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Слово «українськість» утворене за типом «русскость». Семантика останнього
наповнюється різним смислом: від дратівливо-іронічного (Що таке «русскость»?
Етнічність? Етика? Метафізика? Есхатологія? Культурно-мовна ідентичність?
Геополітика?) у полемічній статті «Геополітичний товар» із підзаголовком «Чому
розмови про «Русский мир» починаються за здравіє Святой Русі, а закінчуються за
упокій України та Білорусі» [3] до достатньо обґрунтованої закоханості у
«русскость» [6].
У нашому контексті українськість позбавлена додаткової конотації і буде
вживатися як нейтральне слово, хіба що сприйматиметься як неологізм на
позначення українсько-самобутнє, своєрідне, етнічно-обумовлене, національно
специфічне, тобто таке, що містить у собі риси, ознаки, притаманні представнику
українського народу.
До речі, дослідниця Л.М. Синельнікова зазначає, що «семантична мова
«русскости» виявляється у лексиці, у синонімічних рядах, у чисельних способах
оцінки – як прямої, так і опосередкованої, у фразеології, афористиці, «наївній» та
офіційній лексикографії, у фольклорі, в анекдотах…» [6, с.150].
Предметом нашого дослідження є фольклорні прозові чи ліричні твори: народна
усмішка, сміховина, дотеп, приповідка, бувальщина, жарт, небилиця. (Про
диференціацію цих форм див., наприклад: Філоненко С.О. Усна народна творчість:
навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 416 с. – С.156, 157, 158,
159). На наш погляд, між цими жанрами важко провести чітку межу, і це не є
принциповим для даної проблематики, тому ми дозволимо собі називати їх
узагальнювальним терміном «анекдот», тим більше, що всі перелічені жанри мають
вигляд «короткої усної оповіді гумористичного чи сатиричного ґатунку про якийсь
незвичайний життєвий випадок чи ситуацію з несподіваним, дотепним закінченням»
[7, с.81].
Новизна роботи виявляється у підходах до визначення самобутніх рис
українського народу через малі літературні й народні форми, які до цього часу
залишалися поза увагою дослідників як мовні ознаки, які б розглядалися в аспекті
соціо- та етнолінгвістики.
Джерельна база: збірки народних усмішок, українських анекдотів, жартів,
дотепів, бувальщин, небилиць, приповідок:
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– Веселий ярмарок. Вип. 2: Гумор та сатира / упоряд. Ю. Цеков. – К.:
Радянський письменник, 1984. – 426 с.;
– Народні усмішки / упоряд. П.Ф. Гальченка. – К.: Дніпро, 1986. – 310 с.;
– Український анекдот. – К.: Центр сатири та гумору «Асоціація «Всесміх»,
1992. – 48 с.;
– Українські усмішки. – К.: Т-во «Знання» України, 1992. – 96 с.;
– електронний ресурс www.smile.ho.ua
Мета роботи – на матеріалі малих форм проаналізувати особливості соціомовної
поведінки українців.
Актуальність дослідження. У роботі розглядається мовна суспільна практика
українського народу у писемних та усних формах, що є певним виявом
етнонаціональних рис українців, які об’єднані одними ментальними настановами.
Термін «ментальний» стосується психічного змісту життєактивності індивіда,
оскільки характеризує те, що є в думках, у внутрішньому світі особистості.
Ментальність – не філософські, наукові чи естетичні системи, а той рівень суспільної
свідомості, на якому думка невід’ємна від емоцій, латентних звичок і прийомів
свідомості. Ментальність має надскладну структурну організацію, що динамічно
поєднує опозиційні характеристики життя і діяльності людини: природне і
культурне, емоційне і раціональне, несвідоме і свідоме, індивідуальне і суспільне,
унікальне й універсальне, інстинктивне і духовне. Представники певного народу в
конкретних життєвих ситуаціях будуть діяти схожим чином, навіть не замислюючись
над тим, чому так чинять. Поведінкові реакції та алгоритм дій закладений у їх
свідомості автоматично, а тому реакції виникають спонтанно, без попереднього їх
обдумування. Недарма О. Рудакевич підкреслює, що феномен менталітету має перш
за все практичне спрямування: «перевірений поколіннями досвід орієнтує людей на
те, що треба використовувати й розвивати, а чого уникати, як вижити й утвердити
себе в довколишньому світі» [5, с.26].
Ментальність – інструментарій освоєння довкілля, природний спосіб бачення
світу. Це спільне психологічне оснащення представників певної культури, що дає
змогу хаотичний потік різноманітних вражень інтегрувати свідомістю у певне
світобачення [12, с.4]. Воно й визначає поведінку кожної людини, спільноти людей,
окремих груп, суспільства у цілому. Звичайно ж, у процесі історичного розвитку
психоповедінкові
архетипи
модифікуються,
але
залишається
певний
психоповедінковий інваріант, що реалізується на спільній мовній, культурній та
морально-етичній основі.
Ментальність нації виявляється в домінуючих життєвих настроях, у характерних
особливостях світосприйняття, у системі моральних вимог, норм, цінностей і
принципів виховання; у формах взаємин між людьми та родинних засадах; у
ставленні до природи і праці; в національному характері та темпераменті; в різних
компонентах культури етносу [5, с.26].
А. Фурман пропонує такий перелік рис, притаманних українцям. Перша у списку
– інтровертованість. «Українець комфортно почуває себе вдома і на своїй території,
ним обстоюється індивідуалістичний культурний цикл, авторитет ідеї та боротьба за
неї» [11, с.50]. У зв’язку з такою характеристикою національного характеру українці
сповідують традиціоналізм і в матеріальній, і духовній культурі, вони схильні
канонізувати внутрішнє духовне життя, є прихильниками малих суспільних груп –
власної сім’ї, братства, спілки, громади. Українці терплячі, урівноважені,
неагресивні, пасивні, миролюбиві, але непокірні, навіть уперті, замішані на
внутрішній свободі. Українець «не готовий до швидких і радикальних змін, тому
надає перевагу поступовості й стриманості, для нього типовою є установка на
перетворення себе, а не оточення, звідси перевага особистого над суспільним,
тенденція до ситуативного утвердження власного Я і самоактуалізації». Українець –
індивідуаліст: «хоче мати свій шмат землі, будинок, господарство, а тому не любить
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підкорятися». Український індивідуалізм особливий, він має внутрішньо
спрямований характер з «переважанням емоційно-почуттєвого переживання над
холодною розсудливістю» [11, с.56].
Проілюструвати ці суто національні риси українців неважко і за допомогою
анекдотів, усмішок, народних жартів та бувальщин. Їх прояви зустрічаються в
подібних оповідках на тему стосунків українців з іншими націями. В них українська
інтровертованість та індивідуалізм завжди беруть гору. Мабуть, саме через них
незрозумілими для українців є реалії життя інших народів, що й проявляється в
мовній поведінці персонажів українських анекдотів.
Зустрічаються два українці: Свербигузенко і Черезплетіньходько. Один дістає
газету:
– Бач, яке дивне прізвище.
– Яке, яке?
– Г-у-у-усєв [9].
Українці впевнені у своїй національній унікальності й, принаймні в жартах та
анекдотах, не звикли применшувати свої досягнення.
– Куме!
– Га?!
– А чому американці були на Місяці, а ми ні?!
– А хто таке сказав?
– Та я сам фотографію бачив: «Американці на Місяці».
– А ви знаєте, хто фотографував? [9]
Українці – традиціоналісти, вони не звикли зраджувати свої звички навіть у
найдрібнішому. Народний жарт із красномовною назвою «Акуратний» переконливий цьому доказ:
– Ходім до лазні, Гнате!
– Не хочу, я звик у ставку митися.
– А взимку?
– Та скільки там тої зими... [2, с.181]
Українці вірні сімейним цінностям, і у жартах це може проявитися в неочікуваних
відповідях та поясненнях. В одному з них при розлученні чоловіка із жінкою в суді
виникла суперечка, як поділити трьох дітей. Нарешті дружина каже:
– Пішли, чоловіче, додому! Раз не можна поділити трьох дітей, то повернемося
сюди через рік, коли їх у нас буде четверо [2, с.88].
Українець завжди знаходить собі виправдання і вміє відновити рівновагу в
сімейних колізіях:
– Перед шлюбом ти казав, що будеш виконувати найменше моє бажання, дорікає жінка чоловікові.
– А хіба я збрехав? Скажи, яке твоє найменше бажання, і я його зразу виконаю
[2, с.89].
–
–
–
–

Ти мене любив?
Любив.
Не розлюбиш ніколи – говорив?
А цього не пам’ятаю. Я ж тебе любив без пам’яті [2, с.89].

Раціонально українці намагаються пояснити щось незрозуміле.
– А що означають ці скорочення в історіях хвороби? – питає лікар-практикант.
– Ми вирішили берегти нерви пацієнтів, тому зашифрували їхні захворювання.
І – інфаркт, ВДК – виразка дванадцятипалої кишки...
– А ЧЗЩ?
– Чортзна-що [10, с.47].
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Так само українець-раціоналіст пояснює свої недоліки, не бажаючи від них
відмовлятися, змінювати щось у своєму спокійному та розміреному житті.
Декілька прикладів.
Сидить українець на призьбі, горілку п’є, салом із цибулею закушує, трубку
покурює. Мимо йде сусід, побачив чоловіка і питає:
-Петро, як не пройду мимо, так ти все сидиш і сидиш. Ганка твоя то дах ремонтує,
то корів доїть, то сіно ворушить, то в городі. А ти все сидиш.
– -А коли завтра війна, а я втомлений? [9]
Інший приклад з назвою «Бо рідка».
– Ти чому горілку п’єш?
– Гм...П’ю...П’ю, бо рідка. Якби була густа, то їв би [8, с.3].
–
–
–
–

Скільки вам років, Марусю? – запитали якось дівчину.
Вісімнадцять.
Але ж два роки тому ви говорили те саме.
А я не з тих, що сьогодні кажуть одне, а завтра друге [2, с.251].

Мовне хитрування, яким українці в анекдотах та жартах користуються в усіх
життєвих ситуаціях, має не корисливу мету, а згідно з раціональною ментальною
орієнтацією є бажанням знайти логічне пояснення, яке б задовольняло обидві
сторони певної колізії.
Приклади.
Водій однією рукою тримається за кермо, а другою обіймає дівчину.
Міліціонер: Товаришу шофер! Двома руками треба!
Водій: Сам знаю, не маленький! Але ж як тоді машину вести? [2, с.251]
Пані питається по телефону лікаря:
– Лікарю, моя дитина наїлася піску... Я дала їй напитися багато води... Що
робити далі?
– Стежте, аби ваша дитина не наїлася цементу [10, с.44].
Двоє п’яних підпалили скирту – щоб зігрітися. Через деякий час бачать: із
найближчого села біжать до них люди.
– Чого це люди біжать сюди? – питає один.
– Чого-чого, хіба не ясно – змерзли. Як запалити, то нема кому, а як погрітися
– то всі тут як тут... [1, с.224]
–
–

По-моєму, доню, ти виходиш заміж не подумавши.
Але ж ти, мамо, сама сказала, що мені ще рано думати про заміжжя [8, с.14].

–
–

Чого це ти, куме, як п’єш горілку, то очі заплющуєш?
Та бачиш, куме, я присягався жінці, що на цю погань й дивитись не буду, так
от і не дивлюся... [2, с.146]

Саме емоційність українського характеру і надає національному гумору
незвичайних, оригінальних, яскравих поворотів думки, вивертів, неочікуваних
мовних реакцій. Українська емоційність дозволяє знайти пояснення будь-чому і
вийти з будь-якої ситуації.
Українська емоційність, на думку Є.Онацького, надає нам «великої
життєздатности й талановитости» [4, с.45]. Для українського народу емоційність –
величезна творча сила та потенціал. Ця творча сила – непередбачувані мовні реакції в
українських анекдотах.
Водночас разом із емоційною складовою національного характеру дослідники
помітили в ньому і таку рису, як сенсорність. Вона проявляється в поєднанні
прагматизму, ділового індивідуалізму, прагнення до самовдосконалення, уміння все
робити власними руками, бажання дії, прив’язаності до матеріального, до власного
дому з мрійливістю, ліричністю, сентиментальністю, любов’ю до комфорту,
8
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неприйняттям конфліктів та гучних скандалів, умінням уникати драматичних колізій
[11, с.52].
Анекдоти, усмішки та жарти, присвячені сімейним стосункам, – найкраща
ілюстрація сенсорності українців, уміння поєднувати прагматизм та чуттєвість.
Чоловік: - Чого плачеш? Я не від’їжджаю на цілий вік, лиш на місяць.
Жінка крізь плач: - Знаю тебе! Говориш на місяць, а сам за два тижні повернешся!
[10, с.53]
Загалом же українці – народ непередбачуваний, мовна поведінка українців не
стереотипна, спонтанна. Зорієнтовані на ліризм, романтичність і мрійливість, вони
можуть їх поєднувати з розрахунком та холодною розсудливістю, але все одно
жартома.
Український національний характер видається дуже суперечливим. Ще одна його
риса – інтернальність, яка полягає теж у «поєднуванні непоєднуваного»: переважанні
емоційної складової, чергуванні сильних і слабких сторін спільноти, її зрілості й
водночас обмеженій самостійності, відповідальності й сумнівній послідовності,
свободолюбивості, неприйнятті насильства над собою, непідпорядкованості владі та
авторитетам, тенденціях переходу неагресивності у пасивність, а свободолюбства – в
ізоляцію і відхід від реальності [11, с.53]. Щоб проілюструвати цей бік українського
національного характеру, достатньо згадати анекдоти та оповідки на кшталт «моя
хата скраю».
– Лікарю, який стан мого здоров’я?
– Задовільний. Одна нога, правда, трохи напухла, але це мене не хвилює...
– Звичайно! І мене б не хвилювало, якби у вас нога напухла [10, с.40].
Пасивізм української нації В.Янів пояснює тим, що наш народ постійно
знаходився у ситуації «межовости, транзитности», невизначеності та непевності,
постійної зміни влади та боротьби, різноманітних війн і бунтів. «Після наснаження
боротьби і після втрат, які та боротьба приносить, приходить і пасивізм» [13, с.18].
Ситуації, анекдоти, жарти, що ілюструють саме пасивність українців, їх ізоляцію
від зовнішнього світу і «зацикленість» на собі, а з іншого боку – широту душі та
українського розмаху, діляться ніби на кілька груп. Одні є навіть образливими, бо
українцям приписуються боягузтво, слабкодухість та надмірну пасивність,
байдужість. Це анекдоти такого типу.
Під час війни перед боєм солдат-українець пише записку: «Якщо вб’ють, прошу
вважати мене комуністом, а якщо ні, то ні» [9].
Мати проводжає сина в армію, плаче:
– Синку, синку, куди ж тобі писати?
– Пишіть, мамо, відразу у полон [9].
Інші ж анекдоти по-доброму висміюють апатичність українця, нездатність
приймати рішення та активно діяти, або створюють позитивний портрет людини, яка
дорожить власною внутрішньою свободою, індивідуальним простором.
– Куме Андрію, куди це ви поспішаєте?
– Піду болото запалю!
– Та що ви, куме? Не буде горіти.
– Біс із ним, хоч злість зжену! [2, с.223]
Ще одна риса українців – життєвий оптимізм та віра у те, що «якось воно буде»
навіть у безнадійних ситуаціях.
Висновки. Опрацювання малих фольклорних форм гумористичного спрямування:
небилиць, бувальщин, сміховин, народних усмішок, жартів, приповідок, які у
широкому розумінні охоплюють жанр анекдоту, - дають можливість визначити
ментальні риси українців: і славнозвісний український індивідуалізм як одну з
найяскравіших рис нашого національного характеру, емоційність, яка полягає в
нетрадиційній логіці образів і почуттів, у відносності правди й неправди, розмитості
норм, законів, етичних принципів, у переважанні творчої та ініціативної етики над
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здоровим глуздом і національністю, у нерозвиненості конструктивних прагматичного
і науково побудованого життя, в імпульсивності, непродуманості й
непередбачуваності суспільного життя, у схильності обстоювати свої недоліки,
повторювати власні помилки та чинити опір проведенню реформ, у надмірній
почуттєвості та непостійності поглядів та орієнтацій.
Висміювання самих себе свідчить про реалістичність у поглядах, неабияку
креативність і – в цілому про здоров’я нації.
Таким видається національний портрет українця на основі вивчення малих
фольклорних форм.
Очевидно, опрацьований пласт матеріалу може бути розширений, що дасть змогу
скласти більш виразну картину «української душі».

ФЕНОМЕН УКРАИНСКОСТИ В МАЛЫХ ФОЛЬКЛОРНЫХ ФОРМАХ
А.А. Евграфова, В.В. Киба
В статье рассматриваются черты украинской ментальности на материале фольклорного жанра –
анекдот.
Ключевые слова: украинскость, малые формы, анекдот, ментальность.

PHENOMENON OF UKRAINIAN NATURE IN SMALL FOLK FORMS
A. Evgrafova, V. Kyba
The article presents mental features of the Ukrainians on the material of a folk genre of anecdote.
Key words: Ukrainian nature, small forms, anecdote, mentality.
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