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У сучасній українській мові існує цілий ряд звукових комплексів для передачі сміху, його 
тембрових ознак  і семантичних відтінків: ха, ха-ха, хе, хе-хе, хі, хі-хі, га-га, ге-ге, гі-гі, ги, ги-
ги, хо-хо, кха, кхи, іх, і-хи-хи-х, напр.: «Оце пекло?! Ха-ха! Оце — тортури?! Хо-хо! Оце 
пекельні муки?! Хе-хе! Реготалися вони страшно!» (Остап Вишня); «Антон Антонович 
нескоро вибіг на ґанок, кумедно, мов припрошуючи до танцю, вклонився і дмухнув у рогач 
єдине слово: — Просю! — Хі-хі-хі, — засміявся Меркурій Юхимович. — Га-га-га, — 
відповів Антон Антонович і покотив це ґелґотіння поперед себе в покої» (М. Стельмах). 

Ці комплекси можна розподілити на дві групи: одна виражає «сміх рефлекторний, 
сміх як прояв першої сигнальної системи», друга передає «сміх як засіб вираження якихось 
настроїв чи переживань» 1. 

Перша група — це звуконаслідування, які виражають безпосередню, природну 
реакцію мовця чи співрозмовника на смішне в дійсності, напр.: «А-ха-ха-ха-ха! Гик-гик-гик! 
Бгу-бгу-бгу! — сміявся навіть Павло, викидаючи з грудей важкий, як вальку глини, сміх» 
(Г. Тютюнник); «— Гірко! — Покажи, як інженери цілуються! — Ха-ха-ха! — І-і-ги-ги!» 
(Григір Тютюнник). 

Значне ширше відображена за допомогою названих звукових комплексів друга група, 
що виражає сміх як осмислену і усвідомлену реакцію мовця (персонажа, ліричного героя чи 
автора), його ставлення до особи, факту чи явища дійсності, оцінку й волю, його естетичні 
смаки і, зрештою, соціально-політичну позицію. Такі комплекси належать до емоційних 
вигуків. Іноді вони в тексті лише відбивають ставлення мовця до предмета мовлення, напр.: 
«Стережете панське добро? Ха-ха! Пильнуйте, пильнуйте, щоб не пропало» 
(М. Коцюбинський); «Філософія? Ха-ха. Це не для мене» (Г. Тютюнник); «Коли я прожогом 
вискакую на вулицю, з-за сусіднього тину чую лукаве і в’їдливе «гі» (М. Стельмах); «—Хи! 
Панночка в свиті, — не раз пробував дошкуляти їй Данько» (О. Гончар). 

У М. Коцюбинського переважно звучить сміх іронічний, осуджуючий, саркастичний. 
Найвищою мірою це виявляється в новелі «Сміх»: «І раптом сміх той прорвався. «—Ха-ха!... 
Б’ють і нехай б’ють... Ха-ха-ха!.. Бо годі тобі панувати... ха-ха-ха!»; «Ха-ха-ха!.. а-ха-ха!.. — 
Вона не могла здержати сміху, непереможного, п’яного, що клекотів у грудях і лиш, як піну, 
викидав окремі слова: — Ха-ха-ха!.. всіх... викоренити... ха-ха-ха!.. Щоб і на весілля... всіх!., 
а-ха-ха!.. — вона аж хлипала». 

Широко представлено у мові художньої літератури відтворення реакції сміху 
(звуконаслідування) і одночасне виявлення емоцій та почуттів з приводу мовленого, як це є і 
в усному мовленні. Сміх, спрямований на конкретну причину, і є показником ставлення 
мовця до неї, напр.: «— От би тобі, Хомо, в королівській кареті... Ха-ха-ха...» (О. Гончар); «І 
в реготи, і в реготи: і з того, що в Юхима, крім хирлявої яблуньки, нічого більше не росте 
(скільки не садив — вимокає), і з того, що сіно в нього родить, і з добрих буряків, і з риби. 
Юхим на тебе зобиджено кліпає підсмаленими коло горна рудими віями, встає од гурту і, 
згорбившись, іде до кузні, а вслід йому: —Га-га-га! Ках-ках-ках! Щоб знав, як 
винашуватись... Ото щоб знав!» (Г. Тютюнник). 

Є кілька варіантів писемної передачі звукового вияву сміху. Звуковий комплекс ха, 
часто з його подвійною, а то й потрійною редуплікацією, передає сміх відкритий, широкий, 
голосний: «— Ха-ха-ха! — зайшовсь Микита» (І. Франко); «— А, Кармен, Ха-ха-ха! — 
зареготав Коклен» (М. Рильський). Звукові комплекси га, ге, гі в редуплікованих видах 
передають сміх гортанний, дзвінкий: «Розмовляли про те, як будемо колись культуру на села 
переносити. — Ге-ге! — сміявся Андрій. — Пустіть-но мене тільки туди, а я тую культуру на 
плечах, в кропив’яному мішку додому притербічу» (С. Васильченко). 

Окремі фонематичні варіанти, передаючи артикуляційно-акустичні особливості 
сміху, іноді сприймаються як виразники вдаваного чи характеристичного сміху. Так, 
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звуковими комплексами ги, хи часто передається наївний, безпосередній, дитячий сміх: « — 
То як же ти скажеш, Василю? — вдавався вже до його батька. — Тебе будемо женити, чи, 
може, пождемо, поки Петро школу скінчить? — Ги!., засміявся Василько, соромливо 
закриваючись рукавом» (С. Васильченко); « — А що! Мені купили чобітки, а не тобі. Ги-ги, 
— вихвалявся Федот, показуючи жовті зуби» (Г. Тютюнник). 

Звуковий комплекс хе в редуплікованих формах хе-хе, хе-хе-хе передає сміх тихий, а 
здебільшого вимушений або вдаваний, нарочитий, напр.: «— Оце вигадав! Щоб жінка та 
чоловіка била... Зроду такого не було... хе-хе-хе, — непевно якось засміявся Іван, немов хотів 
підбадьорити себе» (М. Коцюбинський). 

У мові художньої літератури вигук хе закріпився як засіб мовної характеристики 
негативних персонажів. Ним передається не сміх, а смішок людей боязких, лицемірних, 
хитрих, підступних і підлих, напр.: «Хе, — говорить Лис зрадливий, — Хто занадто 
боязливий, Хай такий покине труд!» (І. Франко); «Мабуть, як служив у мене, не таку 
мордочку носив. Хе-хе-хе!.. А то ж усе через учення те» (А. Головко). У романі Олекси 
Десняка «Десну перейшли батальйони» подано образ сільського куркуля Маргели. 
Зовнішності його («високий, чорний, з довгим чубом, намащеним оливою, з маленькими 
масними очицями, Маргела був схожий на старого лиса») відповідає й мовлення. Воно 
пересипане хитруватим смішком: «— Правди?.. Хе-хе-хе!.. Ти їв її зроду? Хе-хе-хе!.. — Масні 
оченята Маргели прудко забігали в орбітах»; «— Хе-хе-хе, цей не пропаде... — тоненько 
сміявся Маргела»; «— Хе-хе-хе, дипломат, Федір Трохимович, дипломат! — чадив люлькою 
перед своїм носом Маргела»; « — Характер у вас кріпкий, Лукашу Пимоновичу, 
характерець!.. Хе-хе-хе! — пихнув люлькою Маргела». 

Звуковий комплекс хе трапляється і в омонімічних модифікаціях, що передають інші 
реакції мовця, його фізичний чи психічний стан, оцінку оточуючого, ставлення до нього, 
напр.: «Хе, от вже й втомився» (М. Коцюбинський); «Хе, який ти цікавий! — дивується 
чоловік, він оглядається, а по всьому його виду й очах проходять засторога й таємничість» 
(М. Стельмах); «—Я піду в ліс, викопаю грушу і посаджу її на вашому городі. — Хе! — 
оторопів дядько Володимир і так засовав-ся на ослоні, наче він почав горіти» (М. Стельмах); 
«Натоптаний м’ясом, здоров’ям і підозріливістю, щелепастий дядечко статечно 
поздоровкався, оглянув наші статки, що настовбурчились на току, і невиразно сказав:— Хе!» 
(М. Стельмах); «Хе-хе! — блиснув золотим зубом Гнат. — Тебе як послухати — на два роки 
тяганини вистачить» (Г. Тютюнник). 
 


