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Анотація. Статтю присвячено дослідженню критич-
ної функції на матеріалі комічного ідіодискурсу сучасно-
го американського письменника-гумориста Дейва Баррі. 
Наукова розвідка ґрунтується на теоретичних засадах 
функціонально-комунікативного напряму, що дає мож-
ливість дослідити функції певного тексту безпосередньо 
в комунікації. Установлено, що антропоцентром ідіодис-
курсу є дискурсивна особистість, яка активно взаємодіє 
з адресатом як на вербальному рівні, так і на невербаль-
ному. Дискурсивна особистість в ідіодискурсі контролює 
весь процес комунікації. Доведено, що дискурсивній 
особистості в ідіодискурсі властивий лінгвокреативний 
тип мислення, що виявляється в індивідуальному під-
ході до комунікації з адресатом на усіх мовних рівнях. 
Отже, автор ідіодискурсу – це людина, що творить (Homo 
Creance), яка демонструє власні комунікативні вміння 
адресату за допомогою прийомів гри. Автор ідіодискурсу 
креативно висловлює власне бачення та переживання бут-
тя за допомогою індивідуальних мовних варіацій. При-
кладом креативної особистості в дослідженні є відомий 
американський письменник-гуморист Дейв Баррі. Його 
креативність зводиться до порушення канонів текстово-
го простору, зокрема мовних норм. Автор творчо підхо-
дить до добору мовних засобів задля створення комічного 
ефекту з метою впливу на адресата.

Функціонально-комунікативна направленість коміч-
ного ідіодискурсу Дейва Баррі дала змогу виокремити 
функції, зокрема критичну. Виявлено, що роль критичної 
функції полягає в тому, що автор виражає критику на різні 
теми (буденні, соціально-політичні, релігійні, культурні, 
особистісні засобами комічного). Визначено, що критич-
на функція експлікується такими стилістичними засобами, 
як (само)іронія, гіпербола, сарказм. Сутність цієї функції 
полягає у тому, що Дейв Баррі відкрито висміює як власні 
недоліки (зовнішність, вік), так і недоліки американського 
суспільства.

Ключові слова: Дейв Баррі, дискурсивна особистість, 
ідіодискурс, комічний ідіодискурс, креативність, критична 
функція, функціонально-комунікативний підхід.

Постановка проблеми. Функціонально-комунікативна 
стилістика тексту, що є теоретико-методологічним підґрунтям 
дослідження, зосереджується на «екстралінгвальних факторах 
спілкування: взаємовідносинах між адресантом і адресатом, 
цілях, завданнях, специфіці сфери спілкування, характері ситу-
ації, тобто дискурсі» [1, с. 15]. Так, у центрі наукових розві-
док перебуває мовленнєво-мисленнєва діяльність особистості, 
зокрема функціонування мовних одиниць та їх вплив на кому-
нікацію. Відповідно до комунікативної ситуації дискурсивна 
особистість добирає вербальні та невербальні засоби впливу на 
адресата, які мають певну функціональну спрямованість. 

Мета статті полягає у встановленні особливостей вияву 
критичної функції в комічному ідіодискурсі Дейва Баррі. Об’єк-
том проведеного дослідження є критична функція комічного 
ідіодискурсу Д. Баррі, а предметом – вербальні та невербальні 
засоби її вияву. Актуальність дослідження вбачаємо в тому, що 
критична функція на матеріалі комічного ідіодискурсу Дейва 
Баррі досліджується вперше.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Функціональ-
но-комунікативний підхід [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9] «спрямований на 
забезпечення ефективної комунікації між адресатом і адресан-
том та зорієнтований на комплексний аналіз функціонування 
мовних одиниць» [10, с. 31]. У межах цього підходу «дослідник 
вивчає структуру (як?), семантику (що?) і прагматику (навіщо?) 
мови і комунікативний ефект усього цього в сукупності» 
[2, с. 46]. Отже, акцент робиться саме на дослідженні функ-
ціонування мовних одиниць у дискурсивному просторі, «де 
поняття «функціональний» підкреслює факт наявності функ-
цій мовних одиниць, тобто їх призначення, а «комунікатив-
ний» – уточнює їх залежність від процесу комунікації з усіма 
її властивостями і наслідками» [2, с. 46]. Під час комунікації 
на перший план виходить саме аналіз вербальної та невербаль-
ної поведінки адресанта й адресата, яка різниться залежно від 
цілей та установок.

Із точки зору функціонально-комунікативного підходу дис-
курс визначаємо як «комунікативну подію, що відбувається між 
адресатом і адресантом у процесі комунікативної дії в певному 
часовому та просторовому контексті, яка може бути мовною, 
письмовою, мати вербальні і невербальні складники» [11]. 
Тобто на першому плані дослідження перебуває аналіз вербаль-
ної та невербальної поведінки адресанта й адресата, завдання, 
що вирішуються протягом комунікації.

Виклад основного матеріалу. Інгерентною рисою функці-
онально-комунікативного напряму в дискурсивних розвідках 
є антропоцентричний фактор. Мова розглядається як «продукт 
творчості мовної особистості в комплексі з постаттю автора, 
особливостями його світогляду, індивідуальним добором мов-
них засобів» [10, с. 36]. Дослідження особливостей самовира-
ження автора в площині дискурсу послугувало виокремленню 
нового виду дискурсу – ідіодискурсу, базовим поняттям якого 
стала мовна особистість [12; 13; 14]. Мовна особистість (відпо-
відно до власних намірів) організує самобутній дискурс (такий, 
у якому вона постає вже як дискурсивна особистість).

Автор ідіодискурсу контролює процес комунікації від 
початку до завершення. Він активно взаємодіє з адресатом, 
добирає тематику спілкування, тобто окреслює координати 
комунікації. В основу ідіодискурсу покладено поняття креа-
тивності. Таким чином, автор є творчим центром організації 
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дискурсивної діяльності. Під креативністю розуміємо «безпе-
рервний процес творення, протягом якого мовець/письменник 
породжує необмежену кількість свіжих та образних продуктів 
з обмеженої кількості наявних ресурсів задля задоволення кон-
кретної комунікативної мети» [15, с. 15]. Креативність мис-
литься як індивідуальна здатність особистості неординарно 
перекроїти дійсність. Креативній особистості властиві таки 
риси, як самобутність, оригінальність, розвинена фантазія, 
новаторство, творча уява, гнучкість інтелекту, інтуїція, само-
критичність, сміливість тощо.

Креативна дискурсивна особистість використовує експре-
сивні мовні засоби, «які привертають увагу адресата своєю 
нестандартністю, оригінальністю, нетиповістю, підкреслю-
ють притаманний автору лінгвокреативний тип мислення» 
[10, с. 41]. Такий тип мислення «дає можливість автору ідіо-
дискурсу відійти від стандартних способів вираження самосві-
домості автора, його мовного самовираження, де останнє зале-
жить від рівня лінгвістичної компетентності, тобто володіння 
лексикою, граматикою, вміння адекватно сприймати та створю-
вати тексти відповідно до комунікативних завдань тощо» [там 
само]. Лінгвокреативне мислення дає можливість автору реа-
лізувати свій мовний потенціал за рахунок варіювань та пору-
шень мовних стандартів.

Так, визначаємо ідіодискурс як «зразок вербальної 
та невербальної поведінки креативної дискурсивної особисто-
сті в комунікативному просторі з урахуванням екстралінгві-
стичних факторів. Дискурсивна особистість утілює в мові 
(усно або письмово) власні знання, ідеї, досвід» [10, с. 45]. Для 
ідіодискурсу креативної дискурсивної особистості характер-
ним є «творчий вияв авторської рефлексії, що існує в сукуп-
ності тематично наближених текстів, пронизаних індивіду-
ально-авторським баченням картини світу, лінгвокреативним 
мисленням. В ідіодискурсі креативність дискурсивної особи-
стості втілюється в ключових образах, темах, наборі виражаль-
но-зображальних засобів, які організовуються в ідіостиль і за 
якими ми впізнаємо «руку майстра»» [там само].

Виокремлені характеристики креативної дискурсивної 
особистості властиві сучасному американському письменни-
ку-гумористу Дейву Баррі. Креативність автора виявляється 
в оригінальній манері письма, що побудована на мовній грі 
та порушенні композиційних канонів текстотворення. Іронічне 
(самоіронічне) бачення світу переорієнтовує ідіодискурс Дейва 
Баррі в площину комічного.

Оскільки дослідження ідіодискурсу у функціонально-ко-
мунікативному ракурсі враховує функціональні ознаки мов-
них одиниць, нами визначено, що для комічного ідіодискурсу 
Дейва Баррі властивий певний набір функцій, які, зважаючи 
на лінгвостилістичні засоби їх реалізації, різняться, адже, як 
стверджує М.М. Кожина, «у процесі функціонування виявля-
ються найбагатші творчі можливості мови, які й фіксуються 
в мовленнєвих творах, у текстах, але ніколи не вичерпують 
себе завдяки нескінченній різноманітності екстралінгвістич-
них ситуацій та факторів (у їх комбінаціях), що зумовлюють 
закономірності функціонування мови» [16, c. 17].

Однією з ключових функцій у комічному ідіодискурсі 
Дейва Баррі є критична, що реалізується «шляхом висміювання 
автором власне себе, що виявляється в самоіронії, а також 
у соціальних, релігійних, політичних, естетичних, культурних 
нормах у суспільстві, які розглядаються в комічному ракурсі» 

[10, с. 110]. У такий спосіб автор активно висміює особистісні 
риси та наводить відверті коментарі на різні життєві теми, 
в яких часто використовує самоіронію, іронію, сарказм, гіпер-
болу тощо.

Розглянемо приклад (1), який характеризує Дейва Баррі як 
самоіронічну особистість:

(1) Without my eyeglasses, I have a great deal of trouble 
distinguishing between house fires and beer signs. I wear the kind 
of glasses that they never show in those eyeglasses advertisements 
where the lenses are obviously fake because they don’t distort 
the attractive model’s face at all. My lenses make the entire middle 
of my head appear smaller. When professional photographers 
take my picture, they always suggest that I take my glasses off, 
because otherwise the picture shows this head with the normal top 
and bottom, but in the middle there’s this little perfect miniature 
human head, maybe the size of an orange, staring out from behind 
my glasses [17, с. 24].

Критична функція актуалізується прийомом порівняння. 
Дейв Баррі уподібнює своє обличчя в окулярах до апельсина 
(little perfect miniature human head, maybe the size of an orange). 
Також у прикладі проведено паралель між окулярами з реклами 
(the lenses are obviously fake because they don’t distort the attractive 
model’s face at all) та тими, що носить сам Дейв Баррі (My lenses 
make the entire middle of my head appear smaller).

Під критику Дейва Баррі також підпадає релігійна тема. 
Автор активно кепкує як із власних релігійних поглядів, так 
і з поглядів дружини:

(2) My wife is Jewish, and I am not. Most of the time this is 
not a problem, because neither of us is what I would call strongly 
religious. Especially not me. If I had a religion, it would be called 
jokeatarianism. We jokeatarians believe it’s possible that an all-
powerful, all-knowing God created the Earth and all its creatures, 
but if He did, He was obviously kidding [18, с. 217].

Комізм у цьому прикладі виникає за рахунок сарказму, 
що ґрунтується на оказіоналізмі jokeatarianism та його роз’яс-
ненні – He was obviously kidding – вірою Дейва Баррі є гумор. 
Таким чином, автор підкреслює, що він є не релігійною особи-
стістю.

Дейв Баррі також часто висловлює своє іронічне бачення 
стосовно різних суспільно-політичних та побутових тем. 
Наприклад:

(3) I’m of course a Googler – a long time user of Google in fact 
that has really changed my work habits as I suppose most people. 
When I need to know something I used to have to look it up, you 
know, with a Mac or something and now I just get on Google and, 
like, two hours later I’m looking at something completely unrelated 
[audience laughs]. Thanks to you folks I’m wasting time faster than 
ever before and I do it pretty … no I use Google all time. What I need 
and I’ve said I need a search engine, I need a Google, a special 
Google that whatever I type in for a search it returns “get back to 
work” [audience laughs]. So, you can work on that [he smiles] [19].

Під час виступу в головному офісі корпорації Google Дейв 
Баррі вживає прийом іронії для висміювання власної «залеж-
ності» від пошукової системи – Thanks to you folks I’m wasting 
time faster than ever before. Висновок приводить до порушення 
логіко-поняттєвих норм (a special Google that whatever I type 
in for a search it returns “get back to work”), адже пошукова 
система не виконує свою головну функцію – пошук будь-якої 
інформації.
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У нижченаведеному прикладі критика автора на адресу 
чинного законодавства Америки виражена гіперболою, адже 
Дейв Баррі перебільшує кількість прав американських гро-
мадян (many legal rights; bales of rights; new ones are being 
discovered all the time). Прийом порівняння (such as the right 
to make a right turn on a red light) доводить усю ситуацію до 
абсурду, адже влада націлена на кількість прав, а не на їх якість.

(4) As an American, you are very fortunate to live in a country 
where you have many legal rights. Bales of rights. And new ones are 
being discovered all the time, such as the right to make a right turn 
on a red light [17, с. 50].

Таким чином, критична функція в комічному ідіодискурсі 
Дейва Баррі експлікується прийомами самоіронії, іронії, гіпер-
боли. Автор висловлює критичні коментарі на буденні, полі-
тичні, соціальні теми в комічному ключі. Саме наявність сти-
лістичних прийомів «згладжує» різкі міркування Дейва Баррі 
та викликає в адресата сміхову реакцію.

Висновки. Отож, функціонально-комунікативний ракурс 
дослідження комічного ідіодискурсу Дейва Баррі зумовлений 
добором специфічних мовних засобів впливу на адресата. 
Функціональний вектор представлено низкою функцій, однією 
з яких є критична. Її сутність полягає в критичному вираженні 
думок автора відповідно до тематики комунікації. Дейв Баррі 
активно вдається до стилістичних прийомів комічного для 
створення комічного ефекту. Перспективу дослідження вбача-
ємо в подальшому аналізі особливостей вияву критичної функ-
ції в ідіодискурсі інших дискурсивних особистостей.
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Kuznietsova O. Actualisation of the critical function in 
Dave Barry’s comic idiodiscourse

Summary. The article has been devoted to the description 
of the critical function in comic idiodiscourse of the modern 
American writer-humorist Dave Barry. The scientific research 
is based on the theoretical foundations of the functional-com-
municative approach, which makes it possible to discover 
the functions of a particular text directly in communication. 
It is established that the anthropocenter of idiodiscourse is 
a discourse identity that actively interacts with the address-
ee both verbally and non-verbally. The discourse identity in 
idiodiscourse controls the whole process of communication – 
from its beginning to its end. It is proved that the discourse 
identity in idiodiscourse is characterized by a linguocrea-
tive type of thinking, which is manifested in an individual, 
extraordinary approach to communication with the addressee 
at all language levels. Thus, the author of idiodiscourse is 
a creative person (Homo Creance), who demonstrates his own 
communication skills to the addressee through the techniques 
of the game. The author of idiodiscourse creatively expresses 
his own vision and experience of being through individual 
language variations. An example of a creative personality in 
the research is the famous American writer-humorist Dave 
Barry. His creativity lies in violation of the canons of text 
space, in particular language norms. The author is creative in 
selecting language means to create a comic effect to influence 
the addressee.

The functional-communicative focus of Dave Barry’s com-
ic idiodiscourse made it possible to distinguish several func-
tions, including the critical one. The critical function’s role is 
that the author expresses criticism on various topics – every-
day, socio-political, religious, cultural, personal with the means 
of the comic. It is determined that the critical function is 
expressed by such stylistic means as (self-) irony, hyperbole, 
sarcasm. The essence of this function is that Dave Barry open-
ly ridicules both his own shortcomings (appearance, age) and, 
in particular, the shortcomings of American society.

Key words: comic idiodiscourse, creativity, critical func-
tion, Dave Barry, discourse identity, functional-communica-
tive approach, idiodiscourse.


