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Вступ 

Мова кінця XX початку XXI ст. характеризується  посиленням  ролі  

неформальних, ненормативних елементів у її  комунікативних  виявах,  

зокрема  в  сучасній  художній літературі. Не  цураються  такої  лексики  

Ю.Андрухович,  О. Забужко,  А. Любка, Л. Дереш, Юрко Іздрик, І. Карпа, О. 

Ірванець та багато інших авторів. Цей процес літературознавці пояснюють 

тим, що література повинна відображати або  інтерпретувати  життя,  а  

радянська  не  лише  не  відображала життєвої дійсності, а й зображала її 

такою, якою вона мала б бути або якою нібито була. У ній не було місця 

грубості, нечемності і правдивості. Тому закономірним є пожвавлення 

використання живого розмовного мовлення, часто ненормативного, у творах 

авторів 90-х і до сучасності. Світ  дуальний,  тому  в  художній  літературі,  яка 

відображає  цей  світ, має бути місце і високому, і низькому. 

В українському мовознавстві вивчення соціолектів започаткував Олекса 

Теодорович Горбач-філолог,славіст й україніст. Одна з його відомих праць − 

«Арго в Україні». Український мовознавець Йосип Олексійович 

Дзендзелівський, автор праці «Конспект лекцій з курсу української 

діалектології» (Ч. 1. Фонетика, 1965; Вступні розділи, 1966), також згадує про 

таке мовне явище, як соціолект. На сучасному етапі український сленг,  

жаргон,  арго  найбільш  ґрунтовно  дослідила  Леся Олексіївна Ставицька. 

Вона займалась вивченням жаргонології та гендерної лінгвістики. Вивчала 

проблему нецензурної лексики і за результатами цього дослідження написала 

«Українська мова без табу». У свою чергу літературознавець Петро Білоус 

приділяє значну  увагу вивченню  особливостей функціонування молодіжного 

сленгу в міській культурі. 

Часто метою порушення соціокультурного табу на вживання 

ненормативної лексики в художній літературі є епатування: порушення 

заборони з метою привернути увагу читацької публіки або просто найлегший 

спосіб зчинити галас навколо своєї творчості. Основна мета епатажу – аж ніяк 

не спровокувати агресію в читача, а максимально його зацікавити. Але така 
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тактика більш характерна для авторів сьогодення. Тому навряд чи можна 

говорити про епатаж романів, драматичних чи поетичних творів. 

Якщо в перших творах, у яких з’являлася ненормативна лексика, йшлося 

про порушення соціокультурних заборон чи навіть офіційних, то в останні 

роки табу на вживання ненормативної лексики перейшло з соціокультурного 

на інший рівень – індивідуальний, відбулася зміна ―зовнішнього цензора‖ на 

«внутрішнього», тобто цензора в собі. Автор тепер для себе встановлює рамки 

нормативності і межі дозволеного друкованого слова. Ненормативна лексика 

стала невід’ємним елементом творчості деяких письменників-постмодерністів, 

навіть своєрідним ―законодавцем стилю‖. 

Одним з дискусійних питань у дослідженні нестандартної, соціально 

маркованої лексики є  розмежування понять жаргон та сленг. Л. Ставицька 

разом з Й. Дзендзелівським звертають  увагу  на синонімічне  використання  

цих  понять, хоча все частіше сучасні дослідники надають перевагу терміну 

«сленг», яким будемо послуговуватися й ми. Л. Ставицька доводить 

необхідність   вивчення   мови   конкретних письменників  з  метою  

виявлення особливостей  їхніх  індивідуальних стилів.  Адже поняття  

індивідуального  стилю  письменника  пов’язане  безпосередньо з  рисами 

його мовотворчої індивідуальності. 

Поодинокі критичні відгуки на роман Сергія Жадана «Інтернат» є 

різними. Вони дають  і  позитивну,  і  негативну його  характеристики,  але  

переважно в літературознавчому аспекті. Творчі доробки С. В. Жадана є 

яскравим прикладом літературного постмодерну. Його твори втілюють 

реальне життя з його буденними проблемами. Можна відокремити незліченну 

кількість граней творів, що їх створив С. Жадан. І одна з них − це особливості 

мовлення, а саме − надмірне вживання соціолектів у його творах.  Наразі 

роман «Інтернат» ґрунтовного лінгвістичного аналізу немає,  але  сама  книга  

здобула  визнання  читацької аудиторії як в Україні, так і за кордоном. Тому 

актуальним буде аналіз саме цієї книги, яка вирізняє особистість Сергія 

Жадана з-поміж інших сучасних українських авторів. 
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РОЗДІЛ 1 

 

Наша мова – це багатовимірне, різнобарвне й неоднозначне явище. 

Безсумнівним є те, що основне завдання мовознавця чи літератора  полягає не 

в боротьбі з мовою, а в дослідженні її різноманітності, у тому числі й пластів 

позалітературних. Таким чином існує неофіційне, невимушене мововживання, 

яким зараз спілкується більшість населення і яке, звичайно ж, може нести в 

собі  творчий, сміховий заряд. Сьогодні в умовах лібералізації, свободи слова 

та ―розтабуйованості‖ суспільства стало можливим вивчення обсцентної 

лексики, соціолектів, арґо, жарґону, сленґу. Складність дослідження вживання 

соціолектів  полягає в їхній постійній рухомості, плинності. О. Селіванова 

слушно зауважує, що для того, ―щоб бути постійно незрозумілим для третьої 

особи, соціолект змінює, оновлює засоби висловлювання, які поступово 

знаходять своє відображення у словниках‖ [5]. Існують так звані загальні 

соціолекти – соціолекти, які втратили свої шифрувальні та ідентифікаційні 

функції. Їх використовує не одна замкнена група осіб, а всі члени мовного 

середовища, переслідуючи різну мету. Тепер вони стали зрозумілим для 

широкого загалу, а частина їх елементів змінила статус, перейшовши до 

розмовного-бутового мовлення, частина може використовуватися як 

стилістичний засіб. 

Як стверджують науковці, що термін соціолекти виник відносно недавно 

– у другій половині XXст. Він утворений з двох частин – частини соціо-, яка 

вказує на відношення до суспільства, і другого слова «діалект»; це по суті, 

стягнення в одне слово словосполучення «соціальний діалект» [10].  

Такі соціолекти  успішно використовує молодий і прогресивний 

письменник-музикант Сергій Жадан. Людина яка відтворює всі реалії життя 

на папері такими, якими вони є,не приховуючи навіть ненормативної лексики, 

арго і жаргонів. Людина,  яка пише так, що її твори хочеться перечитувати 

двічі, а то й тричі. Але чому Жадан не є таким популярним серед старшого 

покоління? Можливо він пише про дотепних закоханих підлітків? Ні, це саме 
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та людина, яка пише прямо, так прямо, як течуть ріки в центральній Україні, 

так широко і багатогранно,як стелиться ліс на Закарпатті. Але як це? Як? 

А відповідь на цезапитання дуже проста: він просто використовує соціолекти, 

табуйовану лексику, арго,жаргони і сленги. Все те, що до болю ріже вухо, все 

те, присутність чого у художньому тексті старше покоління ніяк не хоче 

визнавати, незважаючи на те, що у житті таке слововживання активно 

присутнє. І для сучасного покоління це норма. Молодь не хоче чути ці 

застарілі «проїжджені» поколіннями слова, що, вирогідно, й викликає 

дисонанс у сприйнятті його творів. 

Яскравим прикладом для розгляду таких соціолектів є роман 

письменника «Інтернат». В ньому автор розповідає про бойові дії на Донбасі. 

Можна подумати: О, Господи, знову та війна. Знову ті нікому не цікаві теми 

про атовців, кількість загиблих і поранених. Та всі знають, що там 

відбувається і що до чого. Навіщо сотні тих постів у фейсбуці, так ще й якийсь 

НЕДОписьменникнову про це пише роман. На жаль, так думає більшість 

молоді. Але чому так? Хіба вони не розуміють всієї небезпеки теперішніх дій 

на Донбасі? Вони розуміли…повірте…набагато краще розуміли, аніж будь-

хто з вас. І це розуміння докорінно поміняло їх. 

Але що ти будеш відчувати до того, що ти бачиш чи читаєш кожен день 

протягом чотирьох років? Саме так, це буде набридливе відчуття, а можливо й 

відраза. Для них кожного дня по троє загиблих вважається нормою, вони не 

рахуються з ними. А спалені і розтрощені будівлі для них, як дерев’яні 

кубики, які падають не викликаючи жодної реакції… Думку старших про 

війну вже не змінити, а от кожен молодий студент, прочитавши роман 

«Інтернат» Жадана, змусив себе перегорнути цю сторінку і почати сприймати 

по-новому, яскраво реалістично й до болю вражаюче, усі дії на Сході. Це все 

завдяки автору, який, на відміну від татуйованої мови радянських творів про 

війну, зумів перейняти роль молодого студента і написати так натуралістично, 

як написав би його герой.  
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Отже,використовуючи саме соціолекти в своєму романі, письменник 

передавав все так життєво, як цього хоче сучасна читацька публіка. Передав 

все так, як бачив це, передав усе не лише літературною мовою, а так, як того 

диктувала правда дійсності. Саме таке написання роману викликало ажіотаж і 

бажання прочитати ЦЕ. 
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РОЗДІЛ 2 

  

            На перший погляд, вживання соціолектів або жаргону чи сленгу як 

розмовного, зниженого лексикону у художньому тексті видаються  

несумісними.  Але, за  Л. Ставицькою,  «естетику закладено в самій основі 

жаргонного вокабуляру, метафоричній номінації» [7]. Тобто відбувається 

своєрідне образне словоперетворення. Соціолект (сленг) утворює  своєрідний  

«стилістичний  злам». Мета  використання  сленгу  в  художній  літературі –

спілкування з аудиторією її мовою або якою її собі уявляє письменник. 

Використання соціолектів у творах Сергія Жадана дає уявлення про ті 

реалії матеріального і духовного світу, які були (і є) актуальними в період 

війни на Сході України XXI ст., про специфічні риси воєнних. Тому ми 

можемо класифікувати кілька тематичних груп соціолектних одиниць.   

«Людина» 

До  цієї  групи  належать  різноманітні  назви  осіб  з додатковим 

оцінним значенням, серед яких виділяємо такі підгрупи:  

1) назви  осіб,  що  передають  нейтральне  чи  дружнє  ставлення  до 

людей – «чувіха, дєвка, чувак,кєнт, мужик, тіпєц, пацан, круті пацики»: 

– То кєнти наші! – кричить йому боєць [3, с.127]; 

2) назви  осіб  з  яскраво вираженою  негативною  оцінкою – дурік, 

бидло, чмо;  

3) назви осіб за належністю до певного класу, статусом, типом поведінки 

– «бос, старі пеньки, алкаші, бомб»;  

– Дивись скільки бомжів! – перебиваючи каже йому [3, с. 95]; 

4) назви осіб за належністю до певної національності – «наші», «русі 

швайки», фашики.                           

У цій тематичній групі розглядаємо також соціолекти  на позначення 

частин  тіла  людини: обличчя – «фейс, табло, морда, рук – шуфлі, ніг − лапи, 

копита, рота – пащека»; 
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«Та він йому так в табло дав, що той аж копита відкинув…» [3, с. 236 ]. 

«Алкоголь  і  наркотики» 

Оскільки  автор  творить живу  історію війни,  то  передає  розмаїту  

картину  2015-го року,  коли ти кожного дня просинаєшся з думкою: «Ого, я 

ще живий», коли біля тебе кожних 5-ть хвилин пролітає близько 10  снарядів, 

жахливі умови життя, собачий холод і голод, до яких не всі зуміли 

пристосуватися. Саме у такий час із зростаючою силою проявилися такі 

негативні явища, як пиятика і вживання наркотиків.  Тому доречними є окремі 

лексеми на позначення процесу вживання  алкоголю  та  видів  спиртного – 

«бухати, хапанути, вмазати,  бухло, водяра, пивко, смага, бодун, вгашени»: «– 

Та розумієш, він тут не виживе, якщо не буде бухати» [3, с. 166]. 

«Гроші» 

Автор  використовує  соціолекти,  які  позначають: 

1) загальне поняття «гроші» – «бабки, філки»;  

2) фальшиві гроші – «паліво»;  

3) валюту – «бакси»;   

4) окремі  купюри  та  кількості  грошей – «штука, сотка». 

 «Матеріальні цінності» 

У цій групі можна відокремити  підгрупи  лексем,  які  називають: одяг –

«шмати, мотлох; предмети вжитку − мобіла, дистанційна (рація)»: «–Дай 

свою мобілу!– кричить водій Гансу» [3, с. 72]. 

«Їжа, процес її вживання» 

Автор використовує  загальновідомі  жаргонізми – хавку жрать: «–Їдем 

щось похаваємо. Я знаю кафе недалоко тут …» [3, с. 87]. 

«Дії, процеси» 

До  цієї  тематичної  групи  належать  лексеми  на позначення  

різноманітних  дій: «винюхувати, нарити,  вставити, замутити, відмазати». 

Найбільш  численними  виявилися  підгрупи  номінацій  на  позначення 

розумових   процесів – «роздуплитися,  поняти,  в’їхати, шарити»; 

пересування  у просторі – «запхатися, засандалити (когось), притарабанити 
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(щось), вишивати:» 

«За останню сутку вони нарили близько 10-ти снарядів» [3,  с.46], « – Ти поняв 

чи нє? – кричить до Паші водій» [3, с.143]. 

«Характеристика людини, предметів, дій, процесів, явищ» 

Ця група  представлена  словами,  що  мають  як  негативнезначення  – 

«зачуханий, ніякий,  стрьомна,  фіговий,  лєво, западляцький», так  і  позитивне 

забарвлення – «крутий, крутєйший»: «…котрась стрьомна жінка махнула 

водієві, мовляв, під’їдь, незручно добиратись водою…» [3, с. 165]. 

«Автомобілі» 

Будь-якому  автомобілю  автор  дає оцінну  характеристику – махіна, 

рухлядь. Окрім цього, названо багато марок автомобілів, які автор вживає як 

загальні назви: ««жигуль», «опель-капітан»,  «опельок», «форд-транзит», 

УАЗик»: «Опельок», залитий багном, чавить калюжі й стрибає вузькою 

асфальтівкою геть від траси…» [3, с. 239],  «Їх довго ніхто не хотів брати, 

зрештою гальмонув і завмер посеред калюжі «жигуль»…»[3, с. 21]. 

У  цій  тематичній  групі  варто  виділити  ряд  соціолектів,  що 

побутують  у  мовленні  водіїв – врубати третю передачу, втикнути передачу, 

лобовуха. 

Можна зробити  підсумок щодо класифікації названих соціолектів. 

Отже, соціолект є органічною особливістю ідіостилю Сергія Жадана. 

Позанормативну,  проте  не  критичною, лексику письменник  здебільшого  

використовує  для  вираження  іронії,  емоційно-експресивної  характеристики,  

реалістичного  змалювання  середовища  перебування військових на Донбасі.  
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РОЗДІЛ 3 

 

У сучасному світі спостерігається широке поширення вживання 

ненормативної та обсценної лексики. Як стверджує Й. Дзендзелівський деякі 

сучасні дослідники, сьогоденна  мова перебуває в стані глибокої кризи [1]. 

Одними з найважливіших доказів (крім багатьох інших) є розширення 

вживання нецензурної лайки яка входить в складову соціолектів. 

Ненормативна або обсценна лексика (від англійського obscene  –

непристойний, брудний, безсоромний), яке, у свою чергу, походить від 

латинського obscenus (огидний, непристойний) − вид лайливої лексики різних 

мов, що включає грубі ( безсоромні, непристойно мерзенні, вульгарні) лайливі 

вирази, часто виражають спонтанну мовну реакцію на несподівану, як 

правило, неприємну ситуацію.  

У слов'янських мовах, зокрема російській, існує окрема частина 

ненормативної лексики − мат. Він налічує близько 5-6 основних слів,  від яких 

будуються численні похідні. Вони всі пов'язані з історично табуйованою 

темою сексу і тілесного низу. В українській культурі традиція заборони цієї 

лексики склалася завдяки православному християнству, основній релігії 

слов'ян, яка забороняє вживання цих слів. У зв'язку з глибоким укоріненням 

цієї традиції навіть при сучасній зміні відношення суспільства до духовних 

цінностей, ставлення до ненормативної лексики, як і раніше залишається 

негативним серед більшості українського населення. Але відсоток людей, які 

вживають нецензурну лексику, тим не менш зростає. 

 Сьогодні, коли відбувається повсюдна лібералізація моралі, поведінки, 

поглядів, свобод, змінюється і ставлення до вживання обсценної лексики. 

Відбувається так би мовити «легалізація» даної лексики. Поняття про 

літературність  нелітературного (нормативності-ненормативності) з часом 

змінюється, і це пов'язано в першу чергу з процесами розвитку і змінами в 

суспільстві. Те, що було сильно принизливим і непристойним, стає 

нормальним і перетворюється на розмовне. Варто відзначити, що нецензурна 
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лексика  – неоднорідна. І те, що викликає негативну оцінку, завжди може бути 

представлено словами цілком літературними і нелітературними. 

 До того ж, за спостереженням психологів коледжу Маріст в США, ті, 

хто матюкаються, справляються  з болем набагато швидше. Організм дає 

емоційну відповідь на лайку, активувавши реакцію "борись або біжи": це 

свого роду природний захисний механізм, який не тільки випускає адреналін і 

прискорює пульс, а й передбачає природне полегшення болю, відоме як стрес-

індукована аналгезія [10]. 

 Таким чином, уживання соціолектів,  як ненормативної лексики у романі 

Сергія Жадана «Інтернат» зумовлене прагненням максимально відтворити 

реальне, а не завуальоване мовлення героїв, як це робили  більшість 

письменників початку XX століття.  Як зазначає це Леся Клепуц, деякі герої 

романів сучасних авторів ніколи б не заговорили, якщо б не можна було 

друкувати ненормативну лексику. «Ці герої, – вважає дослідниця,  – 

породжені тими соціальним колами, які крім певних соціолектів, сленгу і 

жаргону, не знають іншої мов» [4]. Наприклад, автор не міг не використати 

позанормативну лексику, описуючи розмову воєнного і звичайного вчителя на 

лінії фронту: «— Куда, блядь? — кричить йому боєць і, згорбившись, 

підіймається в салон. Змушений пригнутись, шолом наповзає йому на очі, й 

Паші здається, ніби він його впізнає, хоча звідки, звідки? — думає Паша. А 

боєць дивиться недобре, підходить, поправляє шолом, витирає очі рукою й 

кричить Паші в лице: — Документи! Блядь, документи!» [3, с. 56]. В даному 

уривку автор хотів передати цей напружений психо-емоційний стан, коли 

військовий вже настільки змучений і злий, що вся ця його злість виливається 

саме у цю нецензурну лексику. 

  «— Хуйовошото ви тут усі вивчені, — сказав на це безносий, і вони 

знову почали сміятися» [3, с. 178]. А в цьому випадку обсценна лексика  

виступає як забарвлення певної репліки, що змушує героїв з цього реготати. 

 «Спочатку мовчить, а тоді не витримує й починає говорити. Страшенно 

злоститься й нервує. І ось якщо не звертати уваги на його нерви та злість, то 
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говорить він про те, що доріг немає, дороги просто роз’їбали, роз’їбали й усе 

тут, і немає тепер доріг, і раніше не було, і тепер немає. І незрозуміло, що його 

нервує більше: те, що їх не було, те, що їх немає, чи те, що їх, схоже, тут 

узагалі ніколи не буде. І ось він злоститься й нервує, і говорить, ось, мовляв, 

дороги й воєнні, і все роз’їбали, і брат сидить у місті в підвалі, разом зі своїми, 

і не хоче звідти вилазити, я йому говорю, говорить він Паші, вилізай, вивезу 

на цей бік, тут хоч робота є, а там неясно, хто зайде тепер, і незрозуміло, шо 

буде, може розстріляє тебе нова влада, а він сидить, боїться лишати будинок, а 

шо будинок? — питає він Пашу, кому він на хрін нада, цей будинок, і дороги, 

говорить він, дороги роз’їбали»  [3,  с. 132]. Якщо описати цю ситуацію 

літературними словами, то … навряд чи ви її опишете, адже тут, в даному 

контексті без нецензурних слів не обійтися, адже вони виступають як «крик 

душі» військового. 

 Процитовані  уривки  демонструють,  що  вживання  сленгових 

одиниць спрощує і вульгаризує мовлення, і людина, яка знаходиться в таких 

важких умовах, не здатна виражати свою думку літературно. Саме у такому 

вживанні ненормативної лексики виявляється ще один аспект вживання  

соціолектів  у романі Сергія Жадана «Інтернат». 
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ВИСНОВКИ 

 

Дане дослідження засвідчило, що соціолекти, є характерною 

особливістю ідіостилю Сергія Жадана. Соціолекти, як і певні лексеми 

літературної мови, виконують важливу змістову роль. У художній літературі 

сьогодні відбувається процес їх входу в словники сучасної української 

літературної мови, а також вживання їх в розмовному та художньому стилях. 

Соціолекти, використані в художній мові, чимраз більше звертають на себе 

увагу, на тлі лексем літературної мови здаються незвичними та доволі 

яскравими. 

Соціолекти як звична лексика у творах стала все частіше 

використовуватися з певними стилістичними настановами. Так, у романі 

Сергія Жадана соціолекти виступають як художньо-мовний засіб створення 

реалістичного ефекту про певну територію, на якій перебувають його герої, 

допомагають також відтворити правдиві умови життя в цьому місці. Для 

виконання цього завдання важливу роль відіграє вдале використання 

нецензурної лексики, як складової соціолектів, адже саме вона передає місцеві 

поняття та реалії і є одним із засобів повнішої характеристики зображуваних 

подій та явищ, відтворення психо-емоційних станів героїв твору. Тактовне 

введення соціолектів в мову персонажів є одним із засобів творення образу. І 

Сергій Жадан вдало послуговується ними. 

Дослідивши і прокласифікувавши певні соціолекти можна, можна 

зробити висновок: письменник активно їх використовував, впроваджуючи в 

мову свого роману соціолекти і нецензурні слова. Варто зазначити, що 

соціолекти в художньому мовленні дійсно привертають увагу читачів до 

роману. Вони вносять органічні маркування забарвлення тої території, де 

відбувається події, а також урізноманітнюють лексичний запас мовців. 

С. Жадан, розуміючи, що перенасичення роману соціолектами і лайками 

може призвести до зниження його естетичної вартості, до порушення контакту 

з читачем, вживає їх доречно, аргументовано і з  почуттям міри. 
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