
ОКСАНА ОЖИГОВА 
КАЛАМБУР ЯК СТИЛІСТИЧНИЙ ЗАСІБ У СУЧАСНІЙ ДРАМІ 
(НА МАТЕРІАЛІ П’ЄСИ В. ДІБРОВИ «ПОЕТИКА ЗАСТІЛЛЯ») 

 
«Каламбур (фр. Calembour ‘гра слів’) — стилістична (риторична) фігура, побудована на 
використанні багатозначності слова, випадкового збігу звучання слів для створення 
гумористичного, сатиричного ефекту, для словесного дотепу» (Українська мова. Короткий 
тлумачний словник лінгвістичних термінів / За ред. С. Я. Єрмоленко). У сучасній драмі 
автори звертаються до каламбуру, щоб відтворити живе спілкування учасників комунікації. 
Часом у репліці персонажа з’являється й сам термін каламбур, — як ось у п’єсі В. Діброви 
«Поетика застілля» (Кур’єр Кривбасу. — 1998, вересень): 

ТАНЯ. ...Наливай! (До Боба). А отам — хрін. У вас хрін їдять?.. РУСЛАН (подумки). 
Ні хріна не зрозумів він з мого анекдота!.. Але 

в оригіналі тут — каламбур. Гра слів... 
На жаль, анекдот залишився «поза кадром», тому важко оцінити його дотепність чи 

доречність. Читач (глядач) має сприйняти гру слів, побудовану на багатозначності фраземи із 
центром «хрін». Назва овочу, поширеного й популярного в Україні, тепер, на превеликий 
жаль, більше відома як частина лайливого вислову: старий хрін, хай йому хрін, хрін з ним, 
хрін його знає, хрін не взяв, до хріна, хрінові діти тощо. Репліка персонажа: «ні хріна» — 
це запозичення-калька з російської, часто вживана в розмовному мовленні у формі «ні 
хрена». У наведеному прикладі автор відповідно «українізував» російський лайливий 
вислів. 

У драмі В. Діброви натрапляємо і на каламбур із яскраво вираженим сатиричним 
забарвленням. 

ТАНЯ. Це — «олів’є». Традиційний наш салат. Хоча за походженням «олів’є» — 
слово французьке... А ще був такий актор англійський — Лоуренс Олів’є. У «Леді 
Гамільтон» він грав із Вів’єн Лі 

РУСЛАН (до Боба). У світі він відомий, головним чином, своїми шекспірівськими 
ролями... 

МАША. А я чула, що королева дала йому титул «сера»! 
РУСЛАН. Так, за салат. 
МАША. Хіба? 
ТАНЯ. Він нещодавно помер. 
РУСЛАН. Отруївся, сердега. 
Назва популярної останніми роками страви є тлом для створення каламбуру. 

Зауважимо, що й назва салату, й ім’я актора — то ознака часу, його прикмета. Виникають 
нові поняття, з’являються нові слова, а з ними й нові асоціації. До речі, подібні комічні 
ситуації виникають у конкретному середовищі: інтелігенції, бізнесменів тощо. Діалог 
відбувається між персонажами різного інтелектуального рівня, які намагаються довести 
один одному свою перевагу. На жаль, ця перевага більше виявляється у демонстрації не 
рівня освіти, професіоналізму, а, в першу чергу, міщанських смаків. 

МАША. А я більше люблю не з м’ясом, а саме з цими... ну, як їх?... 
СЕМКО. З омарами? 
МАША. Ні! Омари ми їли також. (До Боба). Пам’ятаєш, у тому валютному 

ресторані... 
Згадала! Гарячі собаки! (Підстрибує). Це у них зветься «гарячі собаки»! Bay!.. 
ВСІ. А! Сосіски! Так би й сказала! 
Гра слів, що виникає в цих репліках, побудована на дослівному перекладі з англійської 

hot dog. Крім того, hot dog — це не тільки сосиска, але й гаряча булка, салат, приправи. 
Тобто маємо факт неправильного розуміння мовцями справжнього змісту вислову. До речі, 
русизм сосіска, так само є характеристичною ознакою поширеного суржику. 

У драмі «Поетика застілля» однією з провідних тем є протиставлення двох світів: 



пострадянського та «цивілізованого» (як розуміємо, не на користь першого). У зв’язку з цим 
залучається такий мовний потенціал, який може викликати асоціації лише у людей, які не 
тільки досконало знають мову, але й за кожним окремим словом підсвідомо сприймають 
конкретний ряд значень. 

ЛЮДА. Бо є багато таких слів, які неможливо перекласти з вашої мови — на нашу... 
Навіть, якщо ми знайдемо в словничку точні відповідники... 
РУСЛАН. ...У вас і у нас слова — наче однакові, а їхні значення — геть різне. 
МАША. Наприклад? 
РУСЛАН. Наприклад, «газета»... 
Те, що ми називали «газетою», було насправді «правдою»... 
Не засіб інформації, а інструмент промивання мозку! 
Ще свіжі у пам’яті спогади про ті часи, коли назви двох газет «Правда» та «Известия» 

сприймалися як узагальнення до слова «преса». Справді, інформація, на перший погляд, була 
правдивою: ніяких пліток про урядовців, діячів культури, точний та детальний фактаж зі 
з’їздів, пленумів, зборів. Але політична заангажованість матеріалів, повна відсутність живої 
думки, цілеспрямований вплив на читача — все це уже не стільки ознака часу, скільки 
характеристика конкретної держави, конкретної системи. 

Характерні змістові асоціації виникають у персонажів і на грунті відомих 
соціалістичних гасел, споганів. Напр.: «РУСЛАН. «Електрифікація є комунізм мінус 
радянська влада». Хто це сказав? Я!». 

Вислів, відомий багатьом зі шкільних підручників історії, а також переінакшений у мові 
персонажа, сьогодні сприймається не інакше як каламбур. 

Взагалі стилістична фігура, пов’язана з грою слів, будується на різних асоціаціях: 
політичних, соціальних, наукових, побутових. Одна з реплік у діалозі доводить, що навіть на 
серйозні речі можна дивитися з гумором, лише трошки підключивши фантазію. 

РУСЛАН. ...От скажіть мені, що таке смерть! Добре, даю наводку. Якщо життя — це 
є спосіб існування білкових тіл, що тоді таке є смерть?.. Здаєтеся? Смерть — це спосіб 
існування жовткових тіл... 

Основою каламбуру є біологічна термінологія, яка шляхом переосмислення 
поширеного поняття набуває зовсім нового звучання Але цікавий ще й той факт, що в 
літературі жовтий колір теж асоціюється зі смертю. Навряд, щоб персонаж п’єси будував під 
час висловлювання складні схеми асоціативних рядів. Його монолог — то яскрава мовна 
характеристика героя, який повсякчас намагається виділитися з-поміж інших, демонструючи 
свою оригінальність. 

Можна навести приклад каламбуру, який з’являється в результаті злиття таких форм 
слова, які не можуть вступати в семантичні зв’язки. Це і породжує комічні ситуації при 
спілкуванні. 

ТАНЯ. Узвар — це такий компот, тільки різдвяний. 
ЛЮДА. Не зовсім. У компот ідуть будь-які фрукти. А в узвар — виключно 

сухофрукти! 
МАША. Яка йому різниця, сухі вони або мокрі! 
РУСЛАН. Не мокрі, а свіжі... 
ТАНЯ. Рецепт там дуже простий. Треба взяти дві — три жмені фруктів. Слив, груш 

або... 
РУСЛАН. Сухослив! Сухогруші Або... 
Утворені за аналогією форми сухосливи, сухогруші, сухояблука суперечать лексичній 

нормі, але в цитованій репліці все спрямоване на те, щоб пояснити іноземцеві українську 
побутову культуру. 

В останньому уривку маємо ще один мовний факт, пов’язаний із грою слів — творення 
антонімічної пари від слова, вжитого в переносному значенні: сухий — свіжий // сухий — 
мокрий. 

За таким протиставленням побудовано й інший приклад: греки, римляни — думки, 



підсвідомість, надсвідомість — чекати, ховатися — миші. Плутаючи греків та римлян при 
цитуванні фрази, персонаж та його співбесідники хизуються один перед одним своїм 
інтелектом. Кожний намагається видатися найрозумнішою людиною, а виходить навпаки. 

Остання частина ланцюжка цікава тим, що лексема миші є центром двох фразеологізмів: 
народно-розмовного (як миші у крупах) та наукового, книжного (доведено безліччю дослідів 
на мишах). 

Справді, жива бесіда не вимагає від мовців точного звіряння кожного слова. На жаль, 
останніми роками про будь-які правила грамотної мови взагалі забули. Унікальність сучасної 
драми полягає в тому, що, виводячи художні образи, автор іноді мимоволі вказує на наші з 
вами помилки. Як от, наприклад, неуважне ставлення до вживання займенників (у тексті: 
вони — греки, римляни, думки). Це спричиняється часто-густо до серйозних непорозумінь 
між тими, хто веде розмову. 

Звернімо увагу на діалог, де гра слів пов’язана із вживанням паронімів. 
ЛЮДА. Уявляєте, якщо він, справді, на нашому боці...  
РУСЛАН. ...З його можливостями!..  
ТАНЯ. І з фінансами! 
СЕМКО. Я б навіть сказав, блаженністю! В первісному, звісна річ, позитивному значенні! 
РУСЛАН. Не благенький, а блаженний! 
Слово благий (у цьому разі ще й емоційно забарвлене) має декілька значень: ‘слабий, 

поганий’; ‘старий’ (коли йдеться про речі). Блаженний — то святий, цнотливий. 
У контексті явище паронімії спричиняє комічний ефект. 
У сучасній мовотворчості продуктивним способом творення каламбуру є обігрування 

багатозначності слова. 
РУСЛАН. Треба сьогодні ж у нього щось стрільнути!.. Готівкою! Де ще знайдемо такого лопуха?  
МАША, Що він вам зробив поганого... 
РУСЛАН. Я сказав «лопух», тому що — це надзвичайно могутня, корисна... 
ЛЮДА. ...тінява... 

      ТАНЯ. Заможна й симпатична лікарська рослина! 
     СЕМКО. Та якби не відвар із корінців лопуха, я б давно ходив лисим... 

Справжній зміст слова визначають епітети: заможна й симпатична (лікарська рослина). 
Сучасне жаргонне значення лопух — «людина, яку легко обдурити». 

Іноді гру слів будують на алогізмах. Вдало використаний автором, такий епізод 
пожвавлює дію. 

РУСЛАН. Як це зветься, коли видають бажане за дійсне? ТАНЯ. Сверблячка! 
Каламбур може виникати й при збігові звучання, до того ж емоційно забарвлених 

елементів. 
ЛЮДА. Як ти міг з нею прожити стільки років?! У неї ж не морда, а... 
РУСЛАН. Заварив кашу й усунувся! А ви мордуйтеся зі своїм примітивним гумором! 
Отже, в сучасній драмі помітні виразні тенденції відтворення розмовного зниженого, 

жаргонного мовлення. Досить часто вживаною стилістичною фігурою є каламбур як 
характеристика персонажів, а також як лексична ознака певного часу, епохи, соціуму. 
Будується він переважно на багатозначності слів, обігруванні їх прямого та переносного 
значень, результатом чого є явища паронімії, алогізму та нехарактерного поєднання лексеми 
з іншими словами. Каламбури в сучасних драмах — авторське сприйняття зниженого 
розмовного слова як характерної ознаки часу. 


