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Гендерний аспект іронічного спілкування
У статті розглянуто особливості вербалізації іронічної оцінки в мовленні чоловіків та жінок. Виявлено
специфіку функціонування гендерних стереотипів в іронічному дискурсі. Проаналізовано приклади іронізування
над гендерними стереотипами, коли індивідуальні уявлення іронічного мовця не узгоджуються з конвенційними.
Аналіз прикладів іронічних висловлень із позицій їх гендерного авторства виявив певні лексико-стилістичні
розбіжності в мові чоловіків і жінок. Чоловіки виражають іронічну оцінку переважно у формі каламбуру, парадоксу,
антитези, підґрунтям яких є абсурд, алогізм, парадоксальність мислення; використовують вульгаризми, грубі й
лайливі слова для висловлення негативних емоцій; уживають інтелектуальнішу іронію, яка апелює до прецедентних
феноменів: прислівʼїв або приказок, загальновідомих висловів із художньої літератури, рядків із пісні, реплік із
кінофільму, літературних та історичних постатей і фактів.
Характерними ознаками жіночого мовлення в іронічному спілкуванні є вживання образної іронії у формі метафори, перифрази, евфемізму; використання експресивно забарвленої лексики; лексики високого стилістичного тону.
Виявлені розбіжності не є універсальними, оскільки мовлення конкретних жінок і чоловіків часто залежить від
оточення, у якому відбувається спілкування, від соціального й культурного рівнів комунікантів.
Ключові слова: гендер, гендерний стереотип, іронія, іронічний смисл, іронічний дискурс, лексико-стилістичні
засоби.

Постановка наукової проблеми та її значення. В останні роки науковий пошук комунікативної
лінгвістики спрямовується на вивчення гендерного аспекту спілкування для встановлення специфіки та
типових тенденцій спілкування, від якого залежать характер мовленнєвого спілкування, його стратегія,
стиль і тональність.
Гендер – це соціальна стать, на відміну від біологічної, і продукується вона в процесі соціальної,
культурної й мовної практик. Останнім часом роль гендерного чинника визначають як досить
радикальну. Гендер розглядають як один із параметрів, за допомогою якого в спілкуванні конструюється
соціальна ідентичність мовця. Зазвичай, він взаємодіє з іншими параметрами – статусом, віком,
соціальною групою тощо. У лінгвістиці поки що не склалося єдиної концепції дослідження гендеру в
комунікації. До визначних досліджень проблем взаємодії гендеру та дискурсу належать праці Р. Лакофф,
Д. Таннен, Р. Водак, Дж. Вуд й ін.
Гендерні відносини фіксуються в мові у вигляді культурно обумовлених стереотипів, накладаючи
відбиток на мовленнєву поведінку особистості та на процеси її мовної соціалізації.
Гендерна стереотипізація, як відомо, виявляється на всіх мовних рівнях і тісно повʼязана з формами
вираження оцінки [3]. Особливо актуальні наукові розвідки стосовно вивчення вербалізації оцінки в
мовленні чоловіків і жінок у прямій та непрямій комунікації. Зважаючи на певну гендерну полярність, і
чоловіки, і жінки схильні до ущипливості один стосовно одного, що реалізується переважно у формі
іронічної оцінки та є виявом саме непрямої комунікації.
Мета й завдання статті. Мета дослідження  розглянути гендерні особливості в іронічному
спілкуванні. Її досягнення передбачає розвʼязання таких завдань: виявити специфіку функціонування
гендерних стереотипів в іронічному дискурсі; проаналізувати особливості вживання іронії чоловіками та
жінками в різних комунікативних ситуаціях; дослідити лексико-стилістичні розбіжності в мові чоловіків
і жінок при актуалізації іронічного смислу.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Суспільство
навʼязує чоловікам і жінкам різні ролі, що стереотипно приписуються йому / їй соціумом та мовою, яка є
основним каналом одержання соціокультурної інформації. Залежно від того, як мова впливає на гендерні
особливості, формується ставлення суспільства до чоловіків та жінок і, як результат, утворюються
гендерні стереотипи – «механізми, що забезпечують закріплення та трансляцію гендерних ролей з
покоління в покоління» [1, с. 112].
Гендерні стереотипи, за визначенням Т. Говорун, – це набір консервативних, загальноприйнятих
норм і суджень, які стосуються статусу жінок і чоловіків, норм їхньої поведінки, мотивів їхніх вчинків і
характеру потреб. Гендерні стереотипи закріплюють гендерні відмінності та відносини [2].
Розглянемо, яким чином гендерні стереотипи регулюють сприйняття іронії.
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«Just as if a man – any man – could keep a kitchen properly», the lady said [2, с. 184].
У процесі сприйняття вищезазначеної іронії активізовано гендерний стереотип про те, що роль
домогосподарки, яка готує їжу, відводиться жінці. Тому жінки глузують із невміння чоловіків
хазяйнувати на кухні (as if a man – any man – could keep a kitchen properly). Без знання такого гендерного
стереотипу розуміння іронії реципієнтом було б неадекватне.
Інший приклад демонструє іронізування над гендерним стереотипом, укоріненим у суспільстві:
«Itʼs lovely to have company and weʼll be much safer from exotic, handsome Egyptians if weʼre together.
Or is it the male population who should be frightened of us?»
Leonie laughed and looked ruefully at her sturdy body. «I think Iʼm quite safe enough and the male
population neednʼt worry» [7, с. 54].
Згідно з конвенційним гендерним стереотипом природно, що жінки побоюються чоловіків через
їхню інколи агресивну, навʼязливу поведінку чи сексуальні домагання. Критичне, насмішкувате
ставлення до подібного стереотипного уявлення розкриває позицію іронічного мовця, відмінну від
конвенційної (is it the male population who should be frightened of us?). Реципієнт, співвідносячи
конвенційний гендерний стереотип з індивідуальним баченням ситуації, сприймає невідповідність між
ними та усвідомлює іронічний намір продуцента іронії.
Аналізуючи гендерні особливості вживання іронії, потрібно відзначити, що чоловіки частіше
застосовують іронію. Ці дані експериментально доведено дослідженнями багатьох лінгвістів [4; 5; 6].
Установлено, що чоловіки оригінальніші, лаконічніші у вираженні іронічної оцінки.
Їхні бажання показати в спілкуванні високий рівень ерудиції спонукає до вживання в іронічній
комунікації прецедентних феноменів: прислівʼїв або приказок, загальновідомих висловів із художньої
літератури, рядків із пісні, реплік із кінофільму, літературних та історичних постатей і фактів.
Прикладом такого вживання слугує прецедентне висловлення, джерелом якого є прецедентний
текст.
«You know, Iʼd like to try another lion,» Macomber said. «Iʼm really not afraid of them now. After all, what
can they do to you?»
«Thatʼs it,» said Wilson. Worst one can do is kill you. How does it go? Shakespeare. Damned good. See if I
can remember. Oh damned good. Used to quote it to myself at one time. Letʼs see. «By my troth, I care not; a
man can die but once; we owe God a death and let it go which way it will he that dies this year is quit for the
next» [5, с. 362].
Прецедентне висловлення, яке проектується в новий контекст, є цитатою з відомого твору
В. Шекспіра «Генріх IV» (частина 2, акт III, сцена 2). Ці слова в пʼєсі промовляє один із рекрутів, кравець
Мозгляк, коли погоджується йти на війну. При відновленні інтертекстуальних звʼязків створено контраст
між прецедентним висловлюванням та структурою нового тексту. Уілсон (Wilson), персонаж твору
Хемінгуея, іронізує над Макомбером, який перебуває лише на початку свого морального перетворення –
подолання ганебного відчуття страху (Iʼm really not afraid of them now). Він ще не готовий до того, щоб
піти на смерть, тому й запитує: «Що леви можуть заподіяти?» (what can they do to you?). Прецедентне
висловлення, яке належить епосі Відродження з її ідеологією, шляхом перенесення в новий контекст
іншої епохи з іншою ідеологією протиставляється цьому новому контексту та набуває іронічного смислу.
Інший приклад демонструє вживання чоловіком прецедентного висловлення, джерелом якого є
прислівʼя.
«Good riddance to bad rubbish,» was Aarfyʼs unperturbed response.
«Donʼt say that about her!» Nately protested with passion that was both a plea and a rebuke.
«I want her to stay with me» [3, с. 295].
Прецедентне висловлення, джерелом якого є прислівʼя «баба з воза – коням легше» (good riddance to
bad rubbish), проектується в контекст, який є недоречним для його функціонування. Головний герой
твору Хелера, навпаки, бажає, щоб дівчина залишилась із ним (I want her to stay with me), і дуже
переймається тим, що вона йде від нього. Цей контраст і є основою сприйняття іронії.
Уживання чоловіком інтелектуальної іронії, яка апелює до прецедентного імені, слугує такий
приклад:
«What the devil do you mean, he wonʼt fly more missions?» he asked with a smile, as Colonel Cathcart
creapt away into a corner to brood about the sinister import of the name Yossarian popping up to plague him
once again. […]
«Who does he think he is – Achilles?» Colonel Korn was pleased with the simile and filed a mental
reminder to repeat it the next time he found himself in General Peckemʼs presence. «He has to fly more missions.
He has no choice. Go back and tell him youʼll report the matter to us if he doesnʼt change his mind» [3, с. 401].
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Прецедентне імʼя (Achilles) проектується в новий контекст із прецедентного тексту класичної
античної міфології. Інтерпретація цієї іронії передбачає встановлення асоціативних звʼязків із
міфологічним сюжетом, де йдеться про те, як один із найшановніших і найлегендарніших античних
героїв, відчуваючи образу, відмовляється продовжувати війну з троянцями.
Порівняння американського військового (Yossarian), котрий виявляє боягузтво й відмовляється
виконувати бойові вильоти, намагаючись урятувати власне життя, із відважним і величним Ахіллесом, є
парадоксальним, несумісним із ситуацією, змальованою в прецедентному тексті, що спрямоване на
вираження іронічної оцінки – зневажливого ставлення до особи, яка наважилася не підкоритися
військовим наказам.
Звернення чоловіків до прецедентних феноменів в іронічному спілкуванні свідчить про посилання
на авторитети, про їхнє бажання інтелектуальної переваги, намагання справити враження більш
обізнаних і компетентних осіб.
Аналіз прикладів іронічних висловлень із позицій їхнього гендерного авторства ілюструє певні
розбіжності мовлення чоловіків і жінок. Чоловіки передають іронічну оцінку переважно у формі
каламбуру, парадоксу, антитези, використовують вульгаризми, грубі й лайливі слова для висловлення
сильно негативних емоцій. Жінки ж тяжіють до вживання образної іронії, їхнє мовлення
характеризується витонченістю слів, насиченістю експресивно забарвленої лексики.
Розглянемо особливості чоловічого мовлення в іронічному спілкуванні. Найбільш яскравим виявом
мовлення чоловіків на стилістичному рівні ми вважаємо парадокси.
«Harryʼs rude. Heʼs a pig,» Barker said.
«Harryʼs got the clearest, most far-reaching head of the whole bunch of us.»
«Does that excuse his inexcusable manners?» Barker said.
«Come off it, Jake, just donʼt pay any attention to Harry» […] [1, с. 27].
Вищезазначений іронічний парадокс ґрунтується на осмисленні абсурдного суперечливого
висловлення, яке виявляється в тому, що не можна пробачати те, що є непробачуваним. Парадоксальне
протиставлення формує іронічний смисл – вираження негативного ставлення до особи, яка поводиться
некультурно і неввічливо, демонструє брутальні манери, незважаючи на свої розумові здібності.
Іронічний мовець-чоловік наголошує на оригінальності висловлюваних думок та суджень, на
нестандартності ситуацій, демонструє безглузде, невідповідне природі речей використання одиниць мови
чи гру з ними.
Застосування в мовленні чоловіків іронічного каламбуру, що ґрунтується на навмисному поєднанні
в одному контексті різних значень полісемантичного слова, демонструє такий приклад:
«Got anything to drink?» Al asked.
«Silver, beer, bevo, ginger-ale,» George said.
«I mean you got anything to drink?»
«Just those I said» [4, с. 256].
Значення слова «to drink – to take (a liquid) into the mouth and swallow» є прототипним, оскільки
охоплює найбільш типове й частотне вживання. І тому не дивно, що, коли просять Джорджа принести
щось випити, він пропонує випити лимонад, морс, шипучку, тобто безалкогольні напої. Проте це явно не
відповідає очікуванню головного героя Ела, який має на увазі інше значення слова «to drink – to consume
alcohol». Перетинанням значень полісемантичного слова «to drink» та зіштовхуванням їхніх оцінок
формується структура, яка й містить іронічну оцінку.
Розглянемо іронію, побудовану на антитезі, до якої часто вдаються чоловіки.
«Thatʼs right. Heʼs Assyrian».
«That crazy bastard».
«Heʼs not so crazy,» Dunbar said. «He swears heʼs not going to fly to Bologna».
«Thatʼs just what I mean,» Dr. Stubbs answered. «That crazy bastard may be the only sane one left»
[3, с. 114].
Антитеза, яка вміщує іронічну оцінку, передбачає зіштовхування негативної та позитивної оцінок у
межах одного організуючого фрейму чи концептуального простору, коли протиставлені протилежні
прояви однієї й тієї самої сутності. Ефект іронії – глузування над чоловіком, який лише вдає із себе
божевільного, а насправді є єдиною людиною зі здоровим глуздом, котра усвідомлює все безглуздя війни
та відмовляється брати в ній участь. Використання грубої, лайливої лексики (that crazy bastard) в
мовленні чоловіка лише підсилює прагматичний ефект іронії.
Отже, чоловіки в іронічному дискурсі тяжіють до засобів, підґрунтя яких  абсурд, алогізм,
парадоксальність мислення; їхня сутність складає поєднання протилежних, несумісних понять, що
призводить до утворення контрасту, протиставлення.
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Звернемося до особливостей жіночого мовлення при актуалізації іронічного смислу.
«I just needed to take the wind out of that particular gentlemanʼs sails.»
She grinned at Rosie. A conspiratorial grin.
Rosie, who loathed Stephen with a vengeance, grinned back. «Welcome to the family, Vida!» [6, с. 75].
Іронічний мовець – Vida – висловлює своє критичне емоційно-оцінне ставлення до обʼєкта іронії
(Stephen), яке ґрунтується на несхваленні реальної ситуації (упереджені, навіть шовіністичні погляди
Стівена на роль жінки, які він продемонстрував у попередній розмові). Така позиція чоловіка не
відповідає ідеалізованим очікуванням продуцента іронії про рівноправність між чоловіками й жінками.
Метафорична іронія надає мовленню жінки образної виразності, емоційності, висловлення набуває
особливого забарвлення та яскравості.
Розглянемо інший приклад уживання іронії в мовленні жінок.
She walked in, looking all business in a hunter green suit. «Oh». Her eyebrows lifted as she scanned his
body stretched out on the bench, muscles rippling and oiled with sweat. Her heart did a fast somersault. «Sorry
to interrupt your male ritual».
«Did you want something, Conroy?» Jed rattled the barbell back into the brace [8, с. 353].
Жінка іронізує над чоловіком, який настільки занурився в заняття фізичними вправами, що не
помічає її присутності. В іронічному висловленні вживається лексика високого стилістичного тону. Як
бачимо, іронізування створюється вміщенням перифрази в чужий знижений, пародійно орієнтований
контекст.
Жінки часто вдаються до евфемізмів, сутність яких полягає в заміні грубих, непристойних, а також
неприємних виразів більш увічливими.
The name plates on the mailboxes were odd. One read «Helen» and below it «French lessons.» Another
read «Rosie» and, below that, Greek taught here.
«Is this an educational area?» Catherine asked.
Evelyn laughed aloud. «In a way I guess it is. Only the kind of education these girls give canʼt be taught in
school.»
Evelyn laughed even louder when Catherine blushed [10, с. 83].
Евелін насміхається над Катериною, яка помилково ототожнює справжні навчальні заняття із
заняттями сексом.
Жіночий стиль іронічного спілкування характеризується більшим ступенем увічливості.
«Just kindly lower that voice of yours, please, young man. Nobodyʼs deaf.»
«[…] all I want, God damn it, Bessie, is to be left alone in this bathroom. Thatʼs my one simple desire»
[9, с. 51].
Іронічний мовець (Bessie), використовуючи надмірно ввічливе прохання (Just kindly lower that voice
of yours, please, young man), нагадує своєму синові про культурну норму, згідно з якою діти не повинні
підвищувати голос на своїх батьків. Надмірну ввічливість реципієнт іронії тлумачить як насмішку, і це
викликає його негативну реакцію (all I want, God damn it, Bessie, is to be left alone).
Висновки та перспективи подальшого дослідження. Гендерні стереотипи є фіксованими
структурами свідомості, які, по-перше, економлять когнітивні зусилля, прискорюють та полегшують
процес інтерпретації іронії; по-друге, функціонують як зразки для зіставлення з реальною ситуацією, при
цьому реальна ситуація не узгоджується зі стереотипом, що мотивує появу іронічної оцінки. У випадку,
коли індивідуальні уявлення іронічного мовця не узгоджуються з конвенційними, гендерні стереотипи
виступають обʼєктом іронії.
Існують певні розбіжності в мовленні чоловіків і жінок при вираженні іронічної оцінки. Типовими
рисами, які характеризують чоловіче мовлення в іронічній комунікації, є вживання інтелектуальної
іронії, яка апелює до прецедентних феноменів; використання засобів, підґрунтя яких  абсурд, алогізм,
парадоксальність мислення; звернення до вульгаризмів, грубих і лайливих слів для висловлення сильно
негативних емоцій.
Проявами жіночого мовлення на лексико-стилістичному рівні слугують уживання образної іронії у
формі метафори, перифрази, евфемізму; використання експресивно забарвленої лексики; лексики
високого стилістичного тону.
Водночас виявлені розбіжності не мають універсального характеру, оскільки мовлення конкретних
жінок і чоловіків часто залежить від оточення, у якому відбувається спілкування, від соціального й
культурного рівня комунікантів. Нерідко в мові жінок проявляються риси, властиві чоловічій поведінці, і
навпаки.
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Запропоновані висновки про гендерні аспекти іронічного спілкування не претендують на
вичерпність, універсальність, але заслуговують на увагу для подальших серйозних студій цієї проблеми.
Перспективу цієї наукової розвідки становить детальніше вивчення гендерного дискурсу в різних
його проявах із метою виявлення специфіки комунікативних процесів між чоловіком і жінкою, пошуку
ефективних моделей спілкування.
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Лесик Ирина. Гендерный аспект иронического общения. В статье рассматриваются гендерные особенности
иронического общения, исследуется специфика функционирования гендерных стереотипов в ироническом
дискурсе. Гендерные стереотипы являются фиксированными структурами сознания, которые, во-первых, экономят
когнитивные усилия, ускоряют и облегчают процесс интерпретации иронии; во-вторых, работают как образцы для
сравнения с реальной ситуацией, при этом реальная ситуация не согласуется со стереотипом, что мотивирует
иронию. В случае, когда индивидуальные представления иронического говорящего не согласуются с конвенционными, гендерные стереотипы выступают объектом иронии.
Анализ примеров иронических высказываний с позиций их гендерного авторства иллюстрирует некоторые
различия речи мужчин и женщин. Мужчины передают ироническую оценку преимущественно в форме каламбура,
парадокса, антитезы, основой которых является абсурд, алогизм, парадоксальность мышления; используют вульгаризмы, грубые и бранные слова для выражения сильно негативных эмоций; употребляют более интеллектуальную
иронию, которая апеллирует к прецедентным феноменам.
Типичными чертами, которые характеризуют женскую речь в иронической коммуникации является употребление образной иронии в форме метафоры, перифразы, эвфемизма; использование экспрессивно окрашенной
лексики; лексики высокого стилистического тона.
Выявленные гендерные различия нельзя считать универсальными, поскольку речевое поведение конкретных
женщин и мужчин часто зависит от окружения, в котором происходит общение, от социального и культурного
уровня коммуникантов.
Ключевые слова: гендер, гендерный стереотип, ирония, иронический смысл, иронический дискурс, лексикостилистические средства.
Lesyk Iryna. The Gender Aspect of Ironic Communication. This article discusses gender characteristics in an ironic
speech, investigates the peculiarities of functioning of gender stereotypes in an ironic discourse. Gender stereotypes are fixed
structures of consciousness, which, first, save cognitive efforts, speed up and facilitate the process of interpreting irony,

30

РОЗДІЛ І. Комунікативна лінгвістика. 6, 2016

secondly, act as comparison samples with the actual situation, where the real situation is not consistent with the stereotype
that motivates irony. In the case where the individual representation of an ironic speaker is not consistent with conventional,
gender stereotypes are the subject of irony.
Analysis of examples of ironic statements in terms of their gender authorship illustrates some of the differences in the
speech of men and women. Men use irony mainly in the form of a pun, paradox, antithesis, the basis of which is absurd,
illogic, paradoxical thinking; use vulgar, rude and abusive words to express strongly negative emotions; employ more
intelligent irony, which appeals to the precedent phenomena.
Typical features that characterize womenʼs speech in an ironic communication is the use of irony shaped in the form of
metaphors, paraphrases, euphemisms; use of expressive and elevated vocabulary.
Identified gender differences cannot be considered universal because verbal behaviour of individual women and men
often depends on the context in which communication takes place, on the social and cultural level of the communicants.
Key words: gender, gender stereotypes, irony, ironic sense, ironic discourse, lexical and stylistic means.
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Макарук Лариса

Шрифт як лінгвальний модус: функціональний аспект
(на матеріалі англійського мультимодального дискурсу)
У роботі проаналізовано невербальні графічні засоби, які функціонують у сучасному англомовному
комунікативному просторі. Детально проаналізовано специфіку шрифту, який належить до однієї з груп «шрифт та
колір», що складає загальну запропоновану нами класифікацію англомовних паралінгвальних компонентів.
Звернуто увагу на розмір шрифту, його кольорову гаму й локацію. Виокремлено низку функцій, які виконує шрифт
у сучасних англомовних мультимодальних блоках. Окреслено спектр можливостей спілкування, які надає шрифт,
його семантичні та прагматичні особливості. Обґрунтовано лінгвістичні аспекти шрифтів. Наведено низку
ілюстрацій, що уможливили виявлення нових функцій, які виконують шрифти в сучасних англомовних
мультимодальних повідомленнях. Корпус фактичного матеріалу дав підставу встановити, що шрифт виконує
конкретизуючу, узагальнювальну, ідентифікуючу та змістовидільну функції. Серед інших основних параметрів
шрифту відносно інших модусів можна виокремити цілісність, композиційну сумісність / несумісність, єдність і
суперечність стилю та форми, гармонічність / негармонічність, звʼязок гарнітури зі змістом повідомлення, її
пропорційність / непропорційність.
Ключові слова: шрифт, функції, семантика, зміст, модус.

Постановка наукової проблеми та її значення. Сучасний англомовний комунікативний простір
перенасичений різнорідними паралінгвальним компонентами, які функціонують на різних рівнях та
відрізняються своєю формою, розмірами, кольоровим забарвленням і, вочевидь, функціональним
призначенням. До спектра невербальних графічних компонентів належать шрифт, колір, ілюстрації або
зображення (світлини, карикатури, комікси, замальовки, смайли, наклейки та ін.), знаки пунктуації й усі
інші несловесні компоненти.
В одній із попередніх розвідок означені вище засоби нами поділено на кілька груп, у рамках яких
виокремлено й окремі підгрупи. Як результат, запропонована класифікація [4] невербальних графічних
засобів має такий вигляд: сегментація тексту та інші графічні ефекти; шрифт і колір; непіктографічні
та нефотографічні паратекстові елементи; іконічні мовні елементи (зображення); інші невербальні
засоби.
Зауважимо, що ці групи більшою чи меншою мірою повʼязані між собою. Усі вони досить обʼємні,
оскільки містять великий спектр різних елементів, що підлягають аналізу. Проведений аналіз свідчить:
найбільш тісний звʼязок мають перші дві групи. До групи, яку ми номінуємо сегментація тексту та
інші графічні ефекти, належать розміщення тексту на сторінці, міжрядковий інтервал, орієнтація
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