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Постановка проблеми. Сленг є одним із 

неоднозначних явищ у сучасному мовознавстві. 

Його роль постійно зростає в зв’язку з тим, що 

сленгізми є часто вживаними лексичними оди-

ницями, що проникають у мовлення, разом з тим 

характерним для них є інноваційний потенціал, 

що привертає до себе особливу увагу, навіть як-

що ці лексичні одиниці є елементами контркуль-

тури. Сучасний англомовний сленг становить 

близько 10-20% вокабуляру середньостатис-

тичного американця. Він притаманний мовлен-

ню у Великій Британії, Австралії, Канаді. Сленг 

використовується у мовленні не лише представ-

никами різноманітних верств населення, а й у 

художній літературі, сучасних мас-медіа, на 

сцені, і навіть у рекламах. Тому останніми 

десятиліттями спостерігається пожвавлення в 

дослідженні літературних і позалітературних 

явищ розмовного мовлення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій із 

зазначеної теми свідчить про інтерес науковців 

до теоретичних та прикладних аспектів окресле-

ної проблеми. Джерельну базу загальної пробле-

матики вивчення стилістичних особливостей 

англійського сленгу склали дослідження таких 

авторів як С. Бузько [1],  Н. Гаврилюк, І. Зозюк 

[2], О. Кондратюк [3], А. Папіж [4], В. Хомяков 

[6], В. Чорнобай [7], Н. Шульжук [8], І. Арнольд 

[9]. Праці згаданих науковців та дослідників 

дають можливість з’ясувати сучасний стан та 

перспективи розвитку обраної нами теми 

дослідження.  

Метою написання статті є дослідити 

стилістичні особливості англійського сленгу на 

матеріалі серії романів Дж. Роулінг про Гаррі 

Поттера. 

Основні результати дослідження. Доволі 

поширеним явищем серед лінгвістичних 

категорій є сленг, що виступає одним із засобів 

спілкування серед найрізноманітніших прошар-

ків населення, беручи свої витоки ще з давніх-

давен. Століття, а то й тисячоліття тому, серед 

різних соціальних груп використовувалися свої 

стилі мовлення, що були притаманні лише 

певній спільноті, і які дістали назву сленг.  

У процесі семантичного розвитку слово 

«сленг» ототожнювалося з такими поняттями, 

як арго, жаргон, мова циган, злодійська мова. 

Сучасне значення з’являється з 20-х років ХІХ 

ст. Більшість дослідників сленгової лексики 

сходяться на тому, що поняття «жаргон» та 

«арго» вказують на визначеність кола їх носіїв, а 

отже, на функціональну вузькість семантики 

лексичних одиниць. Сленг же мінімально 

залежить від вікового цензу, соціальної 

приналежності й перебуває у вільному русі в 

розмовному мовленні; натомість сленг сильніше 

виявляє семантичний потенціал слова-

експресива, можливість варіювання лексеми в 

контексті та залучення до мовної гри [8, с. 106]. 

Єдиного і всеосяжного визначення сленгу 

немає дотепер. Неодноразові спроби розмежу-

вати сленг і загальновживану лексику, або сленг 

і нецензурну мову не дали результатів. Дефініції 

сленгу, які намагаються нашвидкуруч скомпо-

нувати у ході наукових дебатів, часто виявля-

ються помилковими. Таким чином, у різних 

словниках і посібниках можна простежити 

безліч визначень сленгу, таких як: «нецензурна 

мова», «мова неписьменних і безпутних людей», 

«поезія простої людини» [7, с. 78].  

Існує теорія, що слово «сленг» з’явилось від 

скорочення фрази beggars’ language чи rogues’ 

language (тюремна мова) – суфікс від першого 

іменника приєднався до наступного слова, 

кінцевий склад другого слова пропав. Сленг 
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ставлять в один ряд з так званими компонентами 

не літературної лексики: професійним жарго-

ном, вульгаризмами, жаргоном, арго [9, с. 124]. 

Академічний тлумачний словник української 

мови визначає сленг як: 

1. Розмовний варіант професіонального 

мовлення; жаргон. 

2. Жаргонні слова або вирази, характерні для 

мовлення людей певних професій або 

соціальних прошарків, які, проникаючи в 

літературну мову, набувають помітного 

емоційно-експресивного забарвлення [5]. 

Сленг, беззаперечно, є активно вживаною 

складовою живої розмовної мови, що становить 

значну частину її словникового складу. Слід 

відмітити, що словниковий склад мови, втім, як 

і мова загалом, перебувають у постійному русі. 

Найдинамічнішою частиною мовної системи є 

лексика, яка постійно зазнає змін. Але варто 

зазначити, що подібні зміни неоднаково 

охоплюють увесь словниковий склад. Зокрема, 

основний лексичний склад мови змінюється 

значно повільніше і, у порівнянні з іншими 

групами слів, він залишається найбільш сталою 

категорією. 

Для словесних одиниць, що виражають 

знижений стилістичний тон, зазвичай, у 

нейтральній лексиці має місце синонімія. В 

порівнянні зі словами високого стилістичного 

тону (поетизмами, архаїзмами, варваризмами, 

іноземними та книжними словами), слід 

відмітити, що слова зниженого стилістичного 

тону безперервно змінюються. Для них є 

характерною тенденція до безперервного 

оновлення. Проте з однієї групи лексеми з 

легкістю переміщуються в іншу, в зв’язку з тим, 

що належність слів до певної групи є досить 

умовною. Наприклад, до англійського 

загальнонаціонального лексичного стандарту 

ввійшли зі сленгу такі слова, як character – 

«людина», fishy – «підозрілий», to bolt – «тікати» 

та багато інших. Також зазначимо, що деякі 

сленгізми використовуються у мовленні вже 

сотні років, в зв’язку з цим вони не набувають 

статусу колоквіалізмів чи стандартних слів. 

Наприклад: grub (food) використовують з 1600-х 

років, а lousy (bad) – з 1700-х років.  

Загалом межа між живою, розмовною мовою 

та сленгом була і є дуже рухливою, перехідною. 

Часто статус слова змінюється, і те, що, скажімо, 

у 60-х, 70-х, 80-х роках ХХ століття вважалося 

сленгом, тепер стало частиною повсякденного 

словника людей. Мова дуже чутлива до змін у 

політиці, ідеології, науці, духовній культурі, 

тому й сленг, як один із її складників, 

надзвичайно швидко зазнає змін. Так, сленг 

молоді 50-60-х рр. фактично не зрозумілий 

сучасному молодому поколінню. Сленг кожної 

історичної епохи відображав риси часу. Сленг 

60-х був наслідком підвищеного інтересу до 

наркотиків, популярної музики, постійної 

евфорії. Сленг 70-х містив велику кількість 

епітетів, що стосувалися невдах: «wally», «nurd» 

тощо. У сленгу 80-х переважали слова, що 

стосувалися грошей та роботи. Єдиного і всео-

сяжного визначення сленгу немає і дотепер [3]. 

Слід виділити декілька факторів, які 

впливають на розвиток сленгу (у нашому 

випадку запозиченого з англійської мови) і, 

згідно з ними, виокремити декілька основних 

сленгових груп: інтернет сленг; музично-розва-

жальний сленг; професійно-термінологічний 

сленг; студентський сленг. Насамперед, шлях, 

який проходить неологізм не простий. Людина, 

яка створює слово автоматично перекидає його 

на наступні стадії: соціалізації та лексикалізації. 

Стадія соціалізації полягає в тому, прийметься 

новий термін в суспільстві, чи ні. У свою чергу, 

стадія лексикалізації відповідає за закріплення 

слова у мовній системі. Більшість сучасних 

сленгових одиниць пов’язаних з соціальними 

мережами, та і Інтернетом в цілому, знаходяться 

на стадії соціалізації, так як вони були прийняті 

соціумом і є широко вживаними, але ще не 

закоренились в мовній системі. Увесь цей 

процес відбувається дуже швидко і безперервно, 

тому за ним важко услідкувати [4]. 

Також джерелом поповнення та 

розповсюдження сленгових одиниць є, по- 

перше, іноземні мови, з яких власне черпаються 

запозичення та, по-друге, звичайна літературна 

мова. У другому випадку зміст окремих слів 

набуває незвичних алогічних тлумачень, 

відбувається певного роду переінакшення 

лексичного значення слова. Іншомовні 

запозичення займають перше місце за 

продуктивністю збагачення сленгу.  

Сленг – це засіб, через який мови змінюються 

та оновлюються, його енергія та колорит 

збагачують повсякденне життя. Сленгові 

одиниці зазнають частих змін, що робить їх 

мовною прикметою поколінь [6, с. 151]. 

Будучи невід’ємною складовою сучасних 

творів, сленг, а саме його стилістичні 
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особливості функціонування у художніх творах, 

є актуальною темою для досліджень та дискусій 

сучасних науковців та літературних критиків. 

Одним з дискусійних питань у дослідженні 

субстандартної лексики художнього твору є 

розмежування понять жаргон та сленг. Фахівці 

звертають увагу на синонімічне використання 

цих понять у лінгвістичних студіях, хоча все 

частіше сучасні дослідники надають перевагу 

терміну «сленг» [2].  

Традиційно ненормативні мовні одиниці, до 

яких належить і сленг, використовувалися в 

мовленні персонажів художніх творів для 

максимально повної характеристики їх соціаль-

ної належності, індивідуальних мовних особли-

востей, загального культурного рівня тощо, 

тобто виконували характерологічну функцію. 

Сучасні художні тексти значно розширюють 

стилістичні функції некодифікованих мовних 

елементів, тому сленгова лексика входить у 

текст незалежно від того, чи це мовлення 

персонажа, чи авторська мова. [1, с. 553-554]. 

Позаяк сленгові одиниці притаманні в першу 

чергу розмовному стилю, «потрапляючи» в 

художній твір, вони «надають» йому такого ж 

екстралінгвістичного окрасу розмовного стилю 

– невимушеності, ситуативності, незворотності, 

багатоканальності. 

Розглянемо стилістичні особливості 

англійського сленгу на матеріалі серії романів 

Дж. Роулінг про Гаррі Поттера. Даний роман 

був обраний невипадково. Адже навряд чи в 

світі лишилася країна чи навіть місто, в якому не 

чули про Гаррі Поттера. Це надзвичайний роман 

заповнив собою книжкові полиці, за його 

сюжетом було знято фільми, Гаррі Поттер 

проник у думки та серця багатьох людей різного 

віку. На сьогодні навіть виникло таке соціальне 

явище, як «поттероманія» – це своєрідна 

субкультура, яка викликана романами про 

юного мага. Атрибутика, символіка, сленг, а 

також ціннісні концепти, створені у «всесвіті» 

Гаррі Поттера, виявилися настільки 

популярними в сучасному суспільстві, що була 

створена ціла індустрія (шарфи зі символікою, 

факультети Хогвартса, мантії, «чарівні» 

палички, емблеми, комп’ютерні ігри тощо).  

Основною рисою стилю Дж. Роулінг можна 

назвати поєднання стилів фентезі, чарівної казки 

та детективу в рамках одного твору, а також 

використання британського фольклору. В мові 

автора переважають такі стилістичні прийоми 

як уособлення, ефект обманутого очікування, 

гротеск та алюзії на шотландський фольклор та 

англійські народні казки. Серед фанів Гаррі 

Поттера в англійській мові існує термін 

«Potterheads» (дослівно, поттероголові). Слід 

зауважити, що в романах про Гаррі Поттера 

Дж.Роулінг активно використовувала сленг, а 

також створила багато вигаданих слів, які 

увійшли на сьогоднішній день у повсякденну 

мову, як сленгові одиниці. 

Отже, приклади сленгу з відомого роману: 

«And then we thought we’d get into the whole 

area of Defense Against the Dark Arts, because it’s 

such a money-spinner,» – continued George 

enthusiastically.. – «А тоді ми подумали, що 

потрібно зайняти свою нішу захисту від темних 

мистецтв, бо це ж бездонне джерело бабок,» – 

завзято вів далі Джордж. Money-spinner в даній 

фразі означає «бездонне джерело бабок», в той 

час, як звичайне значення слів є наступним: 

money – гроші, spinner – ниткар, прядильник, 

money-spinner – все, що дає легку наживу. 

Time-turner – маховик часу; це чарівна 

своєрідна «машина часу», яка з’явилася в 

третьому романі серії – «Гаррі Поттер та в’язень 

Азкабану» і згодом термін перейшов в 

повсякденну мову англійців. Наприклад, у 

ситуаціях, коли вони жалкують про щось, що не 

було зроблено або зроблено погано, вони в 

серцях можуть вигукнути: I wish I had a time-

turner! – Ех, був би у мене маховик часу! 

He-Who-Must-Not-Be-Named – Той-Кого-Не 

можна-Називати. Ця фраза увійшла в 

повсякденну мову і навіть починає вживатись з 

будь-якими займенниками, а також з деякими 

іменниками: He/ She / They The Company – Who 

– Must – Not – Be – Named. Цей вираз набув 

досить чіткого негативного змісту. Він 

використовується, що б підкреслити наскільки 

бридкою є поведінка особи, про яку йде мова, 

що тому, хто говорить, неприємно навіть 

називати її ім’я. 

Muggle – магл: цим терміном в романі 

називали людей, які не володіли магічними 

властивостями. Слово muggle – абсолютно нове 

слово, яке сотворила Роулінг.  

Half-blood – полукровка. Загалом, цей термін 

означає людину, яка є на половину не рідним 

комусь по крові чи за расою. Але в романі цим 

терміном називають людей, які не є 

чистокровними чарівникам, але і не є маглами; 

вони діти чарівника (чи відьми) і магла, тобто 
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лише половина їх крові є чарівною. 

Remembrall – нагадував; так називали 

круглий предмет, що змінював свій колір на 

червоний, коли його власник забував виконати 

якесь зобов’язання. 

Floo powder – літучий порох – блискучий 

порошок, за допомогою якого маги 

телепортуються з одного каміну в інший. 

Це лише незначна частина сленгів, що 

використовувалися в популярному романі.  

Висновки та пропозиції. Підсумовуючи, 

можна зазначити, що сленг є одним із засобів, 

через які мови змінюються і оновлюються, його 

енергія і колорит збагачують повсякденну мову. 

Багато одиниць сленгу поступово проникають в 

художню мову для реалізації різних 

стилістичних функцій, надаючи мові 

емоційності та виразності. Одним з 

найвідоміших романів нового тисячоліття є 

історія Дж.Роулінг про Гаррі Поттера. В цьому 

романі автор активно використовувала сленг, а 

також створила багато вигаданих слів, які 

увійшли на сьогоднішній день у повсякденну 

мову, як сленгові одиниці. 
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Меньковская Н.С. 

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКОГО СЛЕНГА (НА МАТЕРИАЛЕ СЕРИИ РОМАНОВ 

ДЖ РОУЛИНГ О ГАРРИ ПОТТЕРЕ) 

Рассмотрено понятие сленга, его определение и характерные признаки. Выделены факторы, влияющие на развитие 

сленга, а также проанализирована роль сленга в художественных произведениях. Исследованы стилистические 

особенности английского сленга в романах Дж. Роулинг о Гарри Поттере. 

Ключевые слова: язык, лексика, лексическая единица, слово, сленг. 

 

Menkivska N. 

STYLISTIC FEATURES OF THE ENGLISH SLANG (ON THE MATERIAL OF NOVELS ABOUT HARRY 

POTTER BY J. ROWLING) 

The concept of slang, its definition and characteristic features are considered. The factors that influence the development of slang 

have been highlighted, and the role of slang in the literary works has been analyzed. The stylistic features of the English slang in 

the novels about Harry Potter by J. Rowling have been explored. 

Key words: language, vocabulary, lexical unit, word, slang. 

 

 


