
В. В. Захарчук 

Житомирський державний університет 

імені Івана Франка 

Науковий керівник: канд. філол. наук, 

доцент Т. П. Ковальова 

 

Лексичні особливості персонажного мовлення  

у драматичних творах Бертольта Брехта (гендерний аспект)  

Становлення та інтенсивний розвиток гендерної лінгвістики припадає на 

кінець 80-х – початок 90-х рр. ХХ століття, що пов’язано із розвитком 

постмодерністської філософії і зміною наукової парадигми в гуманітарних 

науках.  

У різних культурах, у різні епохи панують свої власні вкорінені сталі 

уявлення про те, якою має бути поведінка чоловіка та жінки. Домінантна 

проблема гендерології полягає у з’ясуванні того, що розуміється під нормами 

чоловічої та жіночої поведінки, який характер стосунків між ними, чим 

детермінується ця поведінка і ці стосунки.  

Гендерні розбіжності у вербальній поведінці представників різних статей 

спостерігаються в усному повсякденному спілкуванні у побуті, вдома, на 

виробництві. Проте гендерні розбіжності знаходять своє вираження і в 

письмовій формі, зокрема в художній літературі. Автори використовують 

лексику, певні кліше, які притаманні представникам тієї чи іншої статі, аби 

мова головних героїв була природною та невимушеною. Саме це надає 

художньому твору емоційності та експресивності.  

Актуальність теми статті обумовлена спрямованістю сучасної 

лінгвістичної парадигми на вивчення гендерного аспекту мовлення, 

визначення закономірностей функціонування гендерних елементів у  

художньому творі. 

Мета статті полягає у встановленні гендерних розбіжностей вербальної 

поведінки персонажів, що виявляються на лексичному рівні. 



Об’єктом дослідження слугують фрагменти діалогічного мовлення 

персонажів, що відтворюють ситуації неформального міжгендерного 

спілкування у драматичних творах Бертольта Брехта. 

Предметом дослідження є гендерно марковані лексичні засоби 

відображення комунікативної поведінки персонажів. 

Матеріалом дослідження слугують драматичні твори Бертольта Брехта  

«Mutter Courage und ihre Kinder» та «Die Dreigroschenoper». 

Гендерні дослідження – новий напрямок гуманітарного знання, який 

знаходиться на даний момент у процесі становлення. Великий внесок у 

розвиток цього напрямку зробили вітчизняні та зарубіжні вчені, в роботах 

яких розглядається широке коло питань, пов’язаних з відображенням 

гендерних особливостей у мовних одиницях та моделях мовленнєвої 

поведінки (див., наприклад, праці Н. Д. Борисенко, А. А. Вейлерт,                              

О. І. Горошко, А. В. Кириліної, О. Л. Козачишиної, Г. Є. Крейдлін,                   

Р. Лакоффа, А. П. Мартинюк, Ю. П. Мельник, Н. В. Овсяннікової, Д. Танен,                                

А. М. Тихомирового). 

У центрі уваги гендерних досліджень знаходяться соціальні та культурні 

фактори, які визначають відношення суспільства до чоловіків та жінок, 

поведінку індивідів у зв’язку з їх приналежністю до тієї чи іншої статі, 

стереотипні уявлення про чоловічі та жіночі якості, тобто все те, що 

переводить проблематику статі із сфери біології в сферу соціального життя 

та культури.  

Те, що гендер одна із найважливіших категорій соціального життя людини, 

проявляється в повсякденній реальності. До представників однієї статі 

пред’являється особливий набір норм поведінки та очікувань, які значно 

відрізняються від вимог стосовно іншої статі. Для цього використовуються 

спеціальні терміни та слова, які по-різному описують хлопчиків та дівчаток, 

чоловіків та жінок. Все це знаходить своє відображення в особливих формах 

виявлення загальносуспільної свідомості – стереотипах. 



Традиційно, під словом стереотип розуміють деяку схему (кліше), на 

основі якої відбувається сприйняття та оцінка інформації. Ця схема виконує 

функцію узагальнення певного явища, предмета чи події, з її допомогою 

людина діє чи оцінює автоматично, не задумуючись 2: 35. 

За визначенням А. Меренкова, гендерний стереотип – це стійкі програми 

сприйняття та поведінки людини, в залежності від прийнятих у даній 

культурі норм та правил життєдіяльності представників певної статі 7: 26.  

Інше визначення гендерного стереотипу – це стійкі для певної спільноти в 

певний історичний період уявлення про відмінності між чоловіками та 

жінками 9: 17. 

Ще одне визначення надає І. Клецина: «Під гендерними стереотипами 

розуміються стандартизовані уявлення про моделі поведінки та риси 

характеру, які відповідають поняттям «чоловіче» та «жіноче» 3: 19.  

Отже, розуміння «гендерного стереотипу» має на увазі, по-перше, якості та 

характеристики, за допомогою яких зазвичай описуються чоловіки та жінки. 

По-друге, в гендерних стереотипах містяться нормативні зразки поведінки, 

традиційно приписані особам чоловічої чи жіночої статі. По-третє, в 

гендерних стереотипах відображені узагальнені думки, судження, уявлення 

людей про те, як же відрізняються один від одного чоловіки та жінки. І, 

нарешті, по-четверте, гендерні стереотипи залежать від культурного 

контексту і того оточення, в якому вони знаходять своє застосування 2: 36. 

Гендерні стереотипи характеризуються стійкістю та ригідністю. Стійкість 

стереотипів обумовлена культурно-історичним походженням соціальних 

типових рис та особливостей, які приписуються членам соціальних груп. 

Гендерні стереотипи – це глибоко закорінені уявлення, які важко змінюються 

і часто їх важко усвідомити, але їх стійкість не абсолютна. Процес зміни 

стереотипу обумовлений об’єктивними та суб’єктивними факторами. У 

масовій свідомості гендерні стереотипи можуть змінюватися під впливом 

об’єктивних умов, таких як соціально-економічні чи політичні 



трансформації. Суб’єктивні фактори пов’язані з індивідуально-

психологічними особливостями та умовами соціалізації особистості. 

Смирнова Є. В. виділяє такі відмінності в спілкуванні чоловіків та жінок: 

1) Чоловіки прямо висловлюють свої думки, жінки ж довго ходять навколо 

цілі розмови, вони менш прямолінійні. 

2) Чоловіки, виражаючи свої думки, логічно будують свої висловлювання 

крок за кроком, на відміну від жінок, які постійно змінюють послідовність 

своїх думок, тобто роблять це нелогічно. 

3) Чоловіки орієнтуються на ціль в розмові (обмін інформацією), а жінки на 

процес (взаємодію), чоловіки люблять стислість, ім. потрібні факти, а жінки 

полюбляють обговорювати деталі. 

4) Жіночий стиль спілкування «м’який» за характером, чоловічий – 

«жорсткий». Жінки часто використовують в мовленні питальні речення, 

вживають слова зі значенням невпевненості в істинності того, про що вони 

говорять. Чоловіки ж більш прямолінійні, вони віддають чіткі однозначні 

накази, а не звертаються з проханням у вигляді питання. 

5) Під час бесіди жінки ставлять своєму співбесіднику численні питання. 

Таким чином вони підтримують розмову, дізнаються, чим цікавляться інші, 

показують свою зацікавленість в розмові. Вони часто починають свої бесіди з 

питань типу: «Ти чув про…?», «Ти знав, що…?». Крім того вони 

використовують так названі сигнали слухання («О, справді?», «Це правда?»), 

показуючи цим свою зацікавленість. Якщо жінки все-таки перебивають, то 

скоріше за все, щоб підтримати мовця, але ніяк не оскаржувати його точку 

зору, як це роблять чоловіки. 

6) Чоловічий стиль мовлення включає такі риси комунікативного управління, 

як багатослівність, контроль теми розмови та перебивання. Багато 

досліджень підтверджують, що в розмові між чоловіком та жінкою чоловіки 

говорять довше. Інколи їх розмова нагадує  лекцію, а жінка стає слухачем, 

таким чином чоловіки намагаються зайняти домінуючу позицію. 



Перебиваючи, чоловіки намагаються взяти під свій контроль тему бесіди чи 

саму бесіду цілком.  

7) Значно відрізняється і тематика спілкування у представників різних статей. 

Чоловіки в своїх розмовах частіше обговорюють проблеми, які стоять перед 

ними, прагнуть отримати інформацію. вони розмовляють про бізнес, про хід 

справ, про спорт і т. д. Жінок же більше цікавлять стосунки з людьми, 

здоров’я і т. д. Їм головніше поділитися з подругами, отримати допомогу або 

надати підтримку 8: 132. 

Що стосується відображення гендерних стереотипів у художніх творах, то 

найбільше вони проявляються у ситуаціях неформального спілкування, що 

зумовлює певні розбіжності у використанні розмовно-побутової лексики. 

Як показав аналіз драм Бертольта Брехта «Die Dreigroschenoper» та «Mutter 

Courage und ihre Kinder», у мовленні персонажів жіночої статі частіше 

використовується лексика, що маркується в словниках як 

«umgangssprachlich».   

У драмі «Mutter Courage und ihre Kinder» зафіксовано 42 випадки вживання 

жіночими персонажами лексики розмовного стилю, наприклад:  

Mutter Courage: Er ist ein ganzes Kind. Ihr wollt ihn mir zur Schlachtbank 

führen, ich kenn euch. Ihr kriegt fünf Gulden für ihn 10: 329; Yvette: …Und der 

Fähnrich, der blonde, du kennst ihn, will mirs Geld gern borgen. Der ist 

verschossen in mich, er sagt, ich erinnere ihn an jemand 10: 361; 

У чоловічому мовленні зафіксовано 28 випадків вживання розмовної 

лексики, наприклад:  

Der Feldprediger: …Vielleicht ein Übersehn, und das Schlamassel ist da 10: 

376; Der Koch: Mit dem Gebimmel könnten sie wirklich aufhören, nachgerad 10: 

388; Der Koch: Wenn Sie meine Freundin beleidigen, kriegen Sies mit mir zu tun 

10: 389. 

Розмовна лексика надає мовленню невимушеності, жвавості, вільності, 

простоти та експресивності, які є цілком природними у звичайній бесіді. 

Проте те, що у жіночому мовленні більше розмовної лексики, пов’язане 



також з характеристикою персонажів, їх соціальним статусом та професією. 

Жіночі персонажі у наведених прикладах є представницями нижчих 

соціальних груп. Вони не є високоосвіченими і саме тому їхньому мовленню 

є притаманним використання розмовної лексики.  

У мовленні головних героїв драм Бертольта Брехта часто 

використовуються частки (Abtönungspartikel). Частки (ja, mal, doch) 

виражають цілу палітру почуттів, виконують важливе завдання, яке є 

спрямованим на слухача. Завдяки часткам виражаються факти припущення 

та очікування, передається ставлення мовця до змісту висловлювання. У 

діалогічному мовленні персонажів художніх творів частки часто 

використовуються зі стилістичних міркувань, для надання мові емоційності.  

Кількісний аналіз вживання часток у драмі «Die Dreigroschenoper» показав, 

що чоловіки частіше використовують у своєму мовленні частки, ніж жінки 

(відповідно, 116 та 80 вживань). Так, віддаючи накази, персонажі чоловічої 

статі часто використовують частку mal. У наказовому реченні частка mal 

зберігає свою комунікативну цінність і одночасно спонукає співрозмовника 

виконати дію 12: 493-494, наприклад: 

Walter: Wir wollten eigentlich die wertvollsten Sachen bringen. Sieh dir mal das 

Holz an! 11: 20; Mac: … Na, räumt mal das Zeug da weg. Das Essen! 11: 22; 

Smith: Geben Sie mal den Stock her  11: 65; Brown: Der Mann ist verrückt. 

Lachen Sie nicht, Smith. Sagen Sie mal, Smith, wie ist es möglich, dass dieser 

notorische Verbrecher in London frei herumläuft? 11: 73. 

У реченнях з окличною інтонацією чоловіки частіше вживають частку ja, 

що виражає емоційне підсилення та водночас констатує згоду мовця із 

слухачем, наприклад: 

Peachum: … Wenn ihr richtig arbeiten würdet, müsste euer Publikum in die 

Hände klatschen! Dir fällt ja nichts ein! 11: 38; Smith: Na, wir können ja 

losgehen! 11: 54. 

В інших випадках частка ja вживається для підсилення констатації факту, 

наприклад: 



Mac: Soll ich alles selber ausdenken? Ich verlange ja keine Oper hier 11: 23; 

Jimmy: Hör doch auf, Wat! Ich gehe ja schon raus. 11: 24; Mac: Und jetzt muss 

das Gefühl auf seine Rechnung kommen. Der Mensch wird ja sonst zum Berufstier. 

Setzt dich, Polly! 11: 33; Mac: Ich muss mir ja selber das Herz aus dem Leibe 

reißen, denn ich muss fort, und niemand weiß, wann ich wiederkehre 11: 48-49. 

У мовленні чоловіків прослідковується разом з цим і велика кількість 

модальних часток (Modalpartikeln) (allerdings, denn, nämlich, wohl, eben, 

eigentlich, endlich) 7: 192. Наприклад, у п’єсі „Die Dreigroschenoper“ 

зафіксовано 25 випадків вживання модальної частки denn у мовленні 

чоловіків проти 12 у мовленні жінок: 

Filch: In welchem Distrikt könnte ich denn da antreten? 11: 12; Peachum: … 

Glaubst du denn, dass unser Drecksladen noch eine Woche lang geht, wenn dieses 

Geschmeiß von Kundschaft nur unsere Beine zu Gesicht bekommt? 11: 14; 

Peachum: Ja, was wollt ihr denn eigentlich? Was kann ich denn dafür, dass die 

Leute ein Herz haben wie Kieselstein? 11: 37; Mac: Was hast denn du für 

Wäsche? 11: 52. 

Вигуки  (oh, au, zum Teufel, ah, he та ін.) є універсальною частиною кожної 

природної мови. Вони є синтаксично незалежними та утворюють лексичну 

категорію, яка використовується для вираження емоцій та почуттів мовця. 

Смирнова Є. І. стверджує, що вигуки використовуються здебільшого 

жінками, оскільки їх мовлення є експресивнішим 8: 132.   

Підтвердження цьому знаходимо у драмі Бертольта Брехта «Mutter Courage 

und ihre Kinder», в якій вигуки переважають у жіночому мовленні (21 

випадок проти 15 випадків у мовленні чоловіків), наприклад: 

Mutter Courage: … Oh, Schweizerkas, du sinkst auch dahin, wenn du nicht ganz 

und gar redlich bist allezeit, wie ichs dir gelehrt hab von Kindesbeinen an, und mir 

das Wechselgeld zurückbringst vom Brotkaufen 10: 332; Mutter Courage: Jesus, 

das ist mein Eilif 10: 337; Mutter Courage: Und wenns die Wahrheit ist? Wenn 

ich seh, dass du gezeichnet bist? Wenn du dreinschaust wie eine Licht auf Urlaub, 



he? 10: 330; Yvette: Ach, Sie haben geglaubt, Sie können aus der Schatull 

nehmen? 10: 363; Die Bäuerin: Schlagts ihn nicht in Rücken! Gottes willen, ihr 

schlagt ihn tot! 10: 410. 

Проте кількісний аналіз вживання вигуків у «Die Dreigroschenoper» виявив 

протилежну тенденцію – переважання вигуків у мовленні персонажів 

чоловічої статі (74 / 55), наприклад: 

Filch: Ach so, das verwenden Sie wieder? Warum kann ich das nicht mit den 

besseren Tagen machen? 11: 13; Matthias: Na, ich meine nur, kein Schwung, 

kein Feuer und so was 11: 26; Mac: Na, was ist los, wie siehst du aus, Polly? 11: 

44; Jakob: Um Gottes willen, und ich lese, und ich lese, und ich lese… Junge, 

Junge, Junge! 11: 55; Brown: So, und jetzt wird durchgegriffen, Herr Bettlers 

Freund. Gleich mal in Ketten legen, Smith. Ach, da sind ja einige von den 

reizenden Tafeln 11: 72. 

Вартим уваги є той факт, що спостерігається різниця між тим, які вигуки 

вживають представники обох статей. Якщо жінки використовують вигуки 

частіше для вираження позитивних емоцій, то чоловіки – навпаки, для 

вираження негативних.  

Головною функцією вигуків у вище наведених прикладах є підсилення 

емоційності мовлення головних героїв, а також вираження різних почуттів 

мовця, наприклад, роздратованості (zum Teufel), здивування (ah), сумніву 

(he).  

У мовленні персонажів жіночої статі простежується велика кількість 

вживань інтенсифікаторів, зокрема конструкції so/ganz + Adjektiv/Adverb, 

наприклад: 

Mutter Courage: Weil er mutige Soldaten braucht, darum. Wenn er einen guten 

Feldzugsplan machen könnt, wozu braucht er da so mutige Soldaten? 10: 339; 

Mutter Courage: … Auf der Stell würd er sagen, ich hab sie, da ist sie, ihr seid die 

Stärkeren. So dumm ist er nicht 10: 358; Polly: Aber hier kannst du doch nicht 

unsere Hochzeit feiern wollen? Das ist doch ein ganz gewöhnlicher Pferdestall 



11: 17; Polly: Das ist großartig. Ich bin so glücklich. Ich finde keine Worte. Ihre 

Aufmerksamkeiten sind so phantastisch. Schade, dass wir keine Wohnung dafür 

haben, nicht, Mac? 11: 22; Polly: Ich bin dir so dankbar, Mac. Du sorgst für 

mich, und die anderen sund hinter dir her wie die Bluthunde… 11: 46. 

Використання цієї конструкції   надає мовленню емоційного забарвлення 

та водночас відображає психологічний стан мовця.  

Ще однією особливістю жіночого мовлення є часте використання 

лексичних одиниць, які виражають сумнів, припущення. До них належать, 

зокрема, ідіоматичні моделі (ich glaub, ich dachte), наприклад:  

Mutter Courage: … Ich glaub, er merkts gute Stückl dran, dass ihm 

unwillkürlich das Wasser im Maul zusammenläuft 10 354; Mutter Courage: Ich 

glaub auch, es ist ein Missverständnis, das kann vorkommen 10: 358; Mutter 

Courage: Ich denk, sie ist eng genug. Ich koche Ihnens Essen, und Sie betätigen 

sich und machen zum Beispiel Brennholz 10: 381; Polly: Jungens, ich denke, 

unser Captn kann da ganz ruhig abreisen. Wir werden das Ding schon schmeißen 

1: 47; Polly: Die einfachsten Regeln des Anstandes, verehrtes Fräulein, sollen 

Sie, denke ich, lehren, dass man einem Mann in Gegenwart seiner Frau mit etwas 

mehr Zurückhaltung begegnet 11: 62. 

Окрім ідіоматичних моделей жіночому мовленню притаманне і 

використання питальних слів-вставок (Frageflickwörter) (nicht wahr? ja? 

nicht?), які також певним чином передають невпевненість або сумнів 7: 192, 

наприклад: 

Polly: Das ist großartig. Ich bin so glücklich. Ich finde keine Worte. Ihre 

Aufmerksamkeiten sind so phantastisch. Schade, dass wir keine Wohnung dafür 

haben, nicht, Mac? 11: 22; Polly: Du hast ganz recht, ich muss die Zähne 

zusammenbeißen und auf das Geschäft aufpassen. Was dein ist, das ist jetzt auch 

mein, nicht wahr, Mackie? 11: 45; Polly: … Natürlich ist das nicht gegen mich 

gerichtet, sonst würden diese Herren hier dir schon längst deine Hosen 

ausgezogen und deinen Hintern versohlt haben, nicht wahr, meine Herren? 11: 



47; Yvette: Dann können wir ja suchen gehen, ich geh gern herum und such mir 

was aus, ich geh gern mit dir herum, Poldi, das ist ein reines Vergnügen, nicht? 

10: 361. 

Виражаючи певні сумніви чи припущення, жінки частіше, ніж чоловіки 

послуговуються такими словами, як vielleicht i hoffentlich, наприклад:  

Mutter Courage: … Ich möchte schier verzweifeln. Dann kann nicht stimmen, 

vielleicht hab ich einen Fehler gemacht beim mischen 10: 332; Mutter Courage: 

Mir tut so ein Feldhauptmann oder Kaiser leid, er hat sich vielleicht gedacht … 

10: 375; Die Bäuerin: Vielleicht sinds nur Kundschafter. – Was willst? 10: 406; 

Polly: Ach Mac! Ich bin ganz glücklich. Hoffentlich kommt wenigstens der Herr 

Pfarer nicht 11: 19; Polly: … Vielleich hat er gar kein Herz und anstatt dessen 

einen Stein in der Brust. Was meinen Sie, Lucy? 11: 80. 

Використання зазначених засобів сигналізує про невпевненість мовця-

жінки в тому, про що вона говорить, про очікування реакції співрозмовника 

на підтвердження правильності своїх суджень.  

Отже, використання розмовної лексики виступає в художньому творі 

засобом стилізації ситуації неформального спілкування. Завдяки цьому 

автору вдається зобразити процес спілкування максимально наближено до 

дійсності, передати колорит невимушеності, простоти й експресивності, а 

також створити характерологічний портрет персонажа, передати його 

емоційно-психологічний стан та ставлення до предмета мовлення чи ситуації.  

У використанні розмовно-побутової лексики в драматичних творах 

Бертольта Брехта проявляються гендерні розбіжності вербальної поведінки 

персонажів жіночої та чоловічої статі. З проведеного аналізу творів стає 

зрозумілим, що жіноче мовлення є більш експресивним, ніж чоловіче, що 

чітко проявляється на лексичному рівні. Проте у деяких випадках ситуація 

виглядає по-іншому. Перш за все це пов’язано з ситуацією, яка склалася між 

співрозмовниками, від їх соціального статусу та психологічного портрету. 
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