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ВЗАЄМОДІЇ 
 
Усна форма побутування мови — найцікавіша з погляду дослідження процесів сприймання. 
Адже саме вона відбиває особливий тип мислення, добір вербальних і невербальних 
елементів. Живе усне спілкування у «застиглому» вигляді з покоління в покоління 
передасться у вигляді притч, анекдотів, жартів і якнайкраще відбиває не тільки звичну для 
певної лінгвокультурної спільноти мовну практику, а й набутий нею соціальний та 
культурний досвід. Анекдот є тим феноменом культури, з якого ми дізнаємося про 
пріоритети, смаки і вподобання народу, про його ставлення до життя і до представників 
інших націй. 

З одного боку, анекдот функціонує як зафіксований у літературному дискурсі жанр. З 
іншого боку, він ніби «вирваний» із контексту усного спілкування. Анекдот може 
розглядатися як завершений комунікативний акт, як певна узагальнена схема, у межах якої 
можна аналізувати будь-яке спілкування. З жанрами літературного дискурсу його єднає 
формальність, хоч і варіативна (декілька учасників, мовленнєва/не мовленнєва дія з 
комунікативною метою, за якою ймовірна відповідна (очікувана чи ні) вербальна/ 
невербальна реакція адресата, обов’язково несподіване, дотепне завершення). Але важливо 
пам’ятати, що анекдот — найяскравіший взірець усно-розмовного побутування з усіма його 
особливостями: спонтанністю, імпровізованістю, експресивністю, пара-лінгвістичними 
засобами. А оскільки єдиним виправданням існування анекдоту є його завдання викликати 
сміх (хоча б усмішку) адресата або змусити його згадати аналогічний епізод із особистого 
досвіду, спробуймо з’ясувати, як досягається необхідна адекватна реакція. 

Спільність історичного досвіду народів, тісні сусідські стосунки українців і росіян 
зумовили витворення цілого арсеналу анекдотів, які відбивають різні аспекти 
міжнаціональної взаємодії та акцентують на етнічних особливостях. Поряд із жартами 
радянського минулого, в яких головним героєм є чукча або ж молдованин, досить поширені 
анекдоти, які висміюють «інших» — українців та росіян, залежно від адресанта. І якщо з 
фінів та естонців насміхаються через їхню повільність та недоумкуватість, з ірландців — 
через жадібність тощо, то в анекдотах про українців визначальним є мовний фактор. І це не 
дивно, адже словники радянського часу здебільшого уміщували лексику, за фонемним 
оформленням і ядерним значенням максимально наближену до російської, тим самим 
укріплюючи у свідомості мовців думку про майже повну ідентичність споріднених мов. Ось 
чому самобутність української мови була для росіян приводом для глузування з українців, і 
навпаки, автентична російська лексика та просодика сприймалася як джерело смішного з 
погляду українців. Російські дослідники анекдоту зазначають: «Найбільш «злі» анекдоти про 
українців, хоча росіяни і українці близькі за культурою і мовою. Мабуть, споріднене, але не 
тотожне дратує більше, ніж зовсім чуже і несхоже» (див. Шмелева Е., Шмелев 
А. «Инородцы» в русских анекдотах // Московские новости, 1996, №11). 

Після проголошення Україною незалежності активізувалося мовне питання. Політична 
заангажованість громадян була перенесена і в мовну сферу. Зокрема, дві мови були 
поставлені носіями по різні боки барикад, підкреслювалася їх «незрозумілість» для обох 
сторін. Скептицизм прихильників «союзного єднання» стосовно існування української 
держави з національним ідентифікатором — мовою знайшов відображення в анекдотах того 
часу: Объявление на одесском пляже: «Граждане утопающие! Так как отныне 
государственным языком у нас назначен украинский, то крики и вопли на всех других языках 
рассматриваться не будут!». 

У таких текстах наголошується не лише на інакшості української мови як мови окремої 
держави, а й усього позамовного світу: Российско-украинская граница. Два дерева, одно с 
той стороны, другое с этой. На деревьях сидят две кукушки. Русская кукует, другая сидит 



молча. Русская спрашивает: «А чего это ты, соседушка, не кукуешь, кукушка ведь!?» 
Ответ: «А я тэпэр незалежна зозуля, а «зо-зу» у мэнэ не получается». 

Цікавим є також дослідження ситуацій неочікуваного завершення акту комунікації, 
збою у спілкуванні лінгвістичного та нелінгвістичного характеру, коли практичні та 
стратегічні наміри мовця залишаються нереалізованими. Саме комунікативні невдачі, які у 
вербальному спілкуванні супроводжуються «емоційними проблемами» — образою, радістю, 
роздратуванням — ми розглядаємо як джерело смішного в анекдоті, як механізм, завдяки 
якому анекдот «спрацьовує». Цей аспект мовної діяльності висвітлено у роботах 
Б. Ю. Городецького, Скотта Дж. Грехема, О. П. Єрмакової, Є. А. Земської, С. Г. Ільєнка, 
Є. Є. Сілантьєва, М. Я. Лимарського, О. В. Кукушкіної, С. І. Виноградова та ін. 

Незнання української мови чи недостатня мовна компетенція російськомовних 
українців або етнічних росіян іноді стають причиною виникнення комунікативних невдач, 
дотепне завершення комунікації стає сюжетом анекдоту. Джерелом комічності в таких 
анекдотах є міжмовна омонімія — завдяки «схожості» української та російської мов 
співзвучним лексемам приписується значення, яке побутує в одній із мов. Скажімо, в 
російськомовній «Севастопольській газеті» (02.08.2002 p.), яка зорієнтована в основному на 
російськомовну аудиторію українського Криму, вміщено такий анекдот: 

— Кто самые воинственные люди на земле? 
— Финны. Ведь они даже спят с финками. 
— А кто самые жестокие? 
— Украинцы, потому как они, если хотят что узнать, не спрашивают, а сразу 

пытают. 
Збіг звукового оформлення міжмовної омонімічної пари (пытать (укр. ‘дізнаватися 

про щось шляхом тортур’) — питати (рос. спрашивать), а також наявність спільної семи 
(дія, спрямована на отримання інформації) були зауважені мовцями і стали основою для 
цього анекдоту. Водночас така мовна гра виявляє ставлення «авторів» анекдоту до українців. 

Схожість звучання також може бути джерелом непорозуміння між носіями різних мов. 
Комічне накладання смислів міжмовних паронімів є запорукою успіху таких жартів: 

Сытый голодного не раз имеет. 
*** 

1 вересня син «нового українця» приходить зі школи. 
— Більше у школу не піду. Вчителька заходить і говорить: «Добрий день, дітлахи!» 

Ми що, діти лохів? 
Комунікативна невдача може бути зумовлена також специфічним фонемним 

оформленням лексем, що видається незрозумілим носіям інших (зокрема, споріднених) мов. 
Скажімо, «акання» та «цекання» росіян завжди було приводом для глузування з боку 
українців, навіть російськомовних, і спричинило безліч жартів. Для прикладу згадаймо 
цілковито «український» анекдот з традиційним сюжетом «москаль-хохол»: 

Західна Україна. Роки Вітчизняної війни. У двері до вуйка стукає російський солдат: 
— Я раненый русский солдат. За мной гонятся немцы. Дайте [зайци]. 
За дверима лунають постріли. Російський солдат падає мертвий. Відчиняються двері. На 

порозі з’являється вуйко. Пригладжує вуса, запитуючи: 
— І де ти тут бачив зайці? 
У сучасній Україні сформувався такий тип міжкультурної комунікації, коли практично всі 

етнічні українці принаймні розуміють російську мову, а етнічні росіяни — громадяни України — 
українську. В такій ситуації до непорозуміння найчастіше призводять так звані «дискурсивні» 
помилки, зумовлені не незнанням системи мови, а неправильним використанням цієї системи 
внаслідок необізнаності з системою культурних норм і цінностей. Зважаючи на спільність 
матеріального та культурного досвіду кожного народу, його специфічний світогляд, можемо 
говорити про існування прецедентних феноменів («культурних предметів» — мовних кліше, 
текстів, висловів, імен, а ширше — стереотипних ситуацій), які відбивають національну 



специфіку. Неволодіння фоновими (прецедентними) знаннями одним із комунікантів спричиняє 
непорозуміння. Розгляньмо в цьому контексті розмову росіянина з українцем: 

Р.: На мою жизнь большое влияние имеет Нептун. Я по гороскопу Рыбы. 
У: А на мою Уран.  
Р: Ты Водолей? 
У: Нет, я проработал три года на ЧАЭС. 
 З огляду на реалії дійсності для української лінгвокультурної спільноти лексема «уран» (1) у 

давньогрецькій міфології бог неба; 2) сьома за віддаленням планета Сонячної системи, покровитель 
зодіакального знаку Водолія; 3) радіоактивний хімічний елемент) є прецедентним іменем, яке зумовлює 
зовсім інші асоціації, виконує функцію міфу (Чорнобильська трагедія), незнайомого для представника 
іншого соціуму (актуалізує друге значення). 

Отже, анекдот є своєрідним акумулятором національного соціально-культурного досвіду. Він у 
компактній формі актуалізує проблеми сучасності. Нездатність людей зрозуміти один одного набуває 
в анекдоті часом несподіваного тлумачення. В українських реаліях «анекдотичними» виявляються 
явища, які супроводжують міжмовну комунікацію бікультурного характеру, — ситуації 
непорозуміння між представниками української та російської лінгвокультурних спільнот. 
 


