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жественные, эстетически ценные авторские окказионализмы являются важ-

ным текстообразующим средством, отличаются исключительной семанти-

ческой емкостью [3, с. 48]. 

Второй тип окказиональных новообразований – это нестандартные 

грамматические формы, созданные по продуктивным моделям от нетипич-

ных основ. Основная функция таких неузуальных форм – экспрессивная. 

Например, в стихотворении «В дни неслыханно болевые...» (1965) автор пи-

шет: «Невозможно расправиться с нами. / Невозможнее – выносить. / Но 

ещё невозможней – вдруг снайпер / Срежет нить!». Образование сравни-

тельной степени от имени прилагательного невозможный недопустимо, так 

как дальнейшая градация признака для названного слова в силу специфики 

лексического значения отсутствует. Однако поэт стремится показать всю 

силу своих переживаний и чувств с помощью окказионализма, созданного 

благодаря нарушению формообразовательных норм. Нетипичная для рус-

ского языка форма заставит читателя остановится на этом слове, задуматься 

над мыслью поэта и его чувствами. 

Таким образом, можно говорить об использовании в стихотворениях 

Вознесенского 60-х гг. окказионализмов и окказиональных словоформ, ре-

ализующих в идиостиле этого автора номинативно-образную, номина-

тивно-характеризующую и экспрессивную функции. Умещение емкого 

смысла в одном слове и передача экспрессивности как нельзя лучше соот-

ветствуют назначению поэтической речи: немногими словами передать пол-

ноту чувств, эмоций, устремлений души поэта. 
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ІРОНІЯ ЯК СПОСАБ ДАСЯГНЕННЯ  

РЫТАРЫЧНАГА ЭФЕКТУ 

 

Першая асацыяцыя, звязаная з тэрмінам іронія, накіроўвае нашыя 

думкі, разважанні ў рэчышча камунікатыўнай смехатворчасці – да гумару і 

сатыры. Так, менавіта да гэтых двух асноўных (вербальных і пісьмовых) 

выяўленняў смешнага ў працэсе моўных зносін. Іронія па сваіх семантычных 
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якасцях, спосабу і ступені ўздзеяння на апанента, аўдыторыю ці рэцыпіента ў 

залежнасці ад моўнай сітуацыі, намераў аўтара можа быць злоснай, 

саркастычнай, ці, наадварот, лагоднай, мяккай. Дваістаць характару іроніі 

выяўляецца яшчэ і ў тым, што сфера яе функцыянавання знаходзіцца на мяжы 

літаратуры і публіцыстыкі, мастацкіх тэкстаў і рытарычнага дыскурсу. 

На мой погляд, іронія – гэта вяршыня моўнай дасціпнасці таго, хто яе 

выкарыстоўвае. Яна, бясспрэчна, падуладна толькі людзям з пачуццём гумару, 

з тонкім адчуваннем слова, з уменнем рытарычнай імправізацыі, пэўным 

інтэлектуальным набыткам. Дарэчы, іронія губляе сэнс і свае вартасці 

ўздзеяння, калі аўдыторыя не падрыхтавана да яе ўспрымання. Даволі часта 

прыходзіцца чуць ад апанентаў, што, маўляў, ім не падабаецца гумар КВЗ ці, 

напрыклад, “Камедзі Клаб”: ён ім не цікавы. Здаецца, за такім катэгарычным 

адмаўленнем, эстэтычным піжонствам хаваецца элементарная інтэлектуальная 

абмежаванасць, недасведчанасць, няздольнасць вылучыць іронію з кантэксту 

маўлення. Таму што іронія заўсёды прыхавана ў лексічнай семантыцы, яна 

рознаўзроўневая і становіцца зразумелай толькі пры супастаўленні фактаў, 

падзей, моўных адзінак. Напрыклад, жарт КВЗ Сяргей Бязрукаў не ўтрымаў 

глобус і разбіў галаву аб Расію: тэрмінова патрабуецца бярозавы сок 3 групы 

патрабуе ад слухача ведаў з розных сфер жыццядзейнасці чалавека: 

геаграфічнай (разбіў галаву аб край, багаты бярозавымі гаямі), медыцынскай 

(група крыві), культуралагічнай (спачуванне акцёру – ўсенароднаму любімцу), 

лінгвістычнай (сэнс прозвішча дае празрысты намёк, чаму акцёр не ўтрымаў 

глобус), якія ў працэсе іх супастаўлення рэалізуюць камічны эфект фразы [4]. 

Звычайна пад іроніяй разумеюць такую пабудову тэкста, калі за знешнім 

станоўчым стаўленнем прамоўцы да асобы, з’явы ці прадмета хаваецца 

адмоўная ацэнка [3, с. 187]. Прыгадваю выпадак з уласнага жыцця. Наш клас 

сабраўся на экскурсію. Дзень выдаўся дажджлівым, слякотным. Адзін з вучняў 

апрануўся зусім не па-надвор’і, і настаўнік па-бацькоўску надзеў яму на галаву 

свой стары скураны картуз, суцяшаючы хлопца: Вось цяпер ты проста цуд… 

Нехта іранічна дадаў: … у пер’ях. Навідавоку ўжыванне іроніі ў рытарычных 

мэтах. Тут і традыцыйнае арыстоцелеўскае разуменне рыторыкі як магчымасці 

моўнага пераканання і сучаснае – як тэкстуальнае пераўтварэнне семантыкі 

слова, якое дазволіла цалкам змяніць яго сэнс са станоўчага да негатыўнага.  

Я невыпадкова звярнулася да антычнасці, гісторыі тэрміну іронія, яго 

эвалюцыі, а каб асэнсаваць яго функцыянаванне як рытарычнай фігуры ў 

сучасным маўленчым дыскурсе. Ці ж іронія – гэта толькі спосаб уздзеяння на 

слухачоў, адзін з прыёмаў лагічнага пераканання аўдыторыі, ці нешта большае? 

Яшчэ сучаснік Арыстоцеля Квінціліян разглядаў іронію як мастацтва 

красамоўства, што прыносіць эстэтычную асалоду слухачам. Пазнейшыя 

размежаванні Ф. Сасюрам мовы і маўлення, а таксама Р. Бартам маўлення і 

пісьма дазваляюць нам сёння асэнсоўваць рытарычныя фігуры як неад’емныя 
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складнікі дыскурсіўнай дзейнасці [2, с. 75].  

У працэсе эвалюцыі іронія набыла шырокі змест. Сучасная неарыторыка 

разглядае яе ў якасці аб’екту, здольнага эстэтычна пераўтвараць маўленне ў 

экспрэсіўны тэкст. Функцыянаванне сучаснай іроніі пераважна выяўляецца ў 

гульні прамога і пераноснага значэння слоў. Падрыхтаванаму чытачу цікавы і 

прыемны сам працэс разгадкі патаемнага сэнсу іроніі, калі словы думаюць за 

нас [2, с. 77]. Іронію ўжываюць у розных моўных сітуацыях: у дыялогах і 

маналогах, у прамовах і дыскусіях; яна выступае эфектыўнай рытарычнай 

фігурай у мастацкіх і публіцыстычных тэкстах. Іронія ў рытарычным аспекце 

шматаб’ёмная і шматфункцыянальная, але варта назваць  дамінантныя яе 

фігуры : слова, стыль і думка [1, с. 123]. 

У залежнасці ад спецыфікі пераўтварэння семантыкі слова ў дыскурсным 

аналізе іроніі можна вылучыць розныя прыёмы, ці тропы яе выяўлення: 

пародыю, метафару, параўнанне, літоту, парадокс, антытэзу-антыфразу і інш. 

Найбольш эфектыўна ў сучаснай медыяпрасторы выкарыстоўваецца пародыя 

як прыём рытарычнай фігуры іроніі. Пародыя, найперш, мастацкая з’ява, а таму 

ёй уласціва глыбіня аўтарскай задумы, змястоўная невычарпальнасць, якую 

імкнецца асэнсаваць дапытлівы і інтэлектуальны чытач. Гэта жанр даволі 

элітарны: ён патрабуе ад чытача не толькі разумення непасрэдна тэксту 

пародыі, але і ведання яе аб’екту – камічнага вобраза першаснага твора, стыля, 

жанра і г.д.  

Сучасная пародыя стала масавай з’явай культурнага жыцця грамадства. 

Яна даўно сягнула за межы непасрэдна літаратурнага жанру, выяўляючы сябе ў 

розных відах мастацтва і ў розных родава-жанравых мадыфікацыях: у 

тэатральных капусніках, эстрадных шоу і шматлікіх тэлевізійных праектах. 

Масмедыя, валодаючы вялікімі магчымасцямі ўплыву на спажыўца, актыўна 

выцясняюць пісьмовыя пародыі са сферы выключна літаратурнага жанру. 

Пародыя – функцыянальная з’ява рытарычнага дыскурсу, і таму яна, як любы 

жывы арганізм, прыстасоўваецца да акаляючых аб’ектыўных і су’ектыўных 

абставін. Сучасныя мадыфікацыі гэтага папулярнага жанру накіраваны на тое, 

каб задавальняць патрэбы, густы аўдыторыі, якія ў значнай ступені абумоўлены 

спецыфікай радыё, тэлебачання і Інтэрнэта. Змястоўныя і фармальныя 

адметнасці тэлевізійных сатырычна-гумарыстычных праграм (самых 

рэйтынгавых у сучаснай медыяпрасторы) ва ўмовах дэфіцыту эфірнага часу 

накіраваны на дасягненне хуткай і беспройгрышнай эфектыўнасці ўздзеяння на 

гледачоў. Яны выяўляюцца, найперш, у прымітыўных, а то і шчыра абразлівых 

жартах «ніжэй поясу», у варыятыўных мадыфікацыях здзеклівай, часам 

паблажлівай, пародыі-іроніі з «тыповых» чалавечых заганаў і слабасцей: 

п’янства, ляноты, невуцтва, самадурства, прылюбадзейства і г.д.  

 

Аб’ектамі сучаснай пародыі на тэлебачанні становяцца мова і выказванні, 



248 

 

паводзіны і ўчынкі, жыццёвыя прынцыпы і эстэтычныя густы пазнаваемых 

“відэазорак” экрану: палітыкаў, прадстаўнікоў шоу-бізнесу, акцёраў, вядомых 

спартсменаў і г.д. Напрыклад: Нобелеўскую прэмію атрымаў вучоны, які змог 

ажыўляць людзей. Альфрэд Нобель асабіста выказаў падзяку вучонаму за яго 

ўклад у навуку ці Юры Лужкоў выпадкова знайшоў схованку сваёй жонкі: там 

аказаўся жыллёвы комплекс на паўднёвым захадзе Масквы (КВЗ) [4]. На гэтым 

жарце можна пераканацца ў карэлятыўных працэсах унутры рытарычнай 

фігуры паміж іроніяй і сарказмам, пародыяй і гіпербалай, сатырычным і 

амбівалентным смехам (калі смех скіраваны і на таго, хто кпіць з іншага). 

Апошнім часам на тэлебачанні эфектыўна, у якасці сродку канкурэнтнай 

барацьбы за рэйтынг і, зразумела, магчымасці ўласнага піяру выкарыстоўваецца 

пародыя адной праграмы на другую, аднаго тэлеканала на другі: Сын Алены 

Малышавай баіцца сказаць маме, што хварэе ці Усе саромеліся сказаць праўду 

пра Аэрафлот, а Леанід Якубовіч не пасаромеўся і сказаў усё слова цалкам [4]. 

Пашыраным тропам сучаснай медыярыторыкі з’яўляецца і парадокс – 

фігура, семантычную аснову якой складае нечаканае сцвярджэнне, спалучэнне 

антонімаў. Гэты прыём заўсёды прываблівае ўвагу чытачоў, таму яго часта і 

ахвотна выкарыстоўваюць у рэйтынгавых забаўляльных тэлепраектах: 

Маскоўскае метро падчас пік – гэта рай для тых, хто любіць пекла (КВЗ), 

Габрэй перад смерцю…  жыве вельмі доўга і ашчадна (Камедзі Клаб) [4]. 

Парадоксы часцей рыхтуюцца загадзя, іх рэдка можна пачуць у рэпліках-

імправізацыях, таму што іронія згаданага кшталту патрабуе таленту і 

аратарскіх, акцёрскіх здольнасцей (выразнай дыкцыі, адчування настрою 

аўдыторыі) прамоўцы.  

Такім чынам, цяжка ўявіць сучасную медыярыторыку без выкарыстання 

іроніі, якая з’яўляецца для яе таленавітых і дасціпных аўтараў надзейным 

эфектыўным і эфектным спосабамі палемікі з апанентамі, а таксама сродкам 

піяру, дэманстрацыі асабістага інтэлекту і красамоўства.   
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