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ОСОБЛИВОСТІ ГУМОРИСТИЧНИХ НОВОУТВОРЕНЬ  

У ТВОРЧОСТІ Ч.ДІККЕНСА 

 

Сміх із давніх-давен був однією з небагатьох, але вірних привілеїв 

бідних і пригнічених, котрі в гострому слові, анекдоті, сміливих куплетах 

брали своєрідний реванш над світом соціальної несправедливості. При цьому 

важливу роль відігравала література. Літературно-художні тексти не тільки  

відображали реальну мовну ситуацію, але й здійснювали естетичну функцію. 

Пізнавальна діяльність людини виступала в літературно-художньому творі як 

естетичне пізнання, як пізнання дійсності під кутом зору тієї естетичної цілі, 

котрою керувався письменник. 

Гумор (англ. humour – причуда, норов, настрій, від лат. humor – волога, 

рідина: відповідно до античного вчення відносно чотирьох „рідин” 

людського тіла, які визначають чотири темпераменти чи характери) – 

особливий вид комічного, переживання неузгодженості явищ, які з’єднують 

серйозне і смішне і характеризуються перевагою позитивного моменту в 

смішному. 

„Проблеми гумору, – як зазначає Н.Азнаурова, – давно цікавили і 

цікавлять філософів, психологів, філологів, художників. Першим теоретиком 

гумору вважається „Німецький Стерн” Жан Поль (1763-1825), Jean Paul), 

гуморист із тонким смаком, що написав у 1804 році „Підготовчу школу 

естетики” (“Eine Vorchule der Asthetik”) [1, 119]. 

Гумор виділяється із найдавнішого типу комічного, простежується 

його становлення і розвиток у культурі нового часу, починаючи з епохи 

Відродження. Епоха Просвітництва ознаменована розквітом гумору, перш за 

все в англійській літературі (І.Філдінг, О.Голдсміт, Т.Смолет; проза Л.Стерна 

– вершина гумору в літературі XVIII століття). Найбільш впливовим 

виявився і в ХІХ столітті гумор англійського роману. „Великим майстром 

гумору (але також сатириком) був Ч.Діккенс, – вважає Н.Азнаурова, –  який 

надав гумору спеціально загостреного значення. Для створення 

гумористичного ефекту письменник використовував авторські 

новоутворення – оказіоналізми” [1, 121]. У науковій літературі авторські 

новоутворення не мають єдиного терміну. Їх називають індивідуальними 

неологізмами, індивідуальними оказіоналізмами, оказіональними образними 

новоутвореннями, гумористичними стилістичними новоутвореннями, 

стилістичними неологізмами. 

Авторські оказіоналізми є стилістичними синонімами нейтральних 

слів. Деякі із них не можуть бути зрозумілими поза контекстом. Вони 

необхідні саме в цьому контексті і зовсім не призначені жити поза ним. 

Оказіональні новоутворення відносяться до „периферійної лексики”, 

залишаються тільки у рамках даного твору, не вступають у загально-мовне 

використання. 



Jingle, said that versatile gentleman, taking the hint at once. “Jingle, Alfred 

Jingle, Esq. of  No Hall, Nowhere” (Ch.Diskens ). 

Використання оказіоналізмів у творі „Голе місце” диктується 

устремлінням Ч.Діккенса створити гумористичний ефект і таким чином 

викрити претензії Джингля на аристократизм. Назва маєтку засвідчує про те, 

що Джингль був бідний (пор. укр. Голохвастов, М.Старицького „За двома 

зайцями”). 

Парадоксально несумісне поєднання слів, смислова двозначність 

подібних сполучень породжують гумористичний ефект. 

Сказане можна проілюструвати за допомогою наступних уривків: 

… while the Dolger sat upon the table so that he could take his foot in his 

lap, he applied himself to a process which Mr. Dawkins designated as “japanning 

his trotter-cases”. The phrase rendered into plain English Signifieth, cleaning his 

boots (Ch.Dickens „The Adventures of Oliver Twist” р.188). 

Він поспішив виявити свою готовність і, опустившись на підлогу, щоб 

поставити собі на коліно ногу Плута, котрий сидів на столі, приступив до 

процедури, яку містер Даукінс називав „полированием своих скакунов”. Ці 

слова в перекладі на просту англійську мову означали чищення чобіт. 

Авторські оказіоналізми використовуються як засіб досягнення 

гумористичного ефекту шляхом навмисного створення невідповідності 

реальних якостей детоната й авторської характеристики його, який 

знаходиться в епітеті, словосполученні, метафорі, наприклад: 

mealy boys and beet – faced boys (хлопчики мучні і м’ясні). 

Епітети „мучні” і „м’ясні” вживаються замість нейтральних „бліді” і 

„угодовані „для зображення персонажів” у гумористичній формі. 

his cups three distinct stages of intoxication – the dignified – the 

quarrelsome – the amorus. When professionally engagen he never got beyond the 

dignified; in private circles he went through all three passing from one to another 

with a rapidity of transition often rather perplexing to those who had not the 

honour of his acquaintance (Ch.Dickens). 

Під час похмілля він знав три стадії сп’яніння: величаву, сварливу і 

закохану. При виконанні своїх професійних обов’язків він ніколи не виходив 

із стадії величавої, у дружньому колі він проходив через усі три, переходячи 

із одної в другу з максимальною швидкістю, чим нерідко змушував 

дивуватись тих, хто не мав честі бути із ним знайомим. 

Характеристика діючої особи зображенням трьох стадій сп’яніння є 

джерелом гумористичного ефекту. 

and to how you look yourself – pepper and – salt … (Ch.Dickens). 

Вислів „колір перцю із сіллю”, що виникає за аналогією „колір кави з 

молоком”, має гумористичний відтінок. 

mottled – faced gentleman (Ch.Dickens) плямистий джентльмен; 

функціональна невідповідність значень слів „плямистий” і „джентельмен” 

створює гумористичний ефект у характеристиці героя, оскільки слово 

„плямистий” співзвучне із словом „олень”. 



and the gift o’the gab were gallopin? (Ch.Dickens) – косми так і скачуть 

галопом. 

Словосполучення „скакати галопом” вживається по відношенню до 

коней. У співзвучності з „космами” воно є засобом створення 

гумористичного ефекту. Об’єкту приписуються непритаманні йому якості, 

тобто протилежність реалізується спочатку „всередині” словосполучення, а 

потім уже приміняється до детоната. 

He was my right arm, my right leg, my right ear, my right eyе was 

Mr.Craggs. I am paralytic without him (Ch.Dickens). 

Він був моєю правою рукою, моєю правою ногою, моїм правим вухом, 

моїм правим оком – ось ким був для мене містер Крегс. Утворені за 

аналогією „бути правою рукою” словосполучення бути „правою ногою”, 

„правим оком” і „правим вухом” використовуються в гумористичних цілях, 

оскільки функції таких органів людини як очі, вуха і ноги однакові, на 

відміну від рук. 

“What is the matter with Miss Smithers?” Said the lady abbess, as the 

aforesaid Miss Smithers proceeded to go into hysterics of four young lady power 

(Ch.Dickens). 

Що трапилось із міс Смітерс? – запитала леді-наставниця, коли 

вищеназвана міс Емітер впала в істерику в чотири дівочих сили. 

Mr.Bumble, in his alarm, could not immediately think of the word 

“tenterhooks”, so he said “broken bottles” (Ch.Dickens). 

Містер Бамбль від хвилювання не міг пригадати слова „як на голках” і 

замість цього сказав: „як на битих пляшках”. 

Заміна окремих компонентів у стійких словосполученнях „конячі сили 

” і „як на голках” створює створює гумористичність тексту. 

„Has nobody been Toby?” asked Fagin. 

“Not a living leg”, answered Mr.Crackit (Ch.Dickens).   – Ніхто не 

приходив, Тоббі? – запитав Феджин. – Ні одної живої ноги, – відповів містер 

Крегс... 

аnd covered themselves with dust and glory … (Ch.Dickens). – і покрили 

себе пилом і славою. 

Заміна компонента фразеологічної одиниці: „ні одної живої душі” на 

„ні одної живої ноги” і вдобавок слова „пилом” у словосполученні „покрили 

себе славою” придають їм гумористичного відтінку. У закріплених у мові 

словосполученнях взяті тільки опорні слова. Загальновідома фразова 

семантика використана письменником-гумористом для створення 

гумористичного тексту. 

Отже, вираження гумору лексичними засобами безпосередньо 

пов’язане з експресивно-образним і емоційно-оцінним використанням 

мовних одиниць. 
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