжує моделлю

[57, c. 34].

Найбільш часто зустрічається взаємодія гіперболи з такими

стилістичними прийомами як епітет, порівняння, метафора, іронія, а також,

наростання (градація), повтор, антитеза.

Гіпербола нашаровується і на інші стилістичні прийоми, наприклад,

епітет, утворюючи гіперболічний епітет. Гіперболічний епітет

характеризується наявністю в смиcловій Cтруктурі визначення cеми

значення, властивий гіперболі. Він має складну структуру, що складається з

трьох сем: 1) сема понятійної відповідності, яка вказує на ознаку предмета; 2)

сема інтенсифіційного значення, описує інтенсивність ознаки; 3) сема

емоційності або суб'єктивної оцінки. Прикладами гіперболічного епітета є

словосполучення «a whale of a price», «lethal prices [57, c. 39-40].

Після теоретичного вивчення гіперболи як стилістичного прийому,

можна зробити висновок про те, що вона являє собою багатогранне явище,



що становить труднощі при її вивченні та описі. Це підтверджується тим

фактом, що існує величезна кількість визначень гіперболи, які трактують її як
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стилістичний прийом, троп, фігуру мови, а також засіб створення образності і

виразності. Незважаючи на те що механізм гіперболи надзвичайно простий -

на заснована на перебільшенні (або применшення) будь-яких якостей об’єкта

або явища – вона додає думкам незвичайну форму і яскраве емоційне

забарвлення, оцінність, емоційну переконливість. Гіпербола завжди

привертає уваги читача, змушує його замислитися [57, c. 41].

Незважаючи на свою яскравість і багатство, гіпербола активно

взаємодіє і з іншими стилістичними прийомами – епітетом, метафорою,

порівнянням, іронією, повтором, антитезою і градацією – що надає

неповторність і унікальність тексту.

Важливим аспектом у вивченні гіперболи є когнітивний аспект. Він

складається в адитівності, тобто додаванні до значення слова таких сем як

емоційної, інтенсифікує і оцінної. Крім того, гіпербола як би існує в двох

іпостасях: вона проявляється в мові у вигляді вербалізованій концептів,

заснованих на інтенсифікації ознаки, а також у мові де вона висловлює

емоційний стан мовця (комуніканта) [6, c. 86].

Категорії емоційності, оцінковості і інтенсивності є для гіперболи

ключовими і відображають основні функції її використання - передача емоцій

коммуниканта, вираз різного роду оцінок і відносин до об’єктів, а так само

міру і ступінь, інтенсивність, тривалість дії. Гіпербола є одним з найбільш

ефектних і ефективних засобів виразності.Особливості побудови гіперболи,

мовні способи її вираження і функції досліджені недостатньо, що

представляє собою проблему при описі її видів і структурних особливостей

[6, c. 87].

За ступенем освоєності найбільш часто зустрічається в літературі поділ

гіпербол на індивідуально-авторські і загальномовні [6, c. 87].

Індивідуально-авторська гіпербола є результатом творчої роботи



письменника, відображає його креативність і надає тексту неповторність.

Майстрами в створенні гіперболи виступають англійські письменники: О.

Генрі ( "He was so tall that I was not sure he had a face"), Ч. Діккенс ( "Her
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father was blessed creature and worth twenty thousand of some people, twenty

hundred million thousand) і Д.Г. Байрон (When people say "I've told you fifty

times" they mean to scold, and very often do ").

Загальномовні, або стерті (узуальні), гіперболи є надбанням мови. Вона

точно так же, як і індивідуально-авторська гіпербола, будується на порівнянні

і спрямована на створення певного образу. Однак даний вид

використовується переважно в розмовній мові і заснований на використанні

вже готових, існуючих в мові засобів і моделей. Англійська мова також

багатий на загальномовні гіперболи: a thousand pardons, scared to death,

immensely obliged, I've told you fifty times, have a ton of homework, as skinny as

toothpick, to be older than the hills, as heavy as an elephant [28, с. 114].

За структурою виділяються наступні види гіпербол:

1. Гіпербола на рівні слова – однокомпонентна гіпербола (single-word

hyperbole) - I'll get ready in a second;

2. На рівні словосполучення – двокомпонентна (phrasal hyperbole) -

Keep off drink after a friend describes me as having a liver of the size of New

Hampshire;

3. На рівні реченні – багатокомпонентна (clausal hyperbole) - I'm really,

really changed dramatically from not eating very much to scoffing my face at every

single available opportunity.

За ступенем стійкості зв'язку між компонентами гіперболи поділяються

на:

1. вільні, не мають в своєму складі фразеологізмів;

2. невільні, тобто гіперболи, що включають в себе фразеологізм або

фразеологічний зворот.

Існує цілий ряд засобів гіперболізації, які сприяють створенню ефекту



гіперболи. До них відносяться морфологічні, лексичні, фразеологічні та

синтаксичні засоби. До морфологічних засобів гіперболізації належать: 1.

форми множини, утворені від іменників речового значення.
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2. форми множини, які утворені від іменників, що позначають

обчислювані об'єкти, але які вживаються в ситуаціях, коли є тільки один

такий об’єкт [28, c. 114].

Отже, гіпербола – ще один стилістичний прийом, який має функцію

інтенсифікації одного з властивостей об’єкта шляхом навмисного

перебільшення цієї властивості, що з точки зору реальних можливостей

видається сумнівним або неймовірним. Цей троп може використовуватися

для створення гумористичного або іронічного ефекту, а також для більш

яскравою характеристики людини або предмета. Наприклад, He is so dumb he

does not know he is alive; The man was like the Rock of Gibraltar; She was so tall

that I doubt whether she had a face; When I was born I was so surprised that I

could not talk for a year and a half. "It's a rare bird that can fly to the middle of the

Dnieper.

У своїй крайній формі перебільшення може досягати своєї алогічною

форми, іноді ad absurdum: Those three words (Dombey and Son) conveyed the one

idea of Mr Dombey's life. The earth was made for Dombey and Son to trade in and

the sun and moon were made to give them light. Rivers and seas were formed to

float their ships; rainbows gave them promise of fair weather; winds blew for or

against their enterprises; stars and planets circled in their orbits to preserve

inviolate a system of which they were the centre. (Dickens)

Гіпербола – одне з найбільш загальновживаних мовних експресивних

засобів. Коли ми описуємо наше захоплення або висловлюємо обурення, ми

використовуємо стерті лінгвістичні гіперболи, які в результаті їх частого

повторення стали одиницями мови як системи, відтворюються в мові в

готовому вигляді і не є стилістичними засобами: a thousand pardons; I have

told you hundreds of times; scared to death; immensely obliged; tremendously



angry; I'd give the world to see him та ін. Вони висловлюють емоційний стан

мовця, їх іноді називають розмовними гіперболами.

В гіперболі відбувається зіткнення звичайного, природного у

відносинах між явищами і предметами, і неможливого, нереального,
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гротескного. У цьому тропі реалізуються як предметно-логічне, так і

контекстуально-емоційне значення слів.

Як і будь-який інший засіб виразності, гіпербола відіграє значну роль у

створенні яскравих образів, точної передачі почуттів того, хто говорить, тому

складно не відзначити її особливу роль серед інших засобів художньої

виразності.

1.4 Порівняння

Порівняння як стилістичний прийом (далі - simile) – це зіставлення

двох предметів, що належать різним класах, з метою посилення якоїсь риси

одного з них. Simile не слід плутати з метафорою або простим порівнянням

(comparison) двох предметів [28, c. 117].

Метафора має на меті ідентифікувати об’єкт, в той час як simile

намагається знайти якусь межу подібності між предметами, при цьому

зберігаючи віддаленість між ними [28, c. 117]. Наприклад: Maidens are moths.

- метафора; Maidens are like moths. - simile.

Вони являють собою два протилежні процеси. Порівняння – це

зіставлення двох об’єктів, що належать одному класу, з метою встановлення

ступеня їх схожості або відмінності. Порівняння бере до уваги всі

властивості двох предметів, підкреслюючи одне з порівнюваних. A simile

виключає всі властивості двох предметів, залишаючи одне, спільне для них

[57, c. 66].

Наприклад, "The boy seems to be as clever as his father." – просте

порівняння. Boy і father належать одному класу людей. A в реченні "Maidens,



like moths, are ever caught by glare". (Byron) ми маємо справу з simile.

"Maidens" і "moths" належать неоднорідного класу об'єктів, і Байрон знайшов

поняття moth (метелик), щоб виділити одну з другорядних рис поняття

maiden (дівчина), а саме – легко піддаватися спокусам. Ще приклади для

розмежування трьох типів зіставлення:
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She is as beautiful as her mother (просте порівняння); She is as beautiful

as a rose (simile); She is the rose of my heart (метафора).

Слова, що позначають порівнювані предмети, в simile зазвичай

з’єднуються між собою словами like, as, such as, as if, seem. Наприклад, she

was obstinate as a mule, always had been, from a child. (J. Galsworthy); My heart

is like a singing bird; The moon is like a woman rising from a tomb; The air was

warm and felt like a kiss as we stepped off the plane; It was the moment of the year

when the countryside seems to faint from its loneliness, from the intoxication of its

scents and sounds. (J. Galsworthy) (в останньому прикладі другий об'єкт для

порівняння - «людина» - опущена, лише вгадується в понятті faint);

"Oh, my love is like a red, red rose That's newly sprung in June ". (Burns)

Порівняння такого типу можуть з’являтися і без зазначених сполучних слів,

наприклад, she climbed with the quickness of a cat; He reminded me of a hungry

cat.

Порівняння як стилістичний прийом (simile) класифікується семантичні

і структурні.

Семантичні simile ділять на дві групи:

1) справжні, щирі, свіжі порівняння (eyes like tennis balls)

2) стійкі мовні порівняння (eyes like forget-me-nots, fresh as a rose,  drunk

as a lord).

Сюди ж відносяться побиті порівняння, в яких порівнюються якості

людини і тварини – носія даної якості: sly as a fox, busy as a bee, industrious as

an ant, faithful as a dog, to work like a horse, hungry as a bear, playful as a kitten,

slow as a tortoise і ін.



Структурно порівняння як стилістичний прийом ділять на

1) прості (to fly like a bird, blind as a bat)

2) складні (поширені): He was like a branch that had severed itself from the

parental tree; .his mind was restless, but it worked pervasively and thoughts jerked

through his brain like misfirings of a defective carburettor. (Maugham)
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Незважаючи на велику традицію вивчення порівняння, цілісного

уявлення про нього немає. В основному порівняння розуміється як змістовна

і формальна категорія, що встановлює, у чому речі, явища подібні і в чому

різні. При вивченні порівняння в граматиці справа зводиться до встановлення

вищого та найвищого ступеня. Однак є ряд робіт, що уточнюють цей список.

Зокрема, не викликає сумніву наявність однаковою мірою - екватіва (equal

degree) (This watch is / is not as cheap as that one). Спірним є наявність елатіва

як ступеня, проміжної між вищого та найвищого (It is a most interesting book):

This is most interesting book-this is a most interesting book-this is the most

interesting book [57, c. 76].

Відомий лінгвіст Роберт Клоуз виділяє ряд інших ступенів –

надлишковий, достатній і недостатній (при запереченні).: This is too heavy

trunk to carry; This is a trunk heavy enough to carry; these shoes are not good

enough to wear.

За допомогою модифікаторів порівняння можна виділити абсолютний

ступінь, наприклад: It is the most interesting book by far.

Зменшувальний ступінь є дзеркальним відображенням

збільшувального: It is the less interesting book.

Безсумнівно, слід виділити нереальне порівняння, яке виражається

сполучниками as if, as though, like. В граматиці їх відносять до підрядним

обставинних реченнях порівняння або ж до підрядним порівняння або образу

дії. До них відносяться додаткові із сполучниками as if, as though, а також

обставини способу дії з цими ж сполучниками. Причому важливо

підкреслити, що принципової різниці в формі між порівнянням явищ



реальної дійсності і образним порівнянням немає, є лише відмінності в

семантиці: He writes as if he were left-handed; He writes as if he were crazy /

mad.

Реальне порівняння є відображенням ситуацій в повсякденному світі.

Образне порівняння виражається в англійській за допомогою тих же

модифікаторів порівняння as, as ... as, like, as if, as though, just as ... so.
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В принципі, образне порівняння формується на базі реального, проте

співвідносить явища, несхожі між собою, які встановлюються самим мовцем.

В основі таких порівнянь лежить асоціативна схожість, що викликається у

мовця. Образне порівняння в англійскій мові формується в основному на базі

модифікаторів порівняння as / like, as if / as though, just as. З логічної точки

зору у них відсутня підстава порівняння. Однак в мові вони працюють і

порівнюються слабо співвідносні явища на підставі асоціативної подібності

[57, c. 80].

Використання порівняння робить сприйняття мови багатоплановою,

викликає інтерес у читачів, допомагає глибше поринути у сенс

висловлювання, породжує багаті образні асоціації.
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РОЗДІЛ 2

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1.Дослідження поняття «анекдот»

Складові поняття «гумор» змінюються з плином часу, так як

змінюються особливості суб'єктів, що користуються їм. Згідно з різними

тлумачних словників, поняття «гумор» має такі дефініції: - весела, гостра,

жартівлива насмішка, вміє різко, але необразливо виставляти дивацтва моралі

або звичаїв; завзятість, розгул іронії [14, c. 15].

Також поняття «гумор» має наступне визначення: незлобива насмішка,



добродушний сміх; перейняте таким настроєм ставлення до чого-небудь (до

чиїх-небудь недоліків, слабкостей); сукупність літературних (або взагалі

художніх) творів, пройнятих таким ставленням до дійсності [14, c. 15].

Тлумачний словник англійської мови Merriam-Webster визначає гумор

як humour (humor) (гумор) - the amusing quality or element in something -

смішна властивість або складова частина чогось.

Синонімами досліджуваного поняття в англійській мові є такі поняття,

як: «comedy» (комедія, кумедний випадок); «Comic» (комічний,

гумористичний); «Comicality»; «Drollery; «Drollness»; «Funniness»;

«Hilariousness»; «Richness». Близькими за значенням можна вважати наступні

слова: «amusement; «enjoyment»; «fun»; «pleasure»; «absurdity»; «irony»;

«laughableness; «ludicrousness»; «ridiculousness» [17, c. 155].

Гумор має ціннісні характеристики і пов’язаний з ключовими

життєвими орієнтирами. Важливо відзначити, що при міжкультурному

спілкуванні потрібно використовувати гумор. Він поєднує в собі всі нюанси і

особливості менталітету народу. Гумору властивий також і національний

колорит.

Анекдот, перш за все, існує, входячи в інші жанри, точніше в тексти,

які функціонують за іншими жанровими законами. Сам по собі анекдот не
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потрібен і мало цікавий. Відокремлення від великих розгалужених структур,

втрата контексту, він чи не повністю втрачає сенс. Тому, до речі, збірка

анекдотів абсолютно незаконна і самозвана, адже вона будується на повному

ігноруванні природи цього особливого жанру, на забутті того неписаного, але

безсумнівного правила, що анекдот потрібно зберігати і відтворювати тільки

в складі тієї ситуації, в якій він прозвучав [17, c. 155-156].

Анекдот зобов’язаний з’явитися несподівано. Звичайно, така вимога

ніяк не може бути регламентовано, але воно випливає з самої природи жанру

[27, c. 15]. Анекдот вклинюється, ввертається в текст, збиває налагоджений

ритм, змушуючи актуалізувати глибинні ритмічні резерви, дає нове



освітлення усталеній колам тем, вносить пожвавлення. Повною мірою це

може бути реалізовано саме при наявності ефекту несподіванки, що

приводить до порушення інерції оповідання [29].

Анекдот може бути неймовірний, дивний, незвичайний, але претензія

на достовірність в ньому абсолютно непорушна. Оповідач робить все для

того, щоб в анекдот, яким би фантастичним він не здавався, повірили.

Сполучуваність в анекдоті двох мало поєднуваних статусів (неймовірність і

одночасно достовірність, психологічна можливість події) як раз і створює

основу для принципової відмінності його від казки. Звідси саме ще одна

відмінність: казка забавляє, розважає – (в неї ж не вірять), а анекдот, при всіх

своїх дивацтв претендує на приналежність до цього світу. З одного боку

анекдот – це відображення національної мовної картини світу, етносу в

мовних одиницях і зосередження в них значного обсягу екстралінгвістичної

інформації, що викликає труднощі в осмисленні семантики даних одиниць,

розумінні їх в реальній комунікації, а також вживанні їх в мові.

Вільне володіння іноземною мовою передбачає розуміння його

національно-культурної специфіки, що в свою чергу, є основою успішної

комунікації між представниками різних мов і культур, а в більш глобальному

масштабі це пов'язано з актуальними на сьогоднішній день проблемами

міжкультурної комунікації, з тим, що прийнято зараз розглядати на зрізі
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проблем діалогу та конфлікту культур, мовного бар'єру, культурного шоку,

комунікативних помилок і невдач.

Так, англійський гумор прийнято вважати тонким і аристократичним.

Його відрізняє гіпертрофований спокій і елегантність [31, c. 119]. Дослідники

вважають, що в основі англійського гумору лежить багатовікова звичка

англійців пригнічувати зовнішнє вираження своїх емоцій. Англійці мають

особливим умінням говорити смішні речі з незворушною серйозністю. Про

це це свідчать твори класиків англійської художньої літератури: Шекспіра,

Байрона, Теккерея, Оскара Уайлда, Джерома К. Джерома, Олдоса Хакслі і



Джорджа Мікіша, визнаного англійським письменником [34].

Дослідники англійської характеру сходяться на думці про те, що гумор

є національною рисою англійців [39; 42; 45].

Гумор переслідує англійця всюди: в теле- і радіопередачах, в книгах, в

періодичній пресі і в повсякденному житті. Носіями англійської мови він вже

не відчувається так гостро, як іноземцями, адже це їх своєрідний спосіб

мислення. Англійське слово anecdote в своєму значенні ближче до оригіналу,

ніж його український аналог. Як відомо, це слово грецького походження

спочатку означало неопублікований, не оприлюднений. Воно увійшло в

індоєвропейський лексикон завдяки Прокопію Цезарійскому, біографу

візантійського імператора Юстініана I. Цей автор назвав одну зі своїх праць

Ανεκδοτα (Анекдоти), що перекладається як неопубліковані мемуари або

таємна історія. Книга являє собою збірник невигаданих історій з приватного

життя візантійського двору. Ось приклад англійського анекдоту:

Cary Grant is said to have been reluctant to reveal his age to the public,

having played the youthful lover for more years than would have been appropriate.

One day, while he was sorting out some business with his agent, a telegram

arrived from a journalist who was desperate to learn how old the actor was. It

read: HOW OLD CARY GRANT? Grant, who happened to open it himself,

immediately cabled back: OLD CARYGRANT FINE. HOW YOU?

32

Анекдот – це гумористичний текст малої форми, що змінює стан

реципієнта зі звичайного, в стан «ігрової активності, інакше сприйняття

комізму було б неповним». Незважаючи на численні публікації збірників,

поширеності сайтів з анекдотами в Інтернеті, найбільш популярним

залишається їх традиційний усний спосіб передачі [42]. Хоча анекдоти

активно вивчаються, їх психологічне сприйняття і соціальні функції

залишаються досі невивченими.

В якості теоретичної основи дослідження були взяті визначення

анекдотів, представлені в роботах вітчизняних лінгвістів. Так, наприклад,



Архіпова А. С. визначає поняття «анекдот» як коротку, нерідко повчальну,

історію про відомих людей, яка служить для репрезентації героя анекдоту як

представника певної соціальної групи або епохи [3, с. 9].

Анекдот є типом наративу, від третьої або першої особи, і може

розглядатися як текст, який має деяку схожість з легендою і жартом. Анекдот

– це коротке оповідання про вигадану подію з несподіваною  дотепною

кінцівкою, де діють постійні персонажі, відомі всім носіям мови [8,  c. 133].

Аналіз спеціальної літератури з теми дослідження дозволяє говорити  про те,

що окреме поняття «анекдот» існує тільки в українській мові, а в  деяких

англомовних роботах термін «anecdote» має дещо інше значення. В

англійській мовної культури це називається joke, canned joke, funny story

(«жарт, кумедна, ефектна історія») [10; 17].

В англійській мові існує кілька спеціальних термінів, що позначають

різні типи «joke» (Всі вони по- передаються словом «анекдот»): numskull tale,

Shaggy Dog Story.

Розглянемо термін «numskull tale». В англомовній літературі він часто

застосовується при дослідженні «етнічних» анекдотів, наприклад,

американських анекдотів про поляків, які часто в поданні американців

неосвіченими і неохайними людьми.
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Термін «Shaggy Dog Story» позначає певний вид анекдотів, який можна

розглядати в як аналоги абсурдних анекдотів. Виникнення цього виду

анекдотів пішло від цілої серії різних історій про тварин.

В окрему групу можна виділити так звані «еthnic jokes» - анекдоти, в

яких розповідається про представників різних народностей або етнічних

груп. Етнічні анекдоти можуть бути двох типів – це можуть бути розповіді

про представників однієї національності і розповіді, що містять зіставлення

представників різних народностей. При проведенні зіставлення одна з

етнічних груп зазвичай представлена як дурні і хитруни, або ж з

характерними негативними рисами [27, c. 24].



Анекдоти часто побудовані на обіграванні ситуації, пов’язаної з

набором певних конотацій і представленої у вигляді диференціальних ознак.

Так, в етнічних анекдотах представники деяких національностей ставляться в

одні і ті ж умови (поїзд, безлюдний острів, полювання в лісі і т.д.) з метою

висміювання особливостей поведінки та культури репрезентантів певного

етносу. Однак слід зазначити, що анекдот є не просто гумористичним

текстом, але і жанровим текстом, що володіє своєрідною структурою і

різними способами реалізації комічного ефекту.

Поневчинська Н. В. визначає поняття «сучасний анекдот» як виключно

мовний, а не літературний жанр. Слід розмежовувати розповідь анекдоту як

усний мовний жанр і сам текст анекдоту, тобто то, що вимовляється при

реалізації цього мовного жанру.

Серед найбільш характерних особливостей анекдоту необхідно

відзначити такі його риси, як:

- експресивність;

- лаконічність викладу;

- актуальність змісту;

- відсутність заборонених тем [32, c. 25].
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Обґрунтованою є точка зору деяких лінгвістів [17, с. 159], на думку

яких, анекдот як жанр поряд з іншими жанровими різновидами усного

мовлення відноситься до сучасного міського фольклору.

По-перше, складно визначити автора анекдота, і в цьому принципова

особливість фольклорного жанру. Розповідь анекдоту відрізняється від

більшості інших мовних жанрів тим, що оповідач (суб’єкт мовного жанру)

ніколи не претендує на авторство тексту анекдоту.

При цьому дуже часто мовний жанр розглядається як універсальна

категорія лінгвістичної філософії, яка повинна бути покладена в основу

методів нового антропологічного мовознавства.

По-друге, первинна форма анекдоту, подібно до інших фольклорних



жанру – усна: анекдот розповідається, розігрується, притому обов'язково в

строгих рамках жанрової форми – жартівливій пародії з відповідної

тематичної серії. Навіть письмові фіксації анекдоту зазвичай призначені для

подальшого їх усного відтворення.

По-третє, як і всякий фольклорний жанр, анекдот багаторазово

відтворюється, передається від одного оповідача іншому. Тим часом,  анекдот,

навіть якщо людина сама його придумала, повинен бути розказаний  як

почутий від інших людей. Тим самим анекдот характеризується

відтворюваністю: в мовному жанрі оповідання анекдоту він не породжується

заново, а відтворюється.

Однак, хоча оповідач подає анекдот як почутий від інших людей, він

одночасно розраховує, що анекдот не відомий аудиторії, що слухачі

(принаймні, частина з них) його раніше не чули. У цьому сенсі текст

анекдоту не може розглядатися як мовне кліше в повному розумінні слова,

яке характеризується не тільки відтворюваністю, ай тим, що при

використанні в мовної комунікації передбачається відомим її учасникам.

Анекдот, який розповідається слухачам, повинен бути «новим» [18].

У різних культурах анекдоти набувають свою національну специфіку, в

якій відбивається менталітет народу, його культурні цінності, бачення і
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сприйняття світу [18]. Порівняння «сімейних» анекдотів показує, що,

збігаючись в загальних рисах, багато стереотипів поведінки в сім’ї,

характерні для українського суспільства, не відповідають стереотипам

англійської культури

Анекдоти досить поширені в нашому побуті, що не є дивним, оскільки

анекдот орієнтований на відображення цього побуту і стосунків між людьми З

одного боку, комізм відноситься до найважливіших концептів  культури, до

таких координат буття, як офіційне ставлення до світу, вони,  відповідно,

знаходять абсолютно різне вираз в мовній семантиці.  З іншого боку, анекдот

є стійкою формою розповіді, яка  характеризується ознаками, відрізняють цей



тип текстів від суміжних типів.  Анекдот можна зустріти будь-який з

внутрішньонаціональних мовних  культур, але за своєю суттю цей мовний

жанр відноситься до розмовного  спілкуванню, для якого характерне

поєднання ситуації-теми з ситуацією  поточного спілкування.

Лінгвокультурному вивчення гумору передбачає пріоритетне

висвітлення тих цінностей, які є актуальними для порівнюваних культур. Ці

цінності можуть отримати різне вираз в гумористичних текстах [21, c. 3]. До

культурологічних особливостей можна віднести:

- дотримання старих традицій з огляду на замкнутості острівної

культури;

- класовий поділ суспільства;

- схильність підкреслювати класові, національні відмінності [21, c. 3-4].

Для того щоб зрозуміти специфіку анекдотів, необхідно:

- по-перше, розуміти культуру, менталітет англійців;

- по-друге, відмінно знати англійську мову.

Проблема британського гумору полягає в тому, що людині,

незнайомому з англійськими мовними зворотами, дуже складно зрозуміти

анекдоти, суть яких полягає в грі слів. Англійському анекдоту властива

конкретність і дескриптивність. Британський анекдот використовує, як
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правило, конкретизацію. Із цього, позиціонується проблема перекладу

англійських анекдотів, сенс яких, неможливо передати за допомогою

дослівного перекладу. У роботах сучасних дослідників перекладу, зокрема:

Антонової Г.В., Баранцева К.Т., Зубкова М., Мюллера В., Жайворонок М.В.

та інших, має місце ототожнення або нестійкість вживання термінів

«еквівалентність» і «адекватність». Поняття еквівалентності завжди пов'язане

з відтворенням комунікативного ефекту вихідного тексту, який

детермінується первинною комунікативною ситуацією та її компонентами.

Що ж стосується поняття адекватності перекладу, ця дія спрямована на

відповідність перекладу факторам, які привносить комунікативна ситуація



2.2 Класифікації англійських анекдотів

Анекдот має соціально-інформаційну сутність і є одним з найбільш

поширених феноменів гумору. Оскільки людина живе в соціумі, анекдоти

охоплюють практично всі сфери людської діяльності. Існують анекдоти про

сімейне життя, політику, школу тощо.

Необхідно відзначити, що анекдот має план вираження і план змісту: в

плані вираження – це мала або коротка словесна форма (невеликий за

обсягом текст), тоді як в плані змісту анекдот має складну смислову

структуру з несподіваним смисловим елементом в кінці, яке часто породжує

сміх. Внутрішня структура анекдоту відноситься в основному до

теперішнього часу, в анекдоті порушення законів простору і часу є нормою,

поділу світу на «погане» і «добре» в анекдоті не існує [21].

Розмовний текст комічного змісту являє собою складну структуру при

розгляді його в сфері емоціонально-смислового стану. Таким особливим

видом тексту і є анекдот, оскільки текст являє собою будь-який короткий

вислів. Слід виділити:

∙ анекдоти-монологи (короткі історії з кумедним вмістом в монологічній

формі),
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∙ анекдоти-діалоги (презентують спілкування між уявними

співрозмовниками) [31, c. 120].

У даній роботі розглядаються тільки анекдоти діалоги, оскільки діалог

сприяє розвитку інтерактивних відносин між учнями в процесі розігрування

анекдоту за ролями, а, як відомо, сюжетно-рольові гри є одним з кращих

методів організації навчального процесу.

Скрипніченко-Ковальська М. С. визначає анекдоти як види

неофіційного дискурсу, зі збереженням майже всіх особливостей останнього,

а саме: емоційності, експресивності, суб’єктивності. Подібно авторам



романів або будь-якого іншого літературного жанру, оповідачі (а це

найчастіше люди взагалі, конкретних авторів анекдотів дуже мало), мають на

меті певного впливу на реципієнта [34]. Практично завжди такою метою є

провокація сміху, іронії. Якщо анекдот не викликає подібних емоцій, то

комунікативна мета не виконується. Це, в свою чергу, означає, що таке

повідомлення відразу ж забувається, не є популярним або взагалі анекдотом

його назвати не можна.

Для анекдоту характерний одноразовий виклад перед даним слухачем.

В іншому випадку анекдот стає нецікавим і не викликає потрібних емоцій, а,

отже, прогнозована реакція не підтверджується, комунікативна мета не

досягається [34].

Анекдот має властивість швидко запам’ятовуватися. Одна людина

розповідає анекдот іншій, він, в свою чергу, поширює його далі. Таким

чином, повідомлення набуває масового характеру і це забезпечує циркуляцію

анекдотів. Для поширення анекдотів не потрібно створювати допоміжні

зовнішні умови, і навіть більше цього, ситуації протидії не завжди в змозі

перешкодити поширенню останніх [34].

Змістовні аспекти анекдотичних текстів є основою для розробки їх

тематичних класифікацій. При цьому спектр диференціальних ознак для

таких класифікацій може бути широким і різноманітним.
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Заслуговує на особливу увагу наступна класифікація англійських

анекдотів:

1) професійні анекдоти, а саме: анекдоти про лікарів (doctor jokes),

анекдоти про поліцейських (police jokes), службові анекдоти (office jokes),

музичні жарти (music jokes);

2) анекдоти про представників інших національностей, а саме:

анекдоти про ірландців (Irish jokes), анекдоти про шотландців (Scottish jokes);

3) дитячі анекдоти, а саме: жарти про школярів (school jokes), жарти  про дітей

(baby jokes);



4) алкогольні анекдоти (alcohol jokes);

5) анекдоти про тварин (animals jokes);

6) сімейні анекдоти (family jokes);

7) політичні анекдоти (political anecdotes);

8) анекдоти про кіно- і літературних героїв (наприклад, Аbout Sherlock

Holmes and Dr. Watson);

9) анекдоти про блондинок (blonde jokes) [34].

Деякі дослідники пропонують включити в тематичну класифікацію

анекдотів різдвяні анекдоти "Christmas jokes", а також "cruel joke cycle" за

принципом об’єднання анекдотів в групи з однаковим зачином, що дозволяє

побачити залежність між сюжетом анекдоту і його зовнішньої структурою

[34; 40; 42].

Відмінною рисою типового англійського анекдоту є незворушність при

неправдоподібних події і здивування дрібним деталям на тлі загальної

абсурдності. Погода – це окрема тема для жартів англійців. Вічний зміг вони

висміюють необразливо:

"American, descends from the plane at Heathrow, seeing the fog ": 'Fee

that nasty weather! How long is it going to continue, you do not know?  Londoner:

'Sorry, sir, can not say anything definite. I live here only thirty five years '[27, с. 35]
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Особливо невигадливі жарти називаються «The Elephant Jokes» - «цикл

жартів про слонів». Дотепну гіпотезу, яка пояснює виникнення і поширення

цих анекдотів. Вданих анекдотах оповідач свідомо користується "маскою

дитини" для вираження своєї прихованої агресії, яка через таку "маски"

сприймається несерйозно.

Інші різновиди англійського гумору з такими маркерами, як: «dry sense

of humour", «banana skin sense of humour» представляють собою досить

примітивні жарти типу: «після того, як хтось посковзнеться на банановій

шкірці, всім буде смішно».

Є також жарти про маленького Джонні (Little Johnny), який є



персонажем. Хлопчик погано вчиться, хуліганить, ставить всіх в незручне

становище:

'A priest was talking to a group of kids about «being good» and going to

heaven. At the end of his talk, he asked, 'Where do you want to go?' 'Heaven!

Heaven! 'Yelled Little Lisa.

'And what do you have to be to get there?' Asked the priest.

'Dead!' Yelled Little Johnny '.

Відмінною особливістю англійського гумору є те, що об'єктом

глузування може бути що завгодно, при цьому винятком не є ні уряд, ні члени

королівської сім'ї.

В інших культурах гумору відводиться «час і місце», це – особливий,

окремий вид розмови. Тоді як в діалогах англійців, про що б вони не

говорили, завжди відчувається прихований гумор. навіть вітаючи кого-то або

обговорюючи погоду, вони примудряються перетворити свої слова в

своєрідний жарт [29].

Соціолінгвістичний підхід до анекдотів дає можливість протиставити

учасників ситуації спілкування за ознакою їх статусу. Дана особливість

вельми характерна для соціальних анекдотів, об’єктом яких виступає та чи

інша соціальна група, защемлена по статевій або професійній приналежності

[29].
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Попередній аналіз відібраних анекдотів свідчить про те, що в гендерно

маркованих анекдотах стереотипізація, як правило, не є багатоаспектною і

представлена однією або двома центральними характеристиками і декількома

периферійними маркерами, які є конституентамі концепту «чоловік» /

«жінка». Дуже часто в цьому різновиді соціальних анекдотів висміюється

дурість обох статей, а також балакучість жінок і хвастощі чоловіків.

Мовна інтерпретація ґендерних стереотипів, представлених в

анекдотичних текстах, повинна бути доповнена одночасним описом їх

аксіологічних аспектів в контексті трьох основних типів оціночних значень, а



саме: етичного, естетичного та утилітарно-прагматичного, що чітко

проявляється в наступних прикладах:

Q: 'Why can not men get mad cow disease?' A: 'Because they are pigs'. Q:

'How do men define a "50/50" relationship?' A: 'We cook - they eat; we  clean - they

dirty; we iron – they wrinkle '.

Q: 'What do men and mascara have in common?' A: 'They both run at the

first sign of emotion' [13].

'Know why the Israelites wandered for 40 years? They had a man leading ...

a woman would have stopped and asked directions '[27].

Аналіз змістовної сторони гендерно-маркованих анекдотів свідчить про

стійкість і стабільність стереотипу домінування чоловіка в зовнішньому

просторі, що в цілому характерно для англійської культури. Одночасно в

даний час спостерігається розширення сфери чоловічих захоплень. До

традиційних чоловічих занять і захоплень додається спорт, рибалка,

автомобілі та техніка взагалі. Одностайний інтерес у англійських чоловіків

викликає футбол. В англійському культурному просторі увагу чоловіків також

залучають такі види спорту, як: бокс і гольф [31].

Більшість жіночих інтересів пов’язано з внутрішнім простором, що  також

чітко есплікується в гендерно-маркованих анекдотах. Однак в англійській

культурі сучасного періоду спостерігається зміна стереотипного  уявлення про

те, що жіночі інтереси пов'язані тільки з внутрішнім простором,
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і відзначається поява нових жіночих захоплень, що виходять за рамки

внутрішнього простору. В англійській культурі це проявляється у вигляді

захоплення жінки спортом як вболівальниці [31].

Попередній аналіз експериментального матеріалу дозволив виявити

такі структурні види англійських анекдотичних текстів, які можуть

наповнюватися різними тематичними змістом:

1) анекдоти драматургічного типу у вигляді діалогічних єдностей (такі

анекдоти зазвичай складаються виключно з реплік говорять, без будь-яких



авторських ремарок):

"Teacher: 'Maria please point to America on the map'.

Maria: 'This is it'.

Teacher: 'Well done. Now class, who found America? '

Class: 'Maria did' [2].

2) анекдоти оповідного типу (в таких анекдотах представлена

розвинена сюжетна лінія; крім діалогів вводяться додаткові ремарки для  того,

щоб слухач міг повністю уявити собі комунікативну ситуацію в усьому  її

комізмі):

"A Scotsman who was driving home one night, ran into a car driven by an

Englishman. The Scotsman got out of the car to apologize and offered the

Englishman a drink from a bottle of whisky. The Englishman was glad to have a

drink.

'Go on,' said the Scot, 'have another drink'.

The Englishman drank gratefully. 'But do not you want one, too?' He asked

the Scotsman.

'Perhaps,' replied the Scotsman, 'after the police have gone "[2]. 3)

анекдоти-затвердження та анекдоти-загадки, які мають питально відповідну

структуру, де на просте питання дається дотепну відповідь  (зазвичай без

персонажів):

"I've never understood why women love cats. Cats are independent, they do

not listen, they do not come in when you call, they like to stay out all night, come
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home and expect to be fed and stroked, then want to be left alone and sleep. In

other words, every quality that women hate in a man, they love in a cat "[2]. З

вищенаведених прикладів вбачається відсутність будь-якої кореляції  між

структурним типом анекдоту і кількістю речень, з яких він складається.

Розмір анекдоту може варіюватися в діапазоні від одного речення до більш

менш розгорнутого тексту. Однак при цьому облігаторними є наявність в

анекдоті фрагментів, в яких виражається іронія або сарказм. Є підстави для



виділення восьми типів гумористичних висловлювань: 1) навмисне

висміювання:

'Who was that gentleman I saw you with yesterday?'

'Oh, that was not a gentleman. That was a senator ';

2) м’яке, любляче висміювання в стилі Марка Твена:

'Mum, I'm going to go the army'

'Ok, but please try not to come back home late';

3) сміх над самим собою:

'The criminal who is going to be executed on Monday says:' This week

begins good enough ';

4) зневажливий сміх над собою:

'Nurse:' You have a cough. What do you take for it? '

Patient: 'And what do you offer me?';

5) загадка:

'Which hand should we use to stir coffee, left or right?' 'You'd better do that

with a spoon';

6) головоломка з каламбуром:

'Why do teeth that are pulled out look like a thing being left?'

'Because it is out of head';

7) чистий каламбур:

'The first thing to amaze a stranger in New York is a car running him down;

8) гумор як сублімація протесту:
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'A competition of best jokes in Moscow. The prize is going to be a 25 - year

term spent in prison of high security '.

В основу вищенаведеної класифікації покладено такі критерії, а саме:

ступінь емоційного співпереживання, рефлексивність, комунікативна форма

вираження, психологічна мотивування мовного впливу.

Важливою інваріантної особливістю англійських анекдотів є іронія. В

англійських анекдотах іронії часто піддаються: раціональній поведінці,



стереотипам, загальноприйнятим цінностям [2, c. 3].

Порушення загальноприйнятих цінностей можна розділити на два

класи: висміювання утилітарних і моральних норм, з одного боку, і

глузування над раціональною поведінкою як такої, з іншого боку.

Для висміювання раціональної поведінки англійців часто

використовується такий прийом, як абсурд:

'Two Englishmen are travelling in the same compartment. One is peeling

bananas, salting them and throws them away from the window. 'Excuse me, sir,

why are doing it?' 'I do not like salted bananas' [1].

Деякі анекдоти несуть в собі загагальний сенс:

'Sir, could you watch my horse? I'll be back soon '.

'But for goodness' sake! I am MP '.

'But it does not alarm me, you look like an honest person' [1].

Об’єктом іронії може ставати спосіб життя і цінності вищого класу: 'The

servant says to the Lord, 'Sir, I beg to report a fire has arisen somehow  in the

kitchen'. 'The host put "The Times" away and said,' Tell it to the Lady. You  know,

Robbins, the housekeeping is not on me '[1].

За допомогою іронії може виражатися і негативна оцінка шлюбних

відносин:

'Two Englishmen are playing golf. One has been taking aim for a long time

and can not strike. 'I am not sure of myself today. I'm afraid I shall not hit the aim -

my wife is standing over there '. The other agrees, 'Yes, it is difficult to hit from

such a distance' [1].
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У цьому анекдоті співрозмовники говорять про попадання в ціль, але

під метою розуміють різне: один – лунку, інший – дружину. Іронія полягає в

тому, що їм обом здається, що вони мають в увазі одне і те ж.

Анекдот як жанр гумористичного спілкування будується на абсурді.

Абсурдність, безглуздість, невідповідність є ознакою особливої ситуації, коли

щось суперечить здоровому глузду, всьому життєвого досвіду, логіці, але при



цьому допускається, що має місце в реальності [26, c. 6].

Приклад семантичної абсурдності:

'A little boy runs down into the lounge and shouts' daddy ',' daddy ' can I

have another glass of water? 'His father replies,' What's wrong with you, son, that's

your eleventh glass of water in a row? '' I know, my bloody bedroom is on  fire '.

'First Student:' Great Scott? I've forgotten who wrote 'Ivanhoe'! ' Second

Student: 'I'll tell you if you tell me who the dickens wrote' The Tale  of Two Cities! '

В даному анекдоті використовується загальновідомий каламбур, що

традиційний для англійських гумористичних текстів. Провідний змістовний

мотив в анекдоті - пародія, тому події, що відбуваються в сучасному  анекдоті,

виявляються не просто вигаданими,, а навмисне створеними - жартівливими

імітаціями будь-яких реалій суспільного життя. Цим анекдот,  як жанр

мовлення відрізняється від літературного анекдоту, який фіксував у

письмових текстах реальні комічні події повчального та повчального

характеру.

Комунікативною особливістю анекдотичного жанру є те, що це в

основному усна форма комунікації. Безперечно, анекдоти записуються,

перекладаються, але живе відтворення має набагато більшу цінність тому, що

для того, щоб досягти бажаного комунікативного ефекту відправник,

розповідаючи анекдот, користується низкою жестів, мімікою. Один і той же

анекдот може сприйматися одним і тим же адресатом по-різному, в

залежності від того, яким чином він був розказаний [29].
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Незважаючи на те, що анекдоти відображають різні сторони життя, цей

жанр вважається абсолютно неофіційними. Неофіційність деяких анекдотів

настільки очевидна, що вони не підлягають какойлібо письмової фіксації. Ця

крайня неофіційність проявляється у вживанні ненормативної лексики,

обговоренні тих сторін життя, про які часто не прийнято говорити [31, c. 119-

120].

Вищенаведені характеристики англійських анекдотів мають високу



ступінь рекурентності і грають важливу роль в ідентифікації текстів даного

жанру. В ході подальшої роботи планується продовжити вивчення

лінгвістичних особливостей анекдотичних текстів на матеріалі англійських

анекдотів.

Виділяються англійські анекдоти з наступною тематичною

класифікацією:

Jokes about British Government and Royal Family (жарти про

Британському уряді і Королівської сім’ї). Англійці сміються над усім, що

може викликати посмішку. У наведеному нижче анекдоті на цю тему

використовується гіперболізація, щоб показати критичну оцінку.

Margaret Thatcher died, and a few days later the Devil dragged her by the

hair to the pearly gates. God asked him, "What do you think youre doing? I dont

want her." Oh come on, do me a favour, "replied the Devil," Ive only had her three

days and shes already closed down four furnaces!

За допомогою цього тексту англійці могли гумористично показати своє

ставлення до політики колишнього прем'єр-міністра Маргарет Тетчер. Jokes

about the British (жарти про британців)

Англійці охоче потішаються над незворушністю і повільністю, над

власними промахами і помилками. Звідси виходить інший різновид

англійського анекдоту, який також можна назвати самокритичним.

In-the-shop jokes (анекдоти, дії яких відбуваються в магазині):

A man goes into a pet shop and walks up to the counter.

"Yes, sir, can I help you?" asks the assistant.
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"I'd like a wasp, please", said the man.

"You'd like a WHAT, sir?" asks the assistant, looking puzzled.

"I'd like a WASP, please", he repeats.

"I'm sorry sir; we do not sell wasps in here." "Well, there's one in the

window .."

У цьому анекдоті гумор заснований на нерозумінні і невірної



інтерпретації слів.

Jokes about well-known people and celebrities (анекдоти про відомих

особистостей і знаменитостей)

When William Shakespeare went swimming one day he was obsessed with

the notion that moths had been feeding on the back of his trunks! He asked a friend

to investigate and make a thorough search. The friend replied, "No holes, bard."

Jokes about tourists (анекдоти про туристів)

A commercial traveler was passing through a small town when he came

upon a huge funeral procession.

"Who died?" he asked a nearby local.

"I'm not sure," replied the local, but I think it's the one in the coffin. " Цей

анекдот також грунтується на не розумінні, в чому і полягає гумор.

School jokes (анекдоти про школу)

Англійський гумор охоплює багато аспектів життя людей, в тому числі

і школу:

Teacher: Where was Magna Carta signed? Pupil: At the bottom.

Family jokes (анекдоти про відносини в родині)

Можна виділити риси притаманні англійським батькам, основними

рисами батьків, як правило, є черствість і егоїзм.

Boy: Sir, I'd like your daughter for my wife .: Can not she get one of her

own?

Hotel jokes (анекдоти, дія яких відбувається в готелі)
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Вважається, що англійця можна дізнатися за трьома ознаками:

манірності, зарозумілості і по почуттю гумору, яке ніколи не буде зрозуміло

іноземцям,які погано володіють англійською мовою [44, c. 12-13].

Проаналізувавши наведену в цій роботі класифікацію, ми переконалися

в твердженні про те, що гумор завжди висловлював серйозні, глибинні

думки, затаєні в душі народу. Для кожної самостійної культури характерний

свій тип гумору, своє сприйняття комізму в різних ситуаціях, залежне від



багатьох факторів, які грають велику роль в самому формуванні даної

культури. Це і історичні події, і особливості географічного положення країни,

сусідні країни і що склалося в результаті через багато століть ставлення до їх

жителям, це також національні традиції і норми поведінки, властиві

представникам даної країни і культури. Всі ці фактори мають пряме

відображення в гуморі, тож кожній країні властивий свій власний,

неповторний тип гумору.

2.3. Функціональна спрямованість англійських анекдотів

Анекдоти – одні з найважливіших джерел соціальних і етнокультурних

стереотипів, які є дуже важливими компонентами сприйняття дійсності, тому

вивчення анекдотів в лінгвокультурной аспекті має велике значення для

розуміння психології і культури інших народів, і складання більш цілісної

мовної картини світу. перш ніж приступити до порівняльного семантичному

та структурному аналізі анекдотів, необхідно визначити, які будуть

розглядатися при цьому рівні мовної системи.

Існують рівні мови [11], кожен з яких має свою мовну одиницю,

відповідно:

• фонемно-фонетичний рівень (фонема);

• лексичний (лексема);

• граматичний рівень, який поділяється на:

а) Морфемно-морфологічний рівень
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(Морфема);

б) синтаксичний рівень (речення як синтаксична одиниця тексту). Що

стосується слова, то воно є основною структурно-семантичною одиницею

мови, що служить для іменування предметів і їх властивостей,  явищ,

відносин дійсності, що володіє сукупністю семантичних, фонетичних і

граматичних ознак, специфічних для кожної мови.



Існує також стилістичний рівень мови, який включає в себе розгляд

всіх вже перерахованих рівнів.

Таким чином, анекдот, будучи найбільш поширеною в народі формою

гумору, допомагає справлятися з дійсністю, відбиваючи її в короткій

жартівливій формі [27, c. 65]. Проаналізувавши анекдот як малу словесну

форму, можна зробити висновок, що переклад анекдотів на іншу мову

представляє собою один з найбільш успішних і цікавих способів не тільки

навчання школярів англійської мови, їх залучення до культурі іншої мови, а й

розвитку національного духу своєї рідної культури за допомогою

міжкультурної комунікації, здійснюваної через текст анекдоту.

Гумор, як гра, моделювання важливих компонентів діяльності, має

інтелектуальний компонент, який генерує сприйняття невідповідностей у

ігровому контексті. У межах цього гумору дві функції реалізуються

одночасно: з одного боку, роль відтворюється, з іншого боку, поведінка

контролюється. Є всі підстави вважати, що схема поведінки, що містяться в

гумористичних висловленах, стає еталоном для порівняння з поведінкою,

присутньою у ситуації або очікуваної реакції

Наявність шаблону, що міститься в представленому гумористичному

контексті, діє як посібник для поведінки або способу реагування, з одного

боку, і як еталон для поведінки з іншого боку. При сприйнятті гумористичної

ситуації є вид біфуркації на основі відбиття. Комічна категорія відображає

протиріччя суспільного життя та недоліків людей. Це свого роду одкровення

та оцінка цих протиріч, форма критики [34, c. 25]. Сміх є частиною

повсякденного життя людей і вивчаються психологами.
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Через сміх, люди борються зі стресом та депресією, і використовують його як

оборонну реакцію на негативні ситуації.

Сміх та його різні форми (посміхаються, смішні, сміх тощо) – це

прояви комічного, але неможливо встановити ідентифікаційний знак між

ними. Крім того, комікс широко використовується для цілей розваг.



У нашому дослідженні ми зосереджені на цій функції анекдотів,

оскільки ми вивчаємо ситуаційну комедію, саме жанр якого спрямований на

гумор у всіх його проявах.

Анекдот має складну структуру. Поєднуючи різні аспекти, як

психологічні, так і соціальні, вони також мають різні функції. Інша функція

полягає в тому, щоб відобразити інтелект та винахідливість [40]. Наша оцінка

гумористичної жарти або історії принципово залежить від цієї якості.

Гумор, особливо груповий гумор, може мати функцію сприяння

солідарності серед членів групи, висвітлюючи спільність [42, c. 4]. З цієї

точки зору випливає, що розуміння гумору іншої культури призводить до

зближення народів. Сьогодні телебачення дає нам можливість доторкнутися

до іншої культури та переклад стає ключовим компонентом у цьому ланцюзі.

Як ми вже зрозуміли, гумор – це соціальне явище. Сфера комічного є

надзвичайно різноманітною і приходить у багатьох різних формах, різних

видів .

Гротескна техніка використовує зображення, засновані на

контрастному, химерному поєднанні фантазії та реальності, перебільшення

певних елементів [54, c. 142].

Функції гумору в культурі, суспільстві та особистому регулюванні

можуть бути різними, але завжди підпорядкованими до мети розвитку. Тобто

гумор – це засіб для розвитку культури, суспільства та особистості.

Гумор – це відступ від реальності за допомогою гри в уявну ситуацію. У

рамці гри гумору дві функції реалізуються одночасно: з одного боку,  роль

відтворюється, з іншого боку, поведінка контролюється [54, c. 35].

50

Є всі підстави вважати, що схема поведінки, що міститься в

гумористичних висловлювань, стає еталоном для порівняння з поведінкою,

присутньою у ситуації або очікуваної реакції. Наявність шаблону, що

містяться в представленому гумористичному контексті, діє як еталонна

поведінка або спосіб реагування.



2.4 Національно-культурний компонент англійської нації та

відображення менталітету в анекдотах

Анекдот є одним із небагатьох продуктивних жанрів сучасного

фольклору, в якому знаходить відображення національно-культурна

специфіка певного лінгвокультурного середовища. На рівні тексту анекдоту

закріплені норми поведінки, традиційно-світоглядні та соціально

психологічні установки та етнічні уявлення.

Сучасні анекдоти є багатоплановим явищем, яке виступає предметом

літературознавчого (естетичного), культурологічного, семіотичного,

соціологічного, психологічного та історико-політичного аналізу [21, с. 7].

Однак перш ніж приступити до аналізу анекдотів, необхідно висвітлити

факти взаємозв’язку мови, культури та мислення, розкрити поняття мовної та

ціннісної картин світу, розглянути особливості стереотипів та дослідити

основні характеристики анекдоту як гумористичного тексту прецедентного

жанру.

Найбільш популярним джерелом стереотипних уявлень про національні

характери є анекдоти, особливо так звані міжнародні анекдоти, побудовані на

шаблонному сюжеті: представники різних національностей, потрапивши в ту

саму ситуацію, реагують на неї по-різному, відповідно до тих рис їх

національного характеру, що приписують їм на батьківщині  анекдота.

Людина – носій певної національної ментальності та мови, що бере

участь у спільній діяльності (і що особливо важливо – мовленнєвої
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діяльності) з іншими представниками національної спільноти. Сучасним

дослідникам цікава не людина взагалі, а людина в мові. Справа в тому, що

мова – єдиний засіб, здатний допомогти проникнути в приховану від сфери

ментальність, бо він визначає приховану сферу членування світу в тій чи

іншій культурі. Він розповідає про людину такі речі, про які сама людина і не



здогадується [26, c. 14].

Гумор – це метод мислення. Почуття гумору є національною рисою

будь-якого англійця, так само, як і його так звана «важливість» та

«зарозумілість». Англієць стриманий. Він стриманий фізіологічно,

багатовіковою звичкою придушувати зовнішні висловлювання своїх емоцій,

принципом високого самоконтролю поведінки та індивідуальної

незалежності, які є одними з найважливіших ознак британської

лінгвокультури. Швидше за все, тут і корениться специфіка англійського

гумору. Ідеал англійського національного характеру – це вольова людина з

гострим почуттям власної гідності та небажанням пускати інших у свою

особисту сферу. Англійське суспільство побудовано на прагненні зайняти

вище місце у суспільстві, що вітається і заохочується. Особлива значущість

надається грошам, як основи індивідуальної свободи.

Наступний важливий момент – це вигаданість анекдоту. Тобто факти та

персонажі, що фігурують в анекдоті, можуть бути справжніми, але при цьому

представлені у незвичайних та часто безглуздих умовах.

Вищий пілотаж англійського гумору – посміятися з себе у важкій

ситуації. На жарт у англійців не прийнято ображатися, а вміння посміятися з

себе вважається гідністю. Англійці охоче висміюють свою незворушність і

повільність, потішаються над власними промахами, помилками та курйозами.

Одним із таких прикладів може бути випадок, коли під час свого візиту до

США королева Єлизавета II вимовляла вітальну промову перед членами

конгресу. Трибуну з мікрофоном встановили надто високо для її зростання, і

присутні могли бачити лише її капелюх. З цього приводу в пресі було

висловлено багато їдких зауважень, і коли під час свого другого візиту
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королева звернулася до конгресменів з промовою, почала її словами: Dear

gentlemen, I hope you can see me now (шановне панство, я сподіваюся, цього

разу ви мене бачите), – у відповідь пролунав вибух сміху.

Англійські жарти можуть бути «добрими» та «злими». «Добрий» жарт



піднімає настрій і собі, і оточуючим. Наприклад: у лондонському метро під

час сильної зливи пасажирам оголошують: Temple Station closed because of

unprecedented behaviour of the passengers. They refused to leave the station

because of the rain. (Станцію Темпл закрито через безпрецедентну поведінку

пасажирів – вони відмовилися залишати метро через дощ). «Злий» жарт – це

насмішка з нещастя інших. Наприклад: There are some Ken Bigley Christmas

crackers available. They’re the same as normal Christmas crackers except you

don’t get a hat (У продажу є різдвяні хлопавки «Кен Біглі». Це звичайні

хлопавки, тільки вони без капелюшків). Кен Біглі був англійцем, який

працював в Ірані, був захоплений у заручники у 2004 році, намагався втекти з

полону, його спіймали та відрубали голову. Цим обумовлена відсутність

капелюшків у хлопавок.

На формування британського національного характеру великий вплив

зробив нестійкий клімат. Погода протягом століть є основною темою для

small talk, розмов в сім'ї, прислів’їв, приказок та анекдотів. Популярний опис

британської погоди: "cold grey, warmer grey, gorgeous short burst of summer,

grey again" або gloom-gloom-hope-gloom.

Перш за все необхідно відзначити, що формування національного

менталітету в значній мірі визначається історичними факторами. Як відомо,

англійці з’явились від змішання багатьох етнічних груп. Так, в англійській

душі закладено кельтський початок, що сприяє появі мрійності та

фантазування. Від селянської натури саксів в англійському характері

відбивається тверезий, практичний розум, а також схильність до всього

природного, простого і нелюбов до штучного, показного, вигадливого,

відданість традиціям, пристрасть до домашнього вогнища як символу

особистої незалежності.
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Про туманність мислення англійців, що дозволяє нехтувати

принципами, логікою, одночасно дотримуватися двох протилежних думок,

складено багато анекдотів. Таким чином, невловимі категорії англійцю



незрозумілі, йому ближче те, що він бачить і відчуває, а також все те, що має

практичну значимість. Англійський розум схиляється до принципів досвіду,

експерименту, імпульсу, враження, дії, його відрізняє плюралізм,

множинність можливих пояснень. Непередбачуваність і мінливість

британської погоди зробила британців відмінними від інших. Англійська

холодність до подій, їх без емоційне ставлення - це наслідок холодного

клімату. Жителі британських островів просто не мали і не мають можливості

стільки спілкуватися за межами будинку, скільки спілкуються жителі півдня,

у яких сформувалася певна культура. Погана погода багато в чому пояснює

природну стриманість і похмурість британців, відсутність зайвого ажіотажу

при вирішенні проблем. Доволі популярним анекдотом, який акцентує увагу

на погоді є:

- Why is it so wet in England? — Because many kings and queens have

reigned (rained) there.

Мабуть, найяскравіша риса англійського характеру - це консерватизм.

Британська повага віковим традиціям давно стала предметом багатьох

прислів’їв та приказок. Англійці багато жартують, і часом настільки тонко,

що гості країни не в змозі взяти участь в діалозі з таким спритним

співрозмовником. Через це англійський гумор люблять далеко не всі, деякі

навіть його ненавидять. І, швидше за все, така нелюбов до гострого слівця

викликана банальною невпевненістю в собі і невмінням розуміти всі тонкощі

жартів.

Підводячи підсумки, зазначимо, що основоположні цінності та риси

характеру в структурі менталітету англійців, з одного боку, відповідають

східним культурам. Насамперед за схожими традиціями, ієрархією, любов’ю

до природи, конформізмом та консерватизмом. А з іншого боку -
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відтворюють західний спосіб життя, в якому наявні розважливість,

прагматизм, утилітаризм, індивідуалізм.

Вміння жартувати – чудова риса англійців. Життєстверджуючий гумор



допомагає їм у вирішенні складних проблем, попередженні агресії та

конфліктів, знятті стресу та багато іншого. Він сприяє позитивному

ставленню до світу і говорить про те, що, незважаючи на всі труднощі того,

що відбувається, людина була, є і буде
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РОЗДІЛ 3

ВИКОРИСТАННЯ ЛЕКСИЧНИХ ТА СТИЛІСТИЧНИХ

ЗАСОБІВ У АНГЛОМОВНИХ АНЕКДОТАХ

3.1. Особливості використання неологізмів

У кожній мові світу весь час з'являються абсолютно нові лексичні

одиниці, що функціонують для номінації нещодавно створених речей та

предметів. Їх поява зумовлюється екстралінгвістичними факторами, як для

прикладу, постійний невпинний суспільний розвиток, науки та техніки,

утворення нових реалій, що вимагають певного мовного вираження, і

цілковито потреб мови. Такі лексичні одиниці називаються неологізмами.

Процес їх появи характеризується невпинністю та систематичністю,

присутній в абсолютно всіх сферах суспільства і технологій, тому це

дослідження є актуальним в даний час [55, c. 27].

Багато слів вже соціалізовані в сучасному суспільстві, деякі пройшли

також й етап мовної лексикалізації. В США та Великобританії, переважна

кількість неологізмів, які є зафіксованими у словниках, не рахуються

мовними носіями як сучасні. Ці слова позбулися, за деякий проміжок часу,

конотацію новизни, тому що вже досить довгий проміжок часу функціонують

мовній системі носіїв. Однак мовознавці відносять дану лексику до нової,

оскільки ці слова утворились в англійській мові на протязі декількох останніх

років. В плані історичного розвитку людства це дуже короткий проміжок

часу. Також дані лексичні одиниці ще не позбулася своєї актуальності і

новизни в гносеологічному плані [56, c. 16].



Що ж до визначення самого терміну «неологізм», то під цим поняттям

слід розуміти нове слово або стійке словосполучення, що нещодавно

з’явилося у мові. Неологізми виникають як назва певних явищ чи предметів

що лише утворюються у процесі мови, а також як нова назва вже існуючого

явища чи предмету [54, c. 28].
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Причиною утворення таких лексичних одиниць є науково-технічний

розвиток, та прогрес суспільства в цілому: виникнення економічних і

соціальних реалій, стрімкий зріст рівня техніки і науки, успіхи у культурній

сфері. Головною відмінністю неологізму є абсолютна новизна цієї лексичної

одиниці для значної кількості носіїв. Лексична одиниця є неологізмом дуже

недовго проміжок часу. Щойно лексична одиниця починає активно

вживатися, вона втрачає всі риси сучасності і новизни, плавно починають

відноситись до загальновживаних [54, c. 28].

Виникають неологізми і на базі вже наявного в мові матеріалу, за

усталеними словотворчими моделями, тобто стосовно вже існуючої в мові

системи засобів і способів словотворення. Неологізми не порушують

усталеної в мові традиції і не породжують різких змін, так що навіть люди

різних поколінь можуть розуміти один одного.

Отже, визначимо такі основні ознаки неологізмів:

✔ Виникли і поширилися у суспільстві здебільшого через

комунікативні потреби;

✔ Увійшли до списку загальновживаної лексики;

✔ Після актуалізації прийняті як мовна норма;

✔ Згодом лексично збережені у словниках;

✔ Сприймаються як нові більшістю мовців.

Основуючись на цьому можна дійти висновку, що поняття неологізму

не є статичним, воно постійно змінюється, має процесуально-динамічну

природу. Лексична одиниця відноситься до неологізмів до тих пір, поки носії

мови відчувають новизну у значенні. На матеріалі анекдотів ми знайшли такі



приклади вживання неологізмів:

Q: How does Albus get into Hogwarts?

A: Through the Dumble-door.

В цьому прикладі анекдот будується на неологізмі Dumble-door,

утворений від власного імені Dumbledoor на основі книги «Гаррі Поттер»
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Дж.Роулінг. Основа жарту базується на імені, яке дослівно можна перекласти

як «двері».

Q: Why is Peter Pan always flying?

A: Because he neverlands.

В цьому прикладі анекдот будується на неологізмі neverlands,

пов'язаний своїм утворенням від назви вигаданої країни Neverland на

матеріалі мультфільму «Пітер Пен». Основа анекдоту в багатозначності слова

Neverland, це і назва країни, де проживає Пітер Пен, але в дослівному

перекладі означає « ніколи не приземляється».

Q: What do computers eat for a snack?

A: Microchips!

В цьому прикладі анекдот будується на неологізмі Microchips. Основа

анекдоту в багатозначності слова Microchips, яке є технічним неологізмом та

дослівно перекладається як «мікрочіпс».

named my hard drive "dat ass," so once a month my computer asks if I want

to "back dat ass up."

В цьому прикладі анекдот будується на комп’ютерних неологізмах: dat

ass, hard drive Зз технологічної сфери.

Q: What did the spider do on the computer?

A: Made a website!

В цьому прикладі анекдот будується на комп’ютерному неологізмі

website.

Me: Siri, where is the best place to hide a body?

Siri: The second page of a Google search.



В цьому прикладі анекдот будується на комп’ютерному неологізмі

Google search.

Q: Why shouldn't Facebook have paid $1 billion dollars for Instagram? A:

They could've downloaded it for free!

У цьому прикладі анекдот будується на неологізмах назвах програм

Facebook та Instagram.В
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Yo mamma is so fat that when she sat on a laptop, the hardware turned into

software!

У цьому прикладі анекдот будується на комп’ютерних неологізмах

hardware , software, laptop.

Yo momma is so fat, when she sat on an iPod, she made the iPad! У цьому

прикладі анекдот будується на комп’ютерних неологізмах iPod, iPad.

Your momma is so stupid she put airbags on her computer in case it

crashed У цьому прикладі анекдот будується на неологізі airbags.

Yo momma so fat when she registered for MySpace there was no space left.

У цьому прикладі анекдот будується на комп’ютерному неологізмі MySpace

Q: Why shouldn't you make fun of a paleontologist? A: Because you will get

Jurasskicked.

У цьому прикладі анекдот будується на неологізмі зі сфери

палеонтології Jurasskicked.

Неологізми виникають з потреб суспільства в найменуванні нових

речей і явищ. Виходячи з цього факту, традиційно основною функцією

неологізмів лінгвісти вважали номінативну функцію. Незважаючи на те, що

дана функція є первинною, аналіз практичного матеріалу анекдотів свідчить

про те, що в мовної діяльності неологізм може виконувати і ряд інших

функцій:

- експресивну;

- оцінну;

- стилістичну;



- когерентну;

- прагматичну [53, c. 158].
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3.2. Особливості використання професіоналізмів

У будь-якому типі дискурса можна виділити характерні синтаксичні та

лексичні особливості. Такі особливості є і в анекдотах. Професіоналізм –

різновид лексики соціально обмеженою сфери вживання. Це слова і

словосполучення, що відображають особливості будь-якого виду діяльності

(професії); так, наприклад, говорять про специфічну мову лікарів. Як і

жаргон, професіоналізми – лексика корпоративна, по ній дізнаються про

«своїх».

Але на відміну від жаргонної професійна лексика стилістично

нейтральна. Спеціальна лексика проникає і в мову, що абсолютно неминуче,

так як вузькоспеціальні слова цілком можуть ставати загальновживаними з

об’єктивних причин. Сюди відносяться і популяризація наукових знань, і

підвищення рівня культури людей, і доступність до сучасних комунікаційних

технологій.

Повсякденна мова і професійна лексика мають загальну словотворчу

основу, тому може відбуватися і зворотний цикл: вже відоме поняття  отримує

нове значення, яке має вузьку спеціалізацію. Професіоналізм в мові і

персонажів анекдота часто мотивовані темою твору або його частини [10, c.

164].

Для анекдотів вживання спеціальних слів відбувається з однаковими

функціями:

- інформаційна;

- комунікативна (не тільки спілкування герой-герой, а й читач-автор); -

економія мовних зусиль - професіоналізм завжди пояснює коротше  терміну;

- когнітивна, що формує пізнавальний інтерес [10, c. 165].

Професійні слова об’єднуються не тільки за наявністю емоційної



оцінки до предмета або його назвою, а й по можливості взаємодіяти між

собою. Це стосується семантичних відносин: синонімічно, омонімічність,
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багатозначність, метафоричність. У зв’язку з цим можна виділити наступні

групи:

- cлова, які містять еквівалент загальновживаної лексики. Їх значення

можна знайти, відкривши тлумачний словник.

The energizer bunny was arrested on a charge of battery.

Термінологічні синоніми. У різних сферах професіоналізм означає одне

й те саме.

1The NSA: a government organization that actually listens to you!

2Q: What computer sings the best?

A: A Dell.

- Багатозначні слова.

A worldwide survey was conducted by the UN. The only question asked was:

"Would you please give your honest opinion about solutions to the food shortage in

the rest of the world?" The survey was a huge failure. In Africa they didn't know

what "food" meant. In Eastern Europe they didn't know what "honest" meant. In

Western Europe they didn't know what "shortage" meant. In China they didn't

know what "opinion" meant. In the Middle East they didn't know what "solution"

meant. In South America they didn't know what "please" meant. And in the USA

they didn't know what "the rest of the world" meant.

Bill Gates walked into an APPLE store and farted but it was APPLE'S fault

that they had no WINDOWS.

В цьому прикладі анекдот будується на багатозначності слова APPLE

та WINDOWS. APPLE – відома марка виробництва технологій, WINDOWS –

пряме значення вікно та комп’ютерна програма.

За темами вживання професіоналізмів найбільше прикладів ми знайши

в таких групах як:

Наука й техніка:



Q: Why can't you trust an atom?

A: Because they make up everything.
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В цьому прикладі вживається термін атом. Основа анекдоту будується

на його визначенні.

Just read a book about Helium. It was so good that I can't put it

down. В цьому прикладі вживається професіоналізм Helium.

Want to hear a Potassium joke?

В цьому прикладі вживається професіоналізм Potassium.

Molecule 1: I just lost an electron.

Molecule 2: Are you sure?

Molecule 1: I’m positive.

В цьому прикладі вживається професіоналізм electron. Жарт будується

на знаннях фізики.

A photon walks into a hotel. The desk clerk says, "Welcome to our hotel.

Can we help you with your luggage?" The photon says, "No thanks, I'm traveling

light."

В цьому прикладі вживається професіоналізм photon. Жарт будується

на знаннях фізики.

Q: Why are Helium, Curium, and Barium the medical elements? A:

Because if you can't heal-ium or cure-ium, you bury-um.

В цьому прикладі вживається професіоналізми Helium, Curium, and

Barium (назви хімічних елементів). Жарт будується на знаннях хімії . Q: Why

do centipedes have 100 legs?

A: So they can walk.

В цьому прикладі вживається професіоналізм centipedes . Жарт

будується на знаннях палеонтології .

Програмування:

Q: How easy is it to count in binary?

A: It’s as easy as 01 10 11.



В цьому прикладі вживається професіоналізм binary і анекдот будується

на професійних знаннях програмістів.

Політика:
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If con is the opposite of pro, then is Congress the opposite of progress?

Кожна професія має ряд слів, словосполучень, виразів, які містять  дуже

яскраву експресію. Це, як правило, неофіційні синоніми певних  термінів.

Використовуються вони виключно в усному мовленні при  спілкуванні

фахівців і називаються "професійними жаргонізмами".  Специфіка цієї

лексики робить мову незрозумілою для людини стороннього,  що знаходиться

поза даної сфери діяльності.

3.3 Особливості використання інших лексичних та стилістичних

засобів

Мова анекдотів займає особливе місце в системі функціональних

різновидів мови. На основі лексики формуються образні засоби мови: тропи і

стилістичні фігури. Всі ці засоби можуть бути вжиті в будь-якому іншому

стилі. Важливим є те, що в анекдоті вони виконують естетичну функцію.

Тропи – це слова і словосполучення, вжиті в переносному значенні  [10,

c. 686]. Завдяки цьому у слова з’являється другий план, образна  перспектива.

До тропів відносяться епітет, метафора, метонімія, образне  порівняння та

інші.

Найбільш популярними тропами, який використовується в анекдотах є

порівняння та гіперола:

Yo mamma is so old she knew Burger King when he was a prince. В цьому

прикладі використано гіперболу та порівняння so old та метафора she knew

Burger King when he was a prince.

Yo mama so ugly the Terminator said, "I won't be back.

В цьому прикладі використано гіпербола so ugly та порівняння the



Terminator said, "I won't be back.

Yo momma's so fat, the Hogwarts Sorting Hat put her in all 4 houses! В

цьому прикладі використано гіпербола so fat, та метафора the Hogwarts

Sorting Hat put her in all 4 houses!
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Yo momma so stupid she thought Bruno Mars was a planet

В цьому прикладі використано гіпербола та порівняння Yo momma so

stupid, та метафора : she thought Bruno Mars was a planet

Yo mama so ugly she's the reason Sonic runs fast.

В цьому прикладі використано гіпербола та порівняння Yo mama so

ugly, та метафора she's the reason Sonic runs fast.

Ще один приклад порівняння, завдяки якому досягається комічний

ефект:

Her eyes were like limpid pools, only they had forgotten to put in any pH

cleanser

Q. Why are conspiracy theories are like moon landings? A. Because they're

all fake.

В цьому прикладі використано порівняння like moon landings, та

гіперболізований епітет they're all fake

Розглянемо ще один приклад порівняння:

You have so many gaps in your teeth, it looks like your tongue is in

jail. А в цьому прикладі порівняння гіперболізовано:

You are as strong as an ox and almost as intelligent.

Вважаємо порівняння гіперболізованим, адже є перебільшення у тому,

аби порівнювати людину за силою з биком (strong as an ox) та з ним же за

розумом (as intelligent).

Dear NASA, Your mom thought I was big enough. – Pluto

В цьому прикладі використаний гіперболізований епітет was big

enough.

Man: I want to give myself to you.



Woman: Sorry, I don't accept cheap gifts.

У цьому прикладі є метафора. Гумор заснована на асоціації me (myself)

– cheap gifts.

Q: Why shouldn't you give Elsa a balloon?

A: Because she'll let it go!
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В цьому прикладі використана метафора she'll let it go!

Q: Why did Captain Kirk go in to the ladies room?

A: Because he wanted to go where no man had gone before.

В цьому прикладі використана метафора Because he wanted to go where

no man had gone before.

Q: What do you call the space between Kim Kardashian's breasts and butt

cheeks?

A: Silicon Valley.

В цьому прикладі використана метафора Silicon Valley.

What does an air conditioner have in common with a computer? They both

lose efficiency as soon as you open windows.

Наступний приклад демонструє епітет, ускладнений порівнянням. She

had a deep, throaty, genuine laugh, like that sound a dog makes just before it

throws up

У наступному прикладі комічний ефект досягається використанням

ускладненої порівнянням метафори:

He was deeply in love. When she spoke, he thought he heard bells, as if she

were a garbage truck backing up

Гра слів дуже часто використовується в анекдотах для створення

жартівливого ефекту:

A teacher asked her students to use the word "beans" in a sentence.

"My father grows beans," said one girl.

"My mother cooks beans," said a boy.

A third student spoke up, "We are all human beans."



В цьому прикладі анекдот будується на грі слів beans (боби) та human

beans (людські істоти), які в англійській мові мають схоже звучання. Q: Did

you hear about the kidnapping at school? A: It's okay. He woke up.
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В цьому прикладі анекдот будується на грі слів kidnapping ( викрадення

людини), яке в англійській мові мають схоже звучання kid nap (дитячий сон).

Q: How do you count cows?

A: With a cowculator

В цьому прикладі анекдот будується на грі слів cowculator, яке в

англійській мові мають схоже звучання calculator.

Q: How do astronomers organize a party?

A: They planet.

В цьому прикладі анекдот будується на грі слів planet (дослівно

планета), яке в англійській мові мають схоже звучання plan it (планувати). Q:

Why does Humpty Dumpty love autumn?

A: Because Humpty Dumpty had a great fall.

В цьому прикладі анекдот будується на грі слів great fall. (дослівно

осінь), яке в англійській мові мають схоже звучання great fail (величезна

поразка).

A teacher asked her students to use the word "beans" in a sentence. "My

father grows beans," said one girl. "My mother cooks beans," said a boy. A third

student spoke up, "We are all human beans.".

У цьому випадку використано гру слів за фонетичним співзвучанням

beans та beings (людські боби – людські створіння).

Розглянемо ще один приклад гри слів:

Q: What do computers eat for a snack?

A: Microchips!

Гра слів побудована на вживанні омоніму від слова chips «чіпси» у

значенні «чіпи». Без знання мови за перекладом цей жарт зрозуміти



неможливо. За схожим принципом функціонує гумор у наступному прикладі:

Did you hear about the guy whose whole left side was cut off? He's all right

now.
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Right вжито в значенні «правий», але не зрозуміло, правий за

місцезнаходженням, чи має рацію. Left у попередньому реченні підсилює

комічний ефект.

Часто комічний ефект при грі слів досягається завдяки багатозначності

слів.

A: Why does your nose run?

B: Because it can't walk.

Run означає не тільки бігти, а й текти, якщо говорити про ніс. У цьому

анекдоті жарт побудовано саме на використанні двох значень. Q: What is the

tallest building in the entire world?

A: The library, because it has so many stories.

Гра слов заснована на співзвучності слів stores та stories, що провокує

комічний ефект.

Отже, епітети, гіперболи, метафори, порівняння, що використовуються

в англійських анекдотах допомагають створити яскраві, неповторні образи,

передати особливості поведінки героїв, їх психічний і емоційний стан. У

діаграмі відображено співвідношення різних тропів у проаналізованих

анекдотах.

Діаграма 3.3.1

Кількість прикладів вживання різних тропів в
анекдотах
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Кількість прикладів
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Таким чином, можемо зробити висновок, що найчастотнішими за

вживанням тропи – це метафора, гра слів, а також гіпербола. Рідше

вживається порівняння. Епітет є найменш вживанішим тропом.
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ВИСНОВКИ

У ході нашої роботи ми досягли поставленої мети, а саме розглянули лексичні

й стилістичні особливості англійського анекдоту. Ми описали  метафору

епітет, гіперболу, порівняння в англійській мові; дослідили поняття

«анекдот»; дали характеристику жанрових особливостей анекдоту як виду

тексту; вивчили класифікації англійських анекдотів; виявили функціональну

спрямованість англійських анекдотів; проаналізували особливості інших

лексичних та стилістичних засобів анекдотів. І дійшли таких висновків, що:

Метафора вважається найуживанішим тропом і настільки характерна

для мови, що саме це слово іноді вживається як синонім образності мови, як

вказівку на те, що слова діють тут не в прямому, а в переносному значенні.

Епітет – слово або цілий вираз, який, завдяки своїй структурі і

особливої функції в тексті, набуває деяке нове значення або смисловий

відтінок, надає слову (вислову) барвистості, насиченості.

Гіпербола – ще один стилістичний прийом, який має функцію

інтенсифікації одного з властивостей об’єкта шляхом навмисного

перебільшення цієї властивості, що з точки зору реальних можливостей

видається сумнівним або неймовірним. Цей троп може використовуватися

для створення гумористичного або іронічного ефекту, а також для більш

яскравою характеристики людини або предмета

Порівняння як стилістичний прийом – це зіставлення двох предметів,



що належать різним класах, з метою посилення якоїсь риси одного з них.

Гумор має ціннісні характеристики і пов’язаний з ключовими  життєвими

орієнтирами. Важливо відзначити, що при міжкультурному  спілкуванні

потрібно використовувати гумор. Він поєднує в собі всі нюанси і  особливості

менталітету народу. Гумору властивий також і національний  колорит.
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Анекдот є гумористичним текстом малої форми, що змінює стан

реципієнта зі звичайного в стан «ігрової активності», інакше сприйняття

комізму було б неповним.

Розмовний текст комічного змісту являє собою складну структуру при

розгляді його в сфері емоціонально-смислового стану. Таким  особливим

видом тексту і є анекдот, оскільки текст являє собою будь-який короткий

вислів. Слід виділити анекдоти-монологи та анекдоти-діалоги. Анекдот як

жанр гумористичного спілкування будується на абсурді.  Абсурдність,

безглуздість, невідповідність є ознакою особливої ситуації,  коли щось

суперечить здоровому глузду, всьому життєвого досвіду, логіці,  але при

цьому допускається, що має місце в реальності.

Функції гумору в культурі, суспільстві та особистому регулюванні

можуть бути різними, але завжди підпорядкованими до мети розвитку. Тобто

гумор – це засіб для розвитку культури, суспільства та особистості.

Гумор – це відступ від реальності за допомогою гри в уявну ситуацію. У

рамках гри у гумору є дві функції, які реалізуються одночасно: з  одного боку,

роль відтворюється, з іншого боку, поведінка контролюється. Неологізми,

професіоналізми, епітети, гіперболи, метафори, порівняння, що

використовуються в англійських анекдотах допомагають створити яскраві,

неповторні образи, передати особливості поведінки героїв, їх психічний і

емоційний стан.

Проведений аналіз демонструє, що найбільш частотними тропами є

метафора та гіпербола. З лексичної точки зору (ми аналізували неологізми та

професіоналізми) частотність вживання є однаковою.
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