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МеДичні терМіни яК заСіб Створення КоМічного ефеКтУ 
в оповіДанні Стівена ЛіКоКа “фізіоЛогічний фіЛіп”

Анотація: У статті розглядається стилістичний аспект вживання термінів як 
засобу зображення комічного на прикладі оповідання Стівена Лікока “Фізіологічний 
Філіп”. Автор статті досліджує поняття та місце комічного в сучасних дослідженнях 
літератури та лінгвістики.
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Abstract: The phenomenon of terms’ usage as a mean of creating a comic effect in Stephen 
Leacock narrative “Physiological Philip” is considered in the article. The place of the comic in 
the modern linguistics and literature researches is determined. 
Key words: the comic, comic effect, a humor, stylistics, lexicology, a narrative, a term.

На сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки мовні явища розглядаються 
у нерозривному зв’язку з мисленням, свідомістю, культурою та світосприйняттям 
суспільства. Ніщо не свідчить про стан розвитку суспільства краще ніж література. 
В історії американської літератури ХІХ століття найвидатнішими письменниками-
гумористами вважаються О. Генрі та Марк Твен. Але яскравим прикладом нової 
літератури стали гумористичні оповідання канадського письменника Стівена Лікока, 
в яких він поєднав кращі традиції англійського та американського гумору.

Питанню гумору в літературі письменник присвятив низку праць: “Гумор, 
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як я його розумію” (“Humor as I See it”); “Гумор. Теорія та техніка гумору” (Humor, 
its Theory and Technique.” N. Y., 1935); “Кращі сторінки американського гумору” (“The 
Greatest Pages of American Humor.” N. Y., 1936); “Гумор та гуманізм” (“Humor and 
Humanity.” N. Y., 1938); “Як писати” (“How to Write.” N. Y., 1944) та ще цілий ряд статей 
[3, c. 8]. Попри те, що феномену комічного в літературі було приділено значну увагу, 
небагато науковців дослідили твори автора, хоча його внесок у розвиток даного 
напрямку є суттєвим. Саме тому, на сьогодні проблема лінгвостилістичного аналізу 
літературного доробку канадського письменника є новою та актуальною.

Серед вітчизняних науковців, що займались дослідженням комічного в 
літературі можна виокремити В. Саннікова, який займався аналізом жанрів комічного, 
А. Карасика, який описував види комічного, С. Плотнікової, яка займалася вивченням 
комічного тексту та дискурсу. Велику кількість праць присвячених дослідженню 
комічного знаходимо у зарубіжних дослідників. Найвідоміші з них: Сальваторе 
Аттардо, Віктор Раскін, Деліа Чіаро, Лаура Егендорф та Владислав Хлопицький.

Розділом науки, що займається виявленням емоційно забарвлених 
мовленнєвих одиниць в тексті є стилістична лексикологія. Об’єктом дослідження було 
обрано оповідання Стівена Лікока “Фізіологічний Філіп”. Предметом дослідження 
є використання термінів як засобу створення комічного ефекту. Macmillan English 
Dictionary for Advanced Learners визначає “термін” як “слово та словосполучення, що є 
назвою поняття якої-небудь області науки, техніки або мистецтва” [5]. На відміну 
від слів загальної лексики терміни в межах сфери використання є стилістично 
нейтральними. У нашому дослідженні ми розглянемо медичні терміни поза межами 
їх звичної сфери застосування. Тому метою нашої статті є дослідження ефективності 
використання професійної термінології  як засобу створення комічного ефекту в 
художній прозі. Відповідно, ми можемо визначити наступні завдання:

1) дослідити існуючі в лінгвістиці засоби відтворення комічного в літературних 
творах;

2) виявити значення використаних медичних термінів у новелі Стівена Лікока 
“Фізіологічний Філіп”;

3) проаналізувати причини їхнього застосування в контексті оповідання 
Стівена Лікока “Фізіологічний Філіп”.
Відповідно до точки зору В. Наера, вербальними формами комічного є 

дотепність, іронія, гумор, жарт, пародія та анекдот. При цьому в основі гумору, 
жарту та анекдоту лежить комічне з прагматичним ефектом – сміхом, а дотепність 
та іронія носять інтелектуальний характер і комічне проявляється факультативно [2, 
c. 89-90]. Згідно з теорією Б. Дземидока розходження об’єктивних якостей предмета 
з «нормою», що закладена в нашій свідомості, і є передумовою комічного [1, c. 
53]. Лінгвісти В. Кант та Г. Спенсер виокремлюють також теорію “невиправданого 
сподівання”, яка полягає в тому, що порушення передбачуваності подій підсилює 
комічний ефект.

Гумор має багато облич – анекдоти, жарти, діалоги, епіграми та ін. Існує 
також багато стилів опису комічного, наприклад: гумор може бути витонченим, 
гострим, стриманим, грубим та чорним [4, с. 75].

Оповідання “Фізіологічний Філіп” належить до збірки “В садах дурниць” 
(“The Garden of Folly”, 1924) та є частиною довідника-пародії “Посібник для 
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ідеального закоханого” (“The Perfect Lover’s Guide”), в якому письменник витончено 
висміює класичну поведінку закоханих. Автор приділив особливу увагу фізіології 
стану закоханості. Проаналізувавши описи різноманітних фізіологічних змін, що 
відображалися на обличчі або в душі головних героїв у різноманітних романах, 
Лікок зробив образи головних героїв “цілковито рельєфними як з анатомічної так і з 
біологічної точок зору” [3, c. 240]. 

В результаті проведеного нами дослідження ми виявили, що використання 
медичних термінів дозволило авторові:

- забезпечити легке сприйняття сюжету, акцентуючи увагу читача на 
парадоксальності описуваних подій та карикатурній картині навколишнього 
середовища;

- підсилити комічність зображення таких простих речей як зовнішність 
та почуття головних героїв за рахунок створення “наукової атмосфери” навколо 
описуваних подій та явищ.

Ми виявили, що найбільшу кількість термінів автор використав для:
1. Опису зовнішнього вигляду головних героїв: 

- Фізіологічного Філіпа:
1) “He presented a splendid picture of young manhood. By this we mean that his bony 
framework was longer than the average and that instead of walking like an ape he stood erect 
with his skull balanced on his spinal column in a way rarely excelled even in  museum”;
- Коханої Дівчини:
1) “Her spinal column was elongated and erect” завдяки даному опису головний герой 
доходить висновку:“she was not a chimpanzee”;
2) “…the thick capillary growth which covered her cranium waved in the sunlight and fell over 
her eyesockets”;
3) “The elasticity of her step revealed not to the slightest trace of appendicitis or locomotor 
ataxia, while all thought of eczema, measles or spotty discoloration of the cuticle was 
precluded by the smoothness and homogeneity of her skin”.

2. Опису стану та дій головних героїв: 
1) “The young man appeared in the full glory of perfect health”, що автор пояснює наступним 
чином: “his temperature was 98, his respiration normal, his skin entirely free from mange, 
erysipelas and prickly heat”;
2) “…his whole system was feeling the stimulus of an intermolecular diffusion of inspired 
oxygen”;
3) “…the subcutaneous pigmentation of the girl’s face underwent n intensification”;
4) “…the beating of the young man’s heart produced in his countenance also a temporary 
inflammation due to an underoxydization of the tissues of his face”;
5) “…their hands instinctively clasped, by an interadjustment of the bones…”;
6) “This, however, did not indicate an inhibition of the metabolism of the brain, but rather a 
peculiar condition of the mucous membrane of the lip”;
7) ”…then bending the upper vertebrae of his spinal column forwards and sideways he 
introduced his face into  close proximity of her”.

3. Опису навколишньої атмосфери:
1) “…listening to the singing of  blithesome bird, - occasioned by a chemical reaction inside the 
bird’s abdomen…”;
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2) “…the bird upon the bough singing more blithely than ever: - owing possibly to the increased 
distention of its diaphragm”.

Таким чином, ми можемо стверджувати, що використання термінології в 
оповіданні з метою досягнення комічного ефекту, є ефективним та потребує високого 
рівня інтелектуального розвитку від читача та неабиякої словесної майстерності від 
автора. Адже, своєї найбільшої ефективності використання термінології в художніх 
текстах досягає тоді, коли воно є виправданим. Саме тому, в першу чергу авторові 
треба визначитися з тематикою твору та розстановкою головних акцентів.

Гумористичні оповідання Стівена Лікока є гарним матеріалом для подальших 
досліджень у сфері стилістики та літератури, завдяки широкому спектру тем та 
яскравій лінгвостилістичній забарвленості текстів.
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