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ДИСКУСІЙНІ ПРОБЛЕМИ  

У ПАРАДИГМІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГРИ СЛІВ 
 
Даний аналіз логічно розпочати із застереження, проте не для 

того, щоб зменшити інтерес читацької аудиторії до об’єкту вивчення, 
а, скоріше, із метою чіткого визначення очікувань, які відбиваються 
на специфіці прочитання будь-якого тексту. 

Ця стаття є, радше, “декларацією про наміри”, як то кажуть су-
часні політики, ніби граючи у піддавки, а тим просто знімаючи із себе 
відповідальність за сказане. У даному разі йдеться виключно про від-
сутність спеціального аналізу конкретних текстів, отже про очевид-
ний брак емпіризму, а відповідно, і про “загальний” характер сформу-
льованих положень. 

Каламбур, гра слів, чи то “гра словами” у термінах А.М. Гвоз-
дьова,1 цілком слушно відноситься більшістю дослідників до одного з 
найскладніших лінгвістичних феноменів, що позначається на його 
“проблематичності” як для стилістики (загальної і стилістики окре-
мих мов), так і для теорії, а також, безумовно, практики перекладу 
(див. наприклад В.С. Виноградов,2 М.П Брандес,3 О.Н. Гвоздьов,4 І.Р. 
Гальперін,5 А.В. Федоров6 та ін.). У цьому вбачаємо певну корисність 
даної розвідки і, базуючись на цьому, пропонуємо звернути погляд на 
джерела і специфіку вказаної складності. 

Остання мотивується відомою структурною багатошаровістю 
каламбуру. Фактично у монографіях зі стилістики, рівно як і в мово-
знавчих чи то перекладознавчих роботах мова ведеться про джерела 
“гри словами” (див. наприклад О.Н. Гвоздьов7), а не про неї як про 
окремий стилістичний прийом. Звідси і складність класифікування 
каламбуру як стилістичної реалії із чітко визначеними межами. Так, із 
більшою імовірністю говориться про “риторичний засіб як стилісти-
чний прийом” (див., наприклад, М.П. Брандес8). Симптоматичним 
вважаємо і підкреслену подібність, ба й співпадіння сутності дослі-
дженого явища із іншими, наприклад, зевгмою, як то береться аргуме-
нтувати Комісаров.9 Показовою тут стає власно дивна відсутність 
докладного і переконливого аргументування. Ще більш дивними ви-
даються подібні класифікаторські ходи при зважанні на те, що інші 
теоретики стилістики (скажімо, І.Р. Гальперін) чітко розводять вище-
окреслені явища за ознакою структурної регламентованості/
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незалежності.10 Реципієнт подібних наукових непослідовностей із 
певною вірогідністю запитає: “Де ж правда?” Чи вважати наведений 
нижче приклад моментом каламбурності: “Dora, plunging at once into 
privileged intimacy and into the middle of the room...”?11 Поки що зали-
шимо цей обурений вигук без відповіді і лише ще раз поставимо ак-
цент на слововживанні: “каламбурність” замість “каламбуру”. Вважа-
ємо це концептуальним.  

 Формально складність каламбуру, як було зазначено вище, стає 
очевидною вже при обробці численних структурних класифікацій да-
ного феномену у посібниках зі стилістики (наразі оброблялися моно-
графії зі стилістики англійської, німецької та російської мов). Підкрес-
лимо контроверсійність деяких із них. Так, у своїй монографії 
“Стилістика німецької мови” незаперечний “метр” однойменної дис-
ципліни М.П. Брандес виділяє такі види каламбурів:12 1) гра слів, в 
основі якої лежить багатозначність слів, в результаті якої виникає амбі-
валентність прочитання (напр., “mit einer “Not” aus der Not helfen”, 
“Nicht Bach, nein, Meer, sollte er heißen!”); 2) гра слів, побудована на 
омофонних лексичних елементах, напр., комічна або іронічна зміна 
слова або стійкого словосполучення – прислів’я, цитати, назви книги, 
спектаклю, фільму тощо (напр., лютерівське “Dreckete” замість 
“Dekrete”); 3) ”морфологічна” гра слів (Л.О.), тобто трансформація, що 
торкається частин слова, побудована, таким чином, на омофонності 
складів (напр., “Die Bistümer sind verwandelt in Wüstümen”); 4) гра слів 
у різкій контамінації частин з двох різних слів, тобто тут фактично спо-
стерігаємо різновид морфологічної гри, з єдиною відмінністю, що по-
лягає у прихованості опозиції ознак – наявності одного слова замість 
двох у пункті №3 (“familionär = Millionär+´familiär”); 5) трансформа-
ція крилатих виразів (напр., “Eifersucht ist Leidenschaft, die mit Eifer 
sucht, was Leiden schafft”); 6) мовні парадокси (напр., “Einmal ist 
keinmal”).  

Скажіть, і як тут не пригадати класифікацію тварин з борхесівсь-
кої китайської енциклопедії (особлива подяка панові М. Фуко за роз-
гляд її “принципів”), де наші друзі менші поділяються на велику кіль-
кість видів (“домашні тварини”, “крупна рогата худоба”, “птахи у 
клітках”, “тварини з порцеляни” тощо). Не зважайте на неточність 
цитати: більше того, вважайте цей хід тактичним – яка різниця, наскі-
льки безпосередньо наведено елементи топоса, останній все одно 
сприймається як ціле, а отже, має принаймні володіти власною логі-
кою. У чому ж полягає ця логіка у застосуванні до попередньо пред-
ставленої класифікації видів гри слів? Де її принципи? Науковець 
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просто фіксує окремі випадки “каламбурності”, постійно зміщуючи 
ракурс теоретичного споглядання: в одному випадку ми маємо мо-
мент застосування морфологічного принципу (вочевидь), в іншому – 
виключно лексико-семантичного. Яке явище все ж таки лежить в ос-
нові каламбуру?  

Звернувшись до дефініції М.П. Брандес, відмічаємо, що калам-
бур, на її думку, виникає там, де присутня певна несумісність, яку, у 
свою чергу, утворюють полісемія, омонімія, звукова подібність 
(певно, мається на увазі паронімія). Але ж вийдемо за межі даного 
розділу стилістичних студій. Порівняймо дане визначення із визна-
ченнями інших прийомів стилістики. Так, скажімо, та ж таки зевгма 
також ґрунтується на несумісності, у даному разі вже точно певній – 
несумісності об’єктів або суб’єктів, що узгоджуються із багатознач-
ним дієсловом (див. напр. І.Р. Гальперін13). Чи ж різниця між калам-
буром і зевгмою лише у “структурній незв’язаності” першого? Так це 
ж лише особливий випадок. Як виходить із класифікації М.П. Бран-
дес, є і доволі-таки зв’язані структурно випадки каламбуру. Тобто 
віднині нам слід вважати зевгму лише різновидом каламбуру?!  

Упевненості в судженнях з цього приводу не додають нам і кла-
сифікаторські клопоти інших дослідників. Так, у “Пособии по пере-
воду с английского языка на русский” В.М.Комісарова14 пропону-
ється такий поділ гри слів: 1) гра слів, заснована на використанні не-
прямого значення слова (тобто обов’язково лише одного); 2) гра слів 
на основі використання фразеологічного значення слова; 3) гра слів 
на основі використання значення двох слів-омонімів. Зіставлення із 
класифікацією М.П. Брандес показує недовершеність даного розподі-
лу, який (це очевидно) не покриває усіх випадків гри слів. Проте не 
це є принциповим моментом. Головним джерелом невдоволеності 
щодо цього теоретичного доробку є той таки пресловутий базовий 
принцип класифікації, яким вочевидь мало б стати чітке і повне розу-
міння сутності гри слів, її диференціюючих ознак. Принцип 
“фіксації” наявних у текстах відносно типових “каламбурностей” 
знов є лише просуванням наосліп, і, як бачимо, у цьому випадку стає 
дослідникові лише на заваді. Так, щодо другого пункту власного пе-
реліку В.М.Комісаров висловлюється таким чином: “Мова іде про 
зевгму”. Та хіба ж досвід інших дослідників, як показує попередній 
виклад, не доводить існування каламбурів, які також експлуатують 
фразеологічний рівень (див. фразеологічні каламбури – В.Н. Ваку-
ров,15 В.М. Мокиенко16), проте зевгмою у будь-якому разі, за тради-
ційним визначенням, не є?  
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У літературі різного роду можна зустріти й описи інших специ-
фічних випадків гри слів. Так, А.Н. Гвоздьов згадує про паронімічну 
гру словами (парономазія) на кшталт “маяковських” “за горами горя”, 
“за морями мора”, використання одного слова у різних значеннях 
декілька разів поспіль (стилістично, напевно, один з найбільш марко-
ваних випадків), наприклад: “железные люди железных дорог”, а та-
кож суто поетичну гру в омонімічних римах, наприклад: “защитник 
прав – не прав”. Інші науковці, переважно перекладознавці, виходячи 
із практичних міркувань вироблення типових алгоритмів “боротьби” 
із цією перекладною “халепою”, лише звертають увагу на корисний 
досвід окремих перекладачів щодо інтерпретування каламбурів, про-
понуючи прийоми перекладацьких трансформацій, заміни омонімії 
паронімією, добору еквівалента, перекладацької компенсації, ба й 
взагалі обминання, відмови від перекладу (М.М. Морозов,17 Р.А. Бу-
дагов,18 А.А. Реформатський19 та ін.). 

І знов таки, незрозумілим залишається тут таке: у чому ж саме 
виявився практикуючий перекладач успішним, яким чином слід було 
перекласти той чи інший каламбур, чи мав автор перекладу “право” 
не перекласти гру слів або “компенсувати” її в іншому місці, адже 
цілком очевидно: для практичної роботи бракує теоретичних пресу-
позицій. Отже, у нас з’явилися усі підстави для формулювання пер-
шого проміжного висновку: підхід до каламбуру зі структурних пози-
цій, а саме визначення його як певної несумісності, що виникає у на-
слідок полісемії, омонімії, звукової подібності, є хибним, ба, щонай-
менш, недостатньо адекватним, адже не пропонує цілісного, охоплю-
ючого усі можливі види-випадки гри слів, і, головне, диференціюючо-
го каламбур від інших стилістичних (або лінгвістичних у широкому 
розумінні, позаяк ненавмисно вживаний у мовленні каламбур також 
не слід залишати поза увагою) явищ, визначення.  

Доцільно підняти і питання більш спеціального характеру: чи є 
структурні, стилістичні та ін. особливості каламбурів у текстах, що від-
носяться до різних функціональних стилів – публіцистичного і белетри-
стичного, наукового і розмовного, якою є частотність вживання тих чи 
інших видів у подібних текстах? Можна було б поставити і ще низку, 
так би мовити, додаткових, звичайно, виключно в контексті наявної 
дискусії, питань. Так, скажімо, цілком очевидним фактом виявляється 
те, що стилістична маркованість каламбурів суттєво варіює. Отже при-
нагідно можна вести мову про гру слів різних рівнів інтенсивності. Із 
зазначених вище випадків вирізняється, наприклад, “віршотворча” гра 
слів, тобто та, що становить частину рими у тому чи іншому вірші 
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(“защитник прав – не прав”). Наведений у дужках випадок можна було 
б легко інтерпретувати як “віршотворчий евфемізм”, тут, щонайменш, 
як уникання банальної рими: скоріше за все (без урахування аналізу 
конкретного ліричного тексту справедливо мовити лише про гіпотезу), 
стилістичний ефект у даному прийомі є вторинним. Водночас окремі 
каламбури із представленого ряду омонімічних/паронімічних (особливо 
з елементами контамінації) провокують посилений ефект контрастнос-
ті, який найчастіше слугує засобом передачі комічного.  

Остання теза потребує конкретного пояснення, що і відкриє другу 
частину наших міркувань. Так, в дійсності більшість дослідників ви-
значають каламбур як “комічну гру слів”, прийом, що провокує коміч-
не, більше того, є одним із найяскравіших засобів створення комічного. 
Детермінований у даних межах, він за своїм прагматичним спрямуван-
ням стає в один рід із такими стилістичними прийомами, як зевгма, 
оксюморон тощо. Іншими словами, апелюючи до майже нескінченної 
низки дефініцій естетичної категорії комічного, констатуємо, що конт-
раст, який є характерним ефектом гри слів, становить за своєю приро-
дою одну з таких форм протистояння: огидного – прекрасному 
(Арістотель), нікчемного – підвищеному (Кант), безглуздого – розсуд-
ливому (Жан Поль, Шопенгауер), автоматичного – живому (Бергсон)...  

По-іншому: каламбур має являти своєрідну форму впізнання 
реального предмета під смішною маскою, а психологічний механізм 
його сприйняття – це ніби неодмінно механізм “радісного переляку, 
здивування” або “радісного розчарування-здивування”. Однак спро-
буйте радісно здивуватися, почувши один із численних шекспірівсь-
ких каламбурів, наприклад трагічну екскламацію з “Гамлета”: “Then 
let’s make haste away and look unto the main. – Warwick: Unto the Main! 
O Father, Main is lost…”.20 За своєю структурою даний випадок гри 
слів чітко укладається в одну з клітин презентованої вище класифіка-
ції, адже є омонімічним варіюванням слів “main/Main”. Герой із роз-
пачем позіхає про втрату Мена, водночас обігруючи твердження пар-
тнера по комунікації, ніби натякаючи на важливість, принциповість 
втрати (“main” – “головне”).  

Проте, зауваження М.М. Морозова у перекладознавчій статті 
“Язык и стиль Шекспира” не можна не вважати слушним: справді, 
у процитованому каламбурі немає ані тіні комічності, ніякого зіткнен-
ня огидного та прекрасного, нікчемного та підвищеного, безглуздого 
та розсудливого. Даний зворот за своєю естетикою цілком корелює із 
загальною настановою драми: він звучить підвищено і втілює в собі 
частку “фатальної” неможливості розв’язання художнього конфлікту. 
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Якщо і здивування – то лише трагічне, наближене до розпачу, якщо 
розчарування – то справжнє, глибоке, сповнене гіркоти втрати, це 
скоріше туга, аніж просто розчарування; і найпринциповіше: особли-
во рельєфним її робить шекспірівський каламбур. Якщо твердження 
М.М. Морозова і те читацьке сприйняття прийому, яке ми щойно на-
магалися пояснити, є справедливими стосовно каламбуру, то останній 
опиняється у певному привілейованому становищі щодо інших стилі-
стичних фігур (при цьому зберемо все сформульоване вище): за сво-
єю структурою, за джерелами виникнення, а тепер, виявляється, і за 
своєю прагматикою (здатність відтворювати як комічне, так і трагіч-
не, тим самим впливаючи на реципієнта), каламбур представляє уні-
версальний засіб словесної гри. 

А проте універсальність, що стала очевидною внаслідок низки 
операцій по розширенню вихідної у цій статті семантики терміну 
“каламбур”, формує підстави для ще більш широкого, ґрунтовного, 
фундаментального його переформулювання. Наступна акциденція, 
що досі здавалася непорушною для словесної гри, – це власно її 
“словесність”. Чи є каламбур виключно і передусім грою словесною, 
зіштовхненням значень двох або більшої кількості слів, або останнє 
становить лише тільки поверховий рівень явища, його завершення? 
Повернімося до процитованої раніше праці зі стилістики англійської 
мови І.Р. Гальперіна.21 Пояснюючи чергову принципову відмінність 
між грою слів і зевгмою, дослідник мотивує відносну структурну не-
зв’язаність першої надзвичайною, майже необмеженою широтою кон-
тексту (цілий художній твір), який, за твердженням науковця, і 
“створює” каламбур. Так, каламбур міститься у назві твору “The 
Importance of Being Earnest” Оскара Уайльда. Проте чи буде чесним 
сказати, що омонімічна гра слів (“earnest” – “серйозний” та “Earnest” 
як ім’я героя твору) міститься саме у назві? Коли саме “слова почина-
ють грати”? Якщо вірним вважати цей варіант, то ігровий момент 
наявний у безпосередньому, тобто поверховому, зіштовхненні слів 
“серйозний – ім’я героя”, проте чи адекватно ми відчуваємо усю гли-
бину контрасту, перший раз зустрічаючи ім’я у тексті? Скоріше, це 
відбувається значно пізніше і повною мірою – після прочитання тво-
ру, коли його ідея, проблематика, мотивний склад тощо стають абсо-
лютно зрозумілими, очевидними для нас.  

Повернімося тут і до пояснення самого І.Р. Гальперіна, який дав 
нам привід говорити про цю особливість: невипадково ж він визначає 
контекст даного каламбуру як цілий твір. Як стає зрозумілим із наших 
пояснень, тут “гра” не тільки характеризується відомою прагматич-
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ною інтенсивністю, силою впливу, інакше кажучи, а своєрідним внут-
рішнім зростанням інтенсивності, що реалізується як різні ступені 
актуалізації ігрового моменту на різних етапах сприйняття художньо-
го твору (у даному випадку). Отже, специфіку гри слів тут становить 
процесуальність, а це неодмінно заперечує саму її словесність як за-
мкнену цілість стилістичного прийому. Каламбур тут є грою менталь-
ною у широкому розумінні, когнітивною, і лише вторинно реалізова-
ною у конкретній площині омонімії. 

Задля підтвердження нашого припущення звернімося ще до од-
ного погляду на природу каламбуру. Так, у статті про дане лінгвістич-
не явище у “Словнику літературних термінів,” В. Зунделович так 
формулює тезу про літературний каламбур: “Понимаемый в широком 
смысле, как игра вообще внешними сопоставлениями и внешними не-
соответствиями (например, между тоном рассказчика и предметом 
рассказа), каламбур может явиться особым литературным при-
емом”.22 Далі автор наводить кілька показових прикладів з гоголівсь-
кої “Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Ни-
кифоровичем”, серед іншого і – “торжественное описание ассамб-
леи у городничего или патетическое описание лужи”, тобто в даному 
разі каламбуром називається, і не без підстав, разюче неспівпадіння 
комунікативних стратегій обставинам акту комунікації. Вже виведена 
нами “небуквальність”, когнітивність, підтверджується і тут.  

Зважаючи на принциповість даного положення, виникає необхід-
ність завершити дану розвідку другою групою висновків, які із пев-
ною долею справедливості можна також назвати проміжними, адже їх 
правдоподібність ще варто перевірити на матеріалі аналізу конкрет-
них текстів, вирішивши водночас і першу групу проблем, зафіксова-
них у статті (функціональні особливості гри слів).  

Каламбур – це стилістичний прийом, майже не обмежений за 
структурними параметрами, побудований на явищах майже не обме-
женого спектру (омонімія, полісемія, звукова подібність, контраст 
стилістичних настанов тексту із його референтом тощо), із майже не 
обмеженими прагматичними якостями (різного ступеня впливу на 
реципієнта і різного змісту цього впливу). Фактично каламбур стано-
вить багатошарове явище контрастування, що лише поверхово транс-
люється у вищезазначених структурних операціях, а по суті – складає 
когнітивне протиставлення, навмисне або ненавмисне зіштовхнення 
концептів. Посилаючись на відмічену неадекватність вивчення калам-
буру шляхом фіксування структурних особливостей і відповідного 
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його поділу на види (“випадки”), доцільно перемістити вивчення да-
ного явища у площину когнітивної лінгвістики. 
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