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АНОТАЦІЯ 

 

Столяр М. Ю. Молодіжний сленг у постмодерній українській прозі: 

прагмалінгвістичний аспект. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 10.02.01 «Українська мова» (035 – 

Філологія). – Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Одеса, 

2018. 

 

Роботу присвячено  прагмалінгвістичному аналізу молодіжного сленгу (МС)  в 

українській постмодерній прозі (УПП)  у спектрі його аксіологічних  і  сугестійних складників. 

Актуальність звернення до зазначеної проблематики визначає непересічна увага  науковців 

(О. Бабелюк, І. Дегтярьова, А. Загнітко, С. Мартос, І. Скіра, Г. Сюта, Г. Лукаш, 

Н. Кондратенко)  до  вивчення  МС  у постмодерному художньому сегменті.  Проте дотепер 

МС  розглядався лише  як супроводжувальний, а  не  центральний  предмет  аналізу,  хоч саме 

у  постмодерні  МС виступає його невід’ємним, образномістким складником, що визначається  

насамперед значеннєво-функційною подібністю цих феноменів, де 

характеристики УПП перегукуються з характеристиками МС та його 

функційними особливостями, акцентуючи на науковій релевантності 

дисертаційної проблематики. Залучення лінгвопрагматичного підходу у його 

єдності із ціннісною й сугестійною кваліфікацією МС української постмодерної 

прози, запропоноване в дисертаційній роботі, уможливить з’ясування природи і 

векторів аксіосистемної маркованості й упливової потужності одиниць і 

моделей МС та специфіки її реалізації в сегменті УПП. Запропонований 

комплексний підхід у сучасному мовознавстві ще не здійснювався попри його 

відповідність новітнім тенденціям сучасної лінгвістичної науки (див. праці 

Ф. Бацевича, А. Загнітка, Т. Ковалевської, Т. Космеди, О. Селіванової), що 

увиразнює актуальність обраної теми дисертаційного дослідження. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано на кафедрі української мови ОНУ імені І. І. Мечникова в 

межах кафедральної наукової теми «Дослідження комунікативної сугестії у 

поліжанрових дискурсах», затвердженої Вченою радою ОНУ імені 

І. І. Мечникова (протокол № 4 від 17 грудня 2013 року). Тему дисертації 

затверджено Вченою радою ОНУ імені І. І. Мечникова (протокол № 1 від 29 

вересня 2015 року). 

Мета дослідження полягає в комплексній (прагмалінгвістичній, лексико-

семантичній, функційній, сугестійній) кваліфікації МС української 

постмодерної прози.  

Об’єктом дослідження виступають сленгізми в структурі українського 

постмодерного дискурсу. Предметом є прагмалінгвістичні, лексико-

семантичні, функційні та сугестійні особливості МС в українській 

постмодерній прозі. 

Джерельною базою дослідження стали тексти творів українських 

письменників-постмодерністів (Ю. Андрухович, Брати Капранови, 

Г. Вдовиченко, Л. Дашвар, Л. Дереш, С. Жадан, Ю. Іздрик, О. Ірванець, 

І. Карпа, І. Роздобудько, І. Старостіна тощо). Фактичний матеріал 

презентовано понад 2 тис. лексемних і фраземних одиниць МС, 

представленими у майже 10 тис. слововживань.  

У роботі застосовано комплексний дослідницький апарат, у межах якого 

використано як загальнонаукові, так і спеціальні лінгвістичні методи. Серед 

загальнонаукових послуговуємося методами аналізу і синтезу, описового та 

кількісного аналізу для систематизації теоретичних джерел та впорядкування 

фактичного матеріалу роботи. У межах спеціальних лінгвістичних методів 

залучено елементи структурного (компонентний аналіз) і функційного 

(контекстуально-інтерпретаційній та елементи дискурс-аналізу) методів – для 

виявлення семантичної динаміки аналізованих одиниць у їхніх текстових 

презентаціях; семіометричного аналізу – для встановлення аксіосистемних 

пріоритетів МС у проекції на його значеннєві та функційні характеристики; 
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елементи Мілтон-модельної ідентифікації – для висвітлення впливового 

потенціалу аналізованих одиниць; та класичні лінгвістичні методи 

дефініційного, етимологічного і стилістичного аналізу відповідно для 

лексикографічної інтерпретації значення сленгізмів, установлення їхнього 

походження та стилістичного забарвлення. Також застосовуємо 

експериментальні методи опитування й семантичного диференціалу, за 

допомогою яких визначаємо ціннісні пріоритети сучасної молодіжної аудиторії 

для їхнього зіставлення із ціннісними концентрами МС української 

постмодерної прози. 

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що в ній поглиблено 

описано соціокультурні та функційні особливості МС на матеріалі УПП; 

уперше в ракурсі лінгвопрагматичного підходу виявлено аксіологічні 

пріоритети носіїв молодіжного соціолекту у їхній проекції на сегмент 

постмодерного художнього мовлення; доведено органічний взаємозв’язок 

характерологічних ознак МС та ідейно-образної системи постмодерної прози; 

вперше висвітлено сугестійний потенціал МС постмодерної прози з 

відповідним аксіосистемним градуюванням; поглиблено відомості про 

лінгвальну специфіку та екстралінгвальні фактори формування сучасного МС. 

Матеріали і результати дисертації мають практичне значення, яке може 

реалізуватись у викладанні базових і спеціальних вишівських курсів, при 

укладанні словників МС, посібників та наукових праць із зазначеної 

проблематики, а також при написанні кваліфікаційних робіт студентів і 

аспірантів філологічного фаху. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з анотації, списку 

скорочень, змісту, трьох розділів із висновками до кожного з них, загальних 

висновків, списку використаної літератури (334 позиції, з них 276 – наукова 

література, 32 – довідкова література, 24 – джерела ілюстративного матеріалу) 

та двох додатків. Загальний обсяг роботи – 523 с., обсяг основного матеріалу – 

219 с. 
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На підставі систематизації фактичного матеріалу дослідження 

виокремлено специфічні екстралінгвістичні та власне лінгвістичні  ознаки МС і 

доведено наукову релевантність лінгвопрагматичної інтерпретації МС в 

українській постмодерній прозі як надзвичайному джерелі дослідження МС, що 

доводить кореляція системотвірних елементів УПП та внутрішньої природи 

МС. 

У роботі обґрунтовано доцільність застосування комплексного 

дослідницького апарату та запропоновано алгоритм дослідження МС у межах 

української постмодерної прози, який містить 4 етапи: 1 етап – збір і 

систематизація фактичного матеріалу, 2 етап – його семантична й оцінна 

кваліфікація, 3 етап – виявлення впливової потужності МС та 4 етап – 

узагальнення отриманих результатів. 

У межах другого етапу за допомогою опитування і методу семантичного 

диференціалу встановлено ієрархію базових пріоритетів сучасної молоді, 

екстраполяція яких у площину УПП дала підстави витлумачити переважну 

кількість сленгізмів як своєрідні аксіосистемні маркери, оскільки ключові 

поняття в їхньому семантичному діапазоні корелюють із виявленими 

ціннісними пріоритетами молоді. Ціннісна кваліфікація МС у постмодерній 

прозі дала змогу виявити антропоморфну природу його «аксіологічного ядра», 

в структурі якого виокремлюються (за спадною) у негативному регістрі 

емоційно-чуттєва оцінка суб’єктивного ставлення до широкого спектру 

номінованих об’єктів; оцінка національної належності особи; сексуальна 

оцінка. Решта оцінок (психологічна, ідеологічна та ін.) перебувають на 

периферії оцінювання носіїв МС і також має негативну маркованість. Наведене 

дає змогу казати про негативну оцінку як характерологічну ціннісну ознаку 

молодіжної інтерпретації складників актуального комуніктивного простору.   

Для поглибленого аналізу залучено метод семіометричної  кваліфікації  

ціннісних смислів МС, зокрема відповідні процедури метричної кваліфікації, виміру у 

векторах висоти, ширини, а також міри атрактивності аналізованого 

фактичного матеріалу. 



6 

В цих межах  здійснено аналіз сленгових фразем (СФ) та визначено полюси їхньої 

ціннісної маркованості з розподілом на позитивнооцінні, негативнооцінні, 

нейтральнооцінні фраземи та фраземи з дифузною оцінкою, де безперечно 

домінує ЛСП «Людина» в амплітуді відповідних ЛСГ на позначення її 

емоційних, фізіологічних і фізичних станів, переважно пов’язаних із 

позанормативною, асоціальною поведінкою. На периферії – СФ на позначення 

інтелектуальних станів особистості. Оцінність зафіксованих СФ визначається 

пріоритетом негативної оцінки переважно в межах опису емоційних і 

фізіологічних / фізичних станів. Позитивна оцінка СФ найчастіше стосується 

автостереотипних характеристик і номінує стани задоволення, пов’язані з 

активним відпочинком (також часто у неконвенційному стандарті). Дифузна 

оцінка перебуває на периферії. Нейтральнооцінні СФ практично не фіксуються.  

Вимірювальна кваліфікація СФ у межах семіометричного аналізу 

засвідчує значеннєві варіації МС на рівні синонімії з пріоритетом зниженої 

оцінки майже до рівня обсценної у номінуванні особистісних характеристик; 

периферійність антонімічних моделей, серед яких домінують контрадикторні, 

що дає підстави казати про надмірну полярність семантики МС, відсутність 

нюансування більшості понять та інтенсивну (не екстенсивну) природу 

сленгових одиниць в УПП. Етимологічний аналіз як елемент параметра ширини 

семантичної представленості СФ фіксує перевагу російськомовних фразем у 

їхній українськомовній адаптації та незначну кількість власне українських СФ 

фольклорного і діалектного походження.  

У межах наступного етапу семіометричної  кваліфікації, скерованого на 

ціннісну ідентифікацію власне сленгізмів, виокремлено актуальні ЛСГ лексико-

семантчного поля «Людина». Встановлено, що найпоширенішою базою 

сленгової номінації виступає антропна характеристика – емоційні, 

фізіологічні / фізичні й інтелектуальні стани, переживані особистістю, де 

пріоритет надається іменуванню негативних емоційних станів та негативній 

оцінці подій, ситуацій та інших осіб (76 %). Позитивна оцінність (16 %) 

переважно характеризує сленгізми на позначення певних фізіологічних станів. 
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Дифузна оцінка (5 %) пов’язана з виявом емоцій, найчастіше це вигукові 

лексеми, які уможливлюють вияв і позитивного, і негативного емоційного 

стану мовця в тому ж самому вербальному оформленні. Нейтральнооцінні 

сленгізми (3 %) номінують побутовий сектор і найменш представлені, що 

визначає максималізовану оцінну егоцентричність МС постмодерної прози. 

Рівень значеннєвого варіювання переважно виявляється в розширенні 

семантичної амплітуди сленгізмів насамперед на рівні синонімізації, їхній 

увиразненій варіативності й імманентній оцінності з перевагою негативного 

вектора. Антонімічні сленгізми неактивні. Етимологічний аналіз засвідчує 

перевагу російськомовних запозичень (насамперед – на рівні максимально 

знегативованої лексики обсценного рівня). Англійські запозичення 

вирізняються перевагою позитивної оцінності.  

Семіометричний аналіз МС в ідіолекті І. Карпи довів, що вони відіграють 

максимально вагому роль, оскільки виступають яскравим засобом 

характеристики персонажів, виявляються у низці актуальних ЛСГ із 

пріоритетом негативної оцінності.   

Третій етап загального алгоритму дослідження МС в українській 

постмодерній прозі присвячено виявленню впливового потенціалу МС у його 

оцінній амплітуді. В цих межах систематизовано функції МС та виявлено його 

актуальні функційні різновиди. Доведено, що провідною функцією МС як 

невід’ємного складника художнього твору є функція впливу. Застосування 

положень НЛП і сугестивної лінгвістики уможливило виявлення конкретних 

сугестогенів МС постмодерної прози, представлених нейролінгвістичними 

предикатами, моделями переривання патерну, доступів до минулих трансових 

станів та описів звичайних трансових ситуацій, а також метамодельними 

показниками, серед яких домінують номіналізації, неспецифічні іменники і 

дієслова. 

Виявлено, що предикатна маркованість МС концентрується у межах 

кінестетичної репрезентативної системи з пріоритетом сенсорних показників, 

що засвідчує певну інфантилізованість носіїв МС, проте виявлювану в 
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агресивних вербальних моделях. Візуальні й аудіальні предикати перебувають 

на периферії, що чітко вирізняє дискурс постмодерну серед інших (напр., 

рекламного, політичного, релігійного) зредукованою образністю й 

обмеженістю візуально-аудіального сприйняття довкілля. Оцінна кваліфікація 

засвідчує перевагу негативної емоційної оцінки кінестетичних (насамперед – 

сенсорних) предикатів, знегативованої оцінності аудіальних предикатів та 

нейтральну оцінність візуальних. 

Переривання патерну в сегменті МС виявляється переважно в зіткненні 

стилістично полюсної лексики, що спричиняє відповідний ефект неочікуваності 

і зредуковує процес ймовірнісного прогнозування сприйняття такої інформації. 

Крім того, доведено, що ця ж модель переривання патерну на рівні МС 

практично завжди реалізується через активацію інвективної чи й обсценної 

лексики як глибинно впливової, де у межах останньої активно 

використовуються матірні формули, індиферентиви й пейоративи. Виявлено, 

що переривання патерну реалізується і через уживання запозиченої лексики, 

сугестивний ефект якої полягає у необхідності «перемикання коду», що 

створює ефект даунтайму як гіпнотичного фрейму. В запозиченій лексиці 

домінують позитивно марковані англізми. Росіянізми посідають друге місце, 

істотно вирізняючися своєю негативною оцінністю. Решта запозичень 

перебуває на дальній периферії. 

Метамодельні елементи представлені номіналізаціями, неспецифічними 

іменниками і дієсловами, які в цілому характеризуються семантичною 

дифузністю, ускладнюючи декодувальні процеси й активуючи субдомінантне 

сприйняття. Оцінна кваліфікація виокремлених нейролінгвістичних маркерів у 

цілому засвідчує пріоритет негативного маркування та максимальну 

атрактивність лексики зниженого регістру. 

Систематизація та семантична кваліфікація зафіксованих одиниць МС 

дала змогу укласти «Словник молодіжного сленгу української постмодерної 

прози», який містить понад 2 тис. відповідних одиниць. 
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REVIEW 

 

Stolyar M. Y. Youth Slang in Ukrainian Postmodern Prose: Pragmalinguistic 

Aspect. – Qualification scientific work on the rights of manuscript. 

The article deals with pragmalinguistic analysis of the youth slang (YS) in 

Ukrainian postmodern prose (UPP) within the specter of its axiological and 

suggestive (influential) components. The relevance of addressing this problem is 

determined by the extraordinary attention of scientists (O. Babelyuk, I. Dehtyaryova, 

N. Kondratenko, G. Lukash, S. Martos, I. Skira, A. Zahnitko) to researching the YS 

within the postmodern art segment. Howsoever, until now, the YS has been 

considered only as the accompanying, not the central subject of analysis, even though 

it is the postmodern sphere where the YS acts as the integral, computational 

component, which is determined, above all things, by the semantic-functional 

similarity of these phenomena, where the postmodern literature characteristics echo 

with the YS characteristics and its functional peculiarities, emphasizing the scientific 

relevance of the thesis’ problematics. Involving the pragmalinguistic approach in its 

unity with the axiological and suggestive qualification of the YS in the UPP, having 

been offered in the work, would make it possible to elucidate the nature and vectors 

of the YS’ axiosystematic markings, and its units and models influential power, as 

well as its realization specifics within the postmodern prose segment. The complex 

approach having been offered hasn’t been utilized in the modern linguistics yet, 

despite its correspondence with the brand new tendencies of the modern linguistic 

science (see the works by F. Batsevich, T. Kosmeda,  T. Kovalevska, O. Selivanova, 

A. Zahnitko), which accentuates the topicality of the dissertation research theme 

having been chosen. 
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Connection of the work with the scientific programs, plans, topics. The 

dissertation was conducted at Odesa I. I. Mechnikov National University Ukrainian 

Language Department in the network of the Department’s “Communicative 

Suggestion Researching in the Polygenre Discourses” Scientific Topic having been 

approved by Odesa I. I. Mechnikov National University Scientific Council (Protocol 

No. 1 of грудень December 17, 2013). The dissertation topic has been approved by 

Odesa I. I. Mechnikov National University Scientific Council (Protocol No. 1 of 

September 29, 2015).  

The dissertation is aimed at the complex (pragmalinguistic, semantic, 

functional, suggestive) qualification of the YS in the UPP. 

The slang units within the structure of the Ukrainian postmodern discourse are 

the object of the research, while the pragmalinguistic, lexical-semantic and 

functional peculiarities of the YS in the UPP are the subject. 

The texts of the Ukrainian postmodern writers’ works (Y. Andrukhovych, 

L. Dashvar, L. Deresh, O. Irvanets, Y. Izdryk, Kapranov Brothers, I. Karpa, 

I. Rozdobudko, I. Starostina, G. Vdovychenko, S. Zhadan and others) are the source 

of the research. The factual data is presented by over 2 000 of the YS lexical and 

phrasal units having been utilized in over 10 000 tokens. 

In the work, a complex research apparatus is utilized, and in the network of it, 

both general scientific methods and special linguistic ones are used. The general 

scientific methods are represented by analysis and synthesis methods, descriptive 

and quantitative analysis that are meant to systematize the theoretic sources, and 

regulate the factual data. In the network of the special linguistic methods, the 

elements of the following ones are utilized: structural (component analysis) and 

functional (contextual-interpretative analysis, and discourse one) methods – in order 

to identify the semantic dynamics of the units analyzed in their textual presentations; 

semiometric analysis – to establish the YS axiosystematic priorities in the projection 

onto its semantic and functional characteristics; Milton-model identification elements 

were used to elucidate the suggestive potential of the units analyzed; and classical 

linguistic definitional, etymological and stylistic analysis methods were used to 
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determine the slang units meanings’ lexicographic interpretation, their origin and 

stylistic marking accordingly. On top of that, the experimental interview and semantic 

differential methods were utilized, as well, to define the modern youth audience’s 

axiological priorities in order to compare them to the YS value concenters of the 

UPP. 

The scientific novelty of the dissertation lies within its being the Ukrainian 

linguistics’ first one to describe the socio-cultural and functional peculiarities of the 

YS within the modern postmodern discourse; to define the axiological priorities of 

the youth sociolect carriers in their projection onto the postmodern art speech within 

the linguopragmatic angle; to highlight the postmodern prose YS suggestive potential 

with the according axiosystematic grading; to deepen the intelligence on the modern 

YS’ lingual specifics and its shaping extralinguistic factors. 

The dissertation data and results possess a practical value, which might be 

realized in teaching the basic and special HEI courses, while compiling the YS 

dictionaries, as well as writing manuals and research papers dedicated to this topic, 

and also, while writing the philological specialty students’ and postgraduates’ 

qualification works. 

Work structure and volume. The dissertation consists of a summary, 

abbreviations list, introduction, three chapters with conclusions to each of them, 

general conclusions, literature list (334 positions, including 276 scientific literature 

ones, 32 reference ones, and 24 illustrative data sources), and two annexes. The total 

volume of the work is 523 pages, the volume of main data is 219 pages. 

Basing on the detailed multi-dimensional factual research data analysis, the 

extra-linguistic and actually linguistic YS features are singled out, and the scientific 

relevance of the YS pragmalinguistic interpretation in the UPP as an extraordinary 

research source is proved, which is proved by the correlation between the postmodern 

discourse system-creating elements and the YS inner nature. 

In the work, the expediency of utilizing the complex research apparatus is 

justified, and the YS research within the UPP algorithm is offered, which consists of 

4 stages: the 1st one comprising of the factual data collecting and systematizing; the 
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2nd one defined by its semantic and axiological qualification; the 3rd one dedicated to 

the YS influential power elucidating; and the 4th one, when the results having been 

achieved are to be generalized. 

In the network of the second stage, with the help of interviewing and semantic 

differential method, the modern youth’s basic priorities hierarchy is defined, and 

extrapolating them onto the UPP sphere provided grounds to interpret the vast 

majority of the slang units as the axiosystematic markers of a kind, since the key 

concepts in their semantic range correlate with the youth’s value priorities having 

been singled out. The YS axiological qualification in the  postmodern prose discourse 

made it possible to isolate the anthropomorphic nature of its “axiological core”, the 

structure of which one could single out (in descending order) the person’s national 

qualification in the negative register; emotional-sensory assessment of the subjective 

attitude towards a wide range of the nominated objects; sexual evaluation. The other 

evaluations (psychological, ideological etc.) find themselves at the periphery of the 

YS carriers, and does have a negative marking, at that. The facts having been 

mentioned provide enough grounds to state the negative evaluation as a 

characterological axiological attribute of the youth actual communicative space 

elements interpretation. 

In order to carry out an in-depth analysis, the YS meanings axiological 

semiometric qualification method was utilized, particularly, the according procedures 

of metric qualification, height and width vectors measurement, as well as the 

analyzed factual data attractiveness range measurement. 

Within these limits, the analysis of the slang phrasemes (SP) was carried out, 

and their axiological marking poles isolated and divided into positively marked, 

negatively marked, neutral phrasal units (PU), and ones with diffuse evaluation, 

where the “Human” LSF dominates by a landslide within the amplitude of the 

according LSG depicting its emotional, physiological and physical state, mostly 

connected with the non-normative, asocial behavior. The SP denoting the individual’s 

intellectual states find themselves on the utter periphery. The SPs’ axiological 

characteristic is determined by the negative evaluation priority mostly within the 
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limits of the emotional and physiological/physical states. The positive evaluation of 

the SP mostly concerns the autostereotypical characteristics, and nominates the states 

of satisfaction connected with active recreation (frequently in the non-conventional 

standard, as well). The diffuse evaluation finds itself on the periphery. And the 

neutrally evaluated SP are almost non-existent. 

The SP measurement qualification within the semiometric analysis limits 

certifies the YS meanings variation on the synonymy level, the lowered evaluation 

being prioritized almost up to obscene level while nominating the personal 

characteristics; peripherality of the antonymic models, contradictory ones 

dominating, which provides grounds to state the YS semantics’ excessive polarity, 

absence of the nuancing of the majority of concepts, and intensive (non-extensive) 

development path of this lexical stratum. Etymological analysis as a SP semantical 

representation width parameter element fixes the prevalence of the phrasemes 

deriving from Russian language in their adaptation to Ukrainian language, and an 

insignificant amount of actually Ukrainian PU of folklore and dialect origin. 

Within the limits of the next semiometric qualification stage, aimed at the slang 

units axiological identification, the “Human” LSF in the network of the according 

LSG were isolated. It was defined that the most common slang nomination base is the 

anthropic characteristic – the emotional, physiological / physical, and intellectual 

states the individual feels, where the priority is given to naming the negative 

emotional states and negative situations, situations and other persons’ evaluation 

(76 %). Positive evaluation characteristics (16 %) usually characterizes slang units 

denoting certain physiological states. Diffuse evaluation (5 %) is connected with 

expressing emotions, most often these are the exclamation lexemes that make it 

possible to express both positive and negative emotional state of the speaker in the 

same verbal design. The neutral slang units (3 %) nominate the life sector, and are the 

least represented, which defines the maximal axiological egocentricity of the 

postmodern prose YS. 

The meaning variation level is mostly manifested in the slang units semantic 

amplitude widening, on synonymization level, their pronounced variability and 
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immanent evaluation attribute with the negative vector predomination. The 

antonymic slang units are presented rather weakly. Etymological analysis certifies the 

prevalence of Russian-language borrowings (on the maximally close-to-negative 

vocabulary of an almost obscene level, above all things). The English-language 

borrowings are distinguished with the positive evaluation dominance. 

The YS semiometric analysis within I. Karpa’s idiolect proved that youth slang 

play the maximally crucial role, since are acting as a vivid feature of the parsonages’ 

characteristics: social, professional etc., are detected in a row of actual LSG with a 

priority negative evaluation. 

The third stage of the general algorithm of researching the YS in the UPP 

prose is dedicated to isolating the YS influential potential within its axiological 

amplitude.  Within these limits, the YS’ functions are systematized, and its actual 

functional varieties are elucidated. It is proved that the influence function is the key 

one of the YS as an integral part of an art work. Utilizing the provisions of NLP and 

Suggestive Linguistics made it possible to isolate the concrete suggestogenes of the 

postmodern prose YS, which are represented by the neuro-linguistic predicates, 

pattern disruption models, past trance states access models, and ordinary trance 

situations descriptions, alongside with the metamodel indexes, with nominalizations, 

non-specific nouns and verbs prevailing. 

It was discovered that the YS’ predicate marking is concentrated within the 

kinesthetic representative system sphere, sensory indexes dominating, which certifies 

the YS carriers’ certain infantilism, but manifested in aggressive verbal models. The 

visual and audial predicates find themselves on the periphery, which clearly 

distinguishes the postmodern discourse among the other ones (i.e., the advertisement, 

political, religious ones) via reduced imagery and insularity, impoverishment of the 

visual-audial environment perception. The axiological qualification certifies the 

prevalence of the kinesthetic (sensory ones, above all things) predicates’ negative 

emotional evaluation, close-to-negative evaluation of the audial predicates, and 

neutral evaluation of the visual ones. 
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Within the YS segment, pattern disruption is mostly manifested in the 

stylistically polar vocabulary collision (stylistically positive, high-style one, and 

invective obscene one), which causes the according unexpectedness effect, and 

reduces such information perception probabilistic prognostication process. Aside 

from that, it is proved that, on YS level, this pattern disruption model is almost 

always realized via activating the invective or even obscene vocabulary as a deeply 

influential one, where the swear formulas, indifferentials, and pejoratives are utilized 

in the network of the latter. It is elucidated that the pattern disruption could also be 

realized via utilizing the borrowed vocabulary, the suggestive effect of which lies 

within the necessity of “switching the code”, which created the downtime effect as a 

hypnotic frame. The positively marked English-language borrowings occupy the 

leading place. The Russian-language borrowings rank second, essentially showing off 

their negative evaluation characteristics. All the other borrowings find themselves on 

the far periphery. 

The metamodel elements are represented by nominalizations, non-specific 

nouns and verbs, which are generally characterized by semantic diffusion, 

complicating the decoding processes, and activating the subdominant perception. In 

total, the axiological qualification of the neuro-linguistic markers having been 

isolated certifies the analyzed models’ negative marking priority, and the lowered 

register vocabulary being maximally attractive. 

The systematization and semantic qualification of the YS units having been 

fixed made it possible to compile the “Ukrainian Postmodern Prose Youth Slang 

Dictionary”, which consists of over 2 000 according units. 

Key words: youth slang, Ukrainian postmodern prose, Pragmalinguistics, 

value, phraseme, suggestive function, Neuro-Linguistic Programming, Suggestive 

Linguistics. 
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ВСТУП 

 

Кінець ХХ – початок ХХІ століття позначено змінами суспільного ладу в Україні, що 

зумовило суттєві трансформації в комунікативній сфері українського етносоціуму. 

Демократизація суспільного життя стала підставою виникнення нових поглядів людини, 

свободи мислення та мовлення. Відбулися зрушення комунікативно-прагматичного характеру, 

які визначили психологічне несприйняття «пластмасової», цензурованої мови. Особливо 

чутливою виявилася лексико-семантична система мови, що значно розширила свої ресурси за 

рахунок експресивних і позанормативних мовних елементів, насамперед сленгу, який миттєво 

заполонив пресу, Інтернет, радіо, телебачення  та художню літературу,  викликавши  

неабиякий інтерес  лінгвістів.  

Учені звертають увагу на нагальну потребу поглибленої кваліфікації 

цього лексичного шару: виявлення диференційних ознак сленгу в системі 

інших соціолектів (П.  Грабовий, С.  Мартос, Т.  Миколенко, Ю.  Мосенкіс, І.  Николів, 

О.  Селіванова, Л.  Ставицька, О.  Фурса), пояснення його мовної природи (І. Бехта, 

Ф. Дж. Вілстек, Г. Врублевська, О. Горбач, С. Ґраб’яс, М. Каплан, 

С. Мартос, Л. Масенко, В. Радчук, Е. Партридж, Л. Ставицька, 

Д. Фоккема, С. Хаякава, Н. Шовгун), функційної специфіки (В. Балабін, 

С.  Бузько, В. Вілюман, І. Гальперін, Г. Іванова, Т. Ілик, М. Маковський, 

Г. Менкен, Б. Потятиник, В. Хом’яков), термінологічної кодифікації (Н.  Бойко, 

П.  Грабовий, В. Дорда, А. Загнітко, Ю.  Мосенкіс, С. Мартос, Л.  Ставицька, 

О. Селіванова), структурної організації (В. Балабін, Л. Крисін, О. Селіванова, 

С. Флекснер), національної своєрідності (В. Гордієнко, С. Ґраб’яс, 

Л. Кудрявцева, М. Мирошниченко, О. Поздняков, О. Христенко, О. Шапочкіна, 

І. Щур), лексикографічної інтерпретації (П. Грабовий, Г. Іванов, Л. Кудрявцева, 

Л. Ставицька, Т. Кондратюк, М. Грачов, О. Єрмакова, Т. Никитіна; Х. Вальтер, 

Р. Пауль, Е. Партридж) тощо. В цих же межах найпоширенішим, 

неоднозначним та і найяскравішим складником лексичної системи виступає 

молодіжний сленг як один із структурно-функційних різновидів української 

мови, що, з одного боку, за цілою низкою характерних ознак протистоїть 
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нормативній літературній мові, а з іншого – виокремлюється з низки інших 

субмов, на що звертають увагу такі дослідники, як Н. Абабілова,  Ю. Зубок, 

К. Котелевець, С. Мартос, Я. Мельник, О. Пономарів, І. Сагирян, К. Сіріньок, 

І. Скіра, О. Тепла, М. Токменко, Г. Устинова, О. Фурса, П. Хавкіна, 

О. Христенко, В. Чупров та ін. Дослідники зазначають, що вивчення 

українського молодіжного сленгу у всіх його виявах, у всьому розмаїтті його 

дискурсивних реалізацій не лише посприяє подальшому розвитку теоретичного 

та прикладного мовознавства, його психо-, соціо- й етнолінгвістичних 

напрямів, а й поглибить певні положення багатьох суміжних наук, дотичних до 

аналізу процесів комунікації в цілому (загальна теорія комунікації, соціальні 

комунікації, теорія управлінської діяльності, психологія, соціологія та ін.), що 

акцентує на доцільності подальших розробок у зазначеній царині і визначає 

загальну проблематику дисертаційної праці. 

Увагу українських і зарубіжних дослідників молодіжного сленгу (МС) 

привертали певні аспекти його мовної оригінальності (П. Грабовий, 

Т. Кондратюк, С. Мартос, Ю. Мосенкіс, Л. Ставицька, А. Швидченко), способів 

творення (М. Каламаж, К. Котелевець, Л. Француз), регіональної специфіки 

(П. Грабовий, С. Мартос), експресивно-емотивного потенціалу (Я. Мельник, 

А. Швидченко), системних відношень (Т. Миколенко, О. Фурса), ролі МС як 

складника мовної та концептуальної картин світу (П. Грабовий, С. Дмитрієв), 

гендерної оригінальності (І. Стопкевич, О. Таран, Т. Шумаріна), функційних особливостей у 

різнотипних дискурсах (медійному – Я.  Мельник, Н. Трач, О.  Ященко, комп’ютерному – 

О. Тищенко, І. Щур тощо). Активність опрацювання МС доводить доволі потужна 

низка відповідних досліджень МС контрастивного характеру, здійснених на 

матеріалі різних мов: англійської (Ф. Дж. Вілстек, У. Лабов, Е. Партрідж, 

С. Ромейн, С. Флекснер, Р. Чермен), німецької (Я. Андроутсополос, Ю. Бенеке, 

Г. Вебер, Г. Генне, К. Кнопп, Г. Коль, Я. Людевіґт, П. Шлобінські), російської 

(Т. Бакіна, І. Гальперін, В. Мокієнко, О. Романов, В. Хімік, С. Шмачков), 

польської (Д. Бартоль, А. Вильконь, М. Гжечевські, С. Ґраб’яс, Ст. Каня, 

Л. Качмарек, А. Левандовський, Т. Скубаланка, Ст. Урбаньчик), французької 
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(А. Білас). Вітчизняні вчені теж активно досліджують іншомовні сленгові 

ділянки (В. Дорда, Т. Гарлицька, Н. Глущук, Л. Єфимов, Л. Левицька, 

К. Люцинський, М. Ткачівська, І. Пастух, О. Поздняков, У. Потятиник, 

О. Христенко). Особливий інтерес лінгвістів викликає вивчення особливостей реалізації 

МС у художньому мовленні (О. Букалов), насамперед – у постмодерному дискурсі, де, проте, 

МС  дотепер розглядався лише  як супроводжувальний,  а  не  центральний  предмет  аналізу  

(О. Бабелюк, Т. Берест, І. Дегтярьова, Т. Єщенко, А. Загнітко, І. Скіра, Г. Сюта, 

Г. Лукаш, А. Кіщенко,  Н. Кондратенко, О. Переломова) попри те, що саме у  

постмодерні МС виступає як його невід’ємний, природний складник. Природність сленгу 

саме в межах постмодернізму визначається не лише тим, що «у постмодерному 

художньому тексті сленг є одним з основних мовних засобів плану вираження» 

(Л. Марчук) і виступає одним із ключових поетикальних прийомів 

постмодерністського текстотворення в цілому (О. Бабелюк), створюючи 

неповторну карнавалізацію, епатажність і відвертість постмодерного тексту 

(Н. Кондратенко), а і значеннєво-функційною подібністю цих феноменів, де 

характеристики постмодерної літератури перегукуються з характеристиками 

лексики МС та його функційними особливостями (іронічність, експресивність, 

оцінність, стилістична маркованість, позанормативність та ін.), які просякають 

площини літературного постмодерну і домінують у функційній парадигмі МС 

як такого. Все це вказує на глибинний зв’язок мовної природи і функцій МС та 

ідейно-виражального стрижня постмодерної прози, акцентуючи на науковій 

релевантності дисертаційної проблематики та її актуальності. Крім того, 

залучення лінгвопрагматичного підходу у його єдності із сугестійною 

кваліфікацією МС української постмодерної прози, запропоноване в 

дисертаційному дослідженні, уможливить з’ясування природи і векторів 

аксіосистемної маркованості й упливової потужності одиниць і моделей МС та 

специфіки її реалізації в сегменті постмодерної прози, що, у свою чергу, 

прислужиться в поглибленні знань про глибинні механізми створення 

сугестійних текстів і характерологію їхніх мовних експонентів. 

Запропонований комплексний підхід у сучасному мовознавстві ще не 
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здійснювався попри його відповідність новітнім тенденціям сучасної 

лінгвістичної науки (див. праці Ф. Бацевича, А. Загнітка, Т. Ковалевської, 

Т. Космеди, О. Селіванової, О. Фурси), що увиразнює актуальність обраної 

теми дисертаційного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано на кафедрі української мови Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова в межах кафедральної наукової теми 

«Дослідження комунікативної сугестії у поліжанрових дискурсах», 

затвердженої Вченою радою ОНУ імені І. І. Мечникова (протокол № 4 від 

17.12.2013). Тему дисертації затверджено Вченою радою Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова (протокол №1 від 29 вересня 

2015 року). 

Мета дослідження полягає в комплексній (прагмалінгвістичній, лексико-

семантичній, функційній, сугестійній) кваліфікації молодіжного сленгу 

української постмодерної прози.  

Поставлена мета зумовила необхідність вирішення таких завдань 

дослідження: 

1) схарактеризувати МС як один з оригінальних структурно-функційних 

різновидів української мови та визначити його специфічні параметри в системі 

інших соціолектів та дискурсі УПП; 

2) обґрунтувати наукову доцільність застосування комплексного підходу 

до вивчення МС української постмодерної прози, що спирається на його 

прагмалінгвістичну, лексико-семантичну, функційну та сугестійну 

кваліфікацію; 

3) експериментальним шляхом установити ціннісні пріоритети сучасної 

молодіжної аудиторії та висвітлити їхню кореляцію зі сленговими 

презентаціями в українській постмодерній прозі; 

4) описати аксіологічну і семантичну специфіку вокабуляру лексемних та 

фраземних сленгізмів української постмодерної прози методом 
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семіометричного опису у його проекції на класичні методи лінгвістичного 

аналізу; 

5) визначити функційні пріоритети МС у текстуальних межах 

українського постмодерну та схарактеризувати його впливовий потенціал за 

допомогою актуальних методів нейролінгвістичного програмування (НЛП) і 

сугестивної лінгвістики; 

6) укласти словник молодіжного сленгу УПП. 

Об’єктом дослідження виступає сленг у структурі українського 

постмодерного дискурсу. 

Предметом дослідження є прагмалінгвістичні, лексико-семантичні, 

функційні та сугестійні особливості МС в українській постмодерній прозі. 

Джерельною базою дослідження стали тексти творів українських 

письменників постмодерністів (Ю. Андрухович, Брати Капранови, 

Г. Вдовиченко, Л. Дашвар, Л. Дереш, С. Жадан, Ю. Іздрик, О. Ірванець, 

І. Карпа, І. Роздобудько, І. Старостіна тощо) загальною кількістю близько 

8 тис. сторінок. Фактичний матеріал презентований понад 

2 тис. виокремлених лексичних та фраземних сленгізмів, представлених у 

майже 10 тис. слововживань.  

Методологійною основою дисертації став антропоцентричний підхід до 

аналізу мовних фактів, положення про взаємозв’язок змісту мовної номінації з 

прагматикою мовленнєвої діяльності особистості. У роботі застосовано 

комплексний дослідницький апарат, у межах якого використано як 

загальнонаукові, так і спеціальні лінгвістичні методи. Серед загальнонаукових 

щонайперше послуговуємося методами аналізу й синтезу, які прислужилися в 

укладанні базової гіпотези дослідження та уможливили узагальнення й 

подальше теоретичне осмислення виокремлених диференційних характеристик 

фактографічної бази. Кількісний аналіз забезпечив чітку ідентифікацію 

актуального обсягу і функційної динаміки аналізованого матеріалу, що, у свою 

чергу, дало змогу виявити провідні функційні та прагмалінгвістичні 

характеристики сленгової лексики: описовий метод як сукупність процедур 
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інвентаризації, таксономії й інтерпретації досліджуваних мовних явищ на 

певному етапі розвитку мови (в синхронії) (О. Селіванова) допоміг виявити 

характерні ознаки молодіжного сленгу, визначити його місце серед інших 

соціальних страт української мови та з’ясувати спільні й відмінні риси 

феномену МС із суміжними поняттями. У межах спеціальних лінгвістичних 

методів залучено елементи структурного (компонентний аналіз) і функційного 

(контекстуально-інтерпретаційний та елементи дискурс-аналізу) методів – для 

виявлення семантичної динаміки та контекстуальної специфіки аналізованих 

одиниць; семіометричного аналізу – для встановлення аксіосистемних 

пріоритетів МС у проекції на його значеннєві та функційні характеристики; 

деякі складники Мілтон-модельної ідентифікації – для висвітлення впливового 

потенціалу аналізованих одиниць; та класичні лінгвістичні методи 

дефініційного, етимологічного та стилістичного аналізу відповідно для 

лексикографічної інтерпретації значеннєвої структури сленгізмів, установлення 

їхнього походження та стилістичного забарвлення. Також застосовуємо 

експериментальні методи опитування й семантичного диференціалу, за 

допомогою яких було верифіковано теоретичні положення роботи та 

встановлено ціннісні пріоритети сучасної молодіжної аудиторії для їхнього 

зіставлення із ціннісними концентрами МС української постмодерної прози. 

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що в ній поглиблено 

описано соціокультурні та функційні особливості МС на матеріалі 

постмодерного художнього дискурсу; доведено органічний взаємозв’язок 

характерологічних ознак МС та ідейно-образної системи української 

постмодерної прози; вперше в ракурсі прагмалінгвістичного та 

семіометричного аналізу виявлено аксіологічні пріоритети носіїв молодіжного 

соціолекту у їхній проекції на сегмент постмодерного художнього мовлення; 

вперше висвітлено сугестійний потенціал МС постмодерної прози з 

відповідним аксіосистемним градуюванням; поглиблено відомості про 

лінгвальну специфіку та екстралінгвальні фактори формування сучасного МС; 

укладено словник МС української постмодерної прози. 
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Теоретична цінність дослідження полягає в поглибленому 

обґрунтуванні та розмежуванні низки соціолінгвістичних понять: «молодіжний 

сленг» як один із продуктивних соціолектів, «арго», «жаргон» та ін., що сприяє 

розбудові теоретичних засад соціолінгвістики; у поглибленні наявних знань про 

лексико-семантичну та функційну оригінальність цього субкоду, що розширює 

межі лексикології та стилістики сучасної української мови; у виявленні 

специфіки МС як імманентного складника ідейно-образного субстрату 

постмодерного дискурсу, що прислужиться в теоретичних розробках із 

лінгвістики тексту та дискурсології; в дослідженні національно-етнічної та 

аксіологічної специфіки вокабуляру МС, що стане в нагоді в студіюванні 

прагмалінгвістики та комунікативної лінгвістики; у висвітленні впливового 

потенціалу МС, що употужнює теоретичну базу прагмалінгвістики, сугестивної 

лінгвістики та нейролінгвістичного програмування. Основні положення та 

узагальнювальні висновки можуть бути використані для подальшого вивчення 

функціонування української мови в різних стратах соціальної структури. 

Матеріали й результати дисертації мають практичне значення, яке може 

реалізуватись у викладанні базових вишівських курсів «Сучасна українська 

мова», «Прагмалінгвістика», «Практична стилістика», «Соціолінгвістика», 

«Комунікативна лінгвістика», а також у спецкурсах із сугестивної лінгвістики, 

нейролінгвістичного програмування, теорії комунікації, дискурсології тощо. 

Матеріали дослідження можуть бути використані при укладанні словників 

молодіжного сленгу, посібників та наукових праць із зазначеної проблематики, 

а також можуть прислужитися при написанні кваліфікаційних робіт студентів 

та аспірантів філологічних спеціальностей. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційного 

дослідження апробовано у доповідях на міжнародних і всеукраїнських 

наукових конференціях – VІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Мова і світ: дослідження та викладання» (Кіровоград, 2013), VІІ Міжнародній 

науково-практичній конференції «Мова і світ: дослідження та викладання» 

(Кіровоград, 2014), ІІ Міжнародній науково-практичній конференції 
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«Міжкультурна комунікація: проблеми та перспективи» (Одеса, 2014), ІІІ 

Міжнародній науково-практичній конференції «Етнос, мова та культура: 

минуле, сьогодення, майбутнє» (Львів, 2016), ІХ Міжнародній науково-

практичній конференції «Міжкультурна комунікація: «Мова – культура – 

особистість» (Острог, 2015), XIІ Всеукраїнському соціолінгвістичному семінарі 

«Мова, політика, суспільна думка, ідентичність, національна безпека» (Львів, 

2015) та звітніх конференціях професорсько-викладацького складу Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова (2015, 2017). 

Публікації. Зміст та результати дослідження висвітлено в 9 одноосібних 

публікаціях, серед яких 6 надруковано у фахових виданнях України, 1 – в 

закордонному виданні, 2 роботи мають апробаційний характер. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з анотації, списку 

скорочень, змісту, трьох розділів із висновками до кожного з них, загальних 

висновків, списку використаної літератури (334 позиції, з них 276 – наукова 

література, 32 – довідкова література, 24 – джерела ілюстративного матеріалу) 

та додатків у вигляді списку публікацій здобувача за темою дисертації та її 

апробації (Додаток А) і словника молодіжного сленгу української постмодерної 

прози (Додаток Б). Загальний обсяг дисертації – 523 сторінок, обсяг основного 

тексту – 219 сторінок. 
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РОЗДІЛ І. 

ЛІНГВІСТИЧНИЙ СТАТУС ТА АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ І 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДІЖНОГО СЛЕНГУ 

 

У розділі систематизовано й кваліфіковано основні операційні поняття і 

категорії дисертаційного дослідження: встановлено місце сленгізмів у низці 

інших соціолектів, виокремлено відповідні спільні та диференційні ознаки, 

деталізовано базові характеристики лексики молодіжного сленгу з їхнім 

розподілом на лінгвістичні й екстралінгвістичні, з’ясовано вікові межі носіїв 

МС, доведено наукову релевантність аналізу МС у площині постмодерної прози 

як відповідної за системотвірними ознаками, запропоновано комплекс 

дослідницьких методів, базованих на прагмалінгвістичній домінанті, описано 

загальний алгоритм дослідження. 

 

1.1. Спільні та специфічні ознаки  сленгу і суміжних понять (жаргон,  арго,  

соціолект) 

Загальна демократизація сучасного суспільства впливає на всі складники 

буття особи й соціуму та насамперед – на їхню мовленнєву діяльність [213], і ця 

«вербальна свобода», як зазначають дослідники, «виявляється у відкиданні всіх 

обмежень щодо слововживання, зокрема й використання суржикових і 

жаргонних елементів, грубого просторіччя, вульгаризмів, брутальних виразів» 

[97, с. 181], що викликає неоднозначне ставлення науковців до таких тенденцій 

[65; 126; 221]. Так, Р. Кісь убачає в употужненні використання сленгу 

загрозливе явище, яке засмічує й узагалі знищує літературну мову і негативно 

впливає на світоглядні домінанти нації: «… увесь драматизм цілковито нової 

етнолінгвальної ситуації в Україні полягає не тільки (і власне не стільки) в 

тому, що зросійщене і скреолізоване мовлення стало цілком панівним на рівні 

повсякденного спілкування, а власне в тім, що ніхто вже практично в такому 

довкіллі не налаштований на імперативність стійкої української мовленнєвої 

поведінки, ніхто не здатний реагувати (і не реагує!) на відхилення як на 
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відхилення ... Утрачено все: утрачено навіть і те «ВУХО», яке б ще хоч трохи 

разили такі несамовиті відхилення» [80, с. 159]. Інші дослідники (Л. Ставицька, 

С. Мартос, С. Пиркало) вказують на динамізм мовної системи та вважають, що 

сленг є невичерпним джерелом збагачення будь-якої мови, що підкреслює і 

К. Сіріньок [175]. Так, Л. Ставицька писала: «Заклики до боротьби з 

ненормативною лексикою, її викорінення нічого спільного не могли мати з 

науковою позицією у цьому питанні, адже завдання лінгвіста полягає не у 

боротьбі з мовою, а в дослідженні її багатоманітності, у тому числі й 

ненормативних явищ» [183, с. 169]. На доцільності такого ж підходу 

наголошували і класики лінгвістичної думки: Л. Щерба, який закликав 

«вивчати мову безпосередньо з життя» [255, с. 39], Р. Якобсон, який 

підкреслював динамічний характер мови та необхідність її вивчення на 

синхронічному рівні: «... кожний мовний код на всіх його рівнях змінюється, і в 

кожній зміні одна з одиниць, що почергово замінюється на іншу, має додаткову 

інформаційну значущість і набуває певного маркованого статусу ...» [258, 

с. 313], Б. Ларін тощо. І саме характерне для сьогодення «мисленнєво-

мовленнєве розкріпачення адресата, розвиток його мовної творчості» [97, с. 5] 

привертає увагу лінгвістів, насамперед – у сегменті функціонування лексики 

розмовного типу як одного з найяскравіших і непередбачуваних шарів 

національної мови. 

В сучасній соціолінгвістиці для позначення зниженої розмовної лексики 

активно вживаються такі терміни: сленг, жаргон, арго, соціолект (П. Грабовий, 

С. Мартос, Т. Миколенко, Л. Ставицька та ін.). Проте часто ці поняття 

перетинаються, взаємозамінюються або вживаються як синоніми, що зумовлює 

необхідність з’ясування їхніх спільних і відмінних характеристик та відповідної 

корекції наукового функціонування таких термінів [170; 198].  

Дуже часто термін жаргон (франц. jargon у ХІІ ст. позначало  

«незрозуміла мова; пташина мова») [300, с. 845] виступає синонімом до поняття 

сленг [149]. Наприклад, у «Словнику іншомовних слів» [там само] і 

«Тлумачному словнику сучасної української мови» [304, с. 416] сленг 
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визначається як «те ж, що і жаргон». «Лінгвістичний енциклопедичний 

словник» подає таке визначення поняття сленг: 1) те саме, що жаргон (у 

вітчизняній літературі переважно щодо англомовних країн). 2) Сукупність 

жаргонізмів, що представляють собою шар розмовної лексики, яка відбиває 

грубувато-фамільярне, іноді гумористичне ставлення до предмета мовлення 

[291, с. 461]. У словнику за редакцією В. Бусела  жарго̀н – «Мова якоїсь 

соціальної чи професійної групи, що відрізняється від загальнонародної 

наявністю специфічних слів і виразів, властивих цій групі // Умовна, штучна 

говірка, зрозуміла лише в певному середовищі; арго. Блатний жаргон» [282, 

с. 364], а сленг – «лінгв. 1. Розмовний  варіант професіонального мовлення; 

жаргон. 2. Жаргонні слова або вирази, характерні для мовлення людей певних 

професій або соціальних прошарків» [282, с. 1342]. Увагу привертає те, що 

лексема жаргон нетермінологізована, а лексему сленг марковано як 

лінгвістичний термін. Проте фіксується полісемантичність цього терміна, в 

структурі якого вирізняються два лексико-семантичні варіанти, вони обидва 

корелюють із поняттям жаргону, проте друга дефініція виступає дублетом до 

нього [там само], що ілюструє певну  семантичну дифузність цих термінів, 

увиразнюючи необхідність їхньої чіткої наукової кваліфікації. В цих же межах 

Т. Нікітіна взагалі ототожнює поняття сленг і жаргон [294, с. 3], підтримуючи 

думку Е. Береговської, яка визначила спільні, об’єднувальні ознаки цих понять 

та уналежнила до них «… метафоричність, домінування репрезентативної, а не 

комунікативної функції; сленг, як  і жаргон, – це засіб творчого самовираження, 

інструмент відчудження» [11, с. 33]. При цьому дослідниця відзначила 

розшарованість меж явища сленгу як такого. Такий же підхід фіксуємо й у 

«Словнику сучасної лінгвістики» А. Загнітка, де, наприклад, сленг 

витлумачується так: «Сленг (англ. slang – жаргон) – жаргон, що 

використовується у відкритих соціальних групах для демонстрації належності 

до групи ...» [287,  3,  с. 304], що почасти  обґрунтовується й етимологічною 

ремаркою. 
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Проте більшість мовознавців (П. Грабовий, С. Мартос, Т.  Миколенко, Ю.  Мосенкіс, 

І.  Николів, О.  Селіванова, Л.  Ставицька, О.  Фурса та ін.) все ж таки диференціює ці терміни, 

водночас звертаючи увагу на низку спільних ознак. Зокрема, професор О. Селіванова 

виокремлює такі спільні ознаки цих понять: і  сленг, і жаргон  –  це додаткові лексичні 

підсистеми, які вербалізують експресивно-оцінні, найчастіше  стилістично  знижені 

позначення загальновідомих понять і належать певній соціальній субкультурі:  «… і сленг, і 

жаргон  не є формами існування мови, оскільки вони не мають власної специфіки 

фонетичного та граматичного рівнів і ґрунтуються на закономірностях національної мови» 

[296, с. 666]; засоби сленгу, як і жаргону, синонімічні відповідним позначенням літературної та 

народно-розмовної форм існування мови. Також спільним є те, що і сленг, і жаргон  зрозумілі 

пересічним мовцям, є надбанням відкритих соціально-професійних груп  та становлять собою 

динамічі лексичні підсистеми, які проникають до літературної мови. Дослідники вважають 

шляхом такого проникнення низку переходів від корпоративного сленгу і  жаргону до 

інтержаргону,  далі – до просторіччя, розмовної лексики та до літературної мови. Сферою 

поширення сленгу і жаргону до рівня інтержаргону виступають засоби масової комунікації 

(газети, журнали, телебачення, інтернет), тексти художньої літератури тощо [там само]. 

Диференційною ознакою жаргону дослідниця вважає відсутність  вікової диференціації, 

характерної для сленгової лексики. 

Т. Миколенко спільними ознаками сленгу й жаргону насамперед уважає те, що  вони 

використовуються у межах нелітературного, позанормативного мовлення; перехід у сленг 

жаргонних одиниць теж  свідчить про наявність спільних одиниць в обох системах;  за 

допомогою сленгової та жаргонної лексики передається емоційно-експресивне ставлення 

мовця до предмета чи особи; сленгові та жаргонні одиниці часто містять оцінну 

характеристику та непрямо називають певний  предмет  чи  явище. Відмінною ознакою 

сленгу, на думку  вченої, виступає те, що сленг як соціально зумовлене мовне явище 

утворюється й функціонує на основі жаргонних одиниць декількох мовних груп чи 

угрупувань, що, у свою чергу, характеризує його як загальне і відкрите мовне явище [135, с. 9]. 

Отже, сленг, на  відміну від жаргону, дослідниця визначає  як більш відкриту,  поширену та не 

обмежену певними  рамками мовну систему. 
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Цю ж думку поділяють і Ю. Мосенкіс, П. Грабовий, О. Фурса, які 

вказують на обмеження жаргону вузькою професійною, соціальною групою 

(пор. тлумачення жаргону і в «Алфавітному лексичному словнику аналогів 

французької мови» Р. Пауля [308]), акцентуючи тим самим на відкритості та 

поширеності сленгу поза межами соціальної групи [138, с. 20]. Крім того, до 

диференційних ознак сленгу, за П. Грабовим, належить і «1) функціонування 

поза межами літературного слововживання; 2) перевага конотативного 

елемента над денотативним; ... 4) використання переважно в усному 

мовленні» [46, с. 6].  

Заслуговує на увагу також підхід до кваліфікації термінів жаргон і сленг, 

запропонований відомою українською вченою Л. Ставицькою (детальний 

аналіз специфіки сленгу див. у наступному підрозділі), яка в цілому ототожнює 

ці поняття, проте зауважує, що лінгвістичний термін жаргон може набувати 

звуженого і розширеного значення. У першому випадку  це чистий, «до краю 

звужений жаргон» [183, с. 142], який існує для взаємопорозуміння між членами 

певної соціальної групи, оскільки жаргон зароджується і функціонує в малих 

соціальних групах (від двох осіб), між якими встановлюються особисті 

контакти, фамільярно-невимушені стосунки й особлива мовна солідарність, що 

перетворює цей мікросоціум на групу колінгвів – людей, які використовують 

спільний вербальний код, у даному випадку – жаргонний субкод [там само]. 

Таким чином, учена розмежовує жаргон і сленг за ознакою 

первинності / вторинності: сленг є вторинним утворенням, жаргон – це лексика 

певної вузької групи людей, а сленг – лексика, яка вийшла за межі цієї групи і 

стала відомою ширшому колу: «… у пункті руйнування групової замкненості 

слід говорити про формування сленгу, коли виникає код, спільний для певної 

просторово розосередженої спільноти (молодіжний, професійний сленг) …» 

[183, с. 144-145].  Розширене ж значення жаргону пояснюється тим, що «При 

утворенні бі- та інтержаргонних полів семантика жаргонізму змінюється, кожен 

соціум модифікує семантику слова відповідно до власних комунікативно-

прагматичних потреб та інтенцій» [183, с. 145] (див. і [177]). Процес 
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розширеного слововживання зазвичай супроводжується нейтралізацією, 

усуненням тих сем, що прив’язані до буття певного соціуму. Наприклад, 

кумарити – нарк. «про абстинентний синдром (наркотичне похмілля)» – мол. 

«про бажання спати» [там само]. У розширеному розумінні Л. Ставицька 

поняття сленг та жаргон уважає синонімами в тій мірі, «… у якій жаргон 

поповнює сленг»  [183, с. 42], що в цілому підтримує і Н. Орлова [148]. Отже, 

сленг – «абсолютно відкрита мовна система, яка селекційним шляхом обирає до 

своєї структури лексичні елементи, що мають найвищий потенціал 

експресивності різних соціолектів, розширюючи й меліоруючи або 

пейоризуючи їх семантику» [55, с. 63]. 

У пропонованій дисертаційній праці вважаємо поняття сленг і жаргон 

доволі схожими, проте не тотожними. Їхніми спільними ознаками виступають 

позанормативність, динамічність, додатковий характер цих підсистем, які не мають 

власних фонетичного та граматичного рівнів і базуються на закономірностях національної 

мови. Крім того, і сленг, і жаргон є засобами особистого самовираження представників певної 

субкультури з притаманними цим лексичним шарам експресивно-оцінною конотацією, 

метафоричністю та стилістичною зниженістю (у більшості випадків). Специфічними 

ознаками сленгу виступають його вікова диференціація, природна вторинність 

(жаргон виступає своєрідною донорською зоною сленгу), відкритість і 

поширеність цієї підсистеми порівняно з жаргоном.  

Серед інших соціолінгвістичних понять доволі часто використовується 

термін арго, який також у деяких визначеннях виступає синонімом жаргону. 

Так, у словнику Ф. Брокгауза й І. Ефрона маємо таке визначення терміна 

жаргон (франц. Jargon) – «зіпсоване наріччя, місцеве мовленння, говірка, 

вимова. Жаргон іноді придумується для відомої мети, наприклад Ж. крадіїв, 

шахраїв, жебраків та інших» [280]. У цьому визначенні жаргон витлумачується 

як синонім до арго злодіїв. Проте сучасні мовознавці (П. Грабовий, С. Мартос, 

Т. Миколенко, О. Селіванова, Л. Ставицька) не погоджуються з таким 

визначенням і одностайно вказують на особливість арго, яка відрізняє його від 

сленгу й жаргону: насамперед це закритість та втаємниченість. Наприклад, 
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О. Селіванова подає таке визначення: «арго (фр. argot – жаргон, початкове 

значення – жебрацтво) – соціальний різновид мовлення, що не має власної 

фонетичної та граматичної системи, а лише лексикон, і використовується 

відносно замкненими професійними  (ремісниками, торгівцями) і соціальними  

групами (сезонними робітниками), у тому числі декласованими (злодіями, 

злочинцями, жебраками, картярами тощо). Призначений для конспіративних 

(езотеричних, криптованих) потреб відокремлення групи від суспільного 

загалу, а також для збереження таємниць ремесла, роду занять, власної безпеки 

і т. ін.» [296, с. 37-38]. Дослідниця наголошує, що арго відрізняється від 

вищенаведених термінів своєю призначеністю для конспіративних потреб, відокремлення 

групи від суспільного загалу.  Арго є  закритою, таємною мовою, незрозумілою пересічним 

мовцям, із чим погоджується  і  А. Білас [16]  та  Л. Панасенко [150]. 

У лінгвістичній енциклопедії «Арго (франц.) – це злодійська мова, 

вигадана, умовна мова, якою спілкуються між собою особи, що займаються 

крадіжкою, шахрайством, жебрацтвом та таке інше» [291, с. 45]. Цю 

маргінальну природу й агресивність арго підкреслює і С. Дмитрієв, 

зауважуючи, що в основі арготичних комунікативних стратегій лежить 

ворожий цинізм, на ґрунті якого «тимчасово соціально редукована спільнота 

намагається побудувати цілу філософію поведінки фізичної та, як її 

віддзеркалення, мовної культури. Створена у місцях позбавлення волі 

субкультура, виходячи на терени вільного життя, адаптується серед близьких її 

носія і нерідко починає домінувати над «легальними» уявленнями про світ як 

більш агресивна, простіша та зрозуміліша» [55, с. 50]. 

Л. Ставицька визначальними характеристиками арго вважає наявність 

паралельного лексико-семантичного ряду на рівні дискурсу, практичну 

спрямованість, прив’язаність до певної професійної / соціальної групи, 

соціальну відокремленість, потайність, штучність: «Арго – умовна мова, що 

застосовується як засіб приховування предмета комунікації, взаємного 

розпізнавання або відмежування її носіїв» [183, с. 30-31]. Учена зазначає, що у 
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вузькому розумінні термін позначає спосіб спілкування декласованих 

елементів.  

І. Николів указує, що терміни арго – жаргон – сленг найчастіше 

з’являються у відповідній послідовності. У пошуках відмінностей між ними 

легше віднайти різницю між арго та сленгом, оскільки тут є так звана 

«перехідна ланка» – жаргон. Складніше обґрунтувати відмінності між парами 

арго – жаргон  та жаргон – сленг, межі між якими дуже розшаровані і доволі 

умовні [141, с. 12]. Отже, якщо порівнювати поняття сленг – жаргон – арго 

насамперед за ступенем системної відкритості, зрозумілості для пересічного 

мовця, то сленг є відкритою субмовою, жаргон – напіввідкритою, арго – 

закритою.  

Таким чином, відмінними рисами арго виступають утаємниченість, ступінь 

відкритості (це закрита, соціально відокремлена підсистема, незрозуміла пересічним носіям), 

стійкість у часі,  штучний характер утворень. Носіями арго,  як правило, виступають члени 

певної закритої групи чи низи суспільства (часто це представники декласованих соціальних 

прошарків), вони «мають визначено агресивну кодифіковану систему у ставленні 

до «законного» соціуму, який є для них чужим, ворожим, недолугим і 

незрозумілим» [55, с. 59]. Проте такою лексикою можуть користуватися не 

лише міські соціальні низи, «... Ним можуть користуватися без ризику для своєї 

мовної репутації освічені люди, якщо вони близько знайомі одне з одним, разом 

працюють, мають спільні інтереси тощо ...» [183, с. 42]. 

Суперечливість, семантична дифузність розглянутих понять зумовила 

необхідність уведення в обіг соціолінгвістики узагальненої одиниці 

«соціолект» [183, с. 47; 186; 297, с. 568] як такої, що містить соціально 

марковані лексеми та словосполуки певної суспільної групи (професійної, 

вікової й ін.) у межах національної мови [296, с. 673]. І. Верста в статті «Значення 

терміна соціолект в сучасних мовознавчих дослідженнях» визначає це поняття як 1) особливе 

комунікативне утворення, що існує в межах певної національної мови, склад і функції якого 

визначені вживанням у конкретному соціальному середовищі, та як 2) гіперонім до гіпонімів 

арго, жаргон, сленг [32, с. 268].  
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Л. Ставицька вважає, що соціолекти – це лексико-семантичні 

«субсистеми», які вживаються певною соціальною чи професійною групою у 

певному соціально-культурному контексті, тобто вони обмежені у функційно-

стилістичному вживанні соціальним середовищем (субкультурою) [183, с. 47; 

185]. Дослідниця зауважує:  «… спільною рисою всіх мовних утворень, охоплених 

категорією «соціальний діалект» (соціолект),  є обмеженість їхньої соціальної основи: вони 

виступають засобом спілкування окремих соціально-станових, виробничо-професійних груп і 

вікових колективів»  [183, с. 48].  Отже, дослідники одностайно вказують на узагальнювальну 

природу поняття соціолект щодо термінів арго, жаргон, сленг. 

Таким чином, беручи до уваги специфічність кожної лексичної підсистеми в цілому, 

ступінь її відкритості, та  відомості елементів цієї підсистеми іншим мовцям, власне мовні 

особливості (стилістичну маркованість, конотативність), а також використання певними 

групами суспільства тощо, ми визначили характерні особливості арго, жаргону і сленгу як 

специфічних мовних підсистем, об’єднувальним стрижнем яких виступає поняття соціолекту. 

Узагальнюючи ці характеристики, виокремимо їхні власне лінгвістичні й 

екстралінгвістичні складники, серед яких, у свою чергу,  відзначимо спільні  та 

специфічні ознаки аналізованих понять.  

До спільних ознак вищенаведених термінів уналежнюємо такі власне 

лінгвістичні, як належність до оригінальної додаткової лексичної підсистеми, 

що не має власної специфіки фонетичного та граматичного рівнів і ґрунтується на 

закономірностях національної мови; експресивно-оцінна конотація з перевагою 

пейоративної оцінності; метафоричність; стилістична маркованість із перевагою 

зниженого розмовного характеру; позанормативність; штучний характер творення, 

який може виходити за межі усталених моделей; наявність паралельних 

номінацій на рівні літературної мови; динамічність. До спільних 

екстралінгвальних ознак уналежнюємо притаманність певним 

соціопрофесійним групам носіїв мови переважно в ситуаціях усного 

непідготовленого мовлення, що підкреслює і А. Загнітко: «До лексики 

обмеженого функціонування належать жаргонізми, арготизми, сленг» [287, 

с. 304].  
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До специфічних, диференційних ознак аналізованих понять 

уналежнюємо такі власне лінгвістичні:  

− жаргон виступає первинним субкодом, а сленг – вторинним 

(лексичні одиниці жаргону поповнюють сленг); 

− обсяг поняття жаргон вужчий за сленг (жаргон обмежений певними 

рамками, виходячи за які лексеми переходять у сленг, набуваючи 

нових семантичних відтінків та значень);  

− місце поняття в системі гіперо-гіпонімічних відношень (соціолект 

виступає гіперонімом до решти понять); 

− ступінь відкритості підсистеми (жаргон поповнює сленг як 

відкритішу підсистему, арго – підсистема закрита). 

До специфічних екстралінгвальних ознак уналежнюємо такі:  

− жаргон не має вікової диференціації на відміну від сленгу; 

− ступінь відомості зазначеної лексики іншим членам мовного 

колективу (жаргон і сленг відомі пересічним мовцям, арго – 

втаємничена мова); 

− ступінь соціальної асоційованості чи відокремеленості мовців 

(найчастіше арго користуються члени соціально відокремлених 

декласованих прошарків (злодії, жебраки тощо).   

Поділяючи думки бальшості дослідників (див. праці П. Грабового, О. Клименко, 

В. Коровушкина,  С. Мартос,  О.  Селіванової, Л. Ставицької та ін.), уважаємо соціолект 

гіперонімічним щодо арго, жаргону та сленгу поняттям, яке  охоплює всі типи соціальної 

диференціації мови.  У межах  решти  понять надалі зосередимося на детальній кваліфікації 

сленгу як специфічної лексичної підсистеми, що привертає неабияку увагу дослідників через  

оригінальну мовну природу та максимально уяскравлену функційну специфіку. 

 

1.2. Основні параметри сленгової лексики  

Доба постструктуралізму докорінно змінила методологійні засади 

лінгвістики, визначивши зміну її прескриптивної парадигми на дескриптивну 

(Р. Барт, Г. Блум, Х. Блюменберг, Ж. Бодрійяр, Ф. Гваттарі, Ж. Дельоз, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%8F%D1%80,_%D0%96%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8,_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81
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Ж. Дерріда, Ф. Джеймісон, К. Леві-Строс, Ж. Ф. Ліoтap,  М. Фуко та ін.). 

Т. Кондратюк зауважує, що можна говорити про своєрідний науковий 

синкретизм: описуючи й аналізуючи мовні знаки, сучасна лінгвістика не лише 

вивчає внутрішньомовні чинники, а й активно залучає дані інших наук про 

людину та її діяльність: філософії, психології, етнології, соціології, 

культурології тощо [298, с. 4-5], оскільки сьогодні в центрі наукових 

досліджень насамперед постає людина-мовець у всьому розмаїтті її виявів і 

мотивацій [180]. Демократизація суспільного життя  стала підставою виникнення нових 

поглядів людини, свободи її комунікативного вибору, який «може сягати геть аж зовсім 

різного підходу до деяких понять, явищ із довкільного життя, отже,  до 

«іншого» мислення» [42, с. 325], що, у свою чергу, «не може не позначатися 

різко й на мові. Нюанси ж чуттєвого ставлення мовця до явищ довкілля й далі 

до співрозмовника виражають досить легко за допомогою лексики, бо ж тоді ці 

нюанси у кожному випадкові даються дуже важко спеціалізуватися» [там само].  

Така  свобода мовлення полягає  і в активному залученні позанормативної лексики, 

зокрема сленгу, який протистоїть «пластиковій», цензурованій мові й уживається для 

увиразнення та особистісного маркування всіх складників комунікативного континууму 

(П. Бехта, Г. Врублевська, В. Дорда, С. Мартос, Л. Масенко, 

Ю. Мосенкіс, В. Радчук, Л. Ставицька, Д. Фоккема Н. Шовгун та ін.).  

Американський лінгвіст Ф. Дж. Вілстек зауважив, що «сленг дуже часто є 

вираженням концентрованої життєвої сили (vivality) мови» [276], що зумовило 

проникнення ненормативної лексики у пресу, Інтернет, радіо, телебачення й художню 

літературу та максимально активувало лінгвістичні дослідження сленгу як 

уяскравленого сегмента цього лексичного шару. Це відбилося не лише у 

фундаментальних дослідженнях науковців (В. Балабін, В. Вілюман, 

І. Гальперін, Г. Іванова, О. Клименко, М. Маковський, Г. Менкен, Е. Партрідж, 

Б. Потятиник та ін.), а й у потужному лексикографічному доробку (див., 

наприклад, [288], [289], [302; 303; 305], [306], [307], [301], російських [281], 

[283], [285], [294] та закордонних [308], [309] учених  тощо).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA
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Термін «сленг» походить з англійської мови [268; 271] і використовується 

в західній лінгвістичній традиції з другої половини XX століття переважно у 

вузькому значенні – для стилістичної характеристики зниженого шару лексики 

англійської мови (І. Гальперін, В. Хом’яков). Радянські мовознавці 

сформулювали свою термінологійну традицію з пріоритетною термінологійною 

парою «жаргон-арго», базуючись на працях таких видатних лінгвістів, як 

І. Бодуен де Куртене, В. Виноградов, В. Жирмунський, Б. Ларін, Д. Лихачов, 

Є. Поливанов, О. Селищев та ін., тому термін «сленг» опинився у пасиві [301, 

с. 10]. Але сьогодні у мовознавстві відбувається активне введення у науковий 

обіг цього поняття, що відбивають роботи П. Грабового, С. Мартос, 

Т. Миколенко, Л. Ставицької, А. Шумейкіної та ін. Активізація вжитку терміну 

«сленг», як ми зазначали у попередньому підрозділі, ускладнила його 

конвенційне використання (див. і визначення М. Маковського [114]). Проте у 

пропонованій роботі ми будемо дотримуватися найусталеніших дефініцій цього 

поняття, насамперед представлених у роботах Л. Ставицької, лексикографічних 

працях О. Селіванової та розробках інших провідних учених.  

Так, О. Селіванова пояснює сленг як  нелітературну, невнормовану та 

некодифіковану додаткову лексичну підсистему, що представляє експресивно-

оцінні, найчастіше стилістично знижені позначення загальновідомих понять і 

належить певній соціальній субкультурі; різновид соціолекту [296, с. 666]. 

Дослідниця визначає похідний характер сленгу, його корпоративну природу і 

динамічність [296, с. 673]. Таку ж думку має Л. Cтавицька, яка вказує на 

відкритість цієї мовної підсистеми та на ненормативність, стилістичну 

зниженість одиниць сленгу [183, с. 42], хоч, наприклад, С. Хаякава називає 

сленг «поезією повсякденного життя» [264].  

У словнику лінгвістичних термінів за редакцією О.  Ахманової наведено такі варіанти 

значень сленгу: 1. Розмовний варіант професійного мовлення. 2. Елементи розмовного 

варіанта тієї чи іншої професійної чи соціальної групи, які, проникаючи в літературну мову або 

взагалі в мовлення людей, що не мають прямого відношення до даної групи  осіб, набувають у 

цих різновидах мови особливе емоційно-експресивне забарвлення (особливу лінгво-
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стилістичну функцію) [278], що увиразнює розмовну (потенційно – стилістично знижену) 

природу сленгу й обмежує групу активних користувачів сленгу представниками певних 

професійних чи соціальних прошарків. А. Воскресенська теж стверджує, що сленг – 

це слова або вислови, які використовують люди певних професій чи класових 

прошарків. Сленг традиційно протистоїть офіційній загальноприйнятій мові та 

до кінця зрозумілий лише представникам порівняно вузького кола осіб, які 

належать до певної соціальної або професійної групи [36], що відзначає 

і К. Ейбл [262]  (пор. із твердженням О. Селіванової про зрозумілість сленгової 

лексики пересічним мовцям [296]). Схоже визначення подає Є. Довгаль: сленг – 

це нелітературна додаткова лексична система, яка становить паралельну 

експресивно-оцінну, найчастіше стилістично знижену синонімію позначень 

загальновідомих понять і належить певній соціальній субкультурі; різновид 

соціолекту у межах національної мови [56, с. 168-170]. А. Загнітко теж 

підкреслює, що сленг – «це сукупність жаргонізмів, що складають шар 

розмовної лексики, яка виявляє грубувато-фамільярне, інколи гумористичне 

ставлення до об’єкта мовлення і використовується здебільшого в умовах 

невимушеного спілкування» [287, 3, с. 304], що підкреслює і Л. Ставицька: 

«Важливим соціально-прагматичним аспектом сленгу є його використання в 

неофіційних ситуаціях усного спілкування» [183, с. 42], хоч дослідники 

відзначають і активацію сленгу в медійному дискурсі, зокрема рекламному 

[226], де цей лексичний шар чітко виокремлює адресну аудиторію (насамперед 

ідеться про комерційну рекламу). П. Грабовий до цих ознак додає 

функціонування поза межами літературного узусу, перевагу конотативного 

елемента над денотативним, поширеність поза межами соціальної групи та ін. 

[46; 47], що підтримує і Н. Шульжук [252]. 

Т. Кондратюк у «Словнику сучасного українського сленгу» зазначає, що 

сленг – це живе, побутове, фамільярно-іронічне розмовне мовлення, що 

характеризується підвищеною емоційністю й експресією, мовною грою та 

яскравою образністю [301]. На думку авторки, до основних критеріїв 

уналежнення лексичних одиниць до сленгу щонайперше належать емоційне й 
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експресивне забарвлення, розмовний характер (це фіксує, напр., «Великий 

тлумачний словник сучасної української мови» за ред. В. Бусела [282]) 

позначками «розм.» і «жарг.»), а також неоказіональний характер таких лексем, 

тобто вони не творяться окремим індивідом, а, як правило, відтворюються за 

готовою моделлю (хоч ми зафіксували і індивідуальні сленгові новотворення, 

див. про креативну функцію у розділі ІІІ). Т. Кондратюк уналежнює до сленгу і 

росіянізми, які міцно увійшли в ужиток «… для неперервності словотвірного 

ряду та повноти лексико-семантичної групи» [301, с. 33]. Додамо, що 

результати проведеного нами аналізу свідчать і про актуальність запозичень 

(переосмислених, семантично трансформованих) з інших мов, що дає підстави 

говорити про етимологічне розмаїття сленгової лексики, проте з явним 

пріоритетом росіянізмів у характерних сленгових сегментах (див. наступні 

розділи).  

Незважаючи на наявність різних дефініцій сленгу, всі дослідники 

одностайно підкреслюють його системний, структурований характер [192]  

і поділяють сленг на загальний та спеціальний (П. Грабовий, В. Гордієнко, 

Ю. Мосенкіс, Л. Ставицька, Т. Кондратюк, Л. Кудрявцева, В. Хом’яков та ін.). 

Л. Cтавицька подає таке тлумачення загального сленгу: «… відносно стійкий 

для певного періоду, дуже поширений і загальнозрозумілий шар лексики та 

фразеології в середовищі живого розмовного мовлення, вельми неоднорідний 

за своїм генетичним складом і ступенем наближення до літературної мови, що 

має яскраво виражений експресивно-оцінний характер» [183, с. 43], тобто 

практично константну конотативність [253].    

Л. Кудрявцева визначає термін «загальний сленг» як 1) відносно стійку 

для визначеного періоду, широковживану, стилістично марковану (здебільшого 

знижену) експресивно-емоційну лексику на позначення побутових явищ, 

предметів, процесів і ознак; 2) не детермінований соціальними параметрами 

компонент міського просторіччя, дуже неоднорідний за своїми джерелами, 

ступенем наближення до літературного стандарту; 3) мовна підсистема, що 
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використовується мовцями переважно для вираження власних почуттів і 

оцінок, пов’язаних із предметом мови [105, с. 226].  

В. Гордієнко в дисертаційному дослідженні «Формування загального 

сленгу в сучасній російській мові» наголошує, що загальний сленг становить 

собою особливий лексико-фразеологічний шар, який утворює основу сучасного 

просторіччя, первинною сферою вживання одиниць якого були соціолекти 

(корпоративні або професійні сленги). Загальний сленг є відносно стійким для 

певного періоду, поширеним, загальнозрозумілим і використовуваним людьми 

незалежно від віку, соціального статусу і виду діяльності для вираження оцінок 

та емоцій [43].  

Отже, загальний сленг – це та частина лексичних одиниць сленгу, яка 

відома широкому загалу і не обмежується вузькими соціально-віковими чи 

професійними рамками. 

Інший обсяг має термін «спеціальний сленг» – «це нестандартний 

лексикон певної соціальної групи, який може складатися зі стилістично 

різнорідної нестандартної лексики» [231, с. 90]. Спеціальний сленг поділяють 

на групи за соціальними й віковими ознаками. Дослідники (П. Грабовий, 

О. Глазова, Л. Ставицька та ін.) виокремлюють такі основні групи спеціального 

сленгу: 1) професійний: комп’ютерний, військовий, медичний, музичний, 

футбольний, морський, космічний тощо; 2) мова певних соціально-вікових 

прошарків: молодіжний сленг, сленг підлітків, університетський 

(студентський) сленг, шкільний, сленг злодіїв (який не слід плутати з арго, 

таємною мовою злодіїв, оскільки, наприклад, кримінальний сленг або сленг 

злодіїв – це ті лексеми, що стали широковідомими, іншими словами, вийшли за 

межі арго), наркоманів, членів неформальних угрупувань тощо.  

Професійний сленг є об’єктом дослідження багатьох мовознавців 

(В. Балабін, Л. Крисін, С. Флекснер, І. Щур), проте В. Єлістратов зазначає, що 

наукова кваліфікація професійної лексики (і сленгу – насамперед – С. М.) і досі 

належить до не розв’язаних лінгвістичних проблем, які потребують 

якнайдетальнішого опрацювання [62]. Зауважимо, що взагалі професіоналізми 
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– слова або вислови, які є складниками додаткових лексичних систем, 

використовуваних представниками певної галузі виробництва, професії, роду 

занять [296, с. 609]. До професіоналізмів належать специфічні найменування 

відповідної професійної сфери, у переважній більшості – емоційно забарвлені 

відповідники професійних назв. Вони можуть мати локальний характер. На 

відміну від термінів, професіоналізми виникають стихійно на ґрунті наявних у 

мові словотвірних механізмів і засобів, лексичних одиниць, «… не мають 

суворого і чіткого наукового тлумачення, не складають цілісної системи, 

можуть мати експресивне забарвлення. П. конкретні, вони ґрунтовно 

деталізують і диференціюють ті предмети, дії, якості, процеси, що 

безпосередньо пов’язані зі сферою діяльності певної професії» [287, 3, с. 153]. 

Уживання їх, наприклад, у художніх текстах служить засобом окреслення 

певного професійного середовища, увиразнення його мовлення. Л. Ставицька 

зазначає, що «професійні жаргонізми» вживають звичайно на позначення 

образно-експресивних, лаконічних слів та висловів, що мають нейтральні 

відповідники і побутують переважно в усному мовленні людей певної професії 

чи роду занять, об’єднаних спільністю інтересів, звичок, соціального стану 

[183, с. 38]. Крім того, С. Дмитрієв зауважує, що «КС (картина світу – М.С.) 

носіїв професійних соціолектів відрізняється переважно позитивно-іронічним 

ставленням до навколишнього світу, не визначаючи різкої межі між поняттями 

«свій» і «чужий», вважаючи себе складовою цілого суспільства, з яким 

пов’язаний на духовному та родинному рівнях. Відповідно до цього, відсутня 

агресія до «чужих» і мовна експансія щодо врізання професіоналізмів у 

розмовне мовлення решти соціуму. Професійні соціолекти не апелюють до 

соціуму, не протиставляють себе йому, а існують і розвиваються паралельно» 

[55, с. 61-62]. 

Серед різновидів професійного сленгу надзвичайно поширеним і 

актуальним сьогодні є комп’ютерний сленг, оскільки він активно розвивається  

із сучасними новими технологіями [167], стає загальновідомим і виступає 

одним із джерел поповнення ширших субмов, що відбито у працях Т. Ілик [76], 
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О. Ковальчук [87], О. Лосевої [112], Л. Ставицької [183; 188], О. Широких 

[249], І. Щур [256], Л. Ярощук, О. Ясинської та багатьох інших дослідників. 

Л. Ставицька наголошує на поширеності та своєрідності комп’ютерного сленгу 

і зауважує: «Спільнота «комп’ютерників», – це виразник своєрідної 

субкультури, зі своїми етичними нормами і стилем життя. Членство у цій групі 

передбачає певний рівень компетентності у сфері комп’ютерів …» [183, с. 236]. 

Зокрема, І. Щур зазначає, що український комп’ютерний сленг є доволі 

неоднорідним явищем, яке охоплює лексичні одиниці, що становлять лексичну 

та граматичну основу сленгу й утворені на ґрунті загальнонародної мови; це 

сленгові слова і звороти, які дублюють офіційно прийняті в спеціальній 

комп’ютерній мові терміни і називають те, що не має офіційно прийнятого 

термінологічного призначення [256]. Додамо, що комп’ютерний сленг 

надзвичайно поширений у межах сучасного МС (див. далі) і часто виступає 

своєрідним маркером інтелектуальних характеристик особи. 

Привертає увагу дослідників і музичний сленг, який є завжди актуальним 

для молодіжної аудиторії (див., наприклад, [295]). Л. Ставицька, розглядаючи 

цей лексичний сегмент, зазначає, що в цій системі як у жодній іншій значною є 

питома вага оригінальних одиниць, які не перехрещуються з іншими 

сленговими вокабулярами: дудки – духовні інструменти; гітарні мізки – 

звукозйомники тощо [183, с. 236], а Н. Іванова у статті «Український музичний 

сленг: психологія носіїв, лексичний склад та ігрові ресурси мови» дуже цікаво 

розглядає семантичні й деякі стилістичні особливості музичного сленгу [75]. 

Дослідники В. Чупров, Ю. Зубок та К. Вільямс узагалі стверджують, що 

первісно «поле, на якому розгорталася сучасна субкультура молоді, 

уміщувалося в межі її музичних пристрастей і не виходило з-під упливу 

молодіжної моди» [243, с. 112-113], акцентуючи на базовому характері 

музичного сленгу в системі молодіжного сленгу в цілому. 

Доволі актуальним є сленг, який побутує у сфері політичної комунікації. 

Він відзначається чи не найбільшою динамічністю серед інших професійних 

соціолектів, адже політичне життя соціуму підвладне швидкоплинній зміні 
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керівників держави, уряду, це своєрідний калейдоскоп політичних подій, явищ, 

реалій тощо [183, с. 232]. Дослідження політичного сленгу відбито у працях 

Й. Багмута, О. Дацько, А. Нелюби, С. Пристай, В. Сюмар та ін.   

Дослідники звертають увагу і на такі професійні різновиди, як сленг 

автолюбителів (див. праці Н. Мельник, Н. Нікуліної, І. Приходько),  байкерів 

[178], міліцейський жаргон [183] (Л. Ставицька доволі часто вживає термін 

жаргон як синонім сленгу «… у тій мірі, у якій жаргон поповнює сленг»), 

військовий [6], театральний, спортивний, сленг ріелторів, письменників, 

літературних критиків, шахтарів (гірників), моряків, сленг у пісенному дискурсі 

[202], також див., наприклад, і навіть про новітні спроби систематизації сленгу 

у криптовалютному трейдингу [298] тощо. З огляду на відсутність в Україні 

спеціальних словників, які б фіксували професійний сленг, годі й говорити про 

системний характер вивченості більшості професійних соціосистем. Можна 

виокремлювати лише їхні деякі лексичні риси [183, с. 230]. В. Балабін, 

П. Грабовий, С. Мартос, Л. Ставицька та багато інших дослідників указують на 

складність і неоднозначність проблеми визначення меж таких соціолектів, що 

увиразнює необхідність їхньої подальшої наукової кваліфікації й 

систематизації.  

Другою підгрупою спеціального сленгу є мова певних соціально-

вікових прошарків – це молодіжний сленг, сленг підлітків, університетський 

(студентський) сленг [200; 220], шкільний [120], злодіїв, наркоманів, членів 

неформальних угрупувань [204], малих соціальних [250] і гендерних [201] груп 

тощо. В цих межах надзвичайно актуальним для лінгвістичних досліджень 

зокрема є молодіжний сленг (хоч його доволі часто ототожнюють із 

молодіжним жаргоном – див., наприклад, праці О. Христенко [232; 233]), що 

відбилось у різноаспектних працях багатьох дослідників (П. Грабовиий, 

О. Кондратюк, Я. Мельник, О. Шинкаренко, О. Ященко та ін.). Його 

популярність набирає обертів не лише в усно-розмовній практиці серед молоді 

[189], а й через активне вживання у мові мас-медіа [211; 224] та в художньому 

дискурсі (про специфіку постмодерного дискурсу йтиметься далі), оскільки 
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саме «молодіжний сленг вирізняється жвавістю, гнучкістю й несподіваною 

дотепністю» [41, с. 28], сприймається як своєрідне «мовне хуліганство» [92; 

93]. Ця «Надзвичайна експресивність лексичного складу молодіжного сленгу 

позначається на цілісній МКС (мовній картині світу – М.С,) її носіїв ... Для 

реалізації «виокремлення» та «відсторонення» молодь, як правило, визначає 

своє місце у соціумі, відповідно до решти його представників – позиціонує себе 

не просто як окрема група, а як колектив, що може оцінювати навколишній світ 

за параметрами власних цінностей і розуміння світу» [55, с. 63]. Дослідники 

також зауважують, що молодіжний сленг містить у своїй структурі «… декілька 

вужчих підсистем залежно від належності представників молоді до певної 

соціальної чи соціально-професійної групи, має регіональні й гендерні 

відмінності у використанні» [234, с. 5]. Наведене визначає актуальність 

опрацювання цього сегмента сленгової лексики як самостійної підсистеми, так і 

в його проекції на сучасний художній дискурс, що і стало метою нашого 

дисертаційного дослідження. 

Відомий український лінгвіст О. Пономарів підкреслює, що «дуже багато 

жаргонізмів виникає в молодіжних колективах, зокрема студентських …» [157, 

с. 100], чим увиразнює актуальність досліджень студентського сленгу, 

оскільки «Школярсько-студентський соціум охоче послуговується загально 

молодіжним сленгом, але обов’язково витворює й власний мовний світ» [183, 

с. 223]. Л. Ставицька зауважує, що школярі, а особливо студенти як спільнота з 

певним освітнім та інтелектуальним рівнем, що любить розважатися, «грати» в 

широкому значенні цього слова, виявляють неабиякі лінгвокреативні здібності, 

продукуючи спеціальні, пов’язані з навчанням, номінації [там сам]. Так, 

наприклад, О. Попова досліджує емоційну лексику студентського жаргону та 

робить спробу схарактеризувати і класифікувати її за значенням, ураховуючи 

при цьому психологічний стан мовця, його ставлення до того, про що він 

повідомляє [158, с. 169], а К. Котелевець вивчає аспекти дослідження 

джерельної бази та способи творення сучасного українського студентського 

сленгу [98] тощо. 
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Сленг, який обслуговує потреби незаконослухняного, злочинного соціуму 

(злодії, наркомани та інші маргінальні прошарки) теж привертає увагу 

науковців. Л. Ставицька виокремлює такі причини його живучості: 

«… усвідомлюваний на рівні підсвідомості престиж людей поза законом з 

їхньою модою, манерами тощо; домінування магічного ставлення до світу, яке, 

своєю чергою, спричиняє зведення до мінімуму в цьому кримінально-

тюремному соціумі спілкування, заснованого на інтелектуальній стороні слова. 

Пережитки магічних поглядів (у лайці, словах-паразитах) знаходять короткий 

шлях до емоцій людини, роблять її сприйнятливою до «… первісного 

примітивізму» мови маргіналів (крадіїв, бродяг, бідняків); втрата найдорожчої 

цінності – свободи – позбавляє людину в принципі будь-який страхів. Такий 

модус свободи природно зумовлює гіпертрофію цинічного, насмішкуватого 

ставлення до людей, речей, понять» [183, с. 176]. Дослідниця зазначає, що 

законослухняний соціум засвоює не лише лексику, спосіб мислення, а й 

характерну вимову (розтягування слів, назалізацію), інтонацію, жестикуляцію, 

характерні для незаконослухняних субкультур. Цікавим видається і порівняння 

оцінних характеристик носіїв відповідних лексиконів: «Якщо арґотуючі 

«виживають» лише за рахунок «законного» суспільства, паразитуючи на ньому, 

то носії жаргонів є корисними індивідами для суспільства, обслуговуючи його 

потреби» [55, с. 60]. 

Отже, структура сленгу складається із загального та спеціального, де 

загальний сленг містить увесь відомий шар відповідних лексичних одиниць, а 

спеціальний, у свою чергу, складається з професійних та соціально-вікових 

субмов. У пропонованому дисертаційному дослідженні зосереджуємося на 

аналізі молодіжного сленга як складника спеціального у його соціально-

віковому сегменті. 

Специфічність сленгової лексики визначає і розмаїття її функційних 

характеристик, у межах яких учені виокремлюють доволі широке коло 

різноманітних позицій. Узагальнюючи наведені дослідниками (Д. Борис, 

П. Грабовий, М. Коробкова, С. Мартос, Ю. Мосенкіс, С. Сизов, Ю. Сизова, 
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Л. Ставицька, С. Форманова, О. Фурса, А. Шумейкіна та ін.) різновиди функцій 

сленгізмів та намагаючися коректно об’єдати синонімічні поняття, у нашій 

роботі пропонуємо розрізняти такі провідні функції сленгової лексики: 

номінативну (репрезентативну) – оскільки будь-який сленгізм щонайперше 

називає, номінує певний актуальний для адресанта сегмент (предмет, ознаку, 

дію чи процес) дійсності, проте відзначимо, що ця номінація, як правило, має 

вторинний характер, хоч і спирається на загальномовну лексичну базу; 

комунікативну – оскільки будь-який сленгізм виступає невід’ємним 

елементом комунікації певної соціокультурної спільноти; соціальну 

(ідентифікаційну, об’єднувальну) – оскільки будь-який сленгізм маркує 

представника певної соціальної групи / прошарку й асоціює його у відповідний 

комунікативний локус; контактовстановлювальну (фатичну) – оскільки 

сленгова лексика становить своєрідний спільний код визначеного за певними 

критеріями (професійними чи соціально-віковими) середовища, члени якого 

«розпізнають» свого / чужого саме через уживання відповідного коду; 

експресивно-оцінну – оскільки переважна більшість сленгового корпусу 

відзначається яскравим конотативним забарвленням (водночас ми не 

заперечуємо наявності нейтральних сленгізмів); гумористичну (сміхову, 

іронічну) – оскільки доволі велика частина МС має сміховий, іронічний 

стрижень у своєму стилістичному забарвленні та, з огляду на комунікативну 

природу сміху (див., наприклад, праці А. Бондаренко, Д. Гайнулліної, 

В. Гладких, О. Грабчук, О. Дмитрієва, І. Кімакович, Л. Мацько та ін.), виявляє 

відповідну функційну специфіку, скеровану на оптимізацію встановлення 

гармонійних комунікативних відносин. У межах загального та професійного 

сленгу можна вважати актуальними і евфемістичну й естетичну функції як 

результат креативного переосмислення дійсності, хоч на рівні молодіжного 

сленгу ці функції втрачають свій ядровий характер і пересуваються на 

периферію, поступаючись практично зредукованій у зазначених межах 

інвективній функції [94] (детальніше див. наступні розділи). Домінувальну роль 

у межах сленгу, на нашу думку, виконує функція впливу – оскільки і 



51 

максимально уяскравлена форма та сенс більшості сленгізмів, і їхня соціальна 

маркованість, «упізнаваність» водночас привертають увагу співрозмовника (а 

це є характерною ознакою маркерів вербального впливу [85]) та знімають 

бар’єри комунікативної перестороги і недовіри. Додамо, що вважаємо 

некоректним називати цю функцію маніпулятивною (детальніше див. розділ ІІІ) 

через необхідність термінологічного розрізнення понять впливу як такого і 

маніпуляції як його функційного різновиду (див. праці Т. Ковалевської, 

Н. Кутузи та ін.).  

Узагальнюючи вищенаведені дефініції сленгу та його специфічні 

характеристики, до його власне лінгвістичних ознак (де певна частина 

збігається зі спільними ознаками проаналізованих у попередньому підрозділі 

операційних понять соціолінгвістики) зараховуємо такі: належність до 

оригінальної додаткової лексичної підсистеми, яка не має власної специфіки 

фонетичного та граматичного рівнів і ґрунтується на закономірностях національної мови; 

непрямий зв’язок із денотатом номінації, тобто опосередкованість, вторинність номінації; 

наявність паралельних номінацій на рівні літературної мови; наявність 

синонімічних та (часто) антонімічних рядів; вторинний характер походження 

(жаргон виступає первинним субкодом, оскільки лексичні одиниці жаргону 

поповнюють сленг, а сленг – вторинним); доволі широкий обсяг поняття сленгу 

(наприклад, жаргон обмежений певними рамками, виходячи за які лексеми 

переходять у сленг, набуваючи нових семантичних відтінків та значень); 

наявність експресивно-оцінної конотації з перевагою пейоративної оцінності; 

метафоричність і стилістична маркованість із перевагою зниженого розмовного характеру; 

позанормативність; штучний та динамічний характер; етимологічна 

неоднорідність, структурованість і функційне розмаїття переважно на рівні 

усного побутового дискурсу. 

До екстралінгвістичних ознак сленгу щонайперше уналежнюємо 

притаманність певним соціопрофесійним групам носіїв мови, наявність вікової 

диференціації (на відміну від жаргону), відносну стійкість у часі, доволі 
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високий ступінь відомості зазначеної лексики іншим членам лінгвокультурної 

спільноти тощо. 

Отже, аналізуючи явище сленгу, ми дійшли висновку, що сленг – це  

практично відкрита позанормативна, додаткова мовна підсистема, одиниці якої 

характеризуються специфічною семантикою (експресивно-оцінна конотація з 

пріоритетом пейоративної оцінності та стилістичної зниженості, вторинний 

характер та ін.); складною структурною організацією (загальний та спеціальний 

сленг), функційним розмаїттям та низкою екстралінгвальних ознак, у межах 

яких домінує соціо-професійна та вікова належність мовця. Кваліфікуючи сленг 

як компонент мовної системи, дослідники наголошують на особливій 

комунікативній ролі молодіжного сленгу як оригінального складника 

спеціального сленгового простору з притаманною йому уяскравленою 

образністю та функційною неповторністю [269]. Попри наявність певних праць, 

присвячених дослідженню МС, учені відзначають необхідність подальшого 

студіювання цієї проблемної ділянки як через її непересічний для лінгвістичної 

теорії та практики характер, так і через комунікативну вагу цього сегмента 

мовної системи як надпотужного маркера особистісної психоструктури у її 

проекції на соціальну роль і статус мовця. З огляду на зазначене 

зосереджуємося на визначенні місця молодіжного сленгу в системі інших 

соціолектів та з’ясуванні його функційних особливостей у межах актуальних 

дискурсивних практик.   

 

1.3. Молодіжний сленг у системі інших соціолектів 

Одним із поширених різновидів спеціального сленгу є молодіжний, «що 

тісно пов’язаний із картиною світу молодої людини та, відповідно, ставленням 

до навколишньої дійсності» [55, с. 63], її культурологічними пріоритетами [169]. Цей 

соціолект заполонив усі сучасні сфери життя людини, він увійшов у художню 

літературу, мову преси, телебачення, чим привернув неабияку увагу багатьох 

мовознавців (П. Грабовиий, С. Дмитрієв, О. Кондратюк, С. Мартос, 

Я. Мельник, С. Пиркало, К. Сіріньок, Л. Ставицька, А. Швидченко, О. Ященко 
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та інші). Підкреслюючи актуальність вивчення МС, учені відзначають «і 

надпотужний соціокультурологічний потенціал молодіжного лексикону, 

пояснюваний тим, що вибір об’єкта сленгової номінації визначається його 

актуальністю для молодіжного соціуму, а вибір мотиву номінації та 

словотвірних засобів – оцінним ставленням до іменованої реалії» [140, с. 6]. 

Таке оцінне ставлення у молодіжній субмові виявляється у вибуховій 

експресивності, динамічності, непередбачуваності та водночас, як зазначають 

дослідники, відсутності потужної агресивності [137], бо навіть «негативні 

явища суспільства піддаються швидше влучному мовному висміюванню, аніж 

схваленню, що свідчить про відносне здоров’я молодого покоління українців як 

психофізично, так і морально» [55, с. 68]. Сленг молоді найбільш жваво реагує на 

події життя, підхоплює і відображає нові явища та сам змінюється в процесі 

цих перетворень [37]. Проте на даному етапі розвитку лінгвістики молодіжний 

сленг залишається ще не достатньо вивченим, що потребує подальшого 

дослідження насамперед з огляду на сегментарність опрацювання саме 

українського вокабуляру молодіжного сленгу, неоднозначність наукової 

кваліфікації цього поняття та його непересічну мовну оригінальність.  

Так, О. Таран визначає МС як нормативно знижений, емоційно 

забарвлений, функційно обмежений мовний субкод групи молоді, що 

відображає її світогляд і ціннісні орієнтири та виконує функції  ідентифікації, 

консолідації, прихованого престижу, відмежування [203]. Дослідниця акцентує 

на специфіці функціонування й аксіоматики лексичних одиниць молодіжного 

сленгу. 

 На думку П. Грабового, МС становить собою особливий мовний субкод, 

що характеризується використанням ненормативних, часто стилістично 

знижених лексико-фразеологічних одиниць, які виконують оцінну, 

евфемістичну та номінативну функцію і використовуються у невимушеному 

спілкуванні молоді [47]. Дослідник висвітлює і функційні та групові 

особливості МС. 



54 

Є. Уздинська заначає, що МС – це особлива підмова в складі 

загальнонаціональної мови, яку використовують люди відповідного віку у 

невимушеному спілкуванні з однолітками і яка характеризується особливим 

набором лексичних одиниць та специфікою їхнього значення [216, с. 35]. 

Дослідниця, отже, наголошує, що носії МС – це специфічна соціально-

демографічна група, яку об’єднує насамперед вік, що підтримують і закордонні 

дослідники К. Ейбл [262], Е. Нойланд [270], Дж. Колеман [261]. 

У тлумаченнях О. Христенко молодіжний сленг є нормативно зниженим, 

емоційно забарвленим, функційно обмеженим мовним субкодом соціально-

вікової групи молоді, що відбиває її світогляд та ціннісні орієнтири і виконує 

функції ідентифікації, консолідації, прихованого престижу, відмежування від 

інших груп [234]. Дослідниця зазначає, що молодіжний сленг містить вужчі 

підсистеми (йдеться про професійні та соціально-вікові субмови, одиниці яких 

вийшли за межі даної групи). З нею погоджується С. Мартос, яка подає таке 

визначення: молодіжний сленг – це динамічна за своєю природою субсистема, 

яка варіюється залежно від певних етномовних та культурних особливостей 

регіону [119]. Дослідниця наголошує на стилістичній зниженості, розвиненій 

синононімії, експресивності, оцінності, постійному оновленні лексичних 

засобів МС. 

За визначенням А. Шумейкіної, молодіжний сленг – це другорядна, 

функційно додаткова форма існування мови зі специфічним набором динамічно 

змінюваних лексико-фразеологічних засобів, стилістичною зниженістю, що 

виступає засобом внутрішньогрупового спілкування молоді [254].  

П. Грабовий виокремлює молодіжний сленг серед інших підсистем 

некодифікованого мовлення за такими параметрами:  

– відмінність поля інтересів молоді від старшого покоління, яка 

виявляється на рівні культури та на рівні особливостей вікового періоду 

(наприклад, зацікавлення комп’ютерними іграми серед молоді); 

– різниця в ціннісних орієнтирах та поглядах на життя в окремих аспектах (безперечно, 

загальні категорії добро / зло формуються ще в ранньому віці, але особливості життя й 
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соціалізації в молодіжному середовищі вносять свої корективи в систему цінностей молодої 

людини); 

– соціальне оточення і коло спілкування (молодь проводить набагато більше часу серед 

однолітків, що дає змогу говорити про певну мовно-культурну спільноту) [44, с. 261]. 

Проте ми погоджуємося з Н. Глущук, яка вважає, що «найважливішою 

властивістю сленгізмів є їхня грубо-цинічна чи груба експресивність, 

зневажлива і жартівлива образність, іронічне або презирливе забарвлення, що 

відрізняє їх від синонімічних літературних слів і словосполучень: сленгізм – 

літературний еквівалент» [41, с. 28], що доводить і наш подальший аналіз МС 

як складника української постмодерної прози. До наведених ознак додамо 

і пріоритет гумористичної кваліфікації дійсності, бо ж, за Е. Партриджем, 

стратегією сленгу є теза  «… нічого не сприймати серйозно» [271].  

Отже, слідом за П. Грабовим, Л. Ставицькою та іншими мовознавцями, 

окреслимо основні екстралінгвістичні та власне лінгвістичні ознаки 

молодіжного сленгу, які відрізняють його від загального сленгу.   

До основних власне лінгвістичних ознак МС уналежнюємо такі:  

– відкритість підсистеми МС до інновацій та запозичень з інших субмов; 

– динамічність підсистеми МС, яка полягає у швидкому оновленні 

лексичного складу молодіжного сленгу, пов’язаному з тим, що взагалі «Мовна 

мегасистема, складена з ієрархічно структурованих та ієрархічно 

взаємопов’язаних систем і підсистем, стійка лише відносно, точніше, 

нерівномірно стійка, оскільки окремі її частини на даний момент можуть бути 

нестабільними, а якісь інші можуть перебувати в стані відносної статики» [57, 

с. 139];  

– позанормативність; 

– вторинний характер номінації; 

– яскрава метафоричність, образність МС, який вирізняється жвавістю, 

гнучкістю й несподіваною дотепністю [41, с. 28], де виявом мовної свободи, 

розкутості стають численні сленгові новотвори [254], які, на думку 

О. Христенко, з’являються разом із суспільними змінами [233, с. 123]; 
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– наскрізна оцінність лексичних одиниць; 

– синонімічність, напр., сленгові синоніми до «іди геть»: відвали, зів’янь, 

відсохни, засунься, змийся, відкоти, курьохкай звідсіля, іди броди, іди тусуйся, 

іди в баню, скинься в тюбик, гризи бордюр, котись звідси, зроби так, щоб я 

тебе шукав, неси ноги звідси та ін. [253]; 

– наявність інвективної лексики тощо.  

До основних екстралінгвістичних ознак МС уналежнюємо вікову 

обмеженість, соціальну маркованість та уяскравлену зосередженість на реаліях 

молодіжного буття (носії МС мають спільні зацікавлення, психологічні 

особливості та ціннісні орієнтири). Л. Ставицька зазначає, що побутування МС 

обмежено соціальними, психологічними, часовими і просторовими умовами 

існування [183, с. 191], що, у свою чергу, визначає оригінальність 

індивідуальної та групової мовотворчості. 

Отже, молодіжний сленг є складним феноменом, який має специфічні 

риси, що вирізняють його з-поміж схожих соціолектних підсистем. 

Складною та багатогранною є і структура молодіжного сленгу 

(П. Грабовий, Ю. Мосенкіс, Л. Ставицька, О. Фурса). Л. Ставицька, О. Таран та 

інші дослідники виокремлюють у структурі МС ядро та периферію. 

О. Христенко зазначає, що ядро молодіжного сленгу складає загальновживаний 

серед молоді сленг, одиниці якого є зрозумілими для широкого загалу і 

використовуються людьми різних категорій у повсякденній комунікації. 

Периферійні кола, у свою чергу, представлені спеціальним сленгом, у тому 

числі і сленгом професійних груп, а також особливими підсистемами, що 

межують з арготичною закритою лексикою [234, с. 6]. П. Грабовий також 

указує, що молодіжний сленг як підсистема мови співвідноситься з 

постулатами про існування ядра мовної системи та периферії, спеціалізовані 

молодіжні сленги структурують загальномолодіжний сленг. Міра наближення 

окремих сленгізмів, які належать до спеціалізованих молодіжних сленгів, до 

ядра підсистеми молодіжного сленгу залежить від екстралінгвістичних 

чинників: вагомість поняття, позначеного сленгізмом, для молодіжного соціуму 
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та «престижність» його мовного вираження [47]. Услід за вищенаведеними 

мовознавцями доцільним уважаємо виокремлювати ядро МС, яке складає 

загальновживаний молодіжний сленг, та периферію – лексичні одиниці, що 

перейшли з вужчих підсистем (додамо, що дуже часто це стосується 

професійних сленгізмів та арготичних запозичень).  

Л. Ставицька зазначає: молодіжний сленг із-поміж інших мовних 

підсистем є чи не найскладнішою мовною структурою, оскільки він синтезує 

всі інші страти з неодмінною печаткою групової, індивідуальної мовотворчості 

та «вікового» мовного смаку. Молодіжний сленг інкорпорує студентський, 

військовий, напівкримінальний та деякі антисоціальні корпоративні жаргони і 

засвоює, зокрема, кримінальний жаргон з інтержаргону [183, с. 190]. 

Дослідниця зауважує, що саме кримінальний жаргон є одним із найвагоміших 

скадників МС, який у сучасних умовах міської комунікації лексично 

збагачується, семантично видозмінюється, просякаючи інші соціальні 

прошарки; мафіозні, кримінальні та напівкримінальні структури, малий і 

середній бізнес, різні антисоціальні угрупування та потрапляє у мовлення 

молоді. В цьому плані підтримуємо і думку Г. Маслової щодо депреціативності 

МС, у якому чітко відчувається зв’язок з арготичними номенами, насамперед у 

відкритій протидії тиску державної машини, що увиразнює і характерну 

ідеологічну маркованість МС [123], притаманну і МС у системі українського 

постмодерну (див. наступні підрозділи). 

С. Мартос теж уважає, що МС не є гомогенною  мовною субстанцією, у 

ньому виокремлюються різноманітні підсистеми: елементи 

загальномолодіжного та спеціалізованих молодіжних жаргонів, злочинного і 

кримінального арго, частково входять у нього і професійні жаргонізми [118]. 

Дослідницю підтримує й О. Христенко, зазначаючи, що лексеми МС 

утворюються під упливом різноманітних факторів, серед яких кримінальний 

жаргон, інтержаргон, власна інтерпретація термінів тощо [233, с. 123]. На 

думку С. Пиркало, найбільше молодіжний сленг поповнюють лексеми  

студентського сленгу [153, с. 4], хоч маємо додати, що студентський сленг буде 
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актуальним джерелом лише для такої ж соціально визначеної й інтелектуально 

відповідної молодіжної групи.  

Таким чином, робимо висновок, що складниками молодіжного сленгу, як 

і загального, є спеціальні сленги (комп’ютерний сленг, сленг наркоманів, 

музикантів, членів неформальних угрупувань та ін.), що ускладнює 

розмежування таких понять, як молодіжний сленг та загальний сленг. 

П. Грабовий наголошує, що молодіжний і загальний сленг мають багато 

спільного (спільні лексичні одиниці), проте пріоритетною ознакою 

уналежнення до МС виступає актуальність певного поняття, вербалізованого 

сленгізмом, у колі певної вікової групи [47].  

Узагальнюючи вищенаведені визначення та підримуючи погляди 

Г. Генне, Е. Партріджа, Л. Ставицької, О. Селіванової, С. Мартос, 

П. Шлобінські, ми приєднуємося до О. Познякова, який під МС розуміє 

«соціальний діалект, який слугує для ідентифікації представників вікової групи 

від 14 до 25 років, реалізується у процесі їхньої комунікації в усній або 

письмовій формі, відзначається емоційно-оцінною конотацією, має порівняно з 

мовним стандартом пейоративний характер та є структурним елементом 

загальної системи національної мови» [154]. Спираючися на зазначене, 

визначаємо молодіжний сленг як додаткову, позанормативну мовну 

підсистему соціально-вікової групи молоді, що відбиває реалії життя та ціннісні 

орієнтири мовців, характеризується експресивно-емоційним забарвленням з 

пріоритетом пейоративного оцінювання, динамічністю й відкритістю 

лексичного складу та специфічністю функційного навантаження. Молодіжний 

сленг є різновидом спеціального сленгу за соціально-віковою ознакою, але 

складним і неоднорідним за своєю структурою. Він виступає проміжною 

ланкою між вужчими спеціальними субмовами (з яких МС інкорпорує лексеми) 

та загальним сленгом (який інкорпорує лексеми з МС), тому його структура є 

надзвичайно складною та багатогранною. Л. Ставицька наголошує: 

«вичленовувати його як замкнену підсистему, як об’єкт спостереження можна 

лише умовно» [183, с. 190], оскільки складність визначення меж МС полягає не 
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лише у його структурному розмаїтті, а й у відсутності чіткого визначення віку 

носіїв молодіжного сленгу як його фундаментальної диференційної ознаки 

(П. Грабовий, О. Поздняков, О. Христенко та ін.), що акцентує на необхідності 

бодай оглядової кваліфікації цієї характеристики МС. 

 

 1.4.  Вікові межі   носіїв   молодіжного сленгу  

Однією з основних ознак молодіжного сленгу, якою він відрізняється від 

інших субмов, є вікова обмеженість. Проте мовознавці подають різні вікові 

межі носіїв молодіжного сленгу, що вимагає певної деталізації цього питання.  

Одне з перших соціологічних визначень поняття «молодь» наприкінці 

1960-х років було сформульовано В. Лисовським: це покоління людей, які 

проходять стадію соціалізації, засвоюють (у більш зрілому віці вже засвоїли) 

освітні, професійні та культурні функції. Залежно від конкретних історичних 

умов вікові критерії молоді можуть коливатися від 16 до 30 років [148, с. 64]. 

Пізніше І. Кон деталізував це поняття: «Молодь − соціально-демографічна 

група, що виокремлюється з-поміж основної сукупності віковою 

характеристикою, особливістю соціального стану і зумовленістю тими чи 

іншими соціально-психологічними властивостями. Молодість як певна фаза, 

етап життєвого циклу біологічно універсальна, але її конкретні вікові рамки, 

пов’язаний із нею соціальний статус і соціально-психологічні особливості 

мають соціально-історичну природу та залежать від суспільного ладу, культури 

і притаманних даному суспільству закономірностей соціалізації» [90, с. 64-65], 

що акцентує на вазі соціально-історичних і культурологічних критеріїв тощо.  

У. Крейн зауважує, що у своїй теорії розвитку К. Юнг молодий вік уналежнював 

до першої половини життя, яка закінчується приблизно в 35 − 40 років. Це час зовнішньої 

експансії. Сили дозрівання керують ростом «еґо» та розкриттям уміння 

взаємодіяти із зовнішнім світом. Молоді люди вчаться уживатися з іншими та 

намагаються завоювати якомога більше соціальних нагород, а також освоїти й 

освоїтись у навколишньому світі [102, с. 436-437]. Е. Еріксон подає періодизацію 

розвитку особистості, де підлітковий вік і юність (12 − 20) та фаза  ранньої зрілісті (20 − 25) – 
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це молодіжний період [там само, с. 361]. А. Ковальова, В. Лукова й інші визначають 

молодь як соціально-демографічну групу, складену з людей віком від 16 до 30 

років (див. [148, с. 65]). М. Грачов поширює вікові межі носіїв молодіжного сленгу з 6 − 7-

річного віку (початкове навчання в школі) до 35 років, а до складу носіїв молодіжного сленгу 

уналежнює учнів, робітничу молодь, молоду інтелігенцію, військовослужбовців строкової 

служби, а також представників неформальних молодіжних угруповань (панки, хіпі тощо) [49, 

с. 78]. Проте дослідники наголошують на складності чіткого визначення універсальних 

вікових меж молоді, посилаючися при цьому на психологічні особливості розвитку кожного 

окремо взятого індивіда.  

З позицій психології визначення поняття «молодь» пов’язано з фазовою 

кваліфікацією, де кожен період розвитку особистості визначається за 

характером критичних точок і стадій цілісного життєвого циклу. Межі 

молодіжного віку тут співвідносяться з кризовими періодами вікового 

розвитку. Нижня межа визначається кризою розвитку особистості, яка 

починається в 15 − 16 років зі спроб смисложиттєвого самовизначення й 

зумовлюється вибором майбутніх соціальних ролей. Верхня межа визначається 

другою кризою в духовно-світоглядному аспекті, яка завершує молодість (27 − 

28 років), коли сформовано фундаментальні життєві пріоритети, систему 

цінностей, визначено світоглядні орієнтири та позиції [148, с. 66]. 

О. Поздняков у статті «Соціально-вікова група «молодь» як носій 

специфічного мовно-комунікативного зразка» зазначає, що конкретне 

розуміння молодості як періоду та молоді як його представників передбачає її 

поділ на окремі групи за віковими показниками і соціальними ознаками. 

Важливим у процесі дослідження є також установлення мовленнєвих 

особливостей у межах тієї чи іншої молодіжної групи [155]. Дослідник 

акцентує на тому, що найбільш придатною є класифікація, яка передбачає поділ 

процесу розвитку молодої людини на три соціально-вікові періоди (фази): 

доадолесцентність (до 11 − 19 років), адолесцентність (19 − 25 років) і 

постадолесцентність (до 25 − 30 років). Верхня межа молодіжного віку є 

нечіткою. Вікові рамки остаточного завершення періоду адолесцентності суто 
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індивідуальні і пов’язані з отриманням відповідних соціальних прав та 

обов’язків. Дослідник доходить висновку, що у межах, наприклад, німецького 

молодіжного сленгу елементи специфічного молодіжного спілкування більшою 

чи меншою мірою притаманні представникам усіх періодів розвитку молодого 

індивіда. Однак власне молодіжні мовно-комунікативні зразки як відображення 

внутрішнього світу індивіда, сфери його інтересів і способу мислення активно 

виявляються у період прощання з дитинством та переходу на стадію 

домінантної ролі субкультурних групових взаємодій однолітків і поступово 

зменшуються з початком професійної діяльності та створенням сім’ї [там само], 

тобто молодість завершується з набуттям певного соціального статусу 

(приблизно в 30 років).  

Цю ж думку підтримує й О. Христенко в дисертаційній праці «Німецький 

молодіжний сленг: лінгвокогнітивний та соціолінгвістичний аспекти», де 

виокремлює сленг молоді раннього підліткового («präadoleszenz»), підліткового 

та раннього юнацького («adoleszenz»), а також пізнього юнацького віку 

(«postadoleszenz»), представниками якого вважає насамперед школярів, 

студентів, молодь певних соціально-професійних і неформальних груп [234]. 

Цікаво описує період молодості С. Левікова: молодь – це група людей, 

вже не дітей, але ще не дорослих, основним заняттям яких є отримання освіти, 

підготовка до майбутньої професійної діяльності. Відмінною особливістю цієї 

соціальної страти є те, що її представники ще вільні від обов’язків дорослих 

людей (у них, як правило, немає власних сімей, тобто дружини / чоловіка і 

дітей, про яких необхідно піклуватись) і при цьому у них є доволі багато 

вільного часу. Соціальне становище молоді неоднозначне: дітьми вони вже 

бути не хочуть, а «в дорослі» їх ще «не пускають», що призводить, з одного 

боку, до утворення ними молодіжних субкультур як соціальних просторів, де 

збираються рівні за віком, статусом, соціальним станом, родом занять і т. ін.; 

просторів, де молоді люди мають можливість самореалізуватися й 

відпрацювати соціальні ролі, а з іншого боку, − до вироблення ними свого 

власного мовлення на основі їхньої рідної мови [108]. Дослідниця наголошує, 
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що молодіжна мова, молодіжний сленг націлений у першу чергу на те, щоб 

«свої» стали ближче, а «чужі» − подалі.  

На думку Л. Крисіна, носії молодіжного сленгу − це учні та робітнича 

молодь, тобто студенти, школярі старших класів, молоді робітники [103, с. 76], 

сюди ж він уналежнює і молоду технічну та гуманітарну інтелігенцію віком 

приблизно 22 − 35 років. Тобто умовні межі потенційних носіїв МС (за 

Л. Крисіним) – від школярів старших класів (приблизно від 14 років) до 

молодих робітників (приблизно до 35 років). П. Грабовий у своїй дисертаційній 

роботі визначає «вікову дистрибуцію молодіжного сленгу, одиниці якого 

активно функціонують у мовленні молоді віком від 14 до 27 років» [46].  

З огляду на наведені визначення поняття «молодь» стають зрозумілими 

причини складності чіткого з’ясування вікових меж молоді як носія МС – це 

соціально-психологічні особливості індивіда та культурно-історичні умови 

розвитку особистості. О. Шапочкіна зазначає, що вікова неоднорідність носіїв 

сленгу пояснюється насамперед збільшенням фази «молодість» у житті 

сучасної людини. Так само, як сьогодні зміщені вікові межі, зміщені й межі між 

окремими соціальними групами – учнями, студентами, молодими працівниками 

та іншими. Згідно з віковими інтересами, багато молодих людей належать до 

різних угруповань (Spontis, Skinheads, Punks) та до великої кількості менших 

груп за місцем проживання і навчання [244], що, безумовно, ускладнює 

укладання несуперечливої вікової класифікації носіїв МС. 

Проте, узагальнюючи думки мовознавців, психологів та соціологів щодо 

визначення вікових меж молоді (П. Грабовий, У. Крейн, І. Кон, С. Левікова, 

Д. Майерс, В. Орлова та ін.), у нашій роботі застосовуємо доволі широкі вікові 

межі носіїв МС – приблизно від 13 до 35 років, зважаючи на соціально-

історичні та культурні умови буття української молоді [193]. Сьогодні молоді 

люди одночасно можуть перебувати в декількох мовних субгрупах (бути 

студентом – студентський сленг, бути панком, хіпі тощо – сленг неформальних 

угрупувань та ін.), що визначає неоднозначність і специфічність молоді як 

активного носія МС й увиразнює мінливий, іноді полюсний характер 
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мовленнєвих стратегій молоді, зокрема у їх сленговому сегменті. Сьогодні – це 

найбільший шар лексики, загальновідомої серед представників цього віку, у 

всьому розмаїтті його семантичних виявів і функційних пріоритетів, що 

привертає до нього максимальну увагу лінгвістів різних наукових напрямів, 

найактуальніші з яких розглянуто у наступному підрозділі.  

 

1.5. Молодіжний сленг у сучасних дослідницьких парадигмах: 

прагмалінгвістичні пріоритети 

У попередніх підрозділах ми зазначили існування доволі великої 

кількості досліджень, присвячених різноаспектному аналізу загального і 

спеціального сленгу, в межах останнього виокремили його пріоритетний 

складник – молодіжний сленг як безпосередній об’єкт нашої дисертаційної 

праці, з’ясували актуальний обсяг цього операційного поняття, 

схарактеризували основні критерії сленгової кваліфікації, виявили спектр його 

потенційних функційних репрезентацій. У наступному матеріалі маємо на меті 

здійснити поаспектну систематизацію наявних стратегій дослідження МС, 

визначити лакунарні зони його наукової реконструкції, довести необхідність 

подальшого опрацювання цього оригінального складника сучасного 

комунікативного простору із застосуванням комплексного методологійного 

апарату сучасної лінгвістики, насамперед прагмалінгвістичної інтерпретації, та 

висвітлити функційну й аксіологічну специфіку МС у дискурсі 

постмодерністської прози як максимально релевантному для сленгової 

актуалізації сегменті художнього мовлення. Наприкінці розділу опишемо 

загальний алгоритм комплексного аналізу МС у зазначених дискурсивних 

межах та поетапно деталізуємо залучені дослідницькі процедури.  

Сучасні лінгвісти зазначають, що «суспільно-політичні зміни, що 

відбуваються наприкінці ХХ – на поч. ХХІ ст., зокрема демократизація й 

лібералізація суспільства, прагнення до вільного вияву свідомості, зняття 

всяких табу, й мотивують формування нового типу мовних особистостей – тих, 

хто породжує текст, його продукує, і тих, хто його сприймає, інтерпретує. Це 
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розкріпачені, вільні до творчості люди ...» [97, с. 5], що виявляється насамперед 

на рівні особистісного мовного конструювання текстових площин, 

оригінальним складником яких є сленгова лексика [194], в семантичній 

структурі якої надзвичайно яскраво поєднуються впливи неповторної 

індивідуальної інтерпретації довкілля та суспільної свідомості, яка корегує і 

натомість часто визначає особистісні мотиваційні домінанти. 

Активність опрацювання МС доводить доволі потужна низка відповідних 

досліджень, здійснених на матеріалі різних мов: англійської (Ф. Дж. Вілстек 

[276], К. Клакхон [267], Е. Партрідж [271], С. Флекснер, Р. Чермен), німецької 

(Я. Андроутсополос, Ю. Бенеке, Г. Генне, Я. Людевігт, П. Шлобінський), 

російської (Т. Бакіна, І. Гальперін, О. Романов, С. Шмачков), польської 

(Д. Бартоль, М. Гжечевські, Ст. Граб’яс, Ст. Каня, А. Левандовський, 

Ст. Урбаньчик), французької (А. Білас) та ін. Вітчизняні вчені теж активно 

досліджують як іншомовні сленгові ділянки (В. Дорда [58], Т. Гарлицька [40], 

Н. Глущук [41], Л. Єфимов, Г. Іванова [72], К. Люциньський [113], 

Є. Матюшенко [125], М. Ткачівська, І. Пастух, О. Поздняков [154], 

У. Потятиник, О. Христенко [234] та ін.), так і власне українськомовний простір 

цієї лексики. Так, О. Горбач розглядає загальний стан і місце сленгу на 

українських теренах [42], П. Грабовий аналізує когнітивні параметри українського 

молодіжного сленгу [46; 209], Н. Бабич вивчає причини активізації МС і жаргону в цілому [5],  

а  С. Дмитрієв аналізує когнітивно-ономасіологічні параметри іменування особи на базі 

сленгової лексики [55]. Я. Мельник, та О. Ященко цікавляться використанням лексики 

молодіжного сленгу в матеріалах мас-медіа [131], молодіжний сленг у сучасній періодиці 

розглядає О. Кондратюк [92]. С. Мартос глибоко дослідила природу та структуру молодіжного 

сленгу на регіональному рівні [117; 118]. Вплив англізмів на сучасний український 

молодіжний сленг вивчає А. Воскресенська [36], А. Швидченко аналізує функціонування слів-

паразитів у сучасному молодіжному сленгу [246], О. Шинкаренко вивчає лексичну 

інтерференцію в українському МС [248], С. Пиркало досліджує етимологічні аспекти МС 

[153]. Також сленг активно інтерпретують у лінгвокультурологічному [23], 
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лінгводидактичному [29], загальномовному [225] аспектах. Надзвичайно ґрунтовно й 

багатоаспектно досліджено одиниці молодіжного сленгу  Л. Ставицькою [183-189 та ін.].  

Здійснивши спробу певного узагальнення наведених та інших праць, присвячених 

реконструкції вітчизняного МС (П. Грабовий, Т. Кондратюк, С. Мартос, 

Т. Миколенко, Ю. Мосенкіс, С. Пиркало, Л. Ставицька, О. Таран, О. Фурса та 

ін.), можемо виокремити основні актуальні аспекти вивчення сленгу (як 

загального, так і спеціального молодіжного):  

1) лексичний і лексико-семантичний аспекти – пов’язані зі збиранням, 

описом та аналізом сленгових лексичних одиниць, об’єднанням їх у лексико-

семантичні поля, групи тощо (С. Мартос, Ю. Мосенкіс, Л. Ставицька, 

О. Фурса); 

2) структурний аспект – полягає в з’ясуванні структурних складників 

сленгу та обґрунтуванні їхньої ролі в системі загального сленгу (С. Мартос, 

Т. Миколенко, Л. Ставицька тощо); 

3) історичний (етимологічний) аспект – полягає в дослідженні джерел 

походження лексичних одиниць сленгу та визначенні їхнього впливу на 

розвиток вітчизняного сленгу (К. Котелевець, Ю. Мосенкіс, С. Пиркало, 

Л. Ставицька, Л. Француз та М. Каламаж); 

4) лексикографічний аспект – створення словників сленгової лексики 

(Т. Кондратюк, С. Пиркало, Л. Ставицька); 

5) лінгвокультурологічний аспект – спрямований на аналіз мовних 

особливостей сленгу у певному культурному континуумі [147], вивчення 

функціонування сленгу в синхронії і діахронії та прогнозування можливих 

тенденцій його подальшого розвитку у проекції на лінгвокультурологічну 

специфіку мовців (Н. Бабич, К. Бондаренко, Т. Гарлицька, В. Єлістратов); 

6) контрастивні дослідження сленгу – спрямовані на визначення місця 

сленгу серед інших субмов (С. Мартос, Т. Миколенко) та на його зіставлення з 

подібними лінгвістичними явищами в інших національних мовах (А. Білас, 

К. Бондаренко, О. Поздняков); 
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7) гендерний аспект – полягає в дослідженні особливостей уживання 

лексичних одиниць сленгу залежно від статі мовця (В. Дорда, Т. Миколенко); 

8) лінгвокогнітивний аспект – полягає у виявленні когнітивних 

особливостей сприйняття і конструювання концептуальної картини світу 

представниками різних соціопрофесійних груп, зокрема в сегменті її сленгової 

репрезентованості (П. Грабовий, С. Дмитрієв, Л. Ставицька);  

9) лінгвостилістичний аспект – полягає у поясненні й описі 

стилістичних особливостей лексики сленгу, виявлених у колі різноманітних 

текстів (С. Мартос, Т. Миколенко, Л. Ставицька);  

10) дискурсивний – полягає в дослідженні лексичних одиниць сленгу в 

низці дискурсивних практик: пісенний дискурс (О. Таран), рекламний 

(Л. Хавкіна), художній (Т. Кондратюк, Л. Ставицька, Т. Хомич), медіадискурс 

(О. Воробець, Я. Мельник, Н. Трач , О. Ященко) тощо; 

11) лінгвоаксіологічний аспект – полягає в дослідженні ціннісних пріоритетів 

певної соціально-вікової групи через її мовлення (П. Грабовий) 

12) прагмалінгвістичний аспект – має на меті дослідження 

функціонування сленгових одиниць у різноманітних дискурсивних практиках в 

обов’язковому зв’язку з особливостями суб’єкта й об’єкта мовлення та ситуації 

(Л. Ставицька) тощо. 

Ми свідомі того, що наведена класифікація є доволі умовною і не 

вичерпною, оскільки розподіл, наприклад, на лінгвостилістичний, 

дискурсивний та прагмалінгвістичний і лінгвоаксіологічний аспекти має суто 

допустовий характер, бо чітко розмежувати ці аспекти практично неможливо. 

Проте, жодним чином не заперечуючи наукової ваги всіх зазначених напрямів, 

але враховуючи тенденції розвитку сучасної мовознавчої науки та її загальну 

антропоцентиричну скерованість (Ф. Бацевич, А. Загнітко, О. Селіванова), 

вважаємо, що найбільш ємними, стереометричними та релевантними для 

аналізу не лише власне мовних особливостей МС (семантичних, стилістичних), 

а й своєрідної точки відліку – людини-мовця, користувача й часто автора 

сленгових моделей є чотири останні аспекти: лінгвостилістичний, 
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дискурсивний та лінгвоаксіологічний і прагмалінгвістичний з огляду на їхню 

внутрішню специфіку. Так, усталений у мовознавстві лінгвостилістичний 

аспект виступає певною основою будь-якої функційної реконструкції 

мовленнєвих номенів і моделей, оскільки дає змогу виявити експліковані 

засоби мовної виразності, ідентифікації тощо. Дискурсивний аспект уже 

передбачає «дослідження вияву суто суб’єктивного чинника (передовсім 

соціального характеру) в живому спілкуванні особистостей ... Мета цього типу 

аналізу – вияв різноманітних соціальних, психічних, духовних, культурних 

тощо чинників, які впливали і впливають на інтеракцію особистостей та 

створення ними різного типу дискурсів» [7, с. 38] та – додамо – визначаючи 

їхню (дискурсів – М.С.) самобутність. Лінгвоаксіологічний аспект (див. праці з 

лінгвоаксіології Н. Бойко, Т. Космеди, І. Онищенко, С. Равлюк) тісно 

перетинається з наступним, прагмалінгвістичним, оскільки скерований на 

виявлення й опис ціннісних домінант як окремої особистості, так і певного 

лінгвосоціуму в цілому, що практично невід’ємно від завдань 

прагмалінгвістичного опису (див. далі). В цьому плані можемо згадати 

фундаментальну працю Т. Космеди «Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: 

формування і розвиток категорії оцінки» [96], сама назва якої вже увиразнює 

нерозривний зв’язок, внутрішню неподільність цих аспектів, де власне 

прагмалінгвістика – це «напрям сучасної лінгвістики, предметом якої є 

суб’єктивний чинник у Мові, Мовленні й Комунікації (Мовленнєвій діяльності, 

Спілкуванні» [7, с. 47].  

Отже, спираючись на зазначене, а також усвідомлюючи провідний 

характер прагмалінгвістичного аспекту аналізу як такого, що перш за все 

враховує фактор особистості, вважаємо, що аналіз природи і функційної 

специфіки МС як максимально яскравого сегмента особистісної ідентифікації, 

самовираження доцільно здійснювати на базі прагмалінгвістичного підходу у 

віялі його суміжних аспектів, до яких, крім аксіологічного, невід’ємного від 

прагматики, уналежнюємо і сугестійний аналіз як базовий складник 

прагмалінгвістичної інтерпретації мовних фактів (див. праці Ф. Бацевича, 
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Б. Поршнева та ін.). Додамо, що вивчення соціальних діалектів, зокрема сленгу, 

як зазначено вище, не обмежується кваліфікацією суто мовних (фонетичних, 

семантичних, словотвірних) особливостей таких одиниць, а все частіше залучає 

операційний апарат суміжних галузей – психології, когнітології, прагматики 

для отримання стереометричного, об’єктивного уявлення про природу і 

функційну специфіку сленгізмів як своєрідних маркерів особистісного 

світобачення, пріоритетних мотиваційних стрижнів діяльнісних стратегій 

особистості. Під зазначеним нами прагмалінгвістичним аспектом, отже, 

«розуміють ракурс дослідження дискурсу, в якому мовленнєві одиниці 

вивчаються з позицій їхнього відношення до мовця» [132, с. 28], тобто коли 

вони виступають характерними вербальними ідентифікаторами адресанта. Так, 

П. Грабовий, говорячи про складність розмежування різних сленгових підгруп, 

указує на важливість прагматичного складника як компонента семантики 

сленгізму: «Фактор, що респонденти можуть пояснити значення слова, на наш 

погляд, не є визначальним при віднесенні лексеми до певного сленгу. 

Натомість, важливим постає функціональний аспект використання мовного 

знака. Варто зважати на прагматичне навантаження сленгізму. Наприклад, 

прагматика мовного знака, що використовується у мовленні комунікантів 

старшого віку та в мові засобів інформації часто не збігається з прагматикою 

тих же слів, що використовуються у невимушеному спілкуванні молоддю» [46], 

що акцентує на вазі особистісного синтезу й інтерпретації. Проте 

прагмалінгвістичний аспект вивчення лексики сленгу (зокрема, молодіжного 

сленгу) практично не розроблений у сучасному мовознавстві, на це вказують 

такі дослідники, як П. Грабовий, Л. Ставицька, О. Фурса, що, у свою чергу, 

визначає необхідність подальшого опрацювання цієї проблематики.  

  

1.6.  Молодіжний сленг у сучасних дискурсивних практиках: 

постмодерністський фокус 

Кажучи про сутність, предмет і методи дослідження лінгвістичної 

прагматики, Ф. Бацевич зазначає, що оптимальними джерелами відповідних 
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досліджень є «дискурси різних типів із використанням різноманітних каналів 

спілкування ...; мова засобів інформації; прецедентні тексти культури, 

передовсім тексти художньої літератури ...» [7, с. 37)] (підкреслено нами – 

М.С.). Будь-який текст як складник дискурсу завжди є прагматично визначеним 

[21], оскільки його продукує людина, яка не лише організовує, кодує 

вербальний матеріал для розкриття відповідного змісту, тобто не лише вкладає 

в текст певний зміст, а й обов’язково виражає своє ставлення до 

висловлюваного, що найяскравіше виявляється на рівні художнього тексту, всі 

складники якого підпорядковуються загальній ідейній домінанті, визначеній 

авторським задумом. Таким чином, цільова скерованість художнього тексту та 

наміри письменника зумовлюють вибір одиниць номінації його персонажної 

системи та вербалізації поведінкових стратегій і тактик представників цієї 

системи. В цьому аспекті сленгова лексика просто не може бути «випадковою», 

її уяскравлена образність, соціальна маркованість, наскрізна 

характерологічність у будь-якому тексті дає змогу створити потужний 

прагмалінгвістичний ефект, пов’язаний із синтезом лінгвістичної кваліфікації 

мовних та позамовних (комунікативна ситуація, мовець, реципієнт) складників 

текстового континууму.  

В цих межах на особливу увагу заслуговує постмодерністська проза (див. 

засадничі праці Р. Барта, Д. Бєлграда, Ж. Дерріди, У. Еко, М. Епштейна, 

Ю. Крістевої, Ж.-Ф. Ліотара, Л. МакКефері, М. Фуко, а також лінгвістичні 

дослідження О. Бабелюк, Л. Бєлєхової, І. Дегтярьової, А. Загнітка, І. Колегаєвої, 

Н. Кондратенко, О. Ставицької, Ц. Тодорова, О. Флеонової, І. Хасан та ін.), 

мовна оригінальність якої є наслідком «як власне демократизації літературної 

мови, так і лібералізації її нормативної основи, тобто вже дозволеного як 

стихійного, так і цілеспрямованого відступу від унормованого стану» [205, 

с. 33]. Вчені зазначають, що «мовна естетика української постмодерністської 

прози втілює постмодерністську світоглядно-естетичну парадигму з її 

абсолютною свободою мовотворчості, карнавальною іронічною грою, 

девальвацією високого слова, літератури й ролі автора-мовотворця, 
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ігноруванням мовної та стильової норми, довільним поєднанням мовних 

засобів, форм, жанрів і текстів, еклектикою, мовним бунтом та епатажем тощо» 

[54, с. 10] і погоджуються з тим, що «постмодерна проза «виявляє» себе в трьох 

іпостасях щодо дійсності: 1) вона може творити псевдоістинну віртуальну 

реальність, пародійно відображаючи свій (літературний) досвід у логічно 

спланованій і чіткій організації матеріалу; 2) може бути сенсуалістичним 

вираженням авторської суб’єктивності з посиленою рефлексією та відчуттям 

різкої дисгармонійності між внутрішнім та зовнішнім світами; 3) може 

відтворювати постмодерну ситуацію в традиційно-реалістичному ключі» [107, 

с. 136-137], що і визначає неймовірну привабливість такої літератури для 

лінгвістичних інтерпретацій. 

Постмодерністський художній текст неодноразово ставав предметом 

зацікавлень лінгвістів і літературознавців, зокрема, це ілюструють праці 

Н. Зборовської, яка розглядає гендерний аспект літературного постмодернізму, 

дослідження постмодерністської іронічності Р. Семківа [172], праці 

Т. Гундорової, яка аналізує український постмодерн у контексті теорії 

постколоніалізму, досліджує варіанти співвідношень між явищами 

національної ідентичності та постмодернізму в сучасній українській літературі, 

[51; 52], узагальнювальні роботи Р. Харчук, присвячені тенденціям сучасного 

літературного процесу в соціальному аспекті самовияву літературного 

постмодернізму в сучасному суспільстві [228], праці Н. Рябченко про 

специфіку постмодерного наративу [168] та ін. Л. Бєлєхова вивчає мовні 

особливості розгортання змісту у поетичних текстах [10], вияв креативного 

потенціалу постмодерністської прози та її семантико-синтаксичні особливості 

також досліджують О. Бабелюк, І. Бехта, Д. Фоккема, лінгвостилістичні – 

А. Леськів, О. Тупахіна, див. і праці Т. Берест, І. Дегтярьової, Т. Єщенко, 

Г. Сюти, Г. Лукаш, О. Переломової та ін. А. Кіщенко зупиняється на ролі 

сленгізмів і жаргонізмів у створенні категорії адресантності постмодерної 

прози [81], С. Бузько аналізує нелітературну лексику в цьому дискурсі [27]. У 

працях А. Загнітка визначаються як загальні ознаки художніх текстів, до яких 
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автор уналежнює єдність об’єктивного і суб’єктивного в структурі тексту, його 

емоційне спрямування та ідейно-образний зміст, наскрізний образ автора й 

відповідний авторський кут зору, експлікований в індивідуальному стилі 

автора, композиційно-мовленнєві засоби організації художнього тексту [67], 

так і специфічні риси постмодерністських творів [70].  

Ю. Андрухович, праці якого Ю. Шевельов назвав «окремою галузкою 

літератури … зі своєю філософією (так!), світоглядом (так!), стилістикою (так!), 

посміхом (так!), переляком (так!)» [247, с. 128], акцентує на винятковості 

постмодернізму як єдино можливого способу мистецького вислову [311]. 

Взагалі постмодернізм (лат. post – після і франц. modernize – сучасна стильова 

течія, напрям) – цілісний, багатозначний, динамічний, залежний від соціальних 

та національних особливостей комплекс мистецьких, філософських, 

епістемологічних, науково-теоретичних уявлень, дистанційованих від 

некласичної та класичної традиції, що склався в західній культурній 

постметафізичній самосвідомості за останні десятиліття ХХ ст. [293, с. 549].  

Українська література існує у вільному суспільстві, де кожен може 

писати й читати те, що йому подобається [228]. В її надрах розвиваються 

новітні масові жанри – детектив, трилер, еротична повість, мелодрама, містика. 

Водночас в українському письменстві зберігають активність автори 

(неопозитивісти, неомодерністи), які прагнуть створювати «високу» літературу, 

– письменники (постмодерністи), що, апелюючи до масових жанрів, 

намагаються втілювати у них серйозний зміст. Р. Харчук наголошує, що 

сучасна українська література, зокрема проза, покликана переформулювати 

соцреалістичний канон, переорієнтувати літературу з одноголосся на 

багатоголосся. Вона намагається вписатися у світовий контекст, а не 

орієнтуватися виключно на російські літературні зразки і являє собою відкриту 

систему, яка передбачає безліч інтерпретацій, що й утілюється у 

постмодерністській літературі [там само]. Досліджуючи постмодернізм як 

принципово нове, особливе явище для української літератури, майже про те ж 

саме каже і Т. Гундорова, зауважуючи, що, руйнуючи аксіологічний ценз 
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культурних архетипів попередньої української культури, постмодерністи 

прагнуть відмовитися від наявних моделей національно-культурного 

самоусвідомлення [52, с. 47]. 

Л. Лавринович у дисертаційній роботі «Постмодернізм в українській, 

польській та російській прозі: типологія образу-персонажа» наголошує, що 

«епістемологічні координати епохи постмодерну ... є реакцією на кризу 

казуально-аналітичної, раціонально-просвітницької методології, інструментарій 

якої не придатний для вирішення нагальних проблем сучасної особи» [107, с. 4]  

і виокремлює такі ознаки літературного постмодернізму: 1) втрата віри у вищий 

сенс людського існування; 2) заперечення пізнаваності світу, релятивізм; 

3) розгубленість індивіда перед власною екзистенцією; 4) погляд на 

повсякденну дійсність як на театр абсурду; 5) орієнтація на ідеологічну 

незаангажованість; 6) поглиблена рефлективність; 7) іронічність та 

самоіронічність; 8) епатажність (з погляду традиційно-обивательського); 

9) інтертекстуальність, діалогізм, амбівалентність (як світоглядні позиції); 

10) акцентування на маргінальному (у значенні: межовий, опозиційний до 

центрального), яке переходить у стан центрального / типового та ін. [107]. 

Символізм у прозі постмодерну розглядає Н. Труфанова [212]. Ці ознаки є 

універсальними, вони притаманні всім національним культурам, де наявна 

художня рефлексія з приводу постмодерної ситуації. Для постмодернізму в 

цілому, на думку О. Бабелюк, характерне сприйняття світу як грандіозного 

звалища нагромаджених людством артефактів, традицій, образів, стилів. 

Відповідно у постмодерністській літературній традиції акцентується жанрова 

гібридність, фрагментарність, гетерогенність суперечливих тверджень, 

поліфонічність і «відкритість» художнього твору [4]. 

О. Маленко зазначає, що у постмодерному дискурсі (дискурс розуміємо 

як зв’язний текст у контексті численних супровідних фонових чинників – 

онтологічних, соціокультурних, психологічних тощо; текст, занурений у життя 

[2; 296, с. 120]) зникають усі умовності та коди текстової моделі світу. Світ 

реальний просто матеріалізується графічно на папері, представляючи візію 
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буття; створюючи певний умовний простір, текст передбачає й певні умовності 

його моделювання: словесні образи, коди, мовні кліше-поетизми, символи, 

специфічний характер вербального обслуговування [115, с. 82]. Дослідниця 

наголошує на тому, що мовно-естетичні смаки й уподобання читача підлягають 

певній обструкції з боку автора постмодерного тексту. Характерне широке 

застосування в унормованому мовленнєвому просторі (текстуальному) 

суржикових, жаргонних, сленгових мікротекстів (монологи, діалоги героїв, 

анекдоти), – так званий «стьоб», де останній виступає своєрідним маркером 

цього постмодерного тексту. Для багатьох постмодерних творів характерне і 

безапеляційне вживання обсценної лексики, яка, на думку дослідників, 

«безумовно, є табуйованою лексикою», але виступає своєрідним «оцінним 

мовленнєвим жанром, який містить як пряму, так і непряму образу, яка 

залежить від інтенції адресанта й обумовлена специфікою його світобачення» 

[223, с. 258], що взагалі є неприродним для українського художнього тексту як 

певного естетичного концепту (у більшості випадків автори постмодерних 

українських текстів – Ю. Андрухович, Ю. Іздрик, Т. Прохасько та ін. – 

інтелектуали-енциклопедисти із знанням багатьох мов та пристойним 

соціальним статусом) [115, с. 84-85]. Загалом словесна гра художнього 

постмодернізму може оцінюватися як цілісна система, ознаками якої є 

навмисний примітивізм і водночас звернення до культурних кодів [15, с. 459].  

Серед специфічних засобів та прийомів постмодерного текстотворення 

О. Бабелюк називає такі: «наративна ризома, симулякр (образ відсутньої 

дійсності), різноманітні форми пастишу (попурі, колаж), палімпсесту 

(нашарування різних текстів), гіпертексту (аналог комп’ютерної літератури з 

численними відсиланнями), оцифрована текстуальність (взаємодія комп’ютера і 

тексту), трансформовані оповідні техніки (потоку свідомості, «начерку», 

імажизму)» [4]. Дослідниця зазначає, що вони виступають ключовими 

поетикальними засобами і прийомами постмодерністського текстотворення.  

Особливу ж роль в організації художнього тексту відіграють лексичні 

засоби мови, адже саме в лексиці найбільш послідовно та яскраво відбиваються 
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особливості того чи іншого мовного стилю. Постмодерна література, сповнена 

експресивною лексикою, – надзвичайно багате джерело для лінгвістичних 

досліджень, що і відбилось у ґрунтовних працях О. Бабелюк, Н. Бойко, 

І. Дегтярьової, А. Загнітка, Н. Кондратенко, Т. Кондратюк, Л. Ставицької, 

Г. Сюти, Р. Харчук та інших. Відсутність будь-якої цензури стала причиною  

вибуху екпресивних мовних одиниць, зокрема й молодіжного сленгу, в 

художній літературі, де «за допомогою цих мовних засобів набагато легше і 

повніше можна змалювати певне середовище, охарактеризувати загальний 

культурний рівень персонажа, спосіб його мислення, належність до певної 

соціальної категорії» [123, с. 123]. Проте сленг не є абсолютно новою ознакою 

сучасного художнього мовлення. В літературі сленгізми як засіб стилізації 

використовували  І. Франко, В. Винниченко, О. Корнійчук, Л. Первомайський, 

І. Микитенко, О. Бердник та багато інших українських письменників і поетів. 

Сленг був ще в грецькій та в латинській мовах – адже люди завжди прагнули 

пожвавити мову, прикрасити її образними слівцями і фразами, переінакшуючи 

на свій лад незрозумілі «вчені» й офіційні слова [34]. Тому не дивно, що 

ненормативна лексика (в тому числі й молодіжний сленг) міцно увійшла в 

художню мову постмодерної прози, а на думку Л. Марчук, «у постмодерному 

художньому тексті сленг є одним з основних мовних засобів плану вираження» 

[121, с. 396]. Дослідниця акцентує на тому, що така лексика модернізує й 

експресивізує текст та впевнено входить в його ідейно-художню тканину 

незалежно від того, чи це персонажне, чи авторське мовлення.  

Найяскравішими представниками постмодернізму в сучасній українській 

літературі насамперед уважають Е. Андієвську («Герострати», 1970), а вже 

пізніше, в 90-ті ХХ століття, з’явилися твори Є. Пашковського, В. Медведя, 

Ю. Іздрика, О. Ірванця, Д. Кубая, до певної міри – Ю. Андруховича, поглиблені 

доробком представниць феміністичної критики – О. Забужко, Марії Ільницької 

(псевдонім Ніли Зборовської) [293, с. 553]. Тому у нашій роботі джерельною 

базою стала постмодерна проза кінця ХХ початку ХХІ століття 

(Ю. Андрухович, Брати Капранови, Г. Вдовиченко, Л. Дашвар, Л. Дереш, 
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С. Жадан, Ю. Іздрик, О. Ірванець, І. Карпа, І. Роздобудько, І. Старостіна тощо) 

як найпрезентативніша у вияві постмодерної специфіки. 

Лінгвісти-дослідники постмодерної прози вважають, що своєрідними 

маркерами постмодерного тексту виступають експресивні, емотивні, 

стилістично різнорідні одиниці [54, с. 10], проте до максимально продуктивних 

ресурсів щонайперше уналежнюють жаргон у всьому віялі його соціолектних 

реалізацій [там само, с. 15]. Актуальність дослідження сленгової лексики як 

маркера постмодерної прози, отже, обґрунтовано тим, що персонажами таких 

художніх творів доволі часто є молоді люди: твори Ірени Карпи («Піца 

«Гімалаї» 2011,  «Жовта книга: 50 хвилин трави. Фройд би плакав. Сни 

Ієрихона» 2010,  «Добло і зло: привиди моєї школи. Планєта Тьолок»  2008 

тощо), Л. Дереша («Архе: Монолог, який усе ще триває» 2012,  «Культ» 2010, 

«Поклоніння ящірці: Як нащити ангелів» 2012 тощо), С. Жадана («Anarchy in 

the UKR» 2011, «Біг Мак та інші історії: книга вибраних оповідань» 2011, 

«Ворошиловград» 2011, «Депеш мод» 2009 тощо), Ю. Андруховича 

(«Дезорієнтація на місцевості» 2006, «Таємниця» 2007 тощо), Братів 

Капранових («Щоденник моєї секретарки» 2011) та інші. Розкриття образу 

молодих людей було б неповним без живого молодіжного мовлення, і тому МС 

став у цих творах невід’ємною частиною ідейного задуму автора, він увиразнює 

твір своєю емоційністю, допомагає виразити найтонші почуття героїв та 

наблизити їх до читача. Щодо цього Н. Бойко зазначає: дбаючи про втілення 

своїх художніх задумів, забезпечення оригінальності в змалюванні персонажів 

та стосунків між ними, автор не може обійтися без залучення значного арсеналу 

експресивних засобів, якими позначені всі мовні рівні, а особливо лексико-

семантичний, що бере активну участь у відображенні фрагментів 

концептуальної картини світу через призму власного «я» [20, с. 383], 

створюючи живий, розкутий, незаангажований образ сучасної людини у всіх її 

комунікативних виявах.  Саме тому дослідження молодіжного сленгу на 

матеріалі постмодерної прози привертає увагу дослідників, що доводять праці 

І. Дегтярьової [53], Т. Єщенко, І. Скіри [176], Г. Сюти, Г. Лукаш, 
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Н. Кондратенко [91], С. Мартос [118], О. Переломової [152] та інших учених, 

які бодай побіжно, але доволі часто торкалися сленгової проблематики.  

Природність сленгу саме в межах постмодернізму, на нашу думку, 

визначається і значеннєво-функційною подібністю цих феноменів, де 

характеристики постмодерної літератури перегукуються з характеристиками 

лексики молодіжного сленгу та його функційними особливостями, наприклад: 

іронічність та самоіронічність – перегукуються з однією з основних функцій 

сленгу – гумористичною; експресивність та оцінність постмодерних творів, 

їхня стилістична маркованість і позанормативність – з відповідною функцією 

сленгу, впливова функція водночас просякає площини літературного 

постмодерну і домінує у функційній парадигмі сленгу як такого тощо. Все це 

вказує на глибинний зв’язок мовної природи і функцій сленгу, особливо 

молодіжного, та ідейно-виражального стрижня постмодерної прози, 

акцентуючи на науковій релевантності пропонованої дисертаційної 

проблематики та доцільності подальшого аналізу зазначеного фактичного 

матеріалу в прагмалінгвістичному аспекті. 

 

1.7. Методика дослідження молодіжного сленгу  

  

Вищенаведений матеріал, а також складність предмета нашого 

дослідження, неоднозначність і оригінальність його джерельної бази зумовлює 

необхідність деталізації методологійного апарату дослідження, чіткого 

визначення залучених методів аналітичної реконструкції фактичного матеріалу 

й окреслення загального алгоритму застосування відповідних процедур. З 

огляду на зазначене наведемо перелік використаних у дослідженні методів у 

проекції на стратегічний прагмалінгвістичний аспект із доведенням їхньої 

наукової релевантності в аналізі базового предмета дисертаційної праці. 

Найбільш придатним у сучасному мовознавстві вважають поділ 

дослідницьких методів на загальнонаукові, які є спільними і релевантними 

для кваліфікації об’єктів будь-якої наукової галузі, оскільки вони становлять 
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загальне підґрунтя наукового осмислення природи та закономірностей 

зовнішніх і внутрішніх умов побутування людини у Всесвіті, та спеціальні, 

скеровані на аналіз явищ конкретної науки з урахуванням її специфічного 

об’єкта і предмета дослідження [296].  

Серед загальнонаукових щонайперше послуговуємося методами аналізу 

й синтезу, які стали в нагоді при укладанні базової гіпотези дослідження та 

уможливили узагальнення й подальше теоретичне осмислення виокремлених 

диференційних характеристик фактографічної бази, а також посприяли логічній 

класифікації фактичного матеріалу за визначеними критеріями та 

виокремленню його ядрових і периферійних ознак. Кількісний аналіз 

забезпечив чітку ідентифікацію актуального обсягу і функційної динаміки 

аналізованого матеріалу, що, у свою чергу, дало змогу виявити провідні 

функційні і прагмалінгвістичні й сугестивні характеристики сленгової лексики; 

описовий метод як сукупність процедур інвентаризації, таксономії й 

інтерпретації досліджуваних мовних явищ на певному етапі розвитку мови (в 

синхронії) [296, с. 520] допоміг виявити характерні ознаки молодіжного сленгу, 

визначити його місце серед інших соціальних страт української мови та 

з’ясувати спільні й відмінні риси феномену сленгу із суміжними поняттями.  

У межах спеціальних лінгвістичних методів залучено елементи 

структурного, функційного, семіометричного аналізу, деякі складники 

Мілтон-модельної ідентифікації та класичні лінгвістичні методи. Також 

застосовуємо експериментальні методи опитування й семантичного 

диференціалу, за допомогою яких було верифіковано теоретичні положення 

роботи. 

Так, у межах структурного методу, скерованого на «вивчення певного 

явища як цілісної системи, елементи і частини якої співвіднесені й пов’язані 

достатньо строгими зв’язками» [7, с. 37], залучаємо компонентний аналіз, 

орієнтований на з’ясування семантичної структури як набору мінімальних 

семантичних компонентів, кожний із яких виконує свою функцію і пов’язаний з 

іншими певними ієрархічними відношеннями. В основі компонентного аналізу 
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– розкладання значення слова на мінімальні елементи – семи, «диференційні 

елементи значення», «семантичні маркери», які не підлягають подальшому 

розчленуванню [19, с. 33]. Компонентний аналіз забезпечує сприймання 

сленгового лексичного шару як системи, що базується передусім на законах 

внутрішньослівних зв’язків, які виявляються в підпорядкуванні сем у межах 

лексеми, у протиставленні одних диференційних компонентів семантичної 

структури слова іншим. Лексичне значення сленгізма становить ієрархічну 

структуру, яка містить архісеми (інтегральні семи), що експлікують загальні 

ознаки та властивості семеми. Інтегральні семи притаманні цілим класам слів, 

саме вони є основою для об’єднання лексем у лексико-семантичні групи. Друга 

частина структури представлена диференційними семами, які розмежовують 

значення окремих лексем, вирізняють їх з-поміж інших семантично подібних 

[там само]. Метод компонентного аналізу виявляє як інтегральні, так і 

диференційні семи, що максимально унаочнює специфічну структуру 

аналізованого фактичного матеріалу нашого дослідження. 

У межах функційного методу обираємо контекстуально-

інтерпретаційний аналіз, який прислужиться в ідентифікації текстових 

трансформацій значеннєвої структури сленгізмів, тобто для визначення та 

узагальнення смислових і функційних особливостей сленгізмів. Н. Бойко 

зауважує, що окремі контексти не лише повідомляють про емоційний стан 

мовця (у нашому випадку – персонажа), його ставлення до окремого фрагмента 

дійсності чи до суб’єкта, а й пояснюють, конкретизують зміст лексичної 

одиниці в цілому в розмаїтті амплітуди її значеннєвого потенціалу [19]. 

Наприклад, у «Словнику українського жаргону» Л. Ставицької лексема 

тлумачиться так: лажа -і, ж.\ несхвальне 1. крим.  Брехня, вигадка. 2. мол. Те, 

що низько оцінюється; низької якості. 3. мол. Прикрість. 4. муз. Фальш, 

неточність у виконанні музичного твору [305, с. 198]. Завдяки контекстуально-

інтерпретаційному аналізу функціонування цієї ж лексеми у постмодерних 

творах виявляємо додаткові елементи семантики, уточнюємо значення цієї 

лексеми, зокрема у прикладі: Останній, маючи не особливої краси дружину, 
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намагався знайти максимальну кількість лажі в інших жінках [331, с. 184], де 

контекстуальне значення лексеми лажа – «недоліки жіночої зовнішності». Або, 

наприклад, слово «баки» у «Словнику сучасного українського сленгу» 

Т. Кондратюк має такі значення: 1. Повні баки. Розумове перенавантаження. 

2. Баки. Бажання сходити в туалет [301, с. 52], у  художньому ж контексті 

значення може трансформуватися в абсолютно іншу семантичну модель: 

«гроші, американський долар»: Шістсот баків на місяць … [328, с. 212]. Отже, 

контекстуально-інтерпретаційний аналіз допомагає виявити додаткові 

конотативні компоненти в семантиці або нові значення сленгізмів, а також 

сприяє реконструкції авторського задуму, мотивів і цілей, загального змісту, 

рецептивної спрямованості тексту тощо [296, с. 288]. В такому випадку цей 

аналіз передбачає два етапи: контекстуалізацію й інтерпретацію. Перший 

спрямований на вияв концептуального значення твору, що передбачає 

необхідність урахування психоментальних настанов автора, гіпотетичних 

моделей відповідної рецепції, комунікативного контексту, мегаконтексту 

цілого текстового масиву і мінімальних фрагментів тексту. На підставі цього 

етапу здійснюється подальша інтерпретація тексту у всьому віялі його 

значеннєвих репрезентацій.  

Допоміжними стали й елементи дискурс-аналізу для «дослідження 

мовних аспектів комунікації, організації засобів мовного коду з позицій 

урахування суб’єктивних (прагматичних) чинників спілкування [7, с.9], що 

прислужилося в урахуванні специфіки художнього постмодерного дискурсу та 

тексту як його невід’ємного складника. Визначаючи художній твір як 

специфічний дискурс, дослідники зауважують: «Художній текст призначений 

для комунікації особливого роду. Він розрахований на особливий тип 

комунікантів, особливий розподіл ролей між ними ... До того ж, у художній 

комунікації існує особливий код передачі інформації й засоби впливу на 

слухача чи читача. Створення тексту не є спонтанним і невимушеним. Автор 

також керується певними настановами, а також комунікативними намірами й 

відомими йому прийомами естетичного впливу на адресата» [152]. 
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Н. Кондратенко додає, що «… для дослідження художнього дискурсу 

недостатньо враховувати лише власне текстові параметри. Потрібно 

проаналізувати прагматичну настанову автора. Створення й функціонування 

художнього твору, втіленому в художньому тексті, уможливлено завдяки 

екстралінгвальним конвенціям, що розкривають зв’язок між текстом і світом» 

[91, с. 6-7]. Ю. Лотман кваліфікує художній дискурс як місток, ланцюжок між 

літературою й зовнішньою реальністю, у межах якого і створюється 

«семіотичне середовище» як умова реалізації комунікативної функції 

словесного мистецтва [279, с. 438]. 

Специфіка семантичної структури сленгізмів стимулює мовознавців і до 

пошуків нових методів, прийомів та шляхів аналізу. Як зауважує Н. Бойко, 

використання лінгвістами тільки традиційних методів у процесі вивчення 

семантики експресивної лексики засвідчило, що вони не завжди активно 

«діють» і дають прогнозовані результати [19, с. 30]. Тому при дослідженні 

семантичного навантаження лексики молодіжного сленгу залучаємо і метод 

семіометрії, мета якого – виявлення ціннісних параметрів певного смислового 

простору в його конкретній авторизації, локалізації в часі та просторі [111, 

с. 41; 174]. У нашому матеріалі семіометричний аналіз передбачає виявлення 

ціннісних домінант, репрезентованих зафіксованою сленговою лексикою, та 

відповідну класифікацію ціннісних пріоритетів молоді як носія МС. 

Семіометрія полягає в здійсненні послідовних процедур і «передбачає 

виокремлення дослідницької операції оцінного вибору у лінгвосеміозисі на 

основі операційних понять «метрії», «виміру», «міри» [173, с. 8-10], де перше 

поняття співвідносне з виявленням значущості (атрактивності – привабливості) 

певного поняття для окремої особистості чи представників певного 

лінгвосоціуму; друге поняття виміру пердбачає опис т. зв. глибини, висоти та 

широти, де глибина передбачає встановлення мотивувальної основи слова-

поняття у певній мові, визначення його сенсового джерела; ширина пов’язана з 

установленням етимологічного (діахронічного) портрета слова та зіставленням 

його із сучасним станом поняття – виміром його дистрибуції та значеннєвого 



81 

варіювання (звуження, розширення у процесах комунікативної експансії); 

висота передбачає встановлення ступеня узагальнення, якого набуло поняття 

протягом свого функціонування, його співвідносність із певними 

фундаментальними цінностями певного соціуму, «абсолютною атрактивністю» 

(за Є. Серебренниковою). Останній компонент семіометрії – міра передбачає 

вимірювання (порівняння) зафіксованих оцінних параметрів, міри 

атрактивності аналізованих понять, що в цілому дає змогу відмежувати 

сукупність даних, що підлягають аналізу, уточнити критерії вимірювання, 

застосувати до всіх даних шкалу оцінювання тощо [111, с. 41]. 

Елементи Мілтон-модельної ідентифікації прислужаться у визначенні 

впливових складників сленгової лексики [84]. Також залучаємо й низку 

експериментальних методів, зокрема опитування та семантичний диференціал 

Ч. Озгуда для з’ясування ціннісних пріоритетів молодіжної аудиторії й 

оцінювання певних фрагментів зафіксованого фактичного матеріалу, а також 

для встановлення відповідності кваліфікації сленгу у межах постмодерної 

прози та його реальними характеристиками.  

Крім зазначених, застосовуємо й елементи класичних методів 

дослідження: дефініційного, етимологічного та стилістичного аналізу 

відповідно для встановлення лексикографічної інтерпретації значеннєвої 

структури сленгізмів, їх походження та стилістичного забарвлення. Додамо, що 

дефініційний аналіз передбачає врахування лексикографічної інформації про 

семантику лексичної одиниці [19, с. 32]. В українських словниках  соціолектів 

використано цілу систему позначок, які вказують на семантичні та стилістичні 

особливості кожної лексеми. Однак уналежнювати лексему молодіжного сленгу 

лише на основі використовуваних позначок (маркерів) не можна, бо вони 

вживаються непослідовно. У непоодиноких випадках позначки не тотожні у 

різних словниках. Наприклад, у словнику Л. Ставицької «Український жаргон» 

лексема банани – має позначку мол. (молодіжний сленг). Вид брюк  (широкі, 

звужені до низу). Моя сусідка в  голубих бананах / сказала, ніби видихнула в 

шум [305, с. 46]; а у «Словнику сучасного українського сленгу» Т. Кондратюк 
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лексема не має позначки мол., тобто її уналежнено до загального сленгу: 

банани. Брюки. Твої банани вже давно з моди вишли – зараз їх треба міняти 

на кльоші [301, с. 54]. Тому дефініційний аналіз використовується лише як 

допоміжний. Аналіз словникових дефініцій і синтез уможливили 

систематизацію матеріалу дослідження та стали підставою для вивчення 

семантики лексичних одиниць молодіжного сленгу, виокремлення тематичних 

груп у молодіжному лексиконі. 

Підкреслимо, що низка описаних методів дослідження залучається нами у 

межах лінгвопрагматичного підходу, скерованого на обов’язкове врахування 

суб’єкта мовлення, а в нашому випадку – й автора художнього твору, який 

конструює образ персонажа через його мовленнєву поведінку. Зауважимо, що 

один із фундаторів української комунікативної лінгвістики та 

прагмалінгвістики Ф. Бацевич, полемізуючи з ученими, які виокремлюють 

метод прагматичного аналізу, зазначив, що «до цього часу методик і прийомів 

аналізу мови, властивих лише цьому методу, не створено, а тому говорити про 

наявність окремішнього прагматичного методу аналізу мови на сучасному етапі 

розвитку лінгвістики ... ще зарано» [7, с. 41]. Проте вчений навів низку 

дослідницьких методів, релевантних у дослідженні прагматичного аналізу 

мовлення, серед яких відзначив і залучені нами складники структурного 

методу, дискурс-аналізу та інших [там само, с. 37-43], що увиразнює їхню 

наукову доцільність і сприятиме здійсненню об’єктивного аналізу обраного 

фактичного матеріалу. 

З огляду на виокремлені нами релевантні методи дослідження МС у 

рамках постмодерного дискурсу пропонуємо такий алгоритм аналізу: 

1 етап – виокремлення відповідних маркерів МС у широкому спектрі 

постмодерної прози; 

2 етап – їхня семантична ідентифікація й оцінна кваліфікація (елементи  

методу семіометрії, дефініційного і контекстуально-інтерпретаційного аналізу, 

для верифікації теоретичних припущень залучаємо також метод семантичного 

диференціалу й опитування); 
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3 етап – з’ясування функційної оригінальності та впливової потужності 

одиниць МС із застосуванням елементів нейролінгвістичної Мілтон-модельної 

ідентифікації та предикатної маркованості; 

4 етап – систематизація й узагальнення аналізу фактичного матеріалу.  

 

Висновки до розділу І 

 

На підставі узагальнення теоретичних джерел із проблематики 

дослідження та детального аналізу наявних у сучасній лінгвістиці 

характеристик сленгової лексичної системи української мови у її проекції на 

сегмент постмодерної прози можемо зробити такі висновки: 

1) у розділі визначено поняття сленгу та виявлено його місце в колі 

суміжних понять – жаргону, арго та соціолекту. Описано спільні із зазначеними 

поняттями та специфічні для сленгу лінгвістичні та екстралінгвістичні ознаки; 

2) визначено поняттєвий обсяг, структуру та функції сленгу як оригінального шару 

лексичної системи української мови. Сленг схарактеризовано як  практично відкриту 

позанормативну, додаткову мовну підсистему, одиницям якої притаманна 

специфічна семантика, складна структурна організація, функційне розмаїття та 

низка екстралінгвальних ознак, у межах яких домінує соціо-професійна та 

вікова маркованість мовця. Так, семантика сленгізмів має похідний, вторинний 

характер і вирізняється наявністю употужненої експресивно-оцінної конотації з 

пріоритетом пейоративної оцінності та стилістичної зниженості тощо. 

Структура сленгу складається із загального та спеціального, де загальний 

сленг містить увесь загальновідомий шар відповідних лексичних одиниць, а 

спеціальний, у свою чергу, складається з професійних та соціально-вікових 

субмов. До основних функцій ми уналежнили номінативну (репрезентативну), 

комунікативну, соціальну (ідентифікаційну, об’єднувальну), 

контактовстановлювальну (фатичну), експресивно-оцінну, гумористичну 

(сміхову), евфемістичну й естетичну. Наскрізною функційною 
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характеристикою сленгізмів уважатимемо їхню сугестогенність (впливова 

функція) як імманентну ознаку мовної системи в цілому;  

3) виявлено й екстралінгвальні та власне лінгвістичні ознаки 

молодіжного сленгу. Так, до екстралінгвальних характеристик МС 

уналежнюємо вікову обмеженість, соціальну маркованість, і максимальну 

зосередженість на реаліях буття молоді. До лінгвістичних рис МС 

уналежнюємо відкритість підсистеми МС до інших інновацій та запозичень з 

інших субмов; її динамічність, яка полягає у швидкому оновленні лексичного 

складу МС; вторинний характер номінації; яскраву метафоричність, образність, 

експресивність і оцінність сленгізмів та їхній переважно позанормативний 

характер (навіть до рівня інвективно-обсценного маркування); розвинену 

синонімічність тощо. Структура МС визначається його належністю до 

спеціального сленгу, проте його пріоритетною ознакою виступає актуальність 

певного поняття, вербалізованого сленгізмом, у колі певної вікової групи; 

4) пояснено визначення вікових меж носіїв СМ: приблизно від 13 – до 35 

років, зважаючи на соціально-історичні та культурні умови буття української 

молоді; 

5) проаналізовано актуальні напрями дослідження МС і доведено 

необхідність прагмалінгвістичного аналізу цього лексичного сегмента з огляду 

на його відповідність провідним тенденціям сучасного мовознавства; 

6) обґрунтовано релевантність постмодерної прози як надзвичайного 

джерела дослідження МС з огляду на кореляцію системотвірних елементів 

постмодерного дискурсу та внутрішньої природи МС; 

7) доведено доцільність застосування комплексного дослідницького 

апарату, який складається із загальнонаукових та низки спеціальних 

лінгвістичних методів, серед яких елементи структурного, функційного та 

семіометричного аналізу, деякі складники Мілтон-модельної ідентифікації, 

експериментальні та класичні лінгвістичні методи. Запропоновано алгоритм 

дослідження МС у межах української постмодерної прози, який містить 4 

етапи: збір і систематизація фактичного матеріалу, його семантична й оцінна 
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кваліфікація, виявлення впливової потужності МС та узагальнення отриманих 

результатів. 

Основні спостереження та висновки, результовані в цьому розділі,  

відображено в таких публікаціях автора: [192; 193; 194]. 
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РОЗДІЛ ІІ 

ПРАГМАЛІНГВІСТИЧНА  ІНТЕРПРЕТАЦІЯ   МОЛОДІЖНОГО СЛЕНГУ  

В   УКРАЇНСЬКІЙ  ПОСТМОДЕРНІЙ ПРОЗІ  

У розділі розглянуто основні категорії прагмалінгвістики у проекції на функціонування 

молодіжного сленгу взагалі та його представленість у межах постмодерної прози зокрема. 

Деталізовано категорії оцінки і цінності як операційні поняття прагмалінгвістики, виявлено 

ієрархію цінностей сучасної молоді завдяки залученню елементів семіометричного аналізу й 

експериментальних методів. Також  застосування методу семіометрії уможливило 

виокремлення ядрових та периферійних ціннісніх маркерів МС, виявлення особливостей 

їхньої контекстуальної репрезентації дало змогу систематизувати актуальні різновиди 

зафіксованих маркерів МС.  

 

2.1. «Оцінка» та «цінність» як основні категорії лінгвопрагматики  

Молодіжний сленг надає надзвичайно багатий матеріал для вивчення 

аксіологічних особливостей та аналізу зафіксованих у мові стратегій 

оцінювання як невід’ємних складників буття людини в соціумі, оскільки 

емоційність та експресивність, імманентно притаманні МС (див. попередні 

розділи), практично завжди виступають характерними маркерами процесів 

оцінювання. Як слушно зазначав ще О. Потебня, категорія оцінки відбивається 

у мовній картині світу особистості, маркує домінантні й периферійні зони цього 

психоментального гештальту, створює неповторний «суб’єктивний настрій» 

індивідуальної інтерпертації довкілля [160].  

Феномен мовної оцінки є неоднозначним лінгво-філософським явищем, 

яке має безліч наукових визначень. Так, за тлумаченням Н. Арутюнової, оцінка 

становить собою особливий когнітивний акт, у результаті якого виявляється 

ставлення суб’єкта до оцінюваного об’єкта з метою з’ясування його значення 

для життя і діяльності суб’єкта [2, с. 16], тобто відбувається процес 

ідентифікації, порівняння зовнішніх  явищ (об’єктних) із внутрішніми 

емоційно-інтелектуальними ціннісними пріоритетами особистості, її 

моральними настановами, етичними нормами, навіть вітальними 
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вподобаннями. Виявляючи себе не просто «спостерігачем» описуваної ситуації, 

а її активним інтерпретатором, суб’єкт у такий спосіб конструює пропозитивні 

смислові структури [111, с. 205]. Переважна більшість науковців витлумачує 

оцінку як позитивну або негативну характеристику певного об’єкта чи явища, 

надану на ґрунті актуальних для суб’єкта ознак цього об’єкта / явища, 

структура якої складається з трьох обов’язкових компонентів: суб’єкта, оцінки 

й об’єкта [237]. Результатом процесу оцінювання є оцінне висловлювання, яке 

має об’єктно-суб’єктний характер. Природа ж вибору оцінки є надзвичайно 

складним когнітивним феноменом і визначається «такими характеристиками, 

як ціннісна ієрархія суб’єкта, представлена ціннісними орієнтаціями конкретної 

людини і системи, прийнятої в суспільстві, його уявленнями, особистісними 

індивідуальними характеристиками, способом життя. Крім того, на вибір 

оцінки впливає фізичний стан суб’єкта, накопичений ним досвід, його 

соціальний статус, рівень освіти, інтелект, характер діяльності, особливості 

психічної організації, вікова належність (підкреслено нами – М.С.), 

професійний статус, гендерний аспект та інші фактори» [14, с. 55]. 

Наскрізна природа оцінки зумовила існування різноманітних 

класифікацій цієї категорії. Серед найпоширеніших різновидів оцінки вчені 

виокремлюють такі: загальна оцінка, позитивна чи негативна, пов’язана з 

кваліфікацією чогось на основі пресупозицій суб’єкта оцінювання або 

феноменології об’єкта; епістемічна оцінка, пов’язана зі ступенем достовірності 

в інтерпретації / оцінюванні предмета мови та знаннями мовця про цей 

предмет; апріорна оцінка не піддається емпіричній перевірці, оскільки 

спирається на суб’єктивну кваліфікацію подій; апостеріорна оцінка базується 

на даних безпосереднього сприйняття / осмислення і піддається певній 

емпіричній об’єктивованій перевірці. Індивідуальна оцінка виявляє 

відповідність чи ж невідповідність оцінюваного особистісному ідеалу; 

колективна оцінка виявляє еталон опису. Нестандартна оцінка близька до 

індивідуальної і передбачає нестандартність оцінювання – модифікацію 

інформації, що лежить в основі оцінки, під індивідуальним авторським кутом 
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зору; стереотипізована оцінка в певний спосіб перегукується з колективною і 

спирається на конвенційний засіб оцінювання. Раціональна оцінка виводиться 

логічно; функційна оцінка визначається за координатами функційної 

релевантності на відміну від оцінки, виведеної за координатами абсолютної 

значущості. Експресивна оцінка перемикає інтерпретацію з галузі фактів і 

їхнього викладу в галузь шкали інтенсивності оцінювання та найчастіше 

виявляється при вираженні різноманітних емоційних станів. Еталонна оцінка 

встановлюється в контексті доведення відповідності змісту висловлювання 

дійсному стану речей [111, с. 36].  

Зауважимо, що логіку виокремлення наведених різновидів оцінки дещо 

ускладнює наявність їхньої різнокритеріальної обґрунтованості (рівень 

емоційної напруги, рівень раціональної відповідності, характеристика суб’єкта 

оцінки та ін.). Проте Є. Серебренникова, М. Антип’єв та Л. Вікулова, 

спираючись на зазначені нижче критерії, до основних типів оцінки 

уналежнюють кількісні, прототипічні, гомеостатичні, загальні, а в межах 

критерія оцінювальної градації виокремлюють абсолютну і порівняльну оцінки: 

вищу, серединну та нижчу. Залучаючи критерій типізації суб’єкта оцінного 

ставлення, ідентифікують оцінку, що стосується самого суб’єкта або кого-

небудь / чого-небудь іншого. За типом предиката оцінного ставлення фіксують 

оцінки з предикатом думки, почуття, припущення, волевиявлення, заборони 

тощо [111, с. 35-38].  

Т. Космеда пропонує класифікації оцінки з огляду на рівень 

соціокультурного пізнання особистості, який передбачає оцінку людини і як 

окремої, специфічної частки спільноти, і як представника людства в цілому. В 

цьому аспекті дослідниця розрізняє естетичну, соціальну, раціональну, 

морально-етичну, християнсько-релігійну, емоційно-чуттєву, сексуальну, 

фізіологічну, психологічну й ідеологічну оцінки [96, с. 98-104], які у 

подальшому корелюватимуть із базовими, фундаментальними й особистісними 

цінностями. Дослідниця зауважує, що оцінка – це думка про предмет, яка 

характеризує цей предмет з огляду на категорії цінності [96], де, отже, оцінка 
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виступає як певна діяльність, процес, цінність же вчені витлумачують як 

почасти усталену категорію, реалізовану в оцінці об’єктів довкілля [206]. 

Цінність – це будь-який предмет певного зацікавлення, бажання, 

прагнення тощо. Поняття цінності всеохоплювальне, бо людина оцінює все, що 

було, є, буде, може бути і могло би бути [97], крім того, цінність вважають 

невід’ємним складником психоструктури особистості в цілому, без якої немає 

особистості як такої [96]. У процесі спілкування людина не може цілком 

абстрагуватися від свого ставлення до висловлюваного і так чи інакше виявляє 

його. Цінність характеризує людський вимір суспільної свідомості та визначає 

людську поведінку, формуючи глибинні внутрішні та безпосередні практичні 

орієнтири людей. З одного боку, цінність – елемент об’єктивної реальності, що 

існує незалежно від мислення людини. З іншого боку, цінності не можуть 

з’являтися поза свідомістю і, відповідно, суб’єктивною пізнавальною 

діяльністю, оскільки цінність є усвідомленою властивістю. Пояснює сутність 

цінності те, що вона виражає суб’єктно-об’єктне ставлення до світу, яке 

виникає не лише на основі знання та інформації, а й власного життєвого 

досвіду колективного представника певної лінгвокультурної спільноти. Р. Кісь 

зазначає: «У культурі не буває «несуб’єктивізованих» артефактів, цебто 

предметів, видозмінених та «втягнених» у соціокультурний простір аспектів 

ландшафту, що не залучені у процес наділення смислами (не тільки в 

номінативному, але й аксіологічному та соціопсихічному планах) [80, с. 293-

294], чим акцентує на наскрізній оцінюваності людиною як представником 

певної лінгвокультурної спільноти всього посутнього у всесвіті. Г. Вижлецов  

щодо цього пише: «Оцінне ставлення – це емоційно пережите співвіднесення 

об’єктивних властивостей явищ на підставі матеріальних або духовних потреб 

суб’єкта» [33], тобто його аксіосистемних, ціннісних пріоритетів». Отже, «під 

цінністю, або добром, прийнято розуміти все, що є об’єктом бажання, потреби, 

прагнення, зацікавленості тощо» [73, с. 25]. 

Одна з перших класифікацій цінностей була розроблена ще 

давньогрецькими філософами, які розрізняли цінності когнітивної діяльності 
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(істина), естетичного задоволення (краса), соціальної адаптації та моралі 

(добро, доброчинність). Вона стала підґрунтям багатьох класифікацій, 

запропонованих сучасними дослідниками. Так, на думку Г. Ріккерта, цінності 

поділяються на пізнавальні, естетичні, містичні, релігійні, моральні, особисті 

(блага особистого життя) [164]. Н. Ресчер в амплітуді цінностей виокремлював 

матеріальні (комфорт), фізичні (здоров’я), економічні (економічна впевненість, 

ефективність), моральні (чесність, справедливість), політичні (свобода, 

рівність, законність), естетичні (краса, гармонія, симетрія), релігійні 

(смиренність, розчуленість, просвітленість свідомості), інтелектуальні (знання, 

логічність, зрозумілість), професійні (визнання, успіх), сентиментальні (любов, 

дружба) (цит. за [106, с. 13]).  

З формального кута зору цінності поділяють на позитивні та негативні, на 

відносні й абсолютні, на суб’єктивні й об’єктивні [165]. За змістом розрізняють 

матеріальні, етичні, естетичні та логічні цінності, співвідносні з 

термінопоняттями добра, прекрасного, істини. За способом існування цінності 

визначаються як матеріальні, духовні, духовно-матеріальні; за сферами буття – 

цінності природи, культури, соціуму; за значенням в житті людини – буттєві 

цінності та цінності споживання. Цінності «загальнолюдські» – це цінності, що 

забезпечують стійкість і відтворення культури. Розрізняють етнонаціональні 

(національна аксіосфера), соціально-політичні, індивідуально-особистісні 

цінності (особистісна аксіосфера) в їхньому відношенні до соціальних і 

загальнолюдських цінностей. Такий розподіл перегукується і з думкою 

В. Карасика, який виокремлює цінності індивідуальні (персональні, авторські), 

мікрогрупові (в сім’ї, між близькими друзями), макрогрупові (соціальні), 

етнічні й загальнолюдські [78, с. 3-16], спираючись на критерій характеристики 

адресанта. В антропології та психології цінності класифікуються на основі 

релігійних і емоційних чинників як позитивні, негативні, абсолютні, 

інструментальні [111, с. 29-30]. Залежно від важливості для культури 

вичленовують первинні, вторинні та третинні цінності, кожна з яких може бути 

позитивною чи негативною. 
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С. Ґраб’яс структурує цінності в такий спосіб: 1) цінності вітальні 

(чинники, які підтримують життя; смерть; гедоністичні чинники); 2) цінності 

емоційно-почуттєві (позитивні та негативні); 3) цінності пізнавальні (мислити, 

розуміти, дурень, розумний); 4) цінності моральні (дружба, зрада, брехня та 

інше); 5) цінності побутові (родина, етикет, сексуальна поведінка та ін.); 

6) цінності естетичні (врода і потворність, молодість, старість та ін.) [263]. 

М. Рокич пропонує класифікацію двох типів цінностей: цінності-цілі (так звані 

термінальні цінності як кінцевий результат діяльності) та цінності-засоби 

(інструментальні цінності, або моделі поведінки людини, за допомогою яких 

досягаються термінальні цінності) [272].  

В цьому ж аспекті неможливо не згадати й піраміду потреб А. Маслоу: 

фізіологічні (голод, спрага та ін.), потреба у безпеці (комфорт, постійні умови 

життя), соціальні (соціальні зв’язки, спілкування, прихильність до когось, 

турбота про інших та увага до себе, спільна діяльність), престижні (самоповага, 

повага з боку інших, визнання, досягнення успіху та високої оцінки, службове 

зростання), духовні (самопізнання, самоактуалізація, самовираження, 

самоідентифікація), у проекції на яку вчений виокремлює 2 групи базових 

цінностей: Б-цінності, або цінності буття – істина, добро, краса, життя, 

справедливість, порядок, досконалість, цілісність, самодостатність; Д-цінності, 

або дефіцієнтні (дефіцитарні) цінності – відпочинок, сон, залежність тощо 

[124]. Ці елементи визначають підґрунтя ієрархії базових цінностей, описаних у 

працях Д. Узнадзе, О. Леонтьєва,  В. Рубінштейна та інших психологів 

(детальніше про цінності молоді див. наступний підрозділ).  

У питаннях класифікації цінностей ми спираємося на класичні праці 

Арістотеля [1], де цінність витлумачується через природу ставлення суб’єкта до 

об’єкта, що, у свою чергу, дає змогу (умовно) поняття фундаментальної 

цінності співвіднести з наскрізним поняттям Добра. За такого підходу 

Арістотелем описано три своєрідні концепти Добра: 1) надзагальний: благо, 

протиставлене злу; 2) емоційний: щастя, протиставлене життєвій невдачі; 

3) гедоністичний: задоволення, протиставлене стражданню (характеристики – 
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наші – М.С.). Крім цього, залучаємо і праці Г. Вижлецова [33], у яких учений 

елементами структури системи цінностей визначає користь, норму та ідеал, де 

рівень користі корелює з матеріальними й економічними цінностями, рівень 

норми – із соціальними цінностями, рівень ідеалу – з духовними цінностями, та 

розробки Д. Узнадзе та В. Ядова [257; 217]. Також спираємося на результати 

досліджень Р. Інглехарта, який відзначав культурологічну маркованість 

цінностей, їх динамічний характер і залежність від економічного стану держави 

[265], та теоретичні узагальнення Ж. Краснобаєвої-Чорної, у межах яких 

«категорію цінності позиціоновано як лінгвофілософську та 

лінгвокультурологічну категорію, яка характеризується значущістю, 

інтенційністю та біполярністю, що передбачають обов’язкове апелювання до 

антиномії «цінність – нецінність», тобто актуалізацію зіткнення сфер ціннісного й 

неціннісного, сумісних із бінарною опозицією «добре – погано» [101, с. 8]. 

Спираючись на позиції зазначених учених і узагальнюючи наявні підходи до 

класифікації цінностей, а також беручи до уваги специфіку аналізованої 

категорії носіїв певних цінностей, у роботі оперуватимемо поняттями базових 

вітальних цінностей (вектор користі, життя, здоров’я, особиста безпека, 

добробут, освіта, правопорядок); цінностей суспільного значення (суспільство 

оцінює мене, я в суспільстві – працелюбство, соціальний статус та ін.); 

цінностей міжособистісного значення (я оцінюю суспільство – чесність, 

альтруїзм, доброзичливість); демократичних (свобода слова, совісті, 

національний суверенітет); партикулярних (належність до малої батьківщини, 

сім’ї) та трансцендентних (віра в Бога, прагнення до абсолюту) цінностей (див. 

праці С. Рубінштейна [166], О. Леонтьєва [109], І. Кона [90] та ін.). У 

наступному підрозділі зосереджуємося на системі ціннісних пріоритетів 

молодіжної аудиторії в сегменті її сленгової репрезентації. 

 

2.2. Ціннісні пріоритети носіїв сучасного молодіжного сленгу 

Кажучи про систему цінностей певної лінгвокультурної спільноти та її 

складники, слід згадати перелік універсальних цінностей, представлених у 
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диспозиційній концепції регуляції соціальної поведінки Д. Узнадзе та В. Ядова 

[257; 217]. До компонентів, які формують універсальні цінності, вчені 

уналежнили 1) елементарні фіксовані установки (виникають на основі 

вітальних потреб); 2) атитюди (формуються на основі потреби людини у 

спілкуванні, яка здійснюється в малій групі); 3) суспільно-спрямований інтерес 

особистості відповідно до конкретної сфери активності (соціальний статус, 

будь-яка галузь самореалізації); 4) власне ціннісні орієнтації особистості, які 

реалізують поведінку особистості (морально-етичні домінанти) [257, с. 200; 

124]. На цьому ґрунті формуються перераховані вище базові вітальні цінності, 

цінності суспільного та міжособистісного значення, демократичні, 

партикулярні і трансцендентні цінності. Універсальний характер цих цінностей 

зумовлений, на думку А. Вежбицької, тим, що попри психоментальні 

відмінності певних етносів, модель особистості як такої теж є універсальною. 

Дослідниця доводила цей постулат через власну теорію семантичних 

примітивів, згідно з якою особистість – це хтось, хто думає, хоче, почуває, знає, 

говорить та діє [30, с. 384-385], а ось те, ЯК саме думає, хоче, почуває, знає, 

говорить та діє ця особистість і визначає її етнічну, національну винятковість. 

У цьому плані показовими є результати різноманітних асоціативних 

експериментів, реакції яких на слова-стимули уможливили виявлення 

своєрідних ключових лексем представників певних лінгвосоціумів. Так, 

спираючись на матеріали відповідних асоціативних словників (див. напр., 

асоціативні словники Н. Бутенко, С. Мартінек), можна виокремити низку 

лексем, пов’язаних із певними ціннісними категоріями українців: життя, 

людина, радість, друг, дім, любов, щастя, спокій, гроші, чоловік, кохання, 

розум, надія, смерть, дитина, погано, краса зло, жінка, світло, добрий, праця, 

дівчина та ін. (до речі, цікавими в цьому плані є й асоціативні словники 

рекламної лексики, де ключові слова також яскраво ілюструють ціннісні 

орієнтації, які штучно активують рекламісти, – див. праці Т. Ковалевської, 

Н. Кутузи, напр. [277; 290]). Це дає підстави припустити, що для українців чи 

не на першому місці перебувають цінності міжособистісного значення, 
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демократичні та партикулярні цінності. Звичайно, що ієрархія цінностей 

соціального суб’єкта містить і загальнофілософські уявлення про мету і суть 

життя, добро та зло, щастя тощо. 

Сегмент молодіжної субкультури в цілому, звичайно ж, інтегрує 

загальнонаціональні цінності, проте має й специфічні, визначальні риси, 

продуковані низкою соціальних ознак цієї категорії. О. Білецька кваліфікує 

молодіжну аудиторію як «явище тимчасове, форму життєвого пошуку, основи 

якої пов’язані з «життєвим стартом» – отриманням освіти, початком трудової 

діяльності, формуванням сім’ї, професійним просуванням тощо. Зміст 

молодіжної субкультури завжди залежить від культурних процесів і навпаки. 

Тобто на неї впливають як національна, так і міська та сільська культури, а 

також інші субкультури, що надає їй різнобічного, багатогранного характеру. В 

той же час молодіжна субкультура являє собою невід’ємну частину тих самих 

національної чи міської культур. В основу молодіжної субкультури покладено 

основний спосіб відношень світу зі всією системою духовних цінностей. 

Молодіжна субкультура – це певний спосіб буття ..., це форма самовираження 

молоді, що ставить перед собою ціль змінити світ, своє життя, зробити його 

іншим, відкинути від себе стереотипи, відмовитись від соціальних канонів» [17, 

с. 142].  

Проте молодіжна аудиторія обов’язково виявляє й інші ціннісні 

пріоритети. Наприклад, учасники Круглого столу «Ціннісні орієнтири для 

українців», проведеного 2012 р. у Національному університеті «Києво-

Могилянська академія», виявили такі цінності: І. Свобода – 46,2 %, ІІ. Любов – 

42,3 %, ІІІ. Сім’я (Родина) – 42,3 %, IV. Україна (патріотизм) – 34,6 %, 

V. Справедливість – 23 %. Зафіксовано і такі варіанти, як співчуття, життя 

людини, рівність, добро, взаємоповага, культура, мова, людяність, духовність, 

розум, освіта, честь тощо [236]. 

В цьому аспекті, визначаючи ціннісні вподобання молодіжної аудиторії 

та спираючись на метод метапрограмної ідентифікації особистісних настанов, 

Т. Ковалевська довела актуальність гедоністичних пріоритетів порівняно з 
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невисоким рівнем конформності й традиційності в українській молодіжній 

аудиторії. У межах проведеного дослідницею експерименту студенти 

визначали й актуальні національні риси, серед яких домінують гостинність 

(28), працьовитість (20), щирість (20), волелюбність (17), доброта (16), любов 

до їжі (15), весела вдача (14), доброзичливість (14), збереження та шанування 

своєї культури – вірність традиціям (14), героїчність (12), співучість (11) та 

ін. [83, с. 143]. Характерною ознакою української аудиторії є й відзначена 

Ю. Карпенком [79] та іншими дослідниками (А. Загнітко, Т. Лукінова, 

В. Лучик, В. Скляренко, Г. Скрипник) комунікативна толерантність, емпатична 

орієнтованість. Серед інших ціннісних пріоритетів зафіксовано патріотичну 

перевагу «власного» над «чужим», а також соціокультурну адаптованість, 

індивідуалізм, щирість, сміливість і гордовитість, релігійність, волелюбність та 

національну терплячість [там само]. 

Проте ціннісні орієнтації пострадянського суспільства зумовили певну 

корекцію ціннісних настанов сучасної молоді, де останнім часом 

спостерігається «виразна увага до матеріальної сторони життя» [104, с. 75] й 

активуються цінності, насамперед пов’язані з матеріальним станом, 

добробутом, успіхом у житті, прагматизмом, високими заробітками, 

престижною роботою, закордонними поїздками та ін. Дослідники-соціологи 

відзначають, що «орієнтація на успіх у житті стає однією з ведучих стратегій 

студентів і взагалі молоді в сучасних ринкових умовах» [181, с. 59]. Це ж 

засвідчує й опитування, проведене медійними дослідниками, де, наприклад, на 

питання мотивації вступу до певного вишу 100 абітурієнтів дали такі відповіді: 

2 – займатися наукою, 5 – батьки змусили і 93 – щоб мати престижну роботу й 

високу зарплату [218]. 

Проведене нами анкетування студентів філологічного факультету 

Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, а також студентів 

інших спеціальностей (загалом майже 50 осіб жіночої та чоловічої статі) 

засвідчило і дещо інші тенденції. У питаннях анкети, які складалися за 

принципом семантичного диференціалу Ч. Озгуда (релевантність залучення 
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саме цього методу визначається його загальною скерованістю на оцінювання 

людиною будь-яких явищ), відповідного оцінювання базових цінностей 

(вітальних, цінностей суспільного та міжособистісного значення, 

демократичних, партикулярних і трансцендентних) та можливості додавання 

власних, суб’єктивно вагомих, студенти відзначили пріоритет демократичних 

(свобода, вільність), партикулярних (батьківщина, родина), трансцедентних 

(віра) та міжособистісних цінностей, що визначає зростання суспільної 

свідомості нашої молоді. Також на активну увагу молодіжної аудиторії 

заслуговують і цінності прагматичного характеру – матеріальний добробут, 

статусна робота та ін. Проте перші три місця посіли такі цінності, як 

демократичні (свобода слова, національний суверенитет – 30 %), цінності 

суспільного значення (соціальний статус – 40 %), партикулярні (родина – 20 %), 

що в цілому корелює з наведеними вище ціннісними параметрами молодіжної 

аудиторії.  

Проекуючи зазначені цінності в сегмент сленгової лексики як своєрідного 

ціннісного маркера молодіжної субкультури, ставимо на меті виявлення їхньої 

кореляції з ядровою семантикою сленгізмів, зафіксованих в українській 

постмодерній прозі. Керуємося тим, що сучасну молоду людину «приваблюють 

тексти, густо насичені образними засобами, системою тропів і фігур, що 

аплікуються, накладаються один на одного, виражаючи різні аксіологічні 

параметри, емоційність і експресивність...» [97, с. 5], і сленг у цьому переліку 

посідає одне з чільних місць, тим більше – в царині постмодерного тексту. 

Оцінний потенціал сленгізмів визнається більшістю сучасних дослідників, які 

вважають, що демократизація мовлення «природно пов’язується з оновленням і 

розширенням літературної норми за рахунок внутрішніх мовних ресурсів. Тому 

не дивно, що на сучасному етапі спостерігається функціональна мобільність і 

великий інтерес мовців до використання жаргонізмів» як шару  аксіологічної 

лексики [95, с. 86]. 

Проте подальша кваліфікація власне сленгізмів як аксіосистемних 

маркерів передбачає необхідність визначення критеріїв їхнього уналежнення до 
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таких груп. Тому, спираючись на критерій соціокультурної значимості 

особистості [96] та двовекторний характер особистісного оцінювання, 

представлений у межах семіометричного виміру [174], до аналізу залучаємо 

сленгізми, семантика яких має суб’єктно-об’єктний характер оцінювання. За 

такого підходу ми отримаємо перелік атрактивних понять, омовлених у 

сленговому форматі, що, у свою чергу, надасть змогу співвіднести їх із 

базовими ціннісними категоріями та визначити пріоритетні концентри 

ціннісних номінацій і відповідно – систему актуальних аксіосистемних фокусів 

сучасної молоді, представлених у найприроднішій для сленгу площині 

постмодерної літератури (див. праці С. Бузько [26; 27], О. Букалова [28], 

І. Дегтярьової [54], Л. Марчук [121] та ін.). 

Отже, рівень, шар соціокультурного пізнання особистості передбачає 

оцінку людини і як окремої, специфічної частки спільноти, і як представника 

людства в цілому, що визначає можливість полюсного – позитивного чи 

негативного – напрямку оцінки [206]. При дослідженні молодіжного сленгу цей 

критерій класифікації оцінки є дуже важливим, оскільки, за твердженнями 

лексикологів, ціннісний, світоглядний компонент є невід’ємним складником 

загального змісту мовної особистості [123], а власне особистісне оцінювання, 

здійснюване за двома можливими векторами – чи від світу до себе (моє місце у 

світі), чи від себе до світу (місце світу, інших у моєму сприйнятті) (див. [173]), 

виступає актуальним складником системи МС (Н. Бойко [20], С. Мартос [118], 

Я. Мельник [130], Т. Миколенко [134] та ін.).  

Деталізуючи критерій соціокультурного пізнання особистості, звернімося 

до відповідної класифікації оцінки Т. Космеди. Вчена розрізняє такі типи 

оцінки: 1) естетична оцінка пов’язана з категорією краси та культурно-

естетичними цінностями ...; 2) соціальна оцінка характеризує норми поведінки 

в суспільстві, ставлення до суспільних цінностей ...; 3) раціональна оцінка 

відображає рівень розумових здібностей особи, дає інтелектуальну 

характеристику ...; 4) морально-етична оцінка вказує на риси особи, пов’язані із 

закріпленими в суспільстві моральними принципами ...; 5) християнсько-
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релігійна оцінка, пов’язана з рівнем духовності особи ...; 6) емоційно-чуттєва 

оцінка вказує на емоційний стан суб’єкта оцінки, його ставлення до особи, яка 

оцінюється ...; 7) прагматична оцінка характеризує осіб за їх корисністю й 

потрібністю іншим людям або суспільству, які виступають суб’єктами 

оцінювання ...; 8) сексуальна оцінка вказує на особливості сексуального життя 

людини ...; 9) фізіологічна оцінка виражає характеристику людської статури та 

окремих частин людського тіла ...; 10) психологічна оцінка виражає 

індивідуальні особливості особи з погляду на прийняті норми психологічної 

поведінки ...; 11) ідеологічна оцінка вказує на ставлення об’єкта оцінки до 

узаконеної суспільством державної або світової політики ... [96, с. 98-104].  

О. Бессонова співвідносить оцінку з аксіологічною картиною світу і 

поділяє її на раціональну (інтелектуальну) й емоційну [12], відзначаючи, що 

фундаментальний характер категорії оцінки зумовлює її представленість на 

різних мовних рівнях, що підтримують і інші вчені [96; 161]. Проте 

найяскравіше процеси оцінювання експлікуються на лексико-семантичному 

рівні, бо «система образів, закріплених у лексичних та фразеологічних 

одиницях мови, є місцем зосередження світобачення» [68, с. 49], де відповідні 

аксіологічні маркери виражають оцінку різноманітних явищ і процесів 

навколишнього світу, а також особистості, її поведінки, результатів діяльності, 

соціальних контактів, уподобань тощо. Аксіологічність у мовній системі 

найчастіше виявляється в конотативному забарвленні мовних одиниць 

(експресивно-оцінному, емотивному й стилістичному компонентах – див. праці 

О. Вольф, В. Говердовського, В. Телії, В. Шаховського та ін.), основне завдання 

якого В. Шаховський убачав в емоційно-оцінному супроводі логіко-предметної 

номінації, що виявляє ставлення мовця до об’єкта найменування загалом чи 

його окремих ознак [245]. Проте оцінний компонент може міститись і в 

денотативному, і в конотативному сегменті семантики залежно від типу оцінки, 

напр., раціональної чи емоційної [242]. Такі конотативні лексеми можна 

уналежнити до так званих «ключових слів» як маркерів ціннісного архіву 

лінгвокультури [111, с. 45]. Саме такі оцінні й емоціогенні одиниці визначають 
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ціннісно-естетичну вартість тексту в семіотичному універсумі культури етносу 

чи цивілізації [296, с. 19] . 

Отже, з огляду на виокремлені вище характеристики сленгізмів можемо 

твердити, що переважну кількість таких одиниць можна уналежнити до 

своєрідних аксіосистемних експлікаторів, оскільки практично всі вони мають у 

своїй семантичній структурі конотативний компонент з оцінювальною 

домінантою як критерієм оцінної кваліфікації. Проте ми, спираючись на 

зазначені вище праці Т. Космеди та Є. Серебренникової і маючи на меті 

визначення актуальних для молодіжної аудиторії характеристик особистісної 

оцінки, представлених у сегменті МС, зосереджуємося на аналізі сленгізмів, 

ідентифікованих за критерієм соціокультурної значимості особистості [96, 

с. 98-104], що дасть нам змогу виявити  специфічні параметри оцінки особи в 

ціннісній системі носіїв МС, репрезентованій сленговою лексикою, та 

порівняти їх з усталеними цінностями сучасної молоді.  

Проаналізований матеріал дає змогу встановити ядрові та периферійні 

вектори оцінки, представлені на рівні МС. До максимально актуальних 

належать такі: 

а) соціальна оцінка (32 %) характеризує норми поведінки в суспільстві, 

ставлення до суспільних цінностей. До цього ж різновиду уналежнюємо й 

оцінювання інших соціальних характеристик особистості: власне соціальних 

(належність до певних соціальних страт – професійних, гендерних, 

територіальних), належності до специфічних соціальних угрупувань 

(наркомани, алкоголіки та ін.), національних і вікових показників:  

статусний фактор: Керівництво компанії, мажорні синки, щойно запахло 

горілим, розсварилися та розлетілися, а розгрібати ситуацію залишили 

середню ланку – менеджерів і бухгалтерів [312, с. 9]; ... гнеш хребет на цих 

гандонів жирних, які вчать тебе, як тобі жити [323, с. 165]; В будинках жили 

переважно робітники з невеликих навколишніх заводів – великих підприємств у 

місті не було, залізничники, різна інтелігентська шлоїбень – вчителі, 

конторники ... [322, с. 37]; … ось так просто не пропустила в метро якась 
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падла тилова [323, с. 7] – в цих межах виявляється категоричне неприйняття 

«капіталізованих» осіб, фіксуємо чітку негативну оцінність;  

фактор асоціальної поведінки (алкоголізм, наркоманія): ... ніби така 

всесвітня солідарність всіх обковбашених придурків … [323, с. 29]; Коротше, 

я бачу вона вгашена, ну, теж починаю роздягатись [там само, с. 21-22]; ... два 

нещасні обдовбані створіння … [там само, с. 143]; ... якщо ти вже зранку 

заряджений і точно знаєш ... [там само, с. 165]; … навіть найасоціальніші 

фріки [311, с. 276]; … муж її алканавт блаженний кряхтів, шо тепер сам таке 

навчиться робити – дванадцять євро за пару картофанів і ложку муки хоче?! – 

розгнівана Редька нарешті видихнула [330, с. 155]. Це – найпоширеніша група 

соціальної оцінки, проте фіксуємо знегативований рівень оцінки, але його за 

емоційною потужністю, за несприйняттям не можна порівняти з попередньою 

групою сленгізмів, тут маємо доволі поблажливе ставлення до об’єктів 

номінації;  

фактор національної належності : … я не знаю – чи то грузин, чи то 

азер … [323, с. 125]; Боб знайшов замовників, двох хачиків … [321, с. 119]; 

… підлючий  італьяшка Леоло П’яцці [317, с. 147];  Будеш бля, знати, сраний 

ніґер, як насміхатися з чужого горя ...  [317, с. 146]; Пахав, як ніггер, і це 

допомагало … [318, с. 146]; … саме тут пасувало б слівце америкоси ... [311, 

с. 357]; – Слиш, ти! – втирав абсолютно синій рашен місцевому офіцику [328, 

с. 285]; Після того даманського погрому агресивність жовтків (китайців – 

М. С.) пішла відчутно на спад [311, с. 182], ... Ну, що там у вас, в Хохляндії? – 

главар перервав наш інтим і жестом запросив до розмови спортсмена. – Я 

так люблю хохляцьке сало [312, с. 88]. Також доволі поширена група з 

експлікованою зневажливістю, зверхністю у відповідних номінаціях, проте 

фіксуємо і самокритичну, гумористичну автостереотипізацію (див. і 

дослідження [22]);   

фактор вікових характеристик: – Да. Бо пердулету на Подолі прийшлося 

би доплачувати за Мойдодира ще по сім баксів за кожну ніч. Як за гостя [328, 

с. 211]; … розумієш, що ти старе пердло уже, і пора звільнити місце комусь 
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молодому і борзому, хто проведе дурнявий тютінґ твоєї сонячної колісниці … 

[330, с. 159]; Ха, так тобі казали ті старі пердуни із Ззовні? Вони всі вже 

впали в маразм [317, с. 137];  … у таких випадках радив знайти кілька дужих 

ржісів (для невтаємничених – рішителів життя і смерті) і порішити з 

пациками, себто натовкти їм гризла [317, с. 49]. В цій групі фіксуємо 

однозначно знегативовану оцінність щодо літніх людей, молоді ж за віком 

(навіть, якщо вони не виявляють якихось надздібностей) оцінюються носіями 

МС доволі толерантно;  

територіальний фактор: То ж звичайнісінькі сільські бики [317, с. 57]; 

Бикота таке любить [328, с. 96]; … суміш районного київського гопніка з 

західноукраїнським рагулем [328, с. 90]. Найменш поширена група з низьким 

рівнем негації; 

фактор професійної належності: Наше щастя, що лягаві не надто 

старалися з розслідуванням … [311, с. 74]; А хто не згоден, то на них ментів із 

газом … [330, с. 262]; Навіть мінтуру підігнати не змогли, привезли якихось 

доходяг … [329, с. 389]; … чмошний народ – сержанти, чмошний і суворий … 

[323, с. 60]. У цій групі увагу носіїв МС передусім зосереджено на зневажливих 

іменуваннях представників правоохоронної системи – полісменах, військових, 

що виявляє вплив арготичних номінацій;  

б) емоційно-чуттєва оцінка (17 %) вказує на емоційний стан суб’єкта 

оцінки, його ставлення до особи, яка оцінюється: ...  кльовий чувак, – ліниво відказує 

Ілля ... [329, с. 268]; ... письменники таки прикольніші за кіношників, це я недавно 

для себе з’ясувала [327, с. 30];  … і цей його кумарний вітчим теж поліз своєю 

ногою і навіть пробив тромб ... [323, с. 75]; ... все-таки цей Микола Іванович не 

такий уже й гівнюк ... [323, с. 68]; Говорила дуже тихим голосом, за що її 

щемили суки-викладачки ... [327, с. 28]; Роздуплилася, курва. Два тижні в цій 

дірі – і ні тобі сигналу, ні букви [327, с. 13]; Не знаю, може, Роден і справжній, 

але Герінг – фуфло на сто відсотків [312, с. 208]; Я подумав: ну от, мудило, 

зараз ти злетиш високо-високо, а потім йобнешся з небес об землю … [311, 
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с. 305]; Вони Ґенеку стукануть, а він гнилий наскрізь. На фіга мені сюрпризи? 

[312, с. 170];  

в) сексуальна оцінка (12 %) вказує на особливості сексуального життя 

людини: Хімік був начебто нашим товаришем, таким собі сорокарічним 

придурком. Перед тим він уже двічі сидів за малолітніх, при цьому на зоні його 

ще й зробили пєтухом [311, с. 72]; Інакше кажучи, він гей, розумієш, він 

підар … [321, с. 169]; ... а ти, підар, боровся тут із внутрішнім ворогом ... [320, 

с. 106]; Ми би просто спали і змучено трахались … [329, с. 52]; – Ти ж  гомік, 

пра’? Ти, і той твій волохатий підар-кєнт [319, с. 165-166]; Це солнцевська 

братва відпочиває. Їхні шмари [312, с. 83]. Як правило, в цій групі негативно 

номінуються представники сексуальних меншин або ж у такий спосіб 

відбувається власне негативна оцінка будь-якої особи, яка може не належати до 

зазначених (див. приклади психологічної й емоційно-чуттєвої оцінки); 

г) психологічна оцінка (11 %) виражає індивідуальні особливості особи 

з погляду на прийняті норми психологічної поведінки: На зміну братствам і 

кланам архе приходять свіжі віяння, не менш екзотичні: відв’язні парафреніки 

з немитими очима ... [316, с. 134]; Моряк якийсь богобоязливий чи просто 

гальмонутий [323, с. 42]; Навіть Юрко лише приблизно уявляє собі, що можна 

чекати від того підірваного [317, с. 178]; ... що зі мною було б, якби я був яким-

небудь неврівноваженим уйобком … [321, с. 57]; ... запізнаєтеся з якимись 

відморозками … [321, с. 67]; Ці ж ось два підараса, які тебе притягли, і 

підберуть [323, с. 65]; Пан Ярослав, якого Банзай звав просто Славком, був 

також дуже загорнутим чуваком [317, с. 14]. Найчастіше в цій групі 

номінується аномальна поведінка, пов’язана з емоційною нестабільністю особи 

чи її хворобливою поведінкою. Як правило, номінується негативна ознака; 

ґ) раціональна оцінка (8 %) відображає рівень розумових здібностей 

особи, дає інтелектуальну характеристику: Того, з ким я ходила, звали Вася. 

Блазенське ім’я, знаю. Навіть в Яремчі «васілієм» чи «васьою» називали 

тормозів. А ще казали: «Алєнь твій тато» чи «Нюхай ногу». Це такі 

евфемізми замість банального посилання на хуй. ... Найдивовижніше те, що 
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фраза «Ти шо – вася?» – є цілком нормальною ображалкою для Прикарпаття, 

де василів-дмитровичів водиться як псів нерізаних [328, с. 62]; Ти, олень, – 

сказав йому на це Андрюха Майкл Джексон, – я тебе зараз вівцям згодую [322, 

с. 131]; Мудак, – сказав на це Льолік, і ми поїхали [322, с. 16]; Навіть коли та 

сиділа в авдиторії як довбень … [330, с. 33]; … схоже, ви просто дебіли … 

[323, с. 51]; В принципі, − думає Вася, − продати можна було б Моряку, він 

лох, він би купив [323, с. 46]; … але йому ніхто не вірив, бо всі вважали 

шланґом [311, с. 156]; Іди у своє стадо лошиць, помішаних на косметиці і 

моді, зрозуміла? [333, с. 166]. Інтелектуальний рівень високо цінується у 

молодіжному середовищі, тому негативна оцінка має таку розмаїту амплітуду 

порівняно з позитивною оцінкою; 

д) фізіологічна оцінка (7 %) виражає характеристику людської статури та 

окремих частин людського тіла: … а от напивались, виходили непомітно на 

коридор і починали мочити один одного, причому по-справжньому, без дураків, 

з вибитими зубами, з соплями і слізьми на фейсах [323, с. 41]; ... з затяганим 

хайєром ... [320, с. 172]; Банзай, що розсівся на парті, тримав у ґрабах якусь 

книжечку і читав звідти вірші [317, с. 116]; 

е) морально-етична оцінка (4%) вказує на риси особи, пов’язані із 

закріпленими в суспільстві моральними принципами: Блядун був іще той [328, 

с. 75]; … не побоятися зняти місцеву курву Аньку, виграти її без засобів 

безпеки ... [319, с. 117]; Вечорами до них навідувались місцеві бляді, румунки 

[311, с. 173]. В цій групі лідерують негативні номінації осіб, найчастіше – жінок 

«легкої поведінки», хоч дуже часто такі номінації переносяться на осіб, які не 

мають зазначених характеристик, що вказує на широку сенсову амплітуду 

таких лексем, їхню дифузну семантику (див. і сленгізми, що репрезентують 

сексуальну оцінку);  

Значно меншу актуальність у межах сленгової номінації виявили такі 

групи оцінок: 

прагматична оцінка – характеризує осіб за їх корисністю й потрібністю 

іншим людям або суспільству, які виступають суб’єктами оцінювання: Никола 
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виявився лопухом, попри пару десятиліть, проведених за кермом на далеких 

перевезеннях, він поводився, ніби цілковитий чайник [311, с. 345]. Як правило, 

номінуються ознаки з негативною оцінністю; 

естетична оцінка – пов’язана з категорією краси та культурно-

естетичними цінностями: … дещо затовстий для цієї компанії, і в костюмі 

своєму виглядає стрьомно [323, с. 26]; Стоїть якийсь притирок з кейсом ... 

[323, с. 72]. Найменш актуальна оцінка, зосереджена на негативних номінаціях, 

що певною мірою свідчить і про загальний рівень носіїв МС; 

християнсько-релігійна оцінка, пов’язана з рівнем духовності особи: 

ніколи не прогиналися під цими факін-католиками, зрозумів … [323, с. 159]. 

Найменш представлена група сленгізмів. 

Практично не представлена ідеологічна оцінка, яка вказує на ставлення 

об’єкта оцінки до узаконеної суспільством державної або світової політики, що 

в цілому доводить висловлену вище думку про соціальну дисоційованість 

представників сучасного МС. 

Отже, аксіологічний підхід у вивченні молодіжних субкультур дає змогу 

вирішити цілу низку питань [139]. Серед них базисним є з’ясування 

«аксіологічного ядра» молодіжної субкультури, виявлення ієрархії цінностей, 

бо найважливішим складником будь-якої субкультури є ціннісні орієнтації. До 

таких цінностей з огляду на результати експериментального дослідження ми 

уналежнюємо цінності вітальні, цінності суспільного та міжособистісного 

значення, демократичні, партикулярні та трансцендентні. В цих межах 

виявлено актуальність демократичних (свобода слова, національний 

суверенитет), цінностей суспільного значення (соціальний статус), 

партикулярних (родина) та міжособистісних цінностей.  

Аксіологічна лексика молодіжного сленгу яскраво демонструє 

соціокультурні зміни в житті суспільства й виступає засобом самоідентифікації 

особистості, за допомогою якої здійснюється самопізнання та пошук свого 

соціального призначення, а також виявляються актуальні характеристики у 

сприйнятті інших осіб певної лінгвокультурної спільноти. Аналіз сленгізмів 
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постмодерного дискурсу дає підстави стверджувати, що до «аксіологічного 

ядра» в системі цінностей сучасної молоді належить соціальна оцінка з 

визначним превалюванням національної кваліфікації особи. За нею 

розташовується майже завжди знегативована емоційно-чуттєва оцінка з 

широким спектром потенційних номінацій, запозичуваних з інших груп, яка 

виявляє суб’єктивне ставлення до номінованого об’єкта. Далі йде сексуальна 

оцінка з таким же широким спектром потенційних номінацій, як правило, 

знегативованого характеру. Наступними за кількістю сленгових презентацій 

виступають психологічна оцінка, пов’язана з емоційною нестабільністю особи 

чи її хворобливою поведінкою, що також демонструє негативну оцінність, та 

раціональна і фізіологічна оцінка, де також у пріоритеті знегативовані 

номінації. Значно менший відсоток обіймають прагматична, християнсько-

релігійна, естетична та ідеологічна оцінки, що відповідно визначає периферійні 

зони особистісного оцінювання для носіїв МС.  

 

2.3.  Семіометричний аналіз  ціннісних смислів молодіжного сленгу 

Продовжуючи ціннісну інтерпретацію сленгової лексики у межах 

постмодерного дискурсу, залучимо елементи семіометричного аналізу, 

скерованого на виокремлення і пояснення ціннісних структур, найчастіше 

представлених у площинах художнього твору. Термін «семіометрія», 

сформульований у соціолінгвістиці, позначає інтегральне вимірювання стану 

соціального світу на основі бази даних про досліджуваних у певний час, на 

певній території й у певній групі / суспільстві [111, с. 41]. Метою цього 

різновиду семантичного аналізу аксіологічно зорієнтованої лінгвістики є 

виявлення ціннісних параметрів певного смислового простору в його 

конкретній авторизаціі, локалізації в часі та просторі, а також установлення 

певного «глибинного рівня» ментальних процесів особистості, що гіпотетично 

сягає процесів її мовленнєво-мисленнєвої діяльності та являє собою рівень 

певного типу оцінної (в результаті – ціннісної) модалізації суб’єкта 
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висловлення [111], оскільки глибинний рівень «людини у мові та суспільстві» є 

рівнем її аксіології» [173]. 

Семіометричний аналіз сьогодні набирає обертів (див. праці Л. Вікулової, 

О. Кулагіної, Є. Серебренникової, С. Хахалової та ін.), оскільки уможливлює 

отримання уявлення про глибинні рівні ціннісних пріоритетів у їхній проекції 

на етнокультурну специфіку. Є. Серебренникова, підкреслюючи ціннісний 

стрижень семіометрії, зауважує: «Життєвий світ людини, її «тотальний 

горизонт», окреслений очікуваннями й інтенціями, «налаштовується» 

когнітивно / оцінними параметрами і зводиться до рівня ціннісних орієтирів і 

цінностей особистості та суспільства, що об’єктивується в структуруванні 

оцінного ставлення у висловлюванні» [173, с. 7]. 

В цілому семіометричний аналіз у межах системно-мовної (а не 

феноменологічної) скерованості передбачає виявлення ціннісних домінант, у 

нашому випадку репрезентованих зафіксованою сленговою лексикою, та 

відповідну класифікацію ціннісних пріоритетів носіїв сленгу, у нашому 

випадку – молоді. Як зауважують фундатори цього методу, семіометрія може 

розглядатися як один із способів лінгвістичного моніторингу функціонування 

мови в її аксіологічному вимірі [111, с. 48], оскільки полягає в здійсненні 

послідовних процедур і «передбачає виокремлення дослідницької операції 

оцінного вибору у лінгвосеміозисі на основі операційних понять «метрії», 

«виміру», «міри» [173, с. 8-10], де перше поняття – метрія – співвідносне з 

виявленням значущості (атрактивності – привабливості) певного поняття для 

окремої особистості чи представників певного лінгвосоціуму (насамперед 

залучаються кількісні параметри);  

друге поняття виміру пердбачає опис т. зв. глибини, широти та висоти, 

де глибина передбачає встановлення мотивувальної основи слова-поняття у 

певній мові, визначення його сенсового джерела та значущості; ширина 

пов’язана з установленням етимологічного (діахронічного) портрета слова та 

зіставленням його із сучасним станом поняття – виміром його дистрибуції та 

значеннєвого варіювання (динаміка смислового обсягу у процесах 
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комунікативної експансії). Вважаємо релевантним уналежнення до цього 

параметра синонімічно-антонімічних репрезентантів нашого предмета 

дослідження, оскільки їхня наявність є обов’язковою ознакою лексико-

стилістичної парадигми сленгізмів та ілюструє розширення їхньої сенсової 

амплітуди) [41, с. 23-24]. Висота передбачає встановлення ступеня 

узагальнення в процесах категоризації, якого набуло поняття протягом свого 

функціонування, його співвідносність із певними фундаментальними 

цінностями певного соціуму, «абсолютною атрактивністю» (за 

Є. Серебренниковою), що можемо співвіднести з етнонаціональною 

маркованістю на лексичному та фраземному рівнях;  

останній компонент семіометрії – міра – передбачає вимірювання 

(порівняння) зафіксованих оцінних параметрів, міри атрактивності 

аналізованих понять, що в цілому дає змогу відмежувати сукупність даних, що 

підлягають аналізу; уточнити критерії вимірювання; застосувати до всіх даних 

не лише шкалу оцінювання, а й встановити «глибинний рівень» ціннісної 

природи [111, с. 41]. Таким чином, міра глибинного рівня передбачає 

виокремлення суб’єктивно значущого сегмента світу, встановлення його 

атрактивності (привабливості): чи входить аналізоване поняття в когінтивний 

фонд співрозмовників; чи має високу евристичність і перформативність – 

привертання раціональної уваги; прагматичну й естетичну цінність (краса, 

унікальність, корисність); виразову й людичну форми репрезентації 

(експресивність, ігровий характер); персоналізованість; прив’язку до себе та до 

інших людей; включеність в акт висловлювання та ін. [174], що, у свою чергу, 

передбачає встановлення його функційної (насамперед – впливової) активності. 

У нашому матеріалі ми частково застосовуємо процедури метричної 

кваліфікації (фіксування атрактивності (кількість) аналізованого поняття), 

виміру у векторах висоти (ступеня узагальнення, ціннісної актуальності, 

етнонаціональної маркованості), ширини (значеннєвого варіювання, 

синоніміко-антонімічної представленості), а також міри атрактивності 
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(вагомості, актуальності, впливового потенціалу) аналізованого фактичного 

матеріалу – молодіжного сленгу. 

Вчені розрізняють такі основні принципи аксіологічного лінгвістичного 

аналізу методом семіометрії [111, с. 41]:  

1. Принцип аксіологічного дискурсу / тексту: будь-який дискурс є не 

тільки певним способом вираження змісту дискурсивного концепту, який 

утворює текст, а й розглядається як аксіологічно навантажений. У нашій роботі 

як аксіологічно навантажений досліджується постмодерний художній дискурс, 

оригінальність якого визначається максимальною презентацією ціннісних 

пріоритетів молодіжної аудиторії.  

2. Принцип явно чи не явно декларованого ціннісного ставлення. В цьому 

плані ми зосереджуємося на ролі молодіжного сленгу у вираженні певного 

ціннісного ставлення. Як правило, таке ставлення засобами сленгової лексики 

виражається безпосередньо, не залишаючи сумнівів в оцінній кваліфікації 

суб’єктом іншої особи, явища, процесу: Не переживайте, народ! То ж 

звичайнісінькі сільські бики. Ми ше змусимо їх …гм-м … як то кажуть у 

народі, забашляти нам і вам бабки [317, с. 57], де, наприклад, номінація 

сільські бики – це «невисокого розумового рівня, але агресивна, самовпевнена 

людина» [301, с. 58]. Проте фіксуємо і наявність дифузної, неявної оцінки: 

Наступного ранку з важкого бодуна цей тип пішов до церкви ... [316, с. 217], де 

лексема «тип» виражає певну недовіру до людини, про яку йдеться, бо у 

молодіжному колективі часто так називають невідомого чоловіка або людину з 

іншої компанії (пор. і нейтральне тлумачення «Тип – Чоловік, хлопець» [301, с. 

289]). 

3. Принцип текстової (дискурсивної) аксіологічної референції. Певний 

цільнооформлений твір (вербальний, паравербальний або візуально-

вербальний) виокремлюється як достатній простір для визначення 

(вимірювання) в ньому актуалізованого оцінного сенсу. У нашому випадку 

«достатнім простором» є прозові твори сучасних письменників-
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постмодерністів, де ми добираємо й аналізуємо сленгів фактичний матеріал як 

маркер аксіологічної референції.  

4. Принцип герменевтичності у виведенні значущих смислів. 

Передбачається аналіз даних цілісного смислоутворення, що у нашому випадку 

співвідноситься з установленням конкретного контекстуального значення 

сленгізму чи його семантичного діапазону.  

5. Принцип достатньої репрезентативності при виборі з певної сукупності 

джерел такого, що визначається значимістю й авторитетністю для даного 

хронотопу. У нашому випадку репрезентативна вага постмодерного дискурсу 

як джерела вивчення МС доведена оглядом праць відповідних дослідників, які 

відзначили насиченість цього дискурсу сленгізмами як практично його 

обов’язковими компонентами. 

6. Принцип фрактальності. Матеріал, отриманий в одному зрізі-вимірі, 

складає одну базу фактичного матеріалу, який входить у наступну, загальнішу 

базу. Вимірювання контексту реалізації певного ціннісного ставлення може 

бути спрямованим, наприклад, на встановлення походження «ціннісного 

поняття», пояснення його «внутрішньої форми», на зіставлення за 

хронологічним чи загальнонаціональним вектором семантичної динаміки або 

стан отриманих семантічних даних із попередніх контекстуальних вимірювань.  

Отже, зазначені принципи семіометричного аналізу відповідають об’єкту 

та предмету нашого дослідження, що увиразнює наукову релевантність 

залучення цього аналізу до рекострукції фактичного матеріалу дисертаційної 

праці. 

         

2.4. Семіометрія фраземної кваліфікації ціннісних смислів 

молодіжного сленгу 

Відзначимо, що у межах семіометрії розрізняють три етапи аналізу: 

перший скеровано на ціннісну кваліфікацію ідіоматичних складників 

текстового простору; другий передбачає аналіз оцінного потенціалу власне 

лексичних одиниць; третій зорієнтовано на ідентифікацію прихованої оцінки в 
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тексті-джерелі, репрезентованої стилістичними засобами [111]. У роботі 

зосереджуємося на першому та другому етапах у їхній проекції на сленгові 

одиниці, а також на семіометричній кваліфікації МС в авторському ідіолекті 

І. Карпи як найепатажнішої представниці українського постмодерну. Третій 

етап співвідносимо з установленням сугестійних потенцій МС як найвищим 

рівнем мовної виражальної активності, оскільки власне стилістичний опис 

сленгізмів уже презентовано в українському мовознавстві [54] і він не входив 

до завдань нашого дослідження. 

Перший етап методу семіометрії орієнтований на аналіз ідіоматики 

окремих виразів, які конвенційно належать до засобів номінації оцінного 

ставлення, оцінки й утворюють аксіологічне лексико-семантичне поле. В 

аксіологічному ракурсі такий аналіз дає змогу розкрити «потаємний сенс слів», 

їхнє «внутрішнє світло» [111]. В цьому випадку важливим виявляється як 

власне класифікаційний аналіз оцінної номінації, так і з’ясування її динамічної 

специфіки у певних контекстуальних умовах, тобто висвітлення природності 

(релевантності) та перспективності функціонування таких фразем в 

аналізованому дискурсі постмодерної прози.  

Пікреслимо думку І. Білої, яка зазначає, що мовна реальність 

постмодерної літератури отримує принципово нове і широке значення у 

порівнянні з традиційним розумінням художньої літератури та може 

оцінюватися як цілісна система, де її ознаками виступає навмисний примітивізм 

і разом із тим – звернення до культурних кодів [15, с. 458-459]. За О. Маленко, 

до таких характерних маркерів щонайперше належить уживання в 

унормованому текстовому просторі позанормативних суржикових, жаргонних, 

сленгових одиниць, а також інвективної та й обсценної лексики, що взагалі є 

неприродним для українського художнього тексту як певного естетичного 

концепту. При цьому зазначений шар лексики виконує максимально 

употужнену роль [115, с. 84-85].   

Дуже часто такий спектр позанормативної лексики стає елементом 

фраземного шару МС, уяскравлюючи загальний фон твору. О. Селіванова 
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зазначає, що фразеологізм є «своєрідною етнокультурною рефлексією мовця в 

комунікативній ситуації, адже він свідомо або підсвідомо співвідносить власне 

емоційно-оцінне ставлення та ціннісну орієнтацію зі змістом знака, а образний 

зміст звороту з еталонами та стереотипами культурно-національного 

світобачення й розуміння світу» [171, с. 12].  

Цікавим у цьому плані є дослідження І. Колтуцької, яка, проаналізувавши 

ідіоматику молодіжного сленгу на матеріалі соціолінгвістичного анкетування, 

виокремила найбільші тематичні групи фразеологічних одиниць (ФО): ФО зі 

значенням стану / тривалої діяльності; ФО, які виражають оцінку (переважно 

гостро негативну); ФО зі значенням дії, вчинку тощо [89, с. 151]. 

На сленгові фразеологізми звертає увагу й А. Шумейкіна, яка зазначає: 

«Нерідко використання сленгу здійснюється з метою іронічної, емоційно-

експресивної чи жартівливої характеристики (оцінки) предмета або явища, 

зокрема це стосується молодіжних фразеологізмів. Наприклад: байдикувати – 

фігньою страждати; без зайвих питань – без базару, все буде без “бе”; 

безкоштовно, задарма – на халяву, на шару і таке інше» [254], що,  до речі, 

ілюструє синонімічний характер сленгових фразеологізмів (СФ). 

С. Мартос теж зазначає, що для молодіжного сленгу характерне активне 

використання фразеологізмів, головним чином, емоційно-забарвлених, 

стилістично знижених, але можна спостерігати і створення нових. Наприклад, 

на позначення людини невеликого росту зафіксовано такі сленгові 

фразеологізми: метр у стрибку, метр із кепкою у стрибку, метр двадцять у 

шляпі, переносний телеграфний стовп; на позначення людини з повільною 

реакцією – плуг восьмикорпусний (дев’ятикорпусний), туподохідний робот, 

пливучий по хвилях, гальмо стоянкове (перебудови); на позначення 

інтелектуально обмеженої людини – даун на всю голову, повний аут [117, с. 42] 

та ін. Використання трансформованих ФО у постмодерній прозі фіксує й 

І. Дегтярьова, наголошуючи на активності сленгового фраземного шару в 

цілому [54]. На матеріалі німецької мови вивчає ФС М. Гавриш [38]. 
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Отже, зауважимо, що фразеологізм, чи ж фразему (див. праці 

Ж. Краснобаєвої-Чорної [101]), ми витлумачуємо відповідно до дефініції 

В. Ужченка й Д. Ужченка як «... відтворюване, цілісне за значенням, стійке за 

складом і структурою словосполучення. В інтегрованому змісті фразеологізмів 

слова-компоненти втрачають буквальну семантику і позначають інші культурні 

коди – характеристичний, поведінковий, духовний, моральний» [215, с. 7]) та 

постають «стійким, повністю або частково семантично перетвореним ... 

складним знаком» [128, с. 14], якому імманентно притаманні «експресивність, 

образність, оцінність, функційно-стильова значущість» [101, с. 386]. Структуру 

фраземи, услід за Т. Шиппаном, визначаємо як «стійку єдність, що складається 

більше, ніж з одного слова» [275, с. 47]. 

Методом суцільної вибірки ми виокремили в текстах постмодерного 

художнього дискурсу сленгові ідіоми, які доволі часто вживаються і за 

допомогою яких можна спроектувати аксіологічні орієнтири сучасної молоді, 

оскільки оцінний сегмент фраземного значення «розкриває ціннісне 

відношення мовця до позначуваного, і це відношення також опосередковано 

культурним знанням: воно співвідноситься і з системою цінностей, яка склалася 

в культурі, і з раціональними, щоденно-побутовими настановами соціуму, 

вираженими в стереотипах поведінки та соціальних кліше» [146, с. 6-7]. 

Додамо, що  в цьому плані ми підтримуємо думку Л. Мельник, за якою 

«твердження про те, що «вторинність», «додатковість» конотативних елементів 

у семантичній структурі ФО повинне бути замінене тезою про конотацію як 

провідний компонент» [129, с. 16], оскільки оцінка є стрижневою ознакою 

переважної більшості фразем, виступає як їхня фундаментальна характеристика 

та в цілому «презентує конотативний макрокомпонент і водночас нерозривно 

пов’язана з денотативно-сигніфікативним змістом» [101, с. 386]. 

Для аксіологічного аналізу методом семіометріїї потрібно класифікувати 

відібраний фактичний матеріал, 1) об’єднавши його у відповідні лексико-

семантичні групи та 2) визначивши полюс ціннісної маркованості. В цих же 

межах активуємо елементи семіометричного аналізу, а саме: здійснюємо 
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метричну кваліфікацію (фіксування атрактивності (кількість) аналізованого 

поняття) та вимір ширини (значеннєвого варіювання, синоніміко-антонімічної 

представленості, етимологія) й висоти (ступеня узагальнення, ціннісної 

актуальності, етнонаціональної маркованості як фраземного відбиття 

«характерологічних рис народного менталітету» [207, с. 237]) аналізованих ФО. 

Міру атрактивності аналізованого матеріалу (вагомості, актуальності, 

впливового потенціалу) встановлюємо в третьому розділі роботи з огляду на 

розширення меж сугестивної кваліфікації за рахунок залучення елементів 

Мілтон-модельної ідентифікації молодіжного сленгу.  

Власне оцінність у структурі ФО, на думку А. Яхіної, «являє собою таку 

мовну категорію, яка певною мірою зумовлена позамовними чинниками: 

логічна категорія оцінки, соціальна оцінка, деонтична картина світу, ціннісні 

орієнтації суспільства, національно-культурні особливості» [259, с. 6]. Полюс 

ціннісної маркованості визначаємо, спираючись на праці Ж. Краснобаєвої-

Чорної, яка розробила оцінну шкалу для фраземіки, виокремивши 

1) позитивнооцінні фраземи; 2) негативнооцінні фраземи; 

3) нейтральнооцінні та 4) фраземи із дифузною оцінкою (уточнимо, що в 

такому випадку йдеться про амбівалентні ФО, які можуть змінювати оцінний 

вектор залежно від контексту – хто каже, про кого каже та ін.) [100]. У цьому 

плані Р. Кісь слушно зауважив, що в структурах дискурсів ті ж самі артефакти 

можуть мати смислову інакшість [80, с. 295].  

Семіометричну кваліфікацію СФ відповідно здійснюємо за чотирма 

рівнями виявленої оцінки і розподіляємо весь фактичний матеріал на 

позитивно-, негативно-, нейтральнооцінні та СФ із дифузною оцінністю, де у 

межах кожної групи виокремлюємо актуальні ЛСГ актуального лексико-

семантичного поля «Людина» як стрижневого у сленгових номінаціях 

української постмодерної прози.  

1. Позитивнооцінні СФ не дуже актуальні у площині постмодерних 

творів (30 %) і найчастіше зосереджуються у низці відповідних ЛСГ лексико-

семантичного поля «Людина» (де переважно активуються конкретнооцінні СФ, 
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які «здебільшого фіксують якісні ознаки людини, виражають її ставлення до 

різних типів цінностей, інших людей» [101, с. 125]).   

У цих межах розрізняємо фіксацію емоційних, фізіологічних / фізичних 

та інтелектуальних станів / діяльностей особистості. 

А) Емоційні стани. Відомо, що емоції як такі розподіляють на примітивні 

(переживання на базі задоволення чи незадоволення фізичних потреб) та вищі 

(задоволення духовних потреб); позитивні (результат задоволення потреб) і 

негативні (результат незадоволення потреб); стенічні (активують 

життєдіяльність людини) й астенічні (пригнічують життєдіяльність людини). 

Серед елементарних емоцій як змісту особистісних переживань представники 

гештальт-терапії виокремлюють 5 основних: злість, смуток, радість, страх і 

задоволення [74].  

Серед емоційних станів як форми особистісних переживань 

виокремлюють 3 основні: настрої (позитивний / негативний), афекти (сюди 

уналежнюють і стреси та фрустрації (озлобленість, досада, апатія) та 

пристрасті, що можуть бути пов’язані із задоволенням матеріальних і 

духовних потреб. Об’єктом пристрасті можуть бути різного роду речі, 

предмети, явища, люди, якими особистість прагне володіти за будь-яку ціну 

[18].  

У межах нашого фактичного матеріалу в цій підгрупі зосереджуємося на 

фіксації СФ, які ілюструють переважно примітивні позитивні емоції (радість, 

задоволення) стенічного характеру, пов’язані із задоволенням певних потреб. 

Емоційні стани в цій підгрупі виявляються насамперед у фразеологізації 

позитивних настроїв і пристрастей.  

Найчастотнішими виступають відповідні СФ, пов’язані із задоволенням 

від «активного» відпочинку: … не дав відірватись по повній [322, с. 420]; Тоді 

я давав собі з ними джазу [311, с. 39]; ... але все одно було ураганно [311, с. 59]; 

Від усього цього дому буття робилося дедалі драйвовіше [311, с. 19]; О, кажу – 

дивіться. – Круто [323, с. 25]. Зустрічі з друзями, необхідність спілкування з 

представниками «свого кола» мають вагоме значення в житті молоді, що 
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доводять і сленгові ідіоми, демонструючи позитивну аксіоматику з 

максимальною експресивністю [195].  

Б) Фізіологічні й фізичні стани, у межах яких найчастіше оцінюються 

стани, пов’язані з наслідками / процесами вживання алкогольних напоїв чи 

наркотичних препаратів, що отримує позитивну оцінку мовця, або ж із 

загальними комфортними станами організму: ... тільки-но прийму вітаміни, як 

одразу починаю говорити про восьминогів [323, с. 35]; Як я розумію, він тоді 

вколовся або щось таке прийняв на душу населення [311, с. 73]; Вони з 

батьком саме встигли джаґнути по гранчаку за мої ратні успіхи і тепер 

випитували [311, с. 155]; … Павло Антонович устиг прийняти на грудь не 

менше трьохсот грамів [311, с. 220] – в останніх трьох прикладах позитивація 

відбувається завдяки гумористичному фону СФ, оскільки доволі часто при 

змалюванні повсякденного життя молоді СФ зі значенням стану сп’яніння, 

процесу випивання посідають вагоме місце та вживаються без негативної 

конотації, нейтрально, а іноді – навіть із позитивною оцінкою, якщо йдеться 

про себе чи близького друга / подругу. 

 В) Інтелектуальні стани, у межах яких актуалізується оцінка явищ, подій 

або мисленнєвих ресурсів своїх чи інших осіб: Не розуміємо ми, я кажу – все 

путьом … [323, с. 113]; Раз ми виступали разом із Сарою і Ред-Топ Бойз …То 

було шось [317, с. 146];  … Хімік був сам винен, на всі сто [311, с. 74];  В 

дитинстві – ясен пень [330, с. 281]; Ну і, ясна паприка, хвилин за десять-

п’ятнадцять, коли було вже пізно ... [330, с. 68].  

У межах цієї ж групи містяться СФ позитивної оцінки не стільки 

інтелектуальних потенцій власних (у переважній більшості) чи іншої особи, 

скільки її кмітливості, підступності, вивертливості тощо: Прохавав тєму [330, 

с. 264]; Ах, як я їх зробив, – говорить преподобний Джонсон-і-Джонсон чуваку 

з адміністрації [323, с. 35]; ... набираючи триочкові просто на порожньому 

місці, говорив, що має місцеве коріння, але загалом ... [323, с. 8]; не пальцем 

роблені [312, с. 234]; пробив, звідки ноги ростуть [312, с. 302]. Позитивне 

оцінювання таких особистісних характеристик засвідчує відповідні ціннісні 
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пріоритети носіїв МС у постмодерній прозі, де насамперед цінується не власне 

інтелект, а вміння перехитрити, обдурити іншу людину. Найчастіше 

позитивнооцінні СФ стосуються автостереотипізації. 

2. Негативнооцінні СФ посідають перше місце в постмодерній прозі 

(58%), де за аналогією до позитивнооцінних СФ розрізняємо емоційні, 

фізіологічні і фізичні та інтелектуальні стани / діяльності особистості. Додамо, 

що такі СФ у переважній більшості мають інгерентну конотацію, яка 

відрізняється від адгерентної низкою параметрів: «перша – загальномовна, 

позаконтекстна, друга – контекстно-ситуативна, формується контекстом; 

2) елемент фразеологічного значення – елемент контекстно збагаченого 

значення ФО; 3) стереотипна – базується на стереотипі, але ситуативна; 

4) кореспондує з мовним досвідом носіїв певної етнокультури – відтворює не 

колективне, а індивідуально-авторське бачення світу (ситуації); 5) частково 

закріплена загальномовними словниками – закріплена (експлікована) 

словниками мови письменників; 6) стверджена узусом, стійка – одномоментна, 

хитка. Під адгерентною конотацією ми розуміємо комплекс актуалізованих 

спеціально організованими контекстами семантико-експресивних, емоційно-

оцінних, функціонально-стильових та фонових сем ФО» [129, с. 7]. 

А) Емоційні стани. У межах нашого фактичного матеріалу в цій підгрупі 

зосереджуємося на фіксації СФ, які ілюструють переважно примітивні 

негативні емоції (переважно злість, рідко – смуток, страх практично не 

фіксуємо) астенічного характеру, які пов’язані із незадоволенням певних 

потреб. Емоційні стани в цій підгрупі виявляються насамперед у 

фразеологізації негативних настроїв та афектів.  

Найчастіше фіксуємо описи депресивних станів або ж станів 

розгубленості: … важко жерти, коли шалено дорога тобі людина душить 

мрачняки просто в аеропорту і не хоче їхати до тебе додому [330, с. 23]; … у 

всьому відставав і стабільно ганяв депресняки [311, с. 203]; .... люди собі так само 

продовжували чухати дупу й нічого не робили ...  [330, с. 151]; Ну шо за нахуй такий 

[328, с. 272].  
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У цій же підгрупі пощирена СФ на позначення абсолютної байдужості, 

ігнорування носіями МС інших осіб, подій, що увиразнює їхню еґоцентричну 

орієнтованість та загальну комунікативну негативацію: ... робіть собі що 

хочете, бо я болт забив на сновидіння … [317, с. 138]; … на крайняк – ангелом, 

що в умовах розпаду капіталу – однофігственно [323, с. 107]; ... але насправді 

вдавав, що йому це все по цимбалах … [311, с. 302]; ... що все по хую: бабки – 

по хую, система планування – по хую … [323, с. 107]; Я вирішив удавати, що 

все позаду, і мене це вже не гребе, забути [311, с. 192]. Відзначимо загальну 

активність СФ на позначення таких емоційних станів:  Щось він в ігнор нас 

поставив [328, с. 207]; з образою номер один зовсім не погоджуюся: більшість 

моїх друзів і в буй йому не вперлися ... [328, с. 223]; Мені казали, шо ти маєш 

силу, але той, кого ти хочеш випустити, на тебе ложив … [317, с. 137]. 

Максимально активно задіюється в оцінній фраземній номінації інвективно-

обсценна лексика для ілюстрації, як правило, незацікавленого, пасивного 

ставлення до зовнішніх подій/проблем/осіб. 

У цих межах виокремлюємо номінації афективних станів як 

найекспресивнішого вияву емоційного стану особистості, що навіть може 

спровакувати порушення її (особистості) психічного здоров’я (припускаємо, що 

ці стани є наслідком «активного відпочинку», зафіксованого у попередніх 

позитивнооцінних СФ): І якщо хтось спитає, із чого то я таке вигадала, 

покажу справку, що з котушок з’їхала … [330, с. 287]; ... може цілими днями 

впиватися розповідями про те, як йому зривало черепицю: і на даху крапав, і 

на Сонце втикав ...  [316, с. 33]; При цьому зувидів щось таке, від чого йому 

зірвало шифер із цвяхами й кроквами [316, с. 117]; Уже досить тривалий час 

вона дуже чітко відчувала, як повільно зсовується шифер  [317, с. 177]; У неї 

просто їхав дах – під ногами під ногами розбігалася підлога [316, с. 26]; 

... зірвало дах і вона застосувала омон з вівчарками [311, с. 296] – звернімо 

увагу на широчезний синонімічний спектр опису таких емоційних станів, що 

свідчить про високий рівень їхньої атрактивності. Така ж яскрава синоніміка 

притаманна і вигуковим маркерам вираження негативних емоцій (як правило, 
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незадоволення, обурення): І взагалі, якого біса … то всьо … та вся комедія? 

[317, с. 136]; Чорт, якого дідька вічно це біле сухе?! [311, с. 333]; Вас дивує, 

якого це рожна мода отак собі бере і переступає цілу неньку Україну одним 

махом? [328, с. 13]; Якого хріна я тут плачу?! [329, с. 209]; Чому, для чого. 

… якого хуя ти мені це прислав? [328, с. 247] тощо. 

Б) Фізіологічні й фізичні стани . Зауважимо, що в цій ЛСГ найчастіше 

йдеться про стани алкогольного чи наркотичного сп’яніння й актуалізується, як 

правило, сема інтенсифікації ознаки, яка може мати різновекторну оцінність 

(див. відповідні позитивнооцінні СФ). Часто такі ідіоми вводяться в текст із 

негативною оцінкою (див. і реалізацію іншого вектора у відповідних 

позитивнооцінних СФ), що в такому випадку чітко ідентифікує або соціальну 

належність відповідного персонажа – його маргінальність, низький 

інтелектуальний рівень, або наслідок його емоційного, морального стану 

(реакція на форс-мажорні події в житті, стрес, надмір уживання алкоголю та 

ін.). Наприклад: … п’яний в дрезину чи навіть у драбадан … [311, с. 45]; Коли 

йому попустило, Банзай спакував речі, обнявся з Корбою, взяв обкуреного в 

дупу Доща під пахву і поїхав … [317, с. 127];  ... на сцені з’являється богомільна, 

проте п’яна в дим алкоголічка …  [316, с. 259].  

Також у межах цієї групи оцінюється зовнішність, як правило, іншої 

особи і майже завжди – в негативі: Він же здоровий, як бугай! [319, с. 123].  

Фізичні стани найчастіше фразеологізуються у номінаціях агресивного 

фізичного контакту і мають високий рівень представленості (пор. із 

предикатною маркованістю сленгізмів у цілому – розділ ІІІ): ... аби надерти 

задниці всім мудакам, котрі не відповідають високим господнім 

стандартам … [321, с. 78]; дати по голові тому, хто увіпхав на їхню 

фармацевтичну вотчину ролик про добрих лісових бобрів [321, с. 104]; 

... і порішити з пациками, себто натовкти їм гризла [317, с. 49].  

Інтелектуальні стани, у межах яких оцінюється мисленнєва спроможність 

власна чи іншої людини, нормативність поведінки в соціумі або номінується 

знегативована оцінка певної ситуації / проблеми: На музику я трохи ходила 
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тоді ж, коли й на танці, дупля не ріжучи в усіх тих сольфеджіо … [328, с. 52]; 

… щоби оточуючі нічорта не вдуплили [328, с. 79]; Єдина людина, що могла би 

хоч щось пояснити – Соня – тупо від неї морозилася [330, с. 43]; Я ж тебе 

вроді попередив – не дрочи мені мозґи  [317, с. 136], … і наші боси,  щоби не 

парити мізки ні собі, ні команді … [321, с. 122].  

В цих межах на особливу увагу заслуговує оцінка мовленнєвої діяльності 

людини: Ти за базаром слідкуй, – каже чувак, – який я мінтові свій? [323, 

с. 66], де ФС «слідкувати за базаром» інкорпоровано у молодіжний сленг з арго; 

Не гони біса  [316, с. 269];  А базар все одно треба фільтрувати. Тут тобі не 

Київ [312, с. 88], що ілюструє цілковиту негативну оцінку цих СФ та водночас 

важливість мовлення як маркера певної замкненості, відмежованості носіїв МС 

від інших, «чужих».  

Виокремлюємо і власне негативну оцінку іншої особи за її соціальними, 

моральними, віковими ознаками: … ось так просто не пропустила в метро 

якась падла тилова. Погодьтесь? (ну в цьому місці вони просто пообкладали 

одне одного, але хай буде так) … [323, с. 7]; … а то зовсім оборзєла, сучка 

привокзальна ... [323, с. 33]; Раптом старому пердунові пану Юрцеві спаде на 

гадку перевірити, чи, бува, не курить його доня на дачі у того шмаркача [319, 

с. 140]; ... що ми тобі зробили, що ти нас так безпантово кинув …  [323, с. 11-

12].  

У межах емоційної суб’єктивної кваліфікації певних життєвих ситуацій 

найчастіше спостерігаємо наскрізний негативізм: Із приходом тих 

протиприродних нашому світові Сил наступить повна труба [319, с. 114]; 

Коротше, повний відстій [328, с. 53]; … це тотальне безправ’я, цілком 

засрана ситуація [311, с. 178]; … спонієлиха розуміла: діло труба [328, с. 86]; 

... бізнес середньої руки така стрьомна штука, що лише один невірний крок – і 

вже маєш паяльник в задниці … [323, с. 44]; В офісі не працюватиму. Людям з 

такою самодисципліною як у мене, офіс – то зайвий менінгіт [313, с. 203]. До 

цієї ж підгрупи уналежнюємо й метафоричні описи загрозливих ситуацій, 

пов’язаних із потенційним фізичним насиллям, небезпекою: ... поступово 
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починає брати за яйця ... [320, с. 36]; … спробуй взяти за яйця прикрі 

обставини, а там, якщо все вдасться – на тебе обов’язково  чекатиме джек-

пот … [323, с. 54]; ... в якій мене вперше ловить за яйця проминання часу [311, 

с. 258]; або ж навіть вищий рівень негативної оцінки: Поки не розумієш, що це 

ж насправді пизда прийшла [330, с. 213]. Це дає змогу казати про те, що 

сленговій фраземній номінації найчастіше підлягають негативно забарвлені 

елементи життєвого простору.  

Зауважимо, що цей різновид (інтелектуальні стани) найменше 

представлений, оскільки, радше від усього, інтелектуально-емоційна рефлексія 

не є характерною для представників такої субкультури, де у більшості випадків 

усе вирішується за формулою «або ..., або ...», не припускаючи наявності вагань 

чи неоднозначних рішень.  

3. СФ із дифузною оцінністю перебувають на периферії сленгових 

номінацій (10 %). До цих СФ уналежнюємо, наприклад, такі: Чи тепер, може, 

твою Дарцю? Вона ж тоже ще та штучка … [317, с. 138]; обкрутила – 

чхнути не встиг [314, с. 35], оскільки такі СФ можуть ілюструвати і захват від 

хитрощів, підступності іншої людини, і водночас подавати її негативну 

характеристику. Така ж розшарованість оцінки визначає і вживання СФ на 

позначення економічних відносин (гроші, грошові стосунки), де суб’єкт-

об’єктна ідентифікація і буде визначати вектор оцінки: … будете нам всім 

«башлять бабкі» і таке інше [317, с. 58]; … відмивали бабло, котре проходило 

через наші рахунки [322, с. 11]; … бабки просадили, тож тепер не знають, 

куди їм краще поїхати … [323, с. 50]. У межах цієї ЛСГ чітко простежується 

тенденція до концентрації на матеріальному сегменті людського буття, що 

увиразнює прагматичні цінності молоді і має у переважній більшості дифузну 

амбівалентну оцінність, яка може змінюватися залежно від контексту. Крім 

того, до цієї підгрупи уналежнюємо і низку вигукових ФС, оцінність яких 

варіює від позитиву до негативу у певному контексті чи ситуативному 

обрамленні: ні хуя собі [311, с. 224]; Хуй там знайдуть, – не погоджувався 

інший … [321, с. 277];  – І що – втекла? / – Хуй там, – задоволено відповів Коча 
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[322, с. 153];  –  Хріна з два ми його приріжемо. Він же здоровий, як бугай! 

[319, с. 123] та ін.  

4. Нейтральнооцінні СФ практично не фіксуються у сленгових 

номінаціях (2%) (напр., Типу того [328, с. 206]), що ще раз доводить наскрізну 

оцінність СФ як їхню фундаментальну ознаку. 

Отже, здійснений аналіз оцінних СФ дає підстави зафіксувати їхню 

антропоцентричну природу і пріоритет негативної оцінки (58%), зосередженої 

на описі емоційних станів та відповідних характеристиках інших осіб, що 

доводить еґоцентризм сленгових фраземних номінацій. Фізична і фізіологічна 

фраземна оцінка також знегативована і зосереджена на описі переважно 

агресивних фізіологічних контактів. Інтелектуальна оцінка у межах СФ, як 

правило, номінує негативні риси інших осіб та негативні ситуативні фактори. 

Позитивнооцінні СФ посідають друге місце (30%) і концентруються на 

емоційній автостереотипній ідентифікації. У межах фізіологічної й фізичної 

кваліфікації акцентуються гедоністичні мотиви. Інтелектуальна оцінка СФ 

визначається не стільки оцінкою власне мисленнєвих потенцій іншої особи, 

скільки її можливістю порушити усталені в соціумі норми, проігнорувати їх, що 

яскраво ілюструють синонімічні ряди СФ з активним інвективно-обсценним 

компонентом. Дифузна оцінність притаманна деяким ЛСГ з чітким 

домінуванням емоційних моделей, оцінка яких може варіювати залежно від 

контексту. Нейтральна оцінка СФ практично не фіксується. 

Найвища атрактивність притаманна СФ негативної оцінки 

фізіологічних / фізичних та емоційних характеристик особистості, у моделях 

яких наявна інвективна (обсценна) лексика, що ілюструє загальну стилістику 

СФ. Проте маємо відзначити і певну креативність сленгової фраземіки, яка 

активно виявляється у творенні оказіональних моделей і значеннєвому 

варіюванні СФ. 

Семіометричний аналіз, окрім вищенаведеної кваліфікації фактичного 

матеріалу, у межах вимірювальної операції передбачає встановлення обсягів 

значеннєвого варіювання аналізованих моделей, виражених насамперед у 



122 

синонімічно-антонімічному вимірі як маркері їхнього лексико-семантичного  

потенціалу, що відповідно ілюструє параметр ширини сенсової реалізації. 

В цьому аспекті найширше представлений синонімічний шар 

аналізованих сленгових фразем (див. і попередні приклади). Зафіксовано 

відповідні групи, які стосуються: 1) виявів певних фізіологічних та фізичних 

станів, часто пов’язаних з алкогольним чи наркотичним сп’янінням: п’яний в 

дрезину (у драбадан, до дупи, в сраку, в дрезину, в дим), до дупи п’яний; 

прийняти на душу населення (на грудь), джаґнути по гранчаку та ін.; 

2) номінацій афективних станів: з котушок з’їхати, зривати черепицю (шифер, 

дах), зсовується шифер, душить мрачняки, ганяти депресняки, болт забити, 

якого дідька (хріна, хєра, хуя, рожна, біса, чорта) та ін.; 3) характеристик 

певних ситуацій: негативних – повна (діло) труба, жесть, повний відстій,  

засрана ситуація, мати паяльник в задниці, зловити (взяти) за яйця та 

позитивних – без базару, все буде без “бе”; ясен пень (паприка); 

4) характеристик мовленнєвої поведінки: слідкувати (фільтрувати) за базаром, 

гнати біса (пурґу, порожняка), палити контору, дрочити мозги, не гони біса та 

ін. Усі зафіксовані синонімічні ряди мають антропоморфну орієнтацію і 

переважно виявляють негативну оцінність. Прикметно, що більшість таких СФ 

має варіативну структуру, у межах якої може варіюватися один компонент, 

пор.: ... може цілими днями впиватися розповідями про те, як йому зривало 

черепицю: і на даху крапав, і на Сонце втикав ... [316, с. 33]; При цьому зувидів 

щось таке, від чого йому зірвало шифер із цвяхами й кроквами  [316, с. 117]; 

… зірвало дах і вона застосувала омон з вівчарками  [311, с. 296]; Така хєрня, 

то зразу й не поймеш, шо то таке: павук, осьминог чи якийсь дракон, хрін 

просциш [319, с. 110]; І хєр просциш, коли ця мудь скінчицьця [316, с. 281]; 

… п’яний в дрезину чи навіть у драбадан … [311, с. 45]; … від спирту його й 

розвезло, вже до обіду був він у зюзю п’яний … [322, с. 197]; … додому в сраку 

п’яна … [328, с. 67]; ... на сцені з’являється богомільна, проте п’яна в дим 

алкоголічка … [316, с. 259];  Як я розумію, він тоді вколовся або щось таке 

прийняв на душу населення [311, с. 73]; … Павло Антонович устиг прийняти 
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на грудь не менше трьохсот грамів  [311, с. 220]; ... в якій мене вперше ловить 

за яйця проминання часу [311, с. 258]; … спробуй взяти за яйця прикрі 

обставини, а там, якщо все вдасться – на тебе обов’язково  чекатиме джек-

пот … [323, с. 54]; ... поступово починає брати за яйця ... [320, с. 36]; Із 

приходом тих протиприродних нашому світові Сил наступить повна труба 

[319, с. 114]; Коротше, повний відстій  [328, с. 53]; Єдина людина, що могла би 

хоч щось пояснити – Соня – тупо від неї морозилася [330, с. 43]; 

… вилежувалися на ліжку, тупо втикаючи в телевізор [329, с. 93]; … чо цей 

урод так тупо на нас витріщився? Ще й морда вся в прищах … [328, с. 58]; І 

ти мені тупо не казав?! – не чула його Редька [330, с. 254] тощо.  

Антонімія значно менше представлена у межах сленгової лексики (див. 

[99] про сленгову антонімію) і стосується переважно характеристик інших осіб 

за інтелектуальними та власне комунікативними ознаками: прохавати тєму, 

круто роздуплитися – дупля не ріжучи, нічорта не вдуплити; парити мізки – 

не парити мізки, що в цілому засвідчує інтенсивну (не екстенсивну) 

номінаційну скерованість МС, його імманентну емоційність. У цьому аспекті 

переважно фіксуємо комплементарну антонімію, рідше – контрадикторну та 

векторну. 

Етимологічний аналіз сленгових фразем концентрується у фокусі 

автентичних / запозичених фраземних моделей і дає підстави казати про 

перевагу російськомовних фразем переважно в їхній українськомовній 

адаптації або ж навмисній фонетичній відтворюваності (пор.: … але ж то для 

них не по понятіям [330, с. 44]; … ті всі історійки про Закриваючих і 

Відкриваючих – повний брєд ... [317, с. 142]; Тут я обриваю листування і 

переходжу вже до останнього листа ... Який вражає дійсно не по-дитячому 

[333, с. 67]; типу не при ділах … [328, с. 75]; А базар все одно треба 

фільтрувати. Тут тобі не Київ [312, с. 88]; ... бабки просаджував у першому 

кооперативному гриль-барі ... [320, с. 56], а з іншого боку – про наявність 

невеликої представленості власне українських ФО (по цимбалах, дупля не 

ріжучи, натовкти гризла, чухати дупу) переважно діалектного чи фольклорного 
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походження, що теж ілюструє  параметри ширини семіометричної кваліфікації: … але 

насправді вдавав, що йому це все по цимбалах … [311, с. 302]; На музику я 

трохи ходила тоді ж, коли й на танці, дупля не ріжучи в усіх тих 

сольфеджіо … [328, с. 52]; ... себто натовкти їм гризла. Але де ж тих ржісів 

узяти? На базарі їх не купиш, вдома на агар-агарі не виростеш [317, с. 49]; 

... люди собі так само продовжували чухати дупу й нічого не робили ... [330, с. 151] та ін. 

Отже, відзначимо, що у межах першого етапу нашого аналізу, 

проведеного на базі класичних методів (компонентний аналіз, який дав змогу 

сформувати ЛСГ сленгових фразем; контекстуально-інтепретаційний, що 

прислужився у визначенні текстового значення СФ) із залученням методу 

семіометрії, можемо зробити такі висновки: 

1) сленгові фраземи є активним складником молодіжного вокабуляру; 

2) проаналізовані СФ дали змогу систематизувати їх у межах лексико-

семантичного поля «Людина» в амплітуді низки актуальних ЛСГ на позначення 

її емоційних, фізіологічних, фізичних та інтелектуальних станів; 

3) у цих межах найактивніше представлено фізіологічні, фізичні й 

емоційні стани людини, переважно пов’язані з позанормативною, асоціальною 

поведінкою. На периферії – СФ на позначення інтелектуальних станів 

особистості. Оцінність зафіксованих СФ визначається безперечним 

пріоритетом знегативованої оцінки переважно у межах опису емоційних і 

фізіологічних / фізичних станів; 

4) у межах позитивної оцінки СФ виявляють насамперед автостереотипні 

характеристики та номінують стани задоволення, пов’язані з «активним» 

відпочинком (також часто у неконвенційному стандарті). Дифузна оцінність 

представлена переважно вигуковими конструкціями, які варіюють залежно від 

контексту і часто містять табуйовану лексику. Нейтральнооцінні СФ практично 

не фіксуються;  

5) вимірювальна кваліфікація сленгових фразем у межах семіометричного 

аналізу засвідчує значеннєві варіації МС на рівні синонімії з пріоритетом 

зниженої оцінки майже до рівня обсценної у номінуванні особистісних 
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характеристик; периферійність антонімічних моделей, серед яких домінують 

контрадикторні, що дає підстави казати про надмірну полярність семантики 

МС, відсутність нюансування більшості понять та інтенсивний (не 

екстенсивний) шлях розвитку цього лексичного шару. Етимологічний аналіз як 

елемент параметра ширини семантичної представленості СФ фіксує  перевагу 

російськомовних фразем у їхній українськомовній адаптації та незначну 

кількість власне українських СФ. Це, у свою чергу, ілюструє доволі низький 

рівень етномаркованості СФ у межах вектору висоти. Також фіксуємо вищий 

рівень атрактивності, притаманний моделям опису емоційних і фізичних 

станів / емоцій персонажів та репрезентований у зниженому стилістичному 

регістрі інвективно-обсценних складників. 

 

2.5. Семіометрія лексемної кваліфікації ціннісних смислів 

молодіжного сленгу 

Другий етап аналізу методом семіометрії зорієнтовано на тексти – 

джерела (у нашій роботі – тексти української постмодерної прози), у яких у 

явній чи імлікованій формі виражено власне оцінне судження, або 

смислоутворення інтенційно, тематично (марковано оцінною лексикою) й 

аргументативно (логічно й імпліцитно) побудоване як оцінне [111, с. 46], тобто 

передбачається аналіз оцінювального потенціалу власне лексемних сленгізмів 

як складників оцінних висловлювань через їх розподіл на відповідні ЛСГ та 

визначення вектору оцінки. Крім того, в цих межах залучаємо процедурні 

складники семіометрії, за якими подаємо узагальнену метричну кваліфікацію 

(фіксування атрактивності (кількість) аналізованого поняття), вимір у векторах 

ширини (значеннєвого варіювання, синоніміко-антонімічної представленості, 

етимологічних характеристик), висоти (ступеня узагальнення, ціннісної 

актуальності, етнонаціональної маркованості). Міру атрактивності 

аналізованого матеріалу (вагомості, актуальності, впливового потенціалу) 

встановлюємо в третьому розділі роботи з огляду на розширення меж 



126 

сугестивної кваліфікації за рахунок залучення елементів Мілтон-модельної 

кваліфікації молодіжного сленгу. 

З огляду на значно об’ємнішу представленість власне сленгової лексики у 

постмодерних текстах її кваліфікацію здійснюємо через виокремлення 

актуальних ЛСГ та подальше узагальнення їх оцінних пріоритетів.  

Найактуальнішим лексико-семантичним полем фактичного матеріалу 

нашого дослідження беззаперечно є ЛСП «Людина» у низці його відповідних 

ЛСГ, детально проаналізованих у підрозділі 2.2. У межах цього етапу 

виокремлюємо решту відповідних характеристик та деякі інші ЛСГ.  

1) ЛСГ «Емоційні, фізіологічні / фізичні та інтелектуальні стани людини». 

Позитивнооцінні сленгізми: 

Емоційні стани: кайф, кайфувати, клас, кльово, офігенно, ржака, лахати 

(сміятися), ржати: Це ж ніякого кайфу нема, якщо ходити з тими 

бульдозерами інтернаціональними! [329, с. 117]; … ми з тобою зараз спимо і 

бачимо один і той же сон. Класно, правда? [317, с. 139] та ін. 

Фізіологічні / фізичні стани:  Коли мені хотілося піти позажигати … 

[328, с. 73]; … давайте, чуваки, відтягніться, хулі там, богослови, не 

зупиняйтеся, в жодному разі … [321, с. 65] та ін. Сюди ж уналежнюємо і 

номінації сексуального життя особистості, які переважно мають позитивовану 

оцінність, але дуже агресивну і примітивну, оскільки в цьому середовищі саме 

цей аспект життя особистості вважається головним і визначальним у її 

загальній оцінці: виграти, трахати / трахнути, відтрахати (здійснити 

статевий акт): Він трахнув нашу шкільну прибиральницю [320, с. 91] та ін. 

Інтелектуальні стани (оцінка особи, ситуації та ін.): офігенний, кльовий; 

дружбан, друган, туса, тусня, тусня, тусуватися, автер-паті; в’їхати, 

врубитися, прохавати (зрозуміти): – легше було б просто сісти й 

роздуплитися в правилах читання [328, с. 24]; Ірка відразу допетрала, що тут 

до чого [328, с. 16]; Інколи Дік просікав твій злочинний задум піти … [328, 

с. 75] та ін. 

Негативнооцінні сленгізми: 
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Емоційні стани: депресняк, облом, пересрати (зіпсувати задоволення), 

усцятись (перелякатися), забити; закумарювати, кумарити, задовбати 

(набридати), соплі: Але тут він явно усцявся, наче задрипаний початківець 

[311, с. 369]; Мені не вистачає у ваших діях цинізму, всі ці соплі, які 

розмазують по щоках борці з режимом … [321, с. 82]; … і справді буде 

задовбувати всіх … [328, с. 231] та ін.  

Фізіологічні / фізичні стани та дії: галя (галюцінації), вгашений, 

обковбашений, алканавт,  пиздити (бити),  бебехнути (вдарити), апґрейдити 

(шукати), ковбасить, накрило: … потім до зали завалило двоє незле вставлених 

типів … [311, с. 274]; По двадцяти хвилинах такого ненав’язливого відеоряду 

один закумарений чувак, не витягуючи рук з кишень, копає бляшанку з-під 

«Коки» сильніше, і та відлітає убік [316, с. 101] та ін. 

Інтелектуальні стани: оцінка особи, ситуації та ін.: гаплик, тапки, качелі, 

западляна; безпантовий, лажовий, прибацаний, хріновий, галімий, довбаний, без 

руля; наїбати, залупити, розвести (обдурити); відмазатися (відкупитися): Тут 

годилося б чекати від лісових бобрів якої-небудь западляни, підступу ... [321, 

с. 103], і в цих межах – мовленнєва діяльність: базарити,  пиздіти 

(розмовляти): Вам усім пізда, поц. Я тобі базарю [319, с. 164]; Ні, це не мій 

декан, так що я йому зателефоную. – Не пизди багато, – говорять вони [323, 

с. 62] та ін. Характерно, що більшість негативнооцінних лексем обсценного 

характеру є багатозначними, проте з постійною негативною оцінкою, пор. 

попередній приклад у значенні не брехати: А не пиздиш? [330, с. 222] тощо. 

Сленгізми з дифузною оцінністю переважно стосуються вираження 

певних емоційних станів, які можуть контекстуально варіювати від позитиву до 

негативу: блін, бля (як евфемізми), бляха-муха, чувак: Нда. Зашибісь. – Редька 

збиралась плюнути вниз … [330, с. 210]; Бля… Нам всім погано [329, с. 52]; 

Блін, сам собі не вірю … [323, с. 30]; То ж, блін, не гашиш [317, с. 83] або ж 

навіть … їбать яка у нас природа! [321, с. 132] та ін. 
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Нейтральнооцінні сленгізми у межах цієї ЛСГ практично не фіксуються, 

маємо поодинокі приклади, які стосуються деяких фізичних характеристик 

особи: Зачіска. ... з затяганим хайєром ... [320, с. 172] та ін. 

2) ЛСГ «Національні характеристики людини» (див. і підрозділ 2.2.). 

Л. Ставицька зауважує, що «комплекс національної меншовартості», 

закорінений в українську ментальність, спричинив те, що в українській 

жаргонізованій мові відсутні оригінальні іронічно-жартівливі номінації 

стосовно інших народів, найближчих сусідів, приміром, що є звичайним для 

міжкультурної комунікації [183, с. 116]. Особливості етнічної номінації 

розглядає й О. Коробкова [94]. Більшість таких номінацій має зверхній, 

принизливий характер: Хоча також дико дивно, як це тутешні моралісти не 

допускають, а зациклені на політкоректності америкоси схавали [327, с. 18]; 

… і почав того копати ногами, викрикувати: Будеш бля, знати, сраний ніґер, 

як насміхатися з чужого горя, будеш знати, сраний виблядок! [317, с. 146]; 

… підлючий італьяшка Леоло П’яцці  [317, с. 147]; Доки цей мудила 

американський ходив на обід, кімната була відчинена … [323, с. 146]; 

Припускаю, що я видався їм мудаком-чехом, котрий усе одно не в’їде в їхні 

розмови [311, с. 361]; На хача схожий … [330, с. 153]; та узагальнена 

характеристика: … вмикають його у своїх тачках винятково для дебілуватих 

іноземців [311, с. 414]; ... кричала на офіцика схожа на бритого Достоєвського 

кацапка [328, с. 284]. В цих межах, проте, відзначимо повне неприйняття 

фашизму як антилюдської політики: … головне, щоби вони добре виглядали на 

сцені, ну, там жодних євреїв, жодних монголів, у жодному разі щоби не чорні, 

коротше, справжній фашистський ублюдок [323, с. 29]; Коля, блядь! Вимкни 

цих фашистів! [322, с. 74].  

3) ЛСГ «Матеріальні відносини» частіше реалізують позитивну оцінку: 

бабки, бабло, баблоси, бабулі (гроші), баки, бакси (долари): … ситуація пахла 

незліченним баблом … [311, с. 390]; Майже штука баксів! Це ж такому чму, 

як я, вистачить і на квиток! [330, с. 24] та ін. 
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4) ЛСГ «Побут»: ася (комп’ютер), руль, мерс (автомобіль), байда, бебехи 

(побутові речі). Як правило, такі сленгізми номінують певні побутові речі і 

радше вживаються для економії мовних засобів, маючи нейтральну оцінку: 

Після недовгого, але цікавого спілкування по асі той хлопчик ... [333, с. 6]; … чи 

скачують піратську версію з і-нету – й на тобі! Але-оп, Фіфі! Ви попали! [327, 

с. 74]; … закінчується й робочий час цього магазу [328, с. 191] та ін. 

5) ЛСГ «Харчові продукти та напої» з огляду на естетичні пріоритети 

носіїв постмодерного МС переважно має позитивну оцінність: хавка (їжа), 

точити (їсти), бухалово, бухло, (алкоголь), сем (самогон), балуватися, 

банячити, бахнути (вживати алкоголь): Роман ходив із ним в обов’язкову сауну 

і на обов’язкові бухаловки [328, с. 143]; Раз на місяць приїжджає мама з 

грошима й хавчиком, який ми з Гладким Хіппі й Дзвінкою з’їдаємо за три дні 

[319, с. 6] та ін.  

Отже, найпоширенішою базою сленгової номінації знов-таки виступає 

антропоцентрична характеристика – емоційні, фізіологічні / фізичні й 

інтелектуальні стани, переживані особистістю, де пріоритет надається 

іменуванню негативних емоційних станів та негативній інтелектуальній оцінці 

подій, ситуацій та інших осіб (76 %). Позитивна оцінність (16 %) переважно 

характеризує сленгізми опису характерних фізіологічних станів. Дифузна 

оцінка (5 %) зосереджується на вираженні емоційних станів, найчастіше це 

вигукові лексеми, які уможливлюють і позитивну, і негативну номінацію. 

Нейтральнооцінні сленгізми (3 %) номінують побутовий сектор і є найменш 

представленими. Таким чином, фіксуємо максимальну сконцентрованість МС у 

царині антропних характеристик. Інші сленгізми використовуються для 

номінації лише певних сегментів буття носіїв МС (їжа, напої (переважно 

алкогольні), деякі елементи побуту), що визначає максималізовану 

егоцентричність МС, представленого у постмодерній прозі. 

Залучаючи елементи семіометричного аналізу, здійснюємо аналіз МС 

постмодерної прози в аспекті рівня її синоніміко-антонімічної представленості, 
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що ілюструватиме обсяг семантичної амплітуди фактичного матеріалу та 

надасть змогу визначити у подальшому ступінь її атрактивності. 

Найчисленніше в постмодерному тексті представлені синонімічні ряди 

МС [196], що відзначає і Т. Кондратюк [301, с. 3]. У сучасному українському 

студентському жаргоні фіксують такі синонімічні ряди: торба – гаплик – хана – 

труба – глина – слива – ландиш (кінець, крах чогось); герла – матильда – клава 

– тьолка – тітка (дівчина) тощо [122]. Сучасні письменники вводять у тексти 

творів елементи молодіжного сленгу зі стилістичною метою. На основі 

сленгової синонімії будуються такі стилістичні фігури, як ампліфікація, 

градація, плеоназм та ін., увиразнюючи образний, експресивний складник твору 

[54].  

В сучасному художньому дискурсі репрезентовано ціннісні домінанти 

молодіжного сленгу в експресивних синонімічних рядах, розподілених нами на 

певні ЛСГ. Відомо, що існує низка різноманітних класифікацій сленгових 

одиниць. Так, О. Огуй та С. Маринчина виокремлюють такі групи МС: 

1) привітання, 2) відносини / коло друзів, 3) вислови здивування й захоплення, 

4) дівчата / жінки, 5) хлопці / чоловіки, 6) сексуальне життя, 7) неформальні 

групи 8) наркотики [144]. О. Поздняков класифікує МС на 13 ЛСГ: 1) особи, 

2) оцінки, 3) дозвілля, 4) навчання, фізичної й розумової діяльності, 

5) спілкування, 6) заборонені речі, 7) частини тіла, 8) фізичний і психічний 

стан, 9) сексуальні контакти, 10) конфлікт, 11) фізіологічні функції, 12) одяг і 

гігієна, 13) побут та ін. [154]. Наявність доволі великої кількості класифікацій 

МС істотно залежить від специфіки аналізованого дискурсу, в межах якого 

відбувається наукова кваліфікація. З огляду на оригінальність джерельної бази 

нашої дисертаційної роботи – українського постмодерного дискурсу та 

особливості предмета дослідження – сленгових синонімів як маркерів 

семантичного варіювання, вважаємо релевантними такі ЛСГ сленгових 

синонімів, виокремлені у межах ЛСП «Людина»:  

1) ЛСГ «Фізична характеристика особи (стани алкогольного 

/ наркотичного сп’яніння, інші фізичні стани)»; 2) ЛСГ «Характеристика 
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емоційних станів людини»; 3) ЛСГ «Характеристика інтелектуальних станів 

людини»; 4) ЛСГ «Характеристика осіб чоловічої статі»; 5) ЛСГ 

«Характеристика осіб жіночої статі»; 6) ЛСГ «Діяльнісні характеристики 

особи»; 7) ЛСГ «Безреферентні оцінні лексеми» та 8) ЛСГ «Побут, дозвілля», 

представлене номінаціями а) загальної характеристики явищ, подій; б) грошей і 

грошових відносин. 

           

1. Фізична характеристика особи (стани алкогольного / наркотичного 

сп’яніння; соматичні вияви). 

Для увиразнення і точної передачі змісту висловлювання автор може 

змішувати синонімічні сленгізми з нормативними лексемами. Такий 

стилістичний прийом надає вислову певного емоційного навантаження: 

Врешті-решт стара пердуниха представилася: спочила, здохла, відкинула 

лещата, померла, пішла до Бозі гайтю, врізала дуба, простягла ноги – 

називайте це, як вам завгодно [319, с. 10]. Л. Ставицька говорить, що дієвий прийом 

актуалізації синонімів дає про себе знати й у тих випадках, коли дискурс демонструє пошук 

потрібного слова або взаємовідбиття реплік через нанизування синонімів [183, с. 268].  

Проте найпоширенішою ЛСГ сленгових синонімів є номени на 

позначення алкогольного / наркотичного сп’яніння та процесу його 

вживання. Молодіжний сленг твориться у побутовому спілкуванні для 

позначення понять, які мають вагоме значення в певному молодіжному 

колективі – це зовнішність, навчання, відпочинок, дозвілля, розваги. 

Відпочинок часто супроводжується вживанням алкогольних напоїв, на 

позначення цього процесу нами зафіксовані такі синоніми до «вживати 

алкоголь»: квасити, бухати, глушити, вдавити, хильнути, бахнути, вмазати, 

накачатися тощо: Ну, він і бере відразу два літри. Сидить і квасить [323, 

с. 22]; … бо інші на таку дурню не витрачаються і сумно бухають вдома … 

[330, с. 202]; ... завжди сидять сонні проститутки і печально глушать водяру 

[320, с. 116]; – Ну, почекай, вдавить він пузир, вдавить другий  [323, с. 22];  

Добре, що я вже перед тим встигла хильнути парочку маргарит … [328, 



132 

с. 160]; – Ну шо, тоьлкі, бахнемо? – ні, не водку розливаю … [328, с. 173]; – Це 

спирт. – О, – тільки й відказує Карбюратор. – Вмажемо? – питаюсь я і йду до 

тьотки за касою [323, с. 219]; Коли мені було 14 і в мене були свої види на 

життя, я вперше накачався алкоголем  [320, с. 140]; Як я розумію, він тоді 

вколовся або щось таке прийняв на душу населення  [311, с. 73]; Павло 

Антонович устиг прийняти на грудь не менше трьохсот грамів  [311, с. 220]; 

... п’яний в дрезину чи навіть у драбадан … [311, с. 45]. У плані вимірювальної 

семіометричної кваліфікції можемо казати про абсолютну атрактивність цієї 

ЛСГ (рівень ширини). 

О. Кондратюк у статті «Молодіжний сленг як мовне явище» зазначає, що 

дієслова на позначення вживання алкогольних напоїв бухати, квасити, киряти 

прийшли у молодіжне мовлення з кримінального жаргону, але цей 

синонімічний ряд доповнився одиницями, що виникли внаслідок власної 

мовотворчорсті підлітків: наложкатись, нажертись, банячити, вгаситися, 

влупити, дрінчити. В таких новотворах відчувається розмовна експресія, іронія 

та іншомовний вплив (слово «дрінчити» очевидно виникло на основі 

англійського «drink» – пити) [93]. Багато створено молодіжних синонімів і на 

позначення людини у стані алкогольного / наркотичного сп’яніння: вгашений, 

обковбашений, обдовбаний, врізаний тощо: – Коротше, я бачу вона вгашена, ну, 

теж починаю роздягатись. А я ж не знав, що вони вже зранку. Вони там, 

значить, спочатку наковтались якоїсь гадості, а потім водярою залили, 

уявляєте? Суки п’яні [323, с. 21]; ... це ніби така всесвітня солідарність всіх 

обковбашених придурків … [323, с. 29]; ... два нещасні обдовбані створіння … 

[323, с. 143]; ... він часто повертався добряче врізаним … [311, с. 377]; 

... додому в сраку п’яна … [328, с. 67]; ... на сцені з’являється богомільна, 

проте п’яна в дим алкоголічка … [316, с. 259]. 

Молодіжний сленг активно запозичує лексеми і з жаргону наркоманів: Я моментально 

зрозумів значення слова плющити. Мене плющило й в’ючило, грицало й  пекало, щурило, 

пазурило, цвиркало, сутанило наскрізь ковдрами в зірочку, аж підтиналися коліна. Мене 

розчавлювало між небом і землею щось таке сильне, про існування чого раніше я  ніколи не 
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здогадувалася [316, с. 224]. Автор застосовує стилістичний прийом ампліфікації для точного 

опису стану наркотичного сп’яніння. За допомогою довгого синонімічного ряду точно 

передається психічний і фізичний стан персонажа. Цікаво, що інколи сленгізми 

супроводжуються контактно або дистантно розташованими твірними базами, 

пор.: в’ючити → в’юк, ґєдзяти → ґєдз тощо для полегшення декодування 

«неприлученими» до молодіжного сленгу реципієнтами наявного словотвірного 

значення і  взагалі семантики деривата. Пор. також: причандалити → 

причандали, малімонити → малімон: – А  скільки часу в’ючить? – озвалася 

вона (Терезка – М. С.) до Антона, вдосталь надивившись на павука. Антон 

задумався. –  Якшо вперше, то в’юк¹ може затягнутися години десь на дві. 

¹ В’юк – час дії офтальмоделіка від ґєдза до терпуги. Див. також: «ґєдзяти»,  

терпуга (за: А. М. Давихам, неопубл.). Ґєдз – момент шквального западання 

фокусу бачення, наступає відразу по закрапуванні й триває від трьох до 

двадцяти хвилин (за: А. М. Давихам, неопубл.) [316, с. 224]. – ОгоГогоГо!!! 

ЛОГОГОЛОГОМ?!! Але мене малімонить! Я все зрозумів! Як влучно! [316, 

с. 272]; Очі аж горять. У мене перший раз був такий малімон ¹, ніби очі стали 

завбільшки з два сонця. Такі ж розпечені. Малімони (причандали) – 

полісемантична формація, асоціативно близька як із лексемою «глюк» (у 

значенні перцептивної облуди), так із вичерпалим себе в українському ідейному 

полі терміном «ізмєна» в його онтологічному тлумаченні (а саме  циркуляція 

ідей, несподівана експлозія емоцій тощо). Причандали: сутаняться, 

в’ючаться, мотаються; малімони: приходять, скрикують, скапують, 

в’ючать; з малімонів: зіскакують, зісковзують, гепаються (останнє передає 

найвищий ступінь екзистенції, щось типу: впасти в небо, але догори ногами 

і  задом наперед); на причандалах: сканують, ціпеніють, остигають тощо. 

Для описування причандалів епікурейського складу використовують дієслово: 

«мармулядити», «печеніжити». Див. також: «марамулити» ... [316, с. 272]; 

«Ну мене й причандалить!» − подумала Температура. Вона вловлювала 

стільки площини різних значень, скільки тіло наважувалось сприймати [316, 

с. 99].  
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В цих же межах привертають увагу соматичні сленгізми, в семантиці 

яких теж переважає негативна оцінність, проте синонімія увиразнює опис 

зовнішності особи завдяки гумористичній інтерпретації. Для досягнення 

комічного ефекту використовуються лексичні синоніми на позначення частин 

тіла людини, напр., «обличчя»: витяжка, гризло, міна, мордяка, радіо, рило, 

риляк, пика, писок, фейс, фізія тощо: – Заткни рило, – процідив я крізь 

стиснуті зуби ... / – Завали свій риляк, бо зара’ схопиш кулю в лоба [319, с. 165-

166]; – А тепер завали мордяку й не рухайся, –  процідила злісно Дзвінка [319, 

с. 160]; Закрий свою витяжку! [328, с. 198]; ... ні – розхуячить собі писок яким-

небудь станком [323, с. 38]; Дощ на те все залився буйним сміхом їй 

прямісінько у фейс [317, с. 36]; Не криви пику. Все буде чотко [330, с. 259]; – 

Пиздуй звідси, поки не дали в радіо ... [316, с. 73]; ... роздають безкоштовні 

календарики з фізією преподобного … [323, с. 28]; ... себто натовкти їм гризла 

[317, с. 49]; Вічно невдоволена, знаєш, така дещо надута міна [311, с. 407]. 

Відзначимо і трансформацію первинного сенсу, наприклад, у лексемі «мармиза» – має 

негативну оцінку і позначає «неотеса, грубий чоловік» [299]. У молодіжному ж 

сленгу «мармиза» – це «обличчя», але лексема зберегла негативну оцінність: 

... б’єш молодого по борзій мармизі, бо він, шланг, за весь день так і не виправ 

тобі мундир ... [334, с. 50] та ін. 

 

2. Характеристика емоційних станів 

У межах цієї ЛСГ, як правило, номінуються полюсні емоційні стани – від 

максимального позитиву (... одкровення боже накриває його з головою, його 

просто пре під час проповіді ...  [323, с. 29]; ... його [преподобного] просто 

розриває і все тут [323, с. 29]; Композиція справді починає звучати, і нас 

негайно від цього розвозить … [323, с. 153]) до негативних ознак: в напряг, 

впадло, западло, ламати тощо, де чітко відчувається вплив арготичної лексики: 

Собака ідейно не працює, вважає западло, говорить «мені западло працювати 

на них» … [323, с. 39]; ... а самому преподобному, очевидно, просто впадло її 

корегувати, очевидно [323, с. 29]; ... коли вже щось мінять було просто в лом 
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[320, с. 67]; Собаку ламало, але він тримався і ходив на роботу [323, с. 8]; Нам 

його все одно в напряг тягати за собою [323, с. 142]. В цих же межах 

представлено синонімічні ряди на позначення знегативованих станів 

байдужості, пасивної поведінки: забити болт, ложити, не гребе, паралельно, 

пофіг, по цимбалах, похуй тощо: Мені казали, шо ти маєш силу, але той, кого 

ти хочеш випустити, на тебе ложив … [317, с. 137]; ... робіть собі що хочете, 

бо я болт забив на сновидіння … [317, с. 138]; Мені паралельно, сон це чи нє 

[317, с. 173]; Я вирішив удавати, що все позаду, і мене це вже не гребе, забути 

[319, с. 188]. 

 

3. Характеристика інтелектуальних станів 

Увага до рівня розумової діяльності доволі важлива для молодіжної 

аудиторії, що відбилось у розбудованій синоніміці дієслівих лексем із 

значенням «розуміти»: викуповувати, вкидуватися, доперти, допетрати, 

доходити, просікати, прохавати, роздуплятися, сікти тощо: Інколи Дік 

просікав твій злочинний задум піти … [328, с. 75]; … і коли доперла, хто це 

був, наказала неосвіченій доньці бігти назад … [330, с. 195]; Мені здається, ти 

рубаєш фішку ... [327, с. 194]; … добре роздуплялися в географії й політиці 

[329, с. 218]; … – молоток! – похвалила Марла Павела. – Роздуплився 

моментально. Дивно, що я так протупила – зазвичай же брешу професійно 

[329, с. 85]; ... правильно, дружище, ти все вірно січеш … [322, с. 84]; 

Травмований спочатку не зрозумів, але врешті до нього дійшло [322, с. 122]; 

Оркестр підхоплює цю химерну тему, всі раптом прохавують, який кльовий 

чувак цей Малий ... [323, с. 37]; Бо на другий ранок допетрав, що це повна лажа 

[328, с. 277]; Нічим не стримувана жага свободи, вкидуєшся? [316, с. 98]; 

Половина думаючого населення України зразу викуповує, що до чого ...  [316, 

с. 99]. 

 

4.  Характеристика осіб чоловічої статі 
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Широчезною амплітудою представлена у молодіжному сленгу ЛСГ, яка 

містить позначення інтелектуальних, психічних та фізичних характеристик осіб 

чоловічої статі, номінованих винятково негативними лексемами: баклан, ботан, 

гальмо, даун, дебіл, довбень, ідіот, кретин, лопух, лох, олень, предур, шизик, 

шланґ, виблядок, гад, гандон, гівнюк, гомік, громила, їбанат, клерк, мудак, 

мудила, мудозвон, недоносок, охуйок, падла, падлюка, підар, поц, притирок, 

уйобок,  урод, фрик / фрік, чмо тощо: ... але йому ніхто не вірив, бо всі вважали 

шланґом [311, с. 156]; Вони розводили нас, як лохів … [311, с. 167]; ... то 

перший-ліпший предур відразу ж викличе швидку або поліцію [311, с. 418]; 

Микола виявився лопухом, попри пару десятиліть, проведених за кермом на 

далеких перевезеннях, він поводився, ніби цілковитий чайник [311, с. 345]; 

навіть найасоціальніші фріки [311, с. 276]; Тому що ти не просто якийсь 

мудак, котрий змирився із існуючим несправедливим станом речей … [323, 

с. 17]; Ті два уроди наїхали на бідолашну шоковану Надю … [329, с. 92]; 

Зафіксовано і сленгові номінації осіб чоловічої статі з певною позитивною конотацією, коли 

йдеться переважно про іменуванння коханого: Та то я один був чоловіком її життя. 

Меном, котрому вся та її кінематографічна хуйня присвячувалася [327, с. 106]. 

У значенні «чоловік / коханець» уживаються синоніми дяпчик, мачо-мен, мен, 

мучачік, чувак тощо: ... і мене не любив черговий мучачік, я щось подібне нила 

йому в листах [327, с. 91]; Так чувак старався і так припадає мені його тупо й 

поетично відшивати зараз [328, с. 162]; Дяпчик, якому присвячена окрема 

глава [328, с. 153]; … знайшла хахаля … [323, с. 32]; ... як їхні мачо-мени 

безпорадно регочуть … [328, с. 89]. Крім того, позитивно оцінюються і назви 

чоловіків, з якими мовець приятелює. Тут часто як синоніми виступають 

словотвірні варіанти сленгової одиниці: друган, дружбан, дружбак, друзяка 

тощо: показав мені рукою – сідай поруч, друзяко [322, с. 36]; Але якщо тобі мій 

найкращий друган Банзай видався занудою ... [317, с. 36]; ... і вся влада 

перейшла до групи його найвірніших дружбанів [311, с. 328]; ... ніби стали 

найближчими на світі дружбаками [311, с. 261]; ... кльовий чувак, – ліниво 

відказує Ілля ... [329, с. 268]. Синонімічні назви чоловіка з нейтральним 
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значенням не так поширені, як із негативною конотацією: пацик, перець, тип, 

типок, чувак тощо.  

 

5. Характеристика осіб жіночої статі 

Трохи меншою за обсягом є амплітуда сленгізмів на позначення осіб 

жіночої статі з негативною конотацією, семантика якої обіймає коло 

відзоонімної лексики (коза, корова, сука, шавка, кобила, тьолка) через 

негативно оцінну (стерва, пердуха, шалава) до обсценної (блядь, курва, лярва, 

пизда, прошмандовка) тощо: І ... зрадили музику, свою музику, бо ті корови 

слухали винятково всяке гівно … [311, с. 95]; Стільки нового дізнаєшся про себе – 

наприклад, що ти  «стара пердуха», «стерво»,  «перчена коза», «гівно собаче» [331, с. 9]; 

Коли ті кобили з гуртожитку прогнали її, сучки [317, с. 177]; І зрадили музику, 

свою музику, бо ті корови слухали винятково всяке гівно … [311, с. 95]; Нєфіг 

було мені скакати, як козі облізлій, там, внизу, і тут, вище, по снігу! [330, 

с. 221]; Досить вже того, корово, що ти заміж виперлась! [329, с. 58]; 

Сленгові одиниці можуть змінювати оцінне значення залежно від контексту: На 

виїзді з міста стояли дві тьолки, про щось перешіптувались, дивлячись на нас, 

і, здавалося, нікуди їхати не збирались ... [320, с. 44] – ідеться про жінок легкої 

поведінки, відповідно лексична одиниця має негативну оцінку, але у прикладі 

... нормальна тьолка, давай, піди до неї, чого ти боїшся? [320, с. 21] контекст 

указує на позитивну оцінку.  

Проте, якщо в негативних іменуваннях чоловіка переважає елемент  оцінки його 

інтелектуальних здібностей (порядність, розум та ін.), то в негативних іменуваннях жінок 

переважно акцентуються або її сексуальна  розкріпаченість (жінка легкої поведінки), або її 

підступність чи недоліки її зовнішності (як правило, зайва вага). Назв осіб жіночої статі – 

коханих та приятельок практично не зафіксовано. Позитивну оцінку практично не 

зафіксовано. Синонімічні назви жінки з нейтральним значенням не так поширені, 

як із негативною конотацією: краля, тьола, чувіха тощо.  

 

6. Діяльнісні характеристики особи 
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Великим є синонімічній ряд на позначення комунікативної діяльності. Спілкування 

важливе у будь-якому молодіжному колективі, тому різні групи молоді незалежно одна від 

іншої продукують сленгові новотвори з метою виокремитися, відрізнитися. На позначення 

дієслова «говорити» в аналізованому художньому дискурсі наявні такі сленгові синоніми: 

базарити, вантажити, втирати, городити, грузити, гундосити, зливати, каркати, ляпати, 

молоти, пиздякати, пропхенькати, тріпатися, фонити, чесати тощо: Тільки для чого я 

знову про восьминогів тріпався … [323, с. 35]; То всьо Корій, не йди туда, 

чуєш? – пропхенькала вона [317, с. 182]; Ми потринділи про те і се, я показав 

йому кілька фоток з вілли … [311, с. 344]; ... молов усякі несосвітенні 

географічні дурниці ... [311, с. 345]; Я так і знав, що ти зараз ляпнеш, 

дотепнику! [311, с. 313]; ... а хто це ще тут гундосить так по-лемберзькому? 

[311, с. 449]; ... обов’язково розхуячить собі писок яким-небудь станком, 

перестріне тебе на вулиці і давай вантажити нікому не потрібними речами, 

не [323, с. 38]; Шо ти грузиш? – нервується чувак, очевидно Гоша [323, с. 145]. 

Як видно, найчастіше номінується негативна оцінка розмови: легковажність, 

недоцільність та ін., зрідка наявні фіксації особливостей вимови (гундосити). 

Лексичні синоніми на позначення пересування «іти, ходити»: петляти, 

повзти, попензлювати, тинятися, тягатися, фігачити, херачити, чавити тощо: 

... Валера вибрався з кімнати і кудись попензлював … [311, с. 315]; Тобто ні – 

насправді ми повзли їй назустріч … [311, с. 369]; Але поки він петляв 

коридорами …  [311, с. 315]; ... де я тиняюся поміж усіх незліченних принад і 

запахів … [311, с. 339]; ... а  ці довбані 120 км ми вже чавимо сьому годину  [329, с. 259];  

... я з дитинства  тягався по усіх цих палацах ...  [320, с. 152]; «приходити»: Час до часу 

вони завалювали в моє купе, щоб у ньому як слід накуритися [311, с. 361]; ... на 

якому виступить Баланеску-квартет на чолі з самим Баланеску, який теж 

сюди припхався, вірніше, це я сюди припхався … [321, с. 74]; До Ужгорода ми 

долізли разом з темрявою [311, с. 369]; ... публіку неврівноважену, яка виповзає на 

звуки революційних барабанів ... [320, с. 137]; «уходити»: ... що ми з ним мусимо вже 

валити [321, с. 48]; ... й вирішила линяти через балкон [328, с. 94]; … і 

попросили куди-небудь звалити [321, с. 25]. В цих випадках також переважає 
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негативна оцінка пересування як через певні фізичні характеристики особи (йти 

повільно), так і через загальну оцінку результатів такого пересування 

(припхатися, завалитися – тобто прийти без запрошення, без попередньої 

домовленості та ін.). 

Лексичні синоніми на позначення дієслова «зганьбитися» – облажатися, обламатися, 

попуститися тощо:  Добре, попустився капітан – біжимо двадцять разів довкола 

палацу ... [320, с. 106]; ... ти ж був нормальною людиною, не зовсім кінченою і 

не цілком передбачуваною, що ж ти так облажався … [323, с. 63]; Ведучий 

робить паузу, очевидно, думає, чи не запустити йому ще раз степана 

галябарду, гуляти так гуляти, але врешті обламується і говорить далі … [323, 

с. 164]. 

Сленгові синоніми на позначення дієслова «дивитися»: витріщатися, 

втикати, втуплюватися, зирити, пасти тощо: Жруть сємочки і втикають на 

дівчат [319, с. 132]; Він пронизливо зирить за вікно ... [327, с. 110]; Ромчик – 

втуплюється в дівок [328, с. 101]; І це усе не твоє діло. Що витріщився?! [330, с. 150]. 

 

7. Безреферентні оцінні лексеми 

В цих же межах маємо відзначити і велику кількість безреферентних оцінних понять, 

співвідносних, знов-таки, з емоційними станами, серед яких переважають негативно оцінювані 

мовцем: байда, причандали, фігня, хєрня, хріновина, шняга тощо: Навколо стояла купа 

всяких причандалів … [328, с. 24]; Основою такого формування стає окремо 

взяте підприємство, там, завод, фабрика, чи ще якась байда [323, с. 101]; 

... Собака наступає на якусь металеву хріновину і та глухо дзвенить … [323, 

с. 112]; От слухав Дімка про всяку хєрню, і поїхала йому криша [317, с. 123]. 

Часто трапляється в текстах художнього дискурсу лексема хрін та її  

синонімічні варіанти. Цей сленгізм найчастіше виступає в ролі підсилювальної 

частки або вставного слова: – Як його хоч звали – твого декана? – А хєр його 

знає [323, с. 167]; Чорт, якого дідька вічно це біле сухе?! [311, с. 333]; А от 

скажи-но мені, будь-ласка, о наймудріший серед просвітлених, якого хріна ти 

ще тут? [316, с. 149]; Дискотека – гівно, якого хера в суботу «Плотіна» не 
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працює? [329, с. 45]; … якого хуя ти мені це прислав? [328, с. 247]; Вас дивує, 

якого це рожна мода отак собі бере і переступає цілу неньку Україну одним 

махом? [328, с. 13]; Та якого це біса мене зараз потягнуло … [328, с. 118]; 

… котрий якоїсь сраки, як ти кажеш, змилив і забажав собі переляку 

матеріальної вигоди … [330, с. 263]. Як правило, ці лексеми у більшості 

випадків мають негативну оцінність. 

Отже, у межах цієї групи фіксуєм найвищий рівень атрактивності 

(синонімічної представленості) в ЛСГ «Фізичні стани людини» (рівень 

ширини), що віддзеркалює ціннісні пріоритети носіїв МС у постмодерній прозі. 

 

8. ЛСГ «Побут, дозвілля» представлена 

а) загальною характеристикою явищ, подій. У цій підгрупі теж 

переважає негативна оцінність, напр., фіксуємо великий шар сленгових 

синонімів зі значенням «поганий»: галімий, грьобаний, дебільний, занюханий, 

засраний, зашуганий, йобнутий, йоханий, лажовий, пиздуватий, прибацаний, стрьомний, 

траханий, чмошний, чортів, фіговий тощо: ... винищена чумою і  фіговим комунальним 

господарством ... [320, с. 125]; ... безбарвним ступором нашого чмошного безчасся 

[321, с. 118]; чортів траханий порошок … [321, с. 183]. Лексеми цього 

синонімічного ряду виражають негативне ставлення мовця до будь-якого поняття, 

явища, особи, що має відповідне конотативне забарвлення. Також виокремлюємо і сленгові 

назви неприємних ситуацій: гаплик, западляна, запара, капець, лажа, лайно, непруха, срань, 

хана, холера  тощо: ... якось так трапилось, що в кожного своя запара, свої 

проблеми … [323, с. 73]; Завтра похорон. А його ніде немає. Уявляєш? – Да, – 

говорить Маруся, – лажа [323, с. 139]; В Нью-Йорку це просто гаплик, при 

цьому вони активні … [311, с. 85]; І тим, хто до нього не підготувався, будуть 

тапки. Галя їм настане. Не моя сестра, а справжня галя – гаплик іншим 

словом [315, с. 127]. В цьому прикладі «галя» означає смерть, кінець. Проте 

частіше ця сленгова одиниця в молодіжному сленгу означає «галюцинація» 

[301, с. 93]. 
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Позитивна характеристика явищ представлена не так ємно, як попередня, 

напр., зі значенням «чудовий, гарний»: жирний (контекстуальний синонім), 

класний, кльовий, козирний, крутий, крутезний, мегакрутий, наворочений, 

найбомбовіший, прикольний, путній: – Це ж якраз козирна погода ... [322, 

с. 256]; На звороті листівки нічого путнього не було [330, с. 32]; Квартира з 

канарейками й готовим до обвалу балконом, з трамваєм під вікнами і – як 

мріялося її хазяїну пердуну-кагебешнику-в-рейтузах – сімома додатковими 

баксами за кожного, хто лишиться у нас переночувати. Жирний варіант [328, 

с. 90]. Позитивне самопочуття, веселий настрій позначаються такими 

синонімами: вставляти, по приколу, ураганно тощо: ... мабуть, їм просто було 

по приколу впоратися із таким монстром … [323, с. 75]; ... ми тоді так і не 

дочекались, але все одно було ураганно [311, с. 59]; – Ну, все одно – сім’я. Такі 

речі, знаєш, вони насправді вставляють [311, с. 79]; 

б) номінаціями грошей та грошових відносин. Як зазначалося вище, 

назви грошових одиниць є важливими у сленгових номінаціях: бабки, бабло, 

баблоси, бакси, рубаси: Майже штука баксів! Це ж такому чму, як я, 

вистачить і на квиток! [330, с. 24]; Думаю, бабок у них, все-таки не було [320, 

с. 205]; … ситуація пахла незліченним баблом … [311, с. 390]; ... баблоса в нас 

нема на тебе, вуйку [330, с. 102]; … по три рубаса за сто грам ... [328, с. 152]. 

У межах цієї ж ЛСГ виокремлюються і фраземні сполуки: ... бабки просадили, 

тож тепер не знають, куди їм краще поїхати … [323, с. 50]; Ви що – проїбали 

моє бабло? [322, с. 231]. Молодіжний сленг активно інкорпорує інвективу, 

обсценну лексику, яка виступає практично характеристичною ознакою МС 

постмодерну.  

Отже, молодіжний сленг, представлений у площині постмодерного 

дискурсу, характеризується доволі розвиненою синонімією, яка посилює 

образність, уяскравлює описувані предмети, явища чи персонажі, уточнює 

імліцитні комунікативні інтенції адресанта. Як слушно зауважує Т. Кондратюк, 

сленгізми тут уживаються з метою «оживлення» текстів, використання 

незвичайних, колоритних, образомістких слів, створення агресивного малюнку 
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зображуваного художнього світу [301, с. 24]. Сленгова синоніміка в сучасному 

постмодерному художньому дискурсі зосереджена на реаліях буття людини – 

стосунках з іншими людьми, описі певних станів, матеріальних цінностях, 

розумових здібностях, фізичних особливостях тощо. У яскравій, емоційно 

насиченій синоніміці відбито специфіку всього молодіжного сленгу. Синоніми 

є здебільшого експресивно-оцінними, доволі часто стилістично зниженими. 

Сучасний художній дискурс демонструє відкритість сленгових синонімічних 

рядів, їхнє постійне розширення та поповнення.  

Антонімічні відношення у межах зафіксованої сленгової лексики 

представлені доволі обмежено і переважно торкаються лише деяких ЛСГ, 

насамперед групи «Характеристика осіб чоловічої / жіночої статі» та «Загальна 

характеристика явищ, подій, осіб» (див. про сленгову антонімію і роботи 

К. Котелевець [99], Т. Миколенко [133]). Так, у межах першої групи 

антонімічні пари найчастіше стосуються фізичних характеристик (недоносок, 

урод – мачо, мен, громила; або ж антонімічна до всього спектру негативних 

ознак лексема кльовий, яка може стосуватись і фізичних, і інтелектуальних 

характеристик): … що він абсолютно веселий і класний чувак [311, с. 62]; / 

… чо цей урод та тупо на нас витріщився? Ще й морда вся в прищах … [328, 

с. 58]. У межах другої групи ознаки галімий, грьобаний, занюханий, засраний, 

зашуганий, лажовий, прибацаний, стрьомний, траханий, чмошний, чортів, фіговий тощо 

можуть виступати антонімами до відповідних лексем жирний (у значенні класний), 

класний, кльовий, козирний, крутий, крутезний, мегакрутий, наворочений, 

найбомбовіший, прикольний, путній та ін.: Скільки разів доводилось бачити, 

коли нормальні загалом люди хапались за відверто лажові речі … [323, с. 44 - 

45]; Прикольна ступа, подумав я і пішов назад на шосе. Думаю, бабок у них, 

все-таки не було [320, с. 205] та ін. Так само зафіксовано й антоніми 

контрадикторного плану: … ми йдемо за Гошою і виходимо на безрозмірну 

кухню, нехуйово йому, очевидно, платять … [323, с. 145]; У мене проблеми, 

говорить він, мені хуйово. А, кажу, тоді нічого. Копійка рвонула назустріч 
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обрію ... [320, с. 45]; Вони щось відповіли угорською, ми не розуміли нічого за 

винятком слова хуйово [311, с. 131]; Певно буде все хуйово [329, с. 289] та ін.  

Такий рівень представленості антонімічних сленгізмів, на нашу думку, 

засвідчує, умовно кажучи, інтенсивний, а не екстенсивний вектор розвитку 

сленгової лексики, визначаючи його емоційну, а не раціональну домінанту та 

своєрідний екстремальний характер. Додамо, що в зафіксованому матеріалі 

переважають комплементарні антоніми, семантика яких визначається 

необхідністю антропної та ситуативної емоційної номінації. 

Етимологічний аналіз засвідчує перевагу російськомовних запозичень, 

щоправда, у їхній українськомовній адаптованій формі (у переважній 

більшості) за доволі великої кількості власне українських номінацій (фізичний 

стан – пазурило, цвиркало, розчавлювало, фізична / фізіологічна діяльність – 

тинятися, припхатися, пензлювати, банячити, наминати, характеристика 

особи – друзяко, соматична характеристика – писок) та ін., пор.: ... хтось і далі 

банячив у буфеті ... [320, с. 30]; А ще от знати б, як буддисти з індуїстами 

відмазуються від заповіді про «не вбий», коли мнясо наминають [330, с. 161]; 

... А потім була ще така сцена на вокзалі (бо всі ми якогось хріна 

попензлювали за тими танками на вокзал, ніби щури за щуроловом) [311, 

с. 22]; ... і ми почали добивати драп, навіть друг-Білий, кандидат історичних 

наук, який усі ці дні утримувався і обмежувався самогоном місцевого 

виробництва, тут щось попустився, розслабився, покурив з нами ... [320, 

с. 51]; … як ми тут валяємося – в придорожньому гівні, на рудому щебені, під 

байдужими світилами, двоє фанатів, що попхалися завойовувати … [321, 

с. 128]; До мене замаланювався. А коли мав їхати додому, подарував його мені. 

Казав, що буде завжди любити [317, с. 83]; … перестріне тебе на вулиці і 

давай вантажити нікому не потрібними речами … [323, с. 38] – останній 

приклад демонструє паралельне існування адаптованих і запозичених варіантів 

МС. Проте російськомовний характер більшості сленгізмів підкреслює і 

Т. Друм: «Відповідною базою українського сленгового словника стали 

російські сленгізми, адаптовані україномовними носіями згідно з фонетичними 
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законами нашої мови.» [60, с. 59]. Серед інших запозичень домінують англізми 

на позначення осіб чоловічої статі – мен, соматичних характеристик – фейс 

(пор. укр. писок) та ін. Характерно, що англізмам притаманна у переважній 

більшості випадків позитивна конотація на відміну від наскрізної негативної у 

площині сленгових номінацій. 

Проекуючи цей матеріал на процедури метричної кваліфікації 

(фіксування атрактивності (кількість) аналізованого поняття), виміру у 

векторах висоти (ступеня узагальнення, ціннісної актуальності, 

етнонаціональної маркованості) та ширини (значеннєвого варіювання, 

синоніміко-антонімічної представленості), можемо константувати, що 

найвищий ступінь атрактивності маркує ЛСГ різноманітних характеристик 

особистості та позитивної й негативної кваліфікації її емоційних і фізичних 

станів із перевагою негативної оцінки. Номінація побутових ситуацій, речей та 

ін. відбувається лише на рівні емоційного оцінювання. Решта комунікативного 

простору не потрапляє у поле сленгових номінацій, що увиразнює їхню 

егоцентричну орієнтованість.  

Рівень значеннєвого варіювання переважно виявляється в різноманітних 

характеристиках особи та її станів. В аспекті семіометричної кваліфікації 

можемо казати про розширення семантичної амплітуди таких сленгізмів 

насамперед на рівні синонімізації, їхню увиразнену варіативність та іманентну 

оцінність із перевагою негативного вектора. Антонімічні синоніми 

представлені доволі слабко, що на нашу думку, засвідчує інтенсивний, а не 

екстенсивний вектор розвитку сленгової лексики, визначаючи його емоційну, а 

не раціональну домінанту. Етимологічний аналіз засвідчує перевагу 

російськомовних запозичень (насамперед – на рівні максимально 

знегативованої лексики майже обсценного рівня) за наявності доволі великої 

кількості власне українських сленгізмів. Англійські запозичення вирізняються 

перевагою позитивної оцінності.  

Наведені аспекти яскраво ілюструє творчість І. Карпи як однієї з 

найепатажніших представниць постмодерної літератури (М. Ревакович [163], 
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М. Зайдель [71], Т. Гундорова [51], О. Поліщук [156], Г. Черненко [241]), що 

дає нам підстави ретельно проаналізувати її творчість з огляду на актуальні 

положення семіометричної кваліфікації сленгових одиниць.  

    

2.6. Семіометричний  аналіз  ідіолекту І. Карпи      

Спробуємо здійснити семіометричний аналіз художнього ідіолекту 

І. Карпи в сегменті сленгового складника як оцінного маркера її прози. Мова 

творів Ірени Карпи сповнена молодіжним сленгом. Авторка пише провокативні 

нон-конформістські книжки, не звертаючи уваги на несхвальні відгуки 

критиків. Персонажі її творів – це особлива спільнота молодих людей, яка 

вирізняється ексцентричністю, емоційною вибуховістю та сміливістю. В її 

творах молодь активно використовує всі можливі способи, аби підкреслити 

свою неповторність, незакомплексованість, унікальність та індивідуальність, 

що відбивається насамперед у колі «своїх» – друзів і знайомих, де мовлення 

виступає найяскравішим засобом самоідентифікації. Потрібно зазначити, що 

молоде покоління не цурається використовувати слова з лексикону соціальних 

низів суспільства, а навпаки, дуже активно їх запозичує, створюючи в такий 

спосіб своєрідну «демократизацію» спілкування та виявляючи своє 

неприйняття норм узвичаєного суспільства, тобто молодіжний сленг виступає 

засобом демонстрації своєї «дорослості» та є своєрідною формою протесту.  

На думку Л. Масенко, кожен персонаж реалістичного твору повинен мати 

свою вікову, професійну, соціальну характеристику, яка художньо втілена 

насамперед в особливостях мови: «Органічним елементом сучасного 

художнього тексту може бути слово з будь-якого різновиду усного мовлення – і 

місцевого діалекту, й офіційно-ділового мовлення, і професійного жаргону, і 

сленгу певної соціальної групи. Це те джерело, яке постійно живить прозову 

мову й без повноцінного функціонування якого над нею нависає небезпека 

звуження можливостей художнього відображення реального життя» [210]. 

Дослідниця зауважила, що поки не розвинуться живі розмовні форми 

українського молодіжного мовлення, спроби ввести молодіжний міський 
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жаргон у тканину українськомовного художнього твору здебільшого приречені 

на невдачу, вони полишають у читача відчуття неприродності, бо належать 

іншій живомовній стихії. Вчена переконана в тому, що мова прозового твору, 

якщо він претендує на відтворення усного розмовного мовлення, має 

відповідати тому мовленню, яке побутує в реальному житті. Лише в цьому 

випадку читач сприйматиме твір, попри всю його ексцентричність, 

фантастичність і химерність, як життєвий. Коли ж у романі розмовне народне 

мовлення буяє лексичним і фразеологічним багатством стильових нюансів, а в 

реальному житті це мовлення є переважно лексично збідненим, змішаним із 

російською мовою або ж повністю витісненим нею, то твір неминуче створює 

враження надуманості, бутафорності [210]. Мовлення творів Ірени Карпи є саме 

таким – живим, яскравим, самобутнім, яке побутує в реальному житті молоді, 

допомагаючи читачеві побачити навколишній світ їхніми очима. 

Молодіжний сленг у творах І. Карпи створює світ індивідуальних 

відтінків та естетичних узагальнень, надає тексту експресивного забарвлення, є 

надзвичайно колоритним, вибуховим і непередбачуваним, як і самі його носії. 

Трапляється багато запозичень з англійської мови: ... мій мен сидить за 

столом ... [328, с. 305]; Слухай, сістер, якщо чесно, то мені цей авантюризм 

глибоко сама знаєш де. В мене тут на день таких екшенів випадає, – так само 

з приводу чужого попадалова – що можна десять книжок написати [330, с. 34-

35]; Ой фак! – схопився раптом [330, с. 63]; Ти шо – зовсім вчора блекаут 

хапанула? [330, с. 76]; ... хто проведе дурнявий тюнінґ твоєї сонячної 

колісниці … [330, с. 159]; ... вони виглядали майже фотошопно [330, с. 276]; 

... але тепер точно задумаюсь про згаданий тобою секс-шопний фешн [330, 

с. 311], Щоб, якщо все провалиться, ефектно на ньому повіситися. Екшн 

понад усе [327, с. 19]; Можна врубати щось вері факін світ – наприклад, 

кряхтіння Брітні Спірс ... [327, с. 18]; У нас, так би мовити, фрі лав із повною 

взаємністю [327, с. 71]. Англізми тут містять аксіологічні конотації дотепності, 

сучасності, обізнаності персонажів і виконують характерологічну функцію, 

максимально «осучаснюючи» такі персонажі. Із цього приводу В. Химик 
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зазначає, що така «англізація» сленгового мовлення пояснюється прагненням 

до соціальної обособленості, мовної самоідентифікації, пошуками засобів 

мовної експресії, для яких необхідні не схожі на звичні, яскраві та ефектні 

особливі номінації [229, с. 68]. Звернення до запозичень у субстандарті може 

бути викликане і такими соціокультурними факторами, як статус іноземної 

мови у суспільсьві, соціальна престижність, функційні можливості іншомовної 

лексеми, їхній експресивний потенціал тощо [там само]. Підкреслюючи 

загальну тенденцію використання запозичень насамперед – з англійської мови 

(пор. в інших авторів-постмодерністів: … ніколи не прогиналися під цими факін-

католиками, зрозумів … [323, с. 159]; Особливо коли все о’кей, завтра уроків 

немає … [317, с. 70]), Т. Кузнецова серед причин цього явища відзначає 

бажання молоді наслідувати європейський спосіб життя. Орієнтація на традиції 

та культуру інших народів є запозиченням, що породжує вторинні, похідні, 

клоновані цінності. Дослідниця, проте, зауважує, що сьогодні відбувається 

орієнтація насамперед на зразки західної низькопробної, а не елітної культури. 

Як наслідок – на задній план відступає багато моральних чеснот, зокрема 

відповідальність, чесність, доброта, чуйність, що спричиняє домінування 

цінностей споживацтва і засвідчує регресивну динаміку аксіологічної 

свідомості, рух від постматеріалістичних до матеріалістичних цінностей [106, 

с. 23]. Схожу думку висловлює Р. Кісь, який також указує у своїх роботах на 

негативний вплив різного роду запозичень, що призводить до деморалізації 

сучасної молоді [80].  

У Ірени Карпи сленгізми-запозичення переважно позитивнооцінні, навіть 

тоді, коли називають негативні поняття чи емоції, оскільки на перший план тут 

висувається демонстрація певної соціальної вищості, винятковості. 

 Запозичення з російської мови застосовуються, як правило, для 

негативної характеристики об’єкта оповіді чи ж для стилізації, для створення 

гумористичного ефекту мовлення позитивного персонажа: Була, якщо 

зацитувати того, хто оплачував банкет, і кого звали Валєрчик, «іменна 

жопа ... халодная жопа в валдирях!» У збірне поняття жопи входила низька 
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температура, поривчастий вітер, спання в наметах, одноманітна їжа й не 

дуже балакуча співрозмовниця в особі Редьки [330, с. 397]; Шо нада? – Соня 

була зайнятою і веселою водночас [330, с. 25].  

МС інкорпорує і комп’ютерний сленг, який посідає вагоме місце в житті 

сучасної молоді і набуває все більшого поширення серед його непрофесійних 

носіїв: ... качнув прекрасний фільмець торентом (не в кіно ж тобі ходити?!) 

– от уже й день пройшов. Редька з цього всього хіба що не лишала коментів … 

[330, с. 22]; ... бурмотіла собі під носа Редька, порпаючись у черговому спамі з 

сайтів колишніх однокашників … [330, с. 10]. У мовленні персонажів одиниці 

комп’ютерного сленгу використовуються як художній засіб індивідуалізації. 

Аксіологічна сема сленгових одиниць, пов’язаних із програмним 

забезпеченнням та новітніми технологіями, зазвичай позитивна, автор 

демонструє, так би мовити, просунутість персонажа, його сучасний 

інтелектуальний рівень за допомогою такої лексики. 

Часто в тексті натрапляємо на сленгізми-емотиви, які експресивізують 

емоційний стан мовця, зазвичай у сегменті негативного сприйняття: Який, к 

бісу, голос? Я шо, на планокура схожа? [330, с. 372]; Бляха, з жека якогось 

точно приперлися … [330, с. 22]; От блін. Не охота шось [330, с. 60]. 

Молодіжний сленг містить і шар вульгарної, обсценної лексики, яка у 

просторіччі називається матом. Вітчизняна дослідниця інвективи С. Форманова 

вважає, що це – «вербальна агресія, яка вживається замість фізичної сили, але 

має властивості образи й агресії, що виявляється в мотиві мовленнєвої 

діяльності та конкретній мовленєвій ситуації» [223, с. 25]. Прагматику ж 

інвективи визначає фамільярність мовлення, емоційно-експресивне 

нюансування тощо [61, с. 79]. У творах І. Карпи інвективи вживаються доволі 

часто для експресивізації мовлення, надання йому виразної емоційної оцінки: А 

я всіх наїбала [328, с. 303]; Піздєц, – зітхаю я [328, с. 302]; Але мєнтам це 

похуй, хто був цей смертний на вєліку ... [328, с. 288]; Ніхуя собі, – подумав 

Діма [328, с. 276]; Але ця реально злоїбуча була [328, с. 271]; Звинувачую себе у 

всій хуйні світу, і найголовніша світова хуйня – моя у світі присутність [328, 
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с. 269]; Таксисти подивилися на нього як на кацапського долбойоба … [328, 

с. 264]. Обсценна лексика в тексті вживається для виявлення зухвалості 

персонажів. Такі слова відрізняються різко негативною оцінкою, агресивністю, 

ємністю, яскравістю, влучністю. Мат у тексті є своєрідною мовною грою, яка 

допомагає персонажам самовиражатися, відмежовуватися від оточення. 

Л. Ставицька, аналізуючи причини вживання молоддю обсценної лексики, 

пише: «З психологічної точки зору порушення заборони є демонстрацією 

особливого статусу того, хто чинить всупереч певним настановам» [183, с. 51]. 

Молоді подобається порушувати встановлені кимось правила й робити все 

наперекір, у мовленні героїв творів І. Карпи виявом цього є обсценна лексика, 

хоч її і не важають природною для українців, бо «толерантність – 

етнопсихологічна риса мовленнєвої поведінки, тісно пов’язана зі світоглядом 

українців» [50, с. 42]. 

Наслідуючи алгоритм семіометричного аналізу, фактичний матеріал ми 

розподілили на такі ЛСГ:  

1. Сленгізми на позначення істот, предметів, явищ. Серед них можна 

виокремити а) назви людини, переважна більшість із яких має негативну оцінку: Отака я 

лошиця [330, с. 183]; ... що найстрашніше – якесь пердло собі поцупить мій 

айпод [330, с. 120]; ... пацик, що ледве влізав у свої джинси, здер із них порядні гроші [330, 

с. 86];  Бізнесмен і його тьола встають і вже майже виходять ... [328, с. 282]. Зрідка 

трапляються сленгізми з позитивними відтінками: Він, правда, козирний був – із 

«Єрмаком» вишивав [330, с. 86]; – Ну, ти – молоток! – похвалила Марла Павела [329, 

с. 85]; Ти такий кльовий, такий щедрий, так багато для нас робиш! Хєр з ним, з тим 

комп’ютером … [328, с. 257]; б) назви професій (негативна оцінка):  ... менти – і ті 

заробітчани! [329, с. 164]; в) назви наркотичних речовин (позитивна оцінка): особливою 

експресивністю відзначаються слова, запозичені з жаргону наркоманів: 

... вирішили спробувати ледь не всю можливу наркоту за один вечір  [329, с. 45]; Давайте 

візьмемо ще шмалі та підемо в сауну! [329, с. 45]; І Марла притоптала щойно 

викурений косячок середньої гребучості трави ... [329, с. 84]; г) назви грошових одиниць: 

... того придурка, що позичив в нього 50 баксів ... [328, с. 264]; ... не слабе бабло, 
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як на ті пелехаті часи [329, с. 238]; ... баблоса в нас нема на тебе, вуйку [330, с. 102];  

ґ) назви алкогольних напоїв (в основному оцінка позитивна): Інакше вони б не знали, 

куди здихатися натовпів фінів, що напихалися би в Бутан за шаровим 

бухлом … [329, с. 238]; У них півас продається тут, може? [330, с. 225]; 

д) назви частин тіла: найчастіше сленгізми на позначення частин тіла вживаються для 

досягнення комічного ефекту, але аксіологічна конотація лексичної одиниці часто є 

негативною. В такий спосіб персонаж-мовець самостверджується або набирає авторитетності 

в очах слухача, наприклад: Закрий свою витяжку  [328, с. 198]; ... було моє їбало під час 

натхненного читання [328, с. 271].  

2. Сленгізми на позначення дій, станів. Тут виокремлюємо сленгізми на позначення 

а) пересування: ... а ці довбані 120 км ми вже чавимо сьому годину [329, с. 259]; Одного, 

лисого такого, навіть у відрядження з собою щоразу пер … [330, с. 64]. Ці 

приклади мають негативну конотацію, ілюструючи небажання персонажа 

виконувати ці дії; б) вживання їжі: А ще от знати б, як буддисти з індусами 

відмазуються від заповіді про «не вбий», коли мнясо наминають [330, с. 161] – сленгізм 

підкреслює негативне, зневажливе ставлення мовця до описуваного персонажа, бо наминати 

– дуже швидко, некрасиво їсти; Зараз би рагу бабиного навернула, вона там м’яска 

не жаліє [330, с. 204] – тут сленгізм навернути має позитивну аксіосему, 

підкреслюючи відвертість, незакомплексованість персонажа; в) мислення: ... і 

коли доперла, хто це був, наказала неосвіченій доньці бігти назад … [330, 

с. 195]; Бо на другий ранок допетрав, що це повна лажа ... [328, с. 277];  А все-таки я не 

до кінця в цю штуку з жінками і релігією врубаюсь … [330, с. 229]. У більшості 

випадків сленгізми на позначення мисленнєвої діяльності мають позитивну 

оцінку. Для молоді важливо «бути в темі» розуміти один одного, бути своїм, 

демонструвати інтелектуальний рівень, обізнаність тощо; г) мовлення: Тож я 

затикалася, не грузячи однокласників своїми подорожами, книжками, 

музикою і роботою на ТV. На хуй воно комусь треба [328, с. 133]; Рибочка 

трендить безперервно [328, с. 115]. Сленгізми даної групи часто мають негативну оцінку, 

пов’язану з неприйнятністю багатослів’я; ґ) дії – відповідні назви можуть мати як позитивну (А 

коли, збагнувши, що їх нагріли на рівному місці ... [330, с. 104]), так і негативну (Ех, я би зараз 
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втикнув у фільмець якийсь … [330, с. 124]) оцінку; д) назви психічних станів: 

Кльово. Крута бабка. Треба моєму дідові про неї розказати [330, с. 193]; ... що 

їй зараз філово щодо чистоти чиїхось намірів … [330, с. 104]; А неправдою 

було те, що Євка просто на всьо забила [329, с. 35] – байдужість у 

молодіжному сленгу доволі часто сприймається як нормальне явище, проте має 

знегативовану оцінність.  

3. Сленгізми на позначення ознак. Серед них виокремлюємо сленгізми на 

позначення: а) негативних ознак: ... матрац хоч і убитий, та все ж не 

розсипчастий [329, с. 44]; Та найтупіше заняття в житті [330, с. 125]; 

... поклала на це супер-дебільне завдання, бо торт із галімим кремом був або 

прострочений … [330, с. 149]; Галімо в таких історіях те, що кінцево 

втрачаєш віру в людей … [330, с. 156]; Вавилон – доволі сраненька його 

версія … [330, с. 201]; б) позитивних ознак, які найчастіше стосуються: 

... сімома баксами за кожного, хто лишиться у нас переночувати. Жирний 

варіант [328, с. 90]; Але круто те, що турків немає [330, с. 141] та ін. 

Аналізований матеріал дає змогу говорити про багатий лексико-

семантичний і стилістичний потенціал молодіжного сленгу, репрезентованого у 

творах І. Карпи. Художній дискурс орієнтовано на молодіжну аудиторію, він 

націлений наблизитися до живого мовлення. Молодь створює особистий 

комунікативний простір, сповнений експресією, закритий від інших – чужих. 

Тут панує інший світогляд та інше світосприйняття, репрезентовані у мовленні. 

Лексичному масиву властива суб’єктивна оцінність, яка вирізняється 

категоричністю суджень. І. Карпа вводить молодіжний сленг у художній 

дискурс із розрахунком на ефект жарту, іронії, для передачі позитивного чи 

негативного ставлення до певної людини, предмета або явища. Семіометричнй 

аналіз ідіолекту Ірени Карпи виявив цікаві аксіологічні особливості одиниць 

молодіжного сленгу. Негативну оцінку мають сленгові одиниці на позначення 

частин тіла, мовлення, пересування, назви професій, назв людини та ін., що 

пов’язано зі сміховою функцією МС, з бажанням молоді висміяти певне явище, 

предмет, особу, подію та з прагненням самоствердитись у будь-який спосіб. 
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Позитивну оцінку отримують сленгізми на позначення алкогольних напоїв та наркотичної 

речовини, що, на жаль, виявляє поширену стратегію самоствердження молоді. Проекуючи 

цей матеріал на процедури метричної кваліфікації (фіксування атрактивності 

аналізованого поняття), виміру у векторах висоти (ступеня узагальнення, 

ціннісної актуальності) та ширини (значеннєвого варіювання), а також міри 

атрактивності (вагомості, актуальності) аналізованого фактичного матеріалу – 

молодіжного сленгу в ідіолекті І. Карпи, можемо констатувати, що найвищий 

ступінь атрактивності маркує ЛСП різноманітних характеристик особистості та 

позитивної й негативної кваліфікації емоційних станів із перевагою останніх та 

понять, пов’язаних зі спілкуванням, розвагами. Рівень значеннєвого варіювання 

переважно виявляється в різноманітних соціальних та емоційно-чуттєвих 

характеристиках особи. Крім того, відзначимо, що узагальнений портрет 

молодої людини у творах І. Карпи загалом має позитивний імідж, навіть попри 

інвективну представленість, що зокрема увиразнюється використанням 

спеціального (професійного) сленгу. Негативна конотація молодіжного сленгу, 

проте, посідає особливе місце у творах І. Карпи.  

Дискурс художньої літератури віддзеркалює ту сленгову лексику, яка, за 

влучним зауваженням Л. Ставицької, «актуалізується в певну епоху в певному 

національно-культурному континуумі: через стилізацію мови різних соціяльних 

прошарків, усно-розмовної практики соціуму…» [183, с. 264], що і відбивається 

в специфіці побутування цієї субмови у творах І. Карпи.  

Вимірювальний рівень семіометричної кваліфікації дає підстави виявити 

певну амплітуду синонімічно-антонімічних маркерів, які характеризують 

значеннєву варіативність ідіолектних сленгізмів І. Карпи. До таких зокрема 

уналежнюємо синонімізацію антропоморфно орієнтованих понять (козирний, 

молоток, кльовий; наминати, навертати; доперти, допетрати, врубитися), практичну 

відсутність антонімічних пар. Етимологічний аналіз засвідчує максимальну кількість англізмів 

(мен, сістер, екшн, фак, тюнінґ, фотошопний, фешн, вері, фрі лав. о’кей) та 

обсценної лексики. 

 Отже, в ідіолекті І. Карпи ми виявили такі особливості: 
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1) сленгова лексика тут відіграє максимально вагому роль, оскільки 

виступає яскравим засобом характеристики персонажів: їхнього соціального, 

професійного та ін. станів; 

2) сенсова амплітуда сленгізмів виявляється у низці ЛСГ, що містять 

характерні конотовані назви осіб, явищ, предметів, станів та ін., де найвищим 

ступенем атрактивності володіє антропоморфний сегмент; 

3) лексична амплітуда сленгізмів виявляється в пріоритеті сленгізмів-

запозичень з англійської мови, покликаних створювати загалом позитивний 

образ персонажа; російськомовні запозичення, навпаки, виявляють негативну 

оцінність; 

4) у межах цієї ж лексичної амплітуди вирізняється інвективна лексика, 

що увиразнює неприйняття еталонів «дорослої» поведінки та демонструє 

своєрідну розкутість; 

5) елементи семіометричного аналізу дали змогу виявити атрактори 

сленгової номінації, до яких належать характеристики особистості та позитивна 

й негативна кваліфікація емоційних станів та понять, пов’язаних зі 

спілкуванням, розвагами. Рівень значеннєвого варіювання переважно 

виявляється в різноманітних соціальних та емоційно-чуттєвих характеристиках 

особи; 

6) в аспекті семіометричної кваліфікації можемо казати про розширення 

семантичної амплітуди таких сленгізмів насамперед на рівні синонімізації, 

неактуальність антонімічної представленості, перевагу англійських запозичень, 

які вирізняються позитивною оцінністю. Російськомовні запозичення 

вживаються автором переважно для створення гумористичного ефекту та 

обсценної кваліфікації явищ, подій тощо.  

 

Висновки до розділу ІІ 

У розділі здійснено другий етап загального алгоритму дослідження 

молодіжного сленгу в українській постмодерній прозі, присвячений його 

семантичній та оцінній кваліфікації. В цих межах:  
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1) схарактеризовано категорії «оцінка» та «цінність» як базові у 

парадигмі лінгвопрагматики; 

2) виявлено релевантну для дослідження систему базових вітальних 

цінностей (вектор користі); цінностей суспільного значення (суспільсво оцінює 

мене, я в суспільстві працелюбство, соціальний статус та ін.); цінностей 

міжособистісного значення (я оцінюю суспільство чесність, альтруїзм, 

доброзичливість); демократичних (свобода слова, совісті, національний 

суверенітет); партикулярних (належність до малої батьківщини, сім’ї) та 

трансцендентних (віра в Бога, прагнення до абсолюту) цінностей; 

3) за допомогою опитування і методу семантичного диференціалу 

встановлено ієрархію ціннісних пріоритетів сучасної молоді. До таких 

цінностей ми уналежнюємо цінності вітальні, цінності суспільного та 

міжособистісного значення, демократичні, партикулярні та трансцендентні. В 

цих межах виявлено актуальність демократичних (свобода слова, національний 

суверенитет), цінностей суспільного значення (соціальний статус), 

партикулярних (родина) та міжособистісних цінностей;  

4) доведено, що переважну кількість сленгізмів можна уналежнити до 

своєрідних аксіосистемних експлікаторів, оскільки ключові поняття в їхньому 

семантичному діапазоні корелюють із виявленими ціннісними пріоритетами 

молоді; 

5) застосування аксіологічного підходу у вивченні молодіжних 

субкультур дає змогу встановити систематику ціннісних векторів та 

«аксіологічне ядро» в системі цінностей сучасної молоді. Аналіз сленгізмів 

постмодерного дискурсу дає підстави стверджувати, що до «аксіологічного 

ядра» в системі цінностей сучасної молоді належить соціальна оцінка з 

визначним превалюванням національної кваліфікації особи. За нею 

розташовується майже завжди знегативована емоційно-чуттєва оцінка з 

широким спектром потенційних номінацій, запозичуваних з інших груп, яка 

виявляє суб’єктивне ставлення до номінованого об’єкта. Далі йде сексуальна 

оцінка з таким же широким спектром потенційних номінацій, як правило, 
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знегативованого характеру. Наступними за кількістю сленгових презентацій 

виступають психологічна оцінка, пов’язана з емоційною нестабільністю особи 

чи її хворобливою поведінкою, що також демонструє негативну оцінність, та 

раціональна і фізіологічна оцінка, де також у пріоритеті знегативовані 

номінації. Значно менший відсоток обіймають прагматична, християнсько-

релігійна, естетична та ідеологічна оцінки, що відповідно визначає периферійні 

зони особистісного оцінювання для носії МС;  

7) описано алгоритм семіометричної кваліфікації ціннісних смислів МС у єдності 

його етапів. У нашому матеріалі ми частково застосовуємо процедури метричної 

кваліфікації (фіксування атрактивності аналізованого поняття), виміру у 

векторах висоти (ступеня узагальнення, ціннісної актуальності, 

етнонаціональної маркованості), ширини (значеннєвого варіювання, 

синоніміко-антонімічної представленості), а також міри атрактивності 

(вагомості, актуальності, впливового потенціалу) аналізованого фактичного 

матеріалу – молодіжного сленгу. 

 8) у межах першого етапу семіометричної кваліфікації здійснено аналіз сленгових 

фразем (СФ) та визначено полюси їхньої ціннісної маркованості, розподіленої на 

позитивнооцінні, негативнооцінні, нейтральнооцінні фраземи та фраземи з 

дифузною оцінкою. У межах виокремлених безперечно домінує ЛСП 

«Людина» в амплітуді відповідних ЛСГ на позначення її емоційних, 

фізіологічних, фізичних та інтелектуальних станів. Актуальними виявилися 

фізіологічні, фізичні й емоційні стани людини, переважно пов’язані з 

позанормативною, асоціальною поведінкою. На периферії – СФ на позначення 

інтелектуальних станів особистості. Оцінність зафіксованих СФ визначається 

безперечним пріоритетом негативної оцінки переважно у межах опису 

емоційних і фізіологічних / фізичних станів. Позитивна оцінка СФ переважно 

стосується автостереотипних характеристик і номінує стани задоволення, 

пов’язані з активним відпочинком (також часто у неконвенційному стандарті). 

Дифузна оцінка перебуває на периферії і часто містить табуйовану лексику. 

Нейтральнооцінні СФ практично не фіксуються;  
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9) вимірювальна кваліфікація сленгових фразем у межах семіометричного 

аналізу засвідчує значеннєві варіації МС на рівні синонімії з пріоритетом 

зниженої оцінки майже до рівня обсценної у номінуванні особистісних 

характеристик; периферійність антонімічних моделей, серед яких домінують 

контрадикторні, що дає підстави казати про надмірну полярність семантики 

МС, відсутність нюансування більшості понять та інтенсивний шлях розвитку 

цього лексичного шару. Етимологічний аналіз як елемент параметра ширини 

семантичної представленості СФ фіксує перевагу російськомовних фразем у 

їхній українськомовній адаптації та незначну кількість власне українських ФО 

фольклорного та діалектного походження. Це, у свою чергу, ілюструє доволі 

низький рівень етномаркованості СФ у межах вектору висоти. Також фіксуємо 

вищий рівень атрактивності, притаманний моделям опису емоційних і фізичних 

станів / емоцій персонажів і репрезентований у зниженому стилістичному 

регістрі інвективно-обсценних складників; 

10) у межах другого етапу семіометричної  кваліфікації, скерованого на 

ціннісну ідентифікацію власне сленгізмів, виокремлено актуальні ЛСГ лексико-

семантичного поля «Людина», до яких належать: 1) фізична характеристика 

особи (стани алкогольного / наркотичного сп’яніння, інші фізичні стани); 

2) характеристика емоційних станів людини; 3) характеристика 

інтелектуальних станів людини; 4) характеристика осіб чоловічої статі; 

5) характеристика осіб жіночої статі; 6) діяльнісні характеристики особи; 

7) безреферентні оцінні лексеми; 8) ЛСГ «Побут, дозвілля», представлене 

номінаціями а) загальних характеристик явищ, подій; б) грошей і грошових 

відносин; 

11) установлено, що найпоширенішою базою сленгової номінації знов-

таки виступає антропна характеристика – емоційні, фізіологічні / фізичні й 

інтелектуальні стани, переживані особистістю, де пріоритет надається 

іменуванню негативних емоційних станів та негативній оцінці подій, ситуацій 

та інших осіб (76 %). Позитивна оцінність (16 %) переважно характеризує 

сленгізми опису певних фізіологічних станів. Дифузна оцінка (5 %) пов’язана з 
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виявом емоцій, найчастіше це вигукові лексеми, які уможливлюють вияв і 

позитивного, і негативного емоційного стану мовця. Нейтральнооцінні 

сленгізми (3 %) номінують побутовий сектор і є найменш представленими. 

Таким чином, фіксуємо максимальну сконцентрованість МС у царині 

антропних характеристик. Інші сленгізми використовуються для номінації 

лише певних сегментів буття носіїв МС (їжа, напої (переважно алкогольні), 

деякі елементи побуту), що визначає максималізовану егоцентричність МС, 

представленого у постмодерній прозі; 

12) семіометрична кваліфікація МС постмодерної прози дає змогу 

констатувати, що найвищий ступінь атрактивності маркує ЛСП різноманітних 

характеристик особистості та позитивної й негативної кваліфікації її емоційних 

і фізичних станів із перевагою негативної оцінки. Номінація побутових 

ситуацій, речей та ін. відбувається лише на рівні емоційного оцінювання. Решта 

комунікативного простору не потрапляє у поле сленгових номінацій, що 

увиразнює їхню егоцентричну орієнтованість.  

Рівень значеннєвого варіювання переважно виявляється в різноманітних 

характеристиках особи та її станів. В аспекті семіометричної кваліфікації 

можемо казати про розширення семантичної амплітуди таких сленгізмів 

насамперед на рівні синонімізації, їхню увиразнену варіативність та імманентну 

оцінність із перевагою негативного вектора. Антонімічні сленгізми 

представлені доволі слабко, що теж засвідчує інтенсивний, а не екстенсивний 

вектор розвитку сленгової лексики, визначаючи його емоційну, а не 

раціональну домінанту. Етимологічний аналіз засвідчує перевагу 

російськомовних запозичень (насамперед – на рівні максимально 

знегативованої лексики майже обсценного рівня) за наявності доволі великої 

кількості власне українських сленгізмів. Англійські запозичення вирізняються 

перевагою позитивної оцінності; 

13) семіометричний аналіз сленгізмів в ідіолекті І. Карпи довів, що вони 

відіграють максимально вагому роль, оскільки виступають яскравим засобом 

характеристики персонажів: соціальної, професійної та ін. Сенсова амплітуда 
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сленгізмів виявляється у низці ЛСГ, що містять характерні конотовані назви 

осіб, явищ, предметів, станів та ін., де найвищим ступенем атрактивності 

володіє антропоморфний сегмент. Лексична амплітуда сленгізмів виявляється в 

пріоритеті сленгізмів-запозичень з англійської мови, покликаних створювати 

загалом позитивний образ персонажа; російськомовні запозичення, навпаки, 

виявляють негативну оцінність і вживаються автором переважно для створення 

гумористичного ефекту й обсценної кваліфікації явищ, подій тощо. Крім того, в 

цих же межах вирізняється інвективна лексика, що увиразнює неприйняття 

еталонів «дорослої» поведінки та демонструє своєрідну розкутість. 

Застосування елементів семіометричного аналізу дало змогу виявити атрактори 

сленгової номінації, до яких належать характеристики особистості і позитивна 

й негативна кваліфікація емоційних станів та понять, пов’язаних зі 

спілкуванням, розвагами. Рівень значеннєвого варіювання переважно 

виявляється в різноманітних соціальних та емоційно-чуттєвих характеристиках 

особи. Також зафіксовано розширення семантичної амплітуди таких сленгізмів 

насамперед на рівні синонімізації та неактуальність антонімічної 

представленості, перевага англійських запозичень.  

Третій етап семіометричного аналізу зокрема передбачає аналіз наявних 

у постмодерній прозі спеціальних сугестійних маркерів у їхній оцінній 

амплітуді,  що детально розглянуто у розділі ІІІ.                  

 

Основні спостереження та висновки, результовані в цьому розділі,  

відображено в таких публікаціях автора: [191; 197]. 
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РОЗДІЛ ІІІ 

ФУНКЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ МОЛОДІЖНОГО СЛЕНГУ В 

УКРАЇНСЬКІЙ ПОСТМОДЕРНІЙ ПРОЗІ 

 

У розділі систематизовано підходи науковців до визначення функцій 

молодіжного сленгу, деталізовано функційні пріоритети МС у сегменті 

постмодерної прози та кваліфіковано функцію впливу як провідну в цих межах. 

Доведено релевантність аналізу сугестивного потенціалу МС з опертям на 

доробок новітньої галузі сучасного мовознавства – нейролінгвістичного 

програмування (НЛП) і сугестивної лінгвістики. Розглянуто основні положення 

цих наук, виокремлено актуальні для сегмента МС сугестивні техніки НЛП. 

Зосереджено увагу на ідентифікації нейролінгвістичних предикатів та 

елементів Мілтон-моделі у системі сленгових одиниць української 

постмодерної прози, що, у свою чергу, уможливило систематизацію (з 

відповідним градуальним шкалюванням та визначенням впливових концентрів) 

і пояснення сугестивного потенціалу аналізованих одиниць. 

 

3.1.Функційний потенціал молодіжного сленгу в системі 

комунікативних відношень 

Особливості функціонування будь-яких мовних одиниць щонайперше 

визначаються сферою їхнього комунікативного вживання [199]. Актуалізація 

сленгової лексики, на думку Н. Глущук, найактивніше відбувається в таких 

сферах соціальної взаємодії, як 1) соціально-побутова, 2) сімейна, 

3) професійно-трудова, 4) соціально-культурна, 5) шоу-бізнесова, 

6) громадської діяльності, 7) адміністративно-правова, 8) ігор та захоплень, 

9) видовищно-масова, 10) військова та 11) студентська [41, с. 25]. Поділяючи 

думку дослідниці в цілому, ми все ж хочемо вказати на певну некоректність 

наведеної кваліфікації, оскільки вважаємо не цілком обґрунтованими 

застосовані авторкою критерії, бо якщо позиції 1–4, 6–7 справді можна вважати 

визначеними особливостями соціальних відносин, то позиція 8, на нашу думку, 
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або деталізує попередні позиції 4–5, або корелює з позицією 9. Крім того, 

позиції 5 та 10 виокремлено за критерієм фахової належності мовця (чому ця 

позиція не входить до професійно-трудової (3) і чому ж тоді немає такої 

поширеної галузі діяльності, як комп’ютерна, музична та ін.?), а позицію 11 – 

переважно за критерієм вікових ознак. Щодо останнього теж виникає питання 

про відсутність у наведеній класифікації, наприклад, сфери шкільної 

комунікації, яка привертає активну увагу науковців (див., наприклад, праці 

К. Котелевець [98], С. Мартос [120], Л. Харицької [227]). Крім того, 

студентська сфера також має свої відмінності залежно від професійної 

орієнтації вишу (факультету), де навчається молода особа, – гуманітарний, 

технікарський, природничий тощо. Тому вважаємо більш коректним, 

розглядаючи наш фактичний матеріал, говорити не про студентську сферу 

соціальної взаємодії, а про молодіжну, яка охоплює зазначену в першому 

розділі нашої роботи другу підгрупу носіїв спеціального сленгу (перша – сленг 

певних професійних груп, друга – мова певних соціально-вікових 

прошарків: молодіжний сленг, сленг підлітків, університетський 

(студентський) сленг, шкільний тощо), окреслену віковими межами, яка 

щонайперше виявляється в 1) соціально-побутовій, 2) сімейній, 3) професійно-

трудовій (з огляду на усталені вікові межі носіїв МС – див. підрозділ 1.2.1.) та 

4) соціально-культурній сферах соціальної комунікації, що і буде визначати 

відповідну функційну специфіку МС. 

У низці характерних для МС функцій певна кількість збігається з 

виокремленими вище функціями сленгової лексики в цілому. З огляду ж на 

певний ступінь розшарованості, умовності меж МС [183] основними його 

функціями вважають номінативну (репрезентативну) – завдяки якій 

відбувається переважно вторинна номінація певних денотатів довкілля; 

комунікативну, скеровану на здійснення інтерактивної взаємодії членів певної 

спільноти; соціальну, що окреслює коло активних представників зазначеної 

спільноти, виокремлюючи їх у певний комунікативний акт. Т. Кондратюк у 

цьому аспекті зазначає, що «соціокомунікативний аспект жаргонного 
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лексикону пов’язаний із тим, що його поява у комунікативному акті є, по-

перше, показником свободи мовного самовияву особистости і, по-друге, – 

інтимно довірливих, фамільярних стосунків між комунікантами» [301, с. 152]; 

контактовстановлювальну, орієнтовану на започаткування та можливе 

продовження інтерактивної взаємодії; гумористичну, завдяки якій 

максимально спрощується встановлення комфортних умов спілкування у будь-

якому комунікативному сегменті і в межах молодіжного середовища – зокрема 

(підкреслимо, що для молоді сміховий, гумористичний елемент взаємодії має 

навіть більше значення, ніж для дорослої людини, оскільки остання вже більше 

орієнтована на раціональну кваліфікацію інформаційного простору, у молоді ж 

превалює емоційний компонент). За Е. де Боно, «гумор завжди виникає там і 

тоді, де і коли найімовірніший погляд на річ нараз змінює інший, новий (і 

неочікуваний) погляд на неї ж. Але ... тут не відбувається раптової переоцінки 

цінностей, оскільки найімовірніший погляд на речі не втрачений. Думка в 

такому разі коливається між очевидним кутом зору й неочікуваним, але 

забавним» [24, с. 47]. Крім цього, дослідники одностайно відзначають 

активність експресивно-оцінної функції, яка маркує практично будь-який 

сленгізм неповторним конотативним забарвленням та образністю з пріоритетом 

пейоративної оцінності, стилістичної зниженості та навіть інвективного 

складника (див. далі) та функції впливу, що становить собою фундаментальний 

функційний пріоритет не лише МС, а й будь-якого застосування мови (див. 

праці І. Черепанової [238], Л. Мурзіна, Т. Ковалевської [83] та ін.), проте сам 

характер МС максимально увиразнює релевантність цієї функції. Це 

підкреслює і відома дослідниця сленгу Т. Кондратюк, зауважуючи, що в 

сленговій комунікації «посилюються волюнтативні інтенції: не тільки 

повідомити, а й виявити власний мовний характер та вплинути на 

співбесідника. Мова усвідомлено та неусвідомлено стає знаряддям впливу в 

процесі комунікаційного акту й посилює емотивні, прагматичні та 

волюнтативні інтенції людини» [301, с. 24]. Евфемістичну функцію та 

естетичну, яку ми сприймаємо як загальну ознаку інтелектуальних зусиль, 
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креативного переосмислення дійсності (див. і креативну функцію, «людинчу»), 

результованого як у коректній формі новотвору, так і виходу за межі 

комунікативної естетики, вважаємо периферійними, оскільки перша майже не 

притаманна молодіжному мовленню з огляду на його тяжіння до максимально 

критичного, відвертого «омовлення» дійсності, друга ж функція – естетична – у 

межах МС має свою характерну специфіку, яка не завжди збігається з 

усталеними критеріями естетичного, пор. деякі сленгові новотвори: 

захіпаблудити мол. Погроза фізичною розправою: Вони оперували такими 

прогресивними поняттями, як «он мєня напрягає», «ми вас всєх 

захіпаблудім»[317, с. 58]; косопиздити заг., мол. Про неприємні відчуття, які 

виявляються на обличчі: Це ця тупа жирна жадна сука, шо сама нічо не вміла, 

сиділа дивилась, як ти смажиш всьо, її аж косопиздило кожен раз, як наливав 

олії на сковорідку ... [330, с. 155]; летіти утрихуя лайл. Крах чогось, кінець, 

невдача: … я не мав де жити, навчання летіло утрихуя … [311, с. 126]; 

лібертуха заг., мол. Лібералізм: У цьому сенсі там панувала цілковита 

лібертуха [311, с. 82]; нев’їбенний лайл. Дуже гарний, неповторний, 

оригінальний: ... коли можна буде вийти на нев’їбенний харківський майдан ... 

[320, с. 116]; шаройобитися лайл. Знаходитися десь без діла: … де мені лишалося 

прошаройобитися днів десять … [328, с. 247] та ін.  

Зауважимо, що межі наведених функцій сленгу доволі умовні, оскільки, 

наприклад, гумористичну функцію можна вважати складником 

контактовстановлювальної (див. про загальні умови комунікативної емпатії в 

[83]) та ін. Проте такий розподіл функцій сленгу є найусталенішим у працях 

відповідних дослідників і в цілому чітко ідентифікує комунікативну специфіку 

сленгу. 

Деякі дослідники деталізують функційні особливості сленгової лексики, 

зокрема Д. Борис узагалі фіксує близко 20 виокремлюваних дослідниками 

функцій сленгу, в тому числі й езотеричну, компенсаторну, пейоративну та 

інші, та зазначає, що «жодна з перелічених функцій не здатна диференціювати 

сленг з-поміж інших соціолектів. Крім того, в більшості випадків конкретний 
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сленгізм актуалізує відразу декілька функцій» [25]. Також існують розбіжності 

серед учених і щодо виокремлення деяких інших функцій. Наприклад, 

П. Грабовий, Т. Миколенко, Л. Ставицька, О. Фурса та інші вказують на 

важливість диференціації таких функцій, як протиставлення свій / чужий, 

прихованого престижу, економії мовних ресурсів, які, на їхню думку, більше 

характерні для молодіжного соціолекту, ніж для загального.  Ми цілком 

підримуємо висловлені думки високоповажних учених, проте спробуємо 

систематизувати актуальні функції МС і в цих межах пропонуємо 

диференціювати їх на спільні та відмінні (специфічні) функції загального і 

молодіжного сленгу.  

Найчастіше до спільних функцій загального і МС дослідники 

уналежнюють комунікативну, номінативну, експресивно-оцінну, соціальну 

функції [183, с. 142], а також контактовстановлювальну, гумористичну (додамо, 

що ці дві функції, на думку Т. Кондратюк, становлять практично єдине ціле: 

«Суттєво зазначити, що контактовстановна функція жаргонного слововживання 

пов’язана з прагненням мовця не так розсмішити співрозмовника, як увести до 

дискурсу знак смішного, що в потенції розгортання діялогу може забезпечити 

цю функцію і таким чином створити алюзію гумористичности в атмосфері 

діялогу, полілогу тощо» [301, с. 153]), ідентифікаційну (у нас – соціальну) [47] і 

впливову (П. Грабовий, Т. Миколенок, Л. Ставицька, О. Фурса та ін.), про яку 

йтиметься детальніше (див. наступний підрозділ).  

Специфічні функції сленгу у більшості випадків є похідними від 

головних, вони деталізують наведені вище основні функції, наприклад, 

О. Таран серед інших функцій МС виокремлює характерні емотивну та 

культурологічну [203], хоч, знов-таки, ми стикаємося з термінологічною 

синонімією, оскільки емотивна функція відповідає експресивно-оцінній, 

культурологічна – загальній соціальній тощо.  

П. Грабовий, С. Мартос, Ю. Мосенкіс, О. Фурса, говорячи про 

молодіжний сленг, виокремлюють такі специфічні функції: протиставлення 

свій / чужий (відмежування), прихованого престижу [137, с. 33; 118], які, на 
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думку О. Теплої та Т. Петриченко, зумовлені прагненням відокремитися й 

самоствердитися [208].  

Дослідники наголошують і на психологічних та вікових особливостях 

молоді, які відбито й у функційній специфіці МС. Так, Л. Ставицька каже про 

депреціативну, «людинчу» та функцію економії мовних ресурсів, де щодо 

першої зазначає: молодь доволі критично, іронічно ставиться до всього, що 

пов’язане з тиском державної машини, яка мимохіть асоціюється і з 

нормативною мовою, а тому протест проти неї, помножений на намагання 

виділитися, «блиснути слівцем», формує максимальну розкутість мовного 

самовираження молодої людини [183, с. 187]. «Людинча» функція, на думку 

дослідниці, пов’язана з універсальною ознакою, притаманною homo ludens 

(людині, яка грає), та максимально притаманна молодій людині, бо ж МС – це 

не просто спосіб творчого самовираження, а один зі способів подолати 

механічність існування, затермінованість у нормативному полі нудної щоденної 

реальності завдяки «жартівливій вторинній структурі» МС, яка створює 

«поезію повсякденного життя» [264]. Проте, на нашу думку, ця функція теж 

дуже тісно переплітається із загальною гумористичною, що уможливлює 

об’єднання цих функцій бодай у межах нашої роботи. Л. Ставицька акцентує й 

на особливостях молодіжної мовотворчості, для якої характерне вживання 

коротких, універсальних повідомлень, що приховують смисл бесіди від 

непосвячених, тобто виділяє і функцію економії мовних ресурсів, згідно з якою 

довгі речення не характерні для молодіжної субмови, бо часто «…їх просто лінь 

вимовляти» [183, с. 191].  

Дослідники кажуть і про інвективну функцію як специфічну ознаку МС 

[94], проте ми вважаємо, що ця функція є похідною від емоційно-експресивної 

(пор. і з пейоративною функцією), оскільки маркує, так би мовити, емотивно-

стилістичний рівень вживаного слова, який може коливатися від нейтрального 

(у невеликій кількості) до максимально знегативованого – обсценна лексика. 

Крім того, інвективна функція корелює і зі специфічною (див. нижче) функцією 

престижу, або ж виокремлювальною функцією, оскільки, використовуючи 
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інвективи, мовець прагне продемонструвати і своєрідний соціальний нігілізм (є 

певна дотичність і до депреціативної функції), і свою асоційованість до «своїх» 

– тих, хто сприйматиме таку модель поведінки толерантно, природно. В цьому 

плані ми поділяємо думку Н. Глущук, яка за критерієм стилістичної 

«зниженості» виокремлює три групи МС: «1) літературно-розмовні (literatory-

colloquial), для яких не природне ситуативне зниження; 2) фамільярно-

розмовні, інтержаргонні (загальний сленг) та жаргонні (спеціальний сленг) 

(familiar-colloquial), яким властиве спеціальне зниження; 3) вульгаризми (low 

colloquial), яким притаманне емоційно-підкреслене зниження» [41, с. 24], де 

саме останній різновид експлікує інвективну функцію. Таким чином, 

інвективну функцію вважатимемо різновидом експресивно-оцінної з 

негативним полюсом оцінки. 

Отже, поділяючи думки вчених щодо функційного розмаїття сленгових 

функцій у системі комунікативних відношень, екстраполюємо їх на площини 

фактичного матеріалу дисертації для конкретизації актуальних функцій МС у 

специфічному дискурсі української постмодерної прози. Поставлене завдання 

передбачає висвітлення найхарактерніших рис постмодерної поетики, які 

відповідно визначатимуть активність чи ж периферійність описаних функцій 

сленгу. Дослідники вважають, що специфіка постмодерної літератури зокрема 

пов’язана з фрагментарністю й хаотичністю побудови твору; його локально-

темпоральною нелінійністю, прецедентністю, іронічністю, синкретичністю 

концепцій художнього зображення, інтертекстуальності, стилістичного 

поліфонізму [142], застосуванням специфічних постмодерністських прийомів: 

метаболи, бажаючої машини, докси, епістеми, симулякру, пастишу, авторських 

неологізмів, надміру лексичних та синтаксичних аномалій, а також «повторів, 

еклектичності та фрагментарності висловлень, недотримання правил 

пунктуації, залучення схем та графіків, що справляють враження абсурдного 

повістування, створюючи нову якість постмодерністського іронічного  стилю 

письма» [4, с. 26; 260] та визначаючи специфіку «мовленнєво-поведінкових 

виявів постмодерної моно- і полілінгвоперсони» [66]. 
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З огляду на зазначене виокремлюємо такі основні функції МС у 

постмодерній прозі:  

номінативна (функція вторинної номінації): Після недовгого, але 

цікавого спілкування по асі той хлопчик ... [333, с. 6], де ася – операційна 

комп’ютерна система, «комунікаційна програма для інтернету, що дає змогу 

обмінюватись короткими повідомленнями [301, с. 46]; Ми приповзали додому, 

але навіть в такому стані ми мало чого боялись, батьки не наважувались нас 

чіпати, у нас була залізна відмазка – ми займаємося спортом ... [320, с. 90], де 

відмазка – виправдання, причина, відмовка [301, с. 81]; Квартира з 

канарейками й готовим до обвалу балконом, з трамваєм під вікнами і – як 

мріялося її хазяїну пердуну-кагебешнику-в-рейтузах ... Жирний варіант [328, 

с. 90], жирний – тут: «гарний, якісно зроблений, зі значним вкладанням грошей 

у роботу» [301, с. 125]; − Гєр, послухай, − Коча перейшов на довірливий свист, 

− я не став би тебе будити. Тут така шняга  [322, с. 4], шняга – якийсь 

предмет; річ; явище [305, с. 381];  

соціальна (ідентифікаційна, престижу та ін.): ... відбувається велика 

тусня, таке просто дуже величезне щорічне збіговище ... [321, с. 62]; Мені 

здається, ти рубаєш фішку ... [327, с. 194]; Під час екскурсії вони помітили в 

якогось фацета «левіси» на наплечник і сімнадцять касет ... [319, с. 8]; 

контактовстановлювальна: … Серйозно. Не п’ю. Взагалі. – А що ж ти 

так нахуячився? [323, с. 63]; … й відказує Карбюратор. – Вмажемо? – 

питаюсь я і йду до тьотки за касою [323, с. 219]; Ну, і так далі. Січеш, нє? 

[316, с. 53];  

протиставлення «свій / чужий» (відмежування), що полягає у 

протиставленні «своїх», близького оточення та всіх інших – «чужих». Із цією 

функцією тісно перетинається функція престижу (прихованого престижу, 

підкреслення престижу), яка визначає специфічність сленгізмів бажанням 

виділитись із-поміж інших або ж, навпаки, підкреслити свою належність до 

кола обраних, тобто уможливлює самоствердження та підкреслення авторитету 

серед однолітків. Крім того, ця функція дотична і до соціальної 
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(ідентифікаційної), хоч у даному випадку максималізується позитивна 

оцінність групової належності. Відзначимо, що ця функція може виявлятись і 

через інвективи як своєрідні характерологічні маркери, як правило, 

представників «чужих» угруповань, що ускладнює її чітке відмежування від 

експресивно-оцінної (інвективної): В будинках жили переважно робітники з 

невеликих навколишніх заводів – великих підприємств у місті не було, 

залізничники, різна інтелігентська шлоїбень – вчителі, конторники ... [322, 

с. 37]; То ж звичайнісінькі сільські бики [317, с. 57]; В принципі, − думає Вася, 

− продати можна було б Моряку, він лох, він би купив [323, с. 46]; ... що зі 

мною було б, якби я був яким-небудь неврівноваженим уйобком … [321, с. 57]; 

Були такі, котрі гордилися тим, що вони пацани, були такі, що пишалися 

своєю класною керівничкою або власним вмінням грати на «веслі» [317, с. 18]; 

Ніхто не сказав, що він боягуз, лох і зовсім не пацан. Всі тихенько знялися і 

пішли [317, с. 113]; 

економії мовних ресурсів, скерована на досягнення максимальної 

інформативності мінімальними засобами: магаз заг., мол. Магазин: 

… закінчується й робочий час цього магазу [328, с. 191]; комп комп., заг., мол. 

Комп’ютер: … тьолки знаходять ще одну хорошу модель компа [328, с. 256]; 

мол. Автомобіль марки БМВ: Сашко водить свою беху – биту-перебиту, 

люблену-перелюблену – так, що очі на швидкісній трасі самі заплющуються 

[313, с. 108, (див. [301; 305]); 

депреціативна (нігілістична, пейоративна та ін.), яка увиразнює думку 

дослідників про те, що політична дисоційованість вважається чи не «певною 

етнополітичною рисою українського народу» [222, с. 169; 83]: … тряхнемо 

сьогодні жирних капіталістичних свиней, щоби не особливо зажирались, 

експлуатуючи ... [323, с. 115]; Тоді нафіг кидаємо цей совок … [329, с. 161]; 

Підписав цей гандон, в сенсі прєзік, указ про входження у WТО (Редька бачила, 

що цьому Павлику що WТО, що BMW, але не зупинялася), скоро будемо всі 

дружно жерти рис зі Штатів і картоплю з Єгипту [330, с. 14]; Це як бикота 

пострадянського простору свято вірить, що новий рік принесе їй удачу ... [330, 
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с. 176]; ... я не хочу, аби моїми депутатами були ці жирні свині ... [320, с. 57]. 

Разом із негативною аксіосемою у назвах політичних діячів відбито і недовіру 

населення до представників цієї системи – насамперед поліції: Ти за базаром 

слідкуй, – каже чувак, – який я мінтові свій? [323, 66]; Спочатку мусарня, 

потім цей марксист в кедах [323, с. 130]; Наше щастя, що лягаві не надто 

старалися з розслідуванням … [311, с. 74] та ін.; 

експресивно-оцінна (емотивна, інвективна, пейоративна та ін.), 

амплітуда якої містить полюсні оцінки – від позитиву: Ніштяковий садочок ... 

І вужака отакенний повзає! – підтримую я. – А винце, яке ви там з Дімичем 

замутили, воно як? Ах, вінчик! – маестро витягає з-за пазухи ... [316, с. 153], 

де ніштяковий – «дуже гарний» [301, с. 212], до максимального негативу, де 

останню презентують 1) літературно-розмовні: … і мені вдалося обидвох моїх 

бійців сяк-так від їхнього гніву відмазати [311, с. 189], де відмазати – 

«виправдати» [301, с. 81]; … Боря відразу ж вписався в батьківський бізнес … 

[322, с. 11], де вписатися – «Заступитися за когось, захистити когось» [305, 

с. 94]; 2) фамільярно-розмовні: інтержаргонні (загальний сленг) та жаргонні 

(спеціальний сленг) лексеми (familiar-colloquial), яким властиве спеціальне 

зниження: Це спирт. – О, – тільки й відказує Карбюратор. – Вмажемо? – 

питаюсь я і йду до тьотки за касою [323, с. 219], де вмазати – «випити 

спиртного напою» [183, с. 91]; А потім його просто впадло змивати … [329, 

с. 21], де впадло – «ліньки» [301, с. 87]; 3) вульгаризми: Палець об палець не 

вдаримо, в хуй не дунемо, дихаємо свіжим повітрям, граємо на гітарах, масу 

давимо і вночі, і вдень [334, с. 25]; Ти що – йобнувся? – ображається Вася [323, 

с. 79], де перша виділена фразема позначає «нічого не робити, не 

напружуватися», друга лексема – «Збожеволіти, здуріти» [301, с. 161] і навіть 

має позначку лайливе. Відзначимо, що такі лексеми у МС набувають своєрідної 

третинної номінації, оскільки у переважній більшості випадків номінують 

навіть не первинний референт, а певний емоційний стан, як правило, 

негативний;   
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гумористична (сміхова, емоційна та ін.): ... мене пробиває на недоречну 

ржачку [327, с. 43]; Панки жили, панки пили, панки болт на все забили ... 

[317, с. 129]; О, зашибісь у мене резюме: єврейська відьма-буддистка з таким 

способом життя ... [327, с. 26]; Майже штука баксів! Це ж такому чму, як я, 

вистачить і на квиток! [330, с. 24]. 

Також можемо відзначити і креативну (людинчу) функцію МС, яка 

виявляється у творчому переосмисленні мовленнєвої кваліфікації явищ, ознак 

та інших характеристик довкілля, напр.: захіпаблудити мол. Погроза фізичною 

розправою: Вони оперували такими прогресивними поняттями, як «он мєня 

напрягає», «ми вас всєх захіпаблудім» [317, с. 58]; летіти утрихуя лайл. Крах 

чогось, кінець, невдача: … я не мав де жити, навчання летіло утрихуя … [311, 

с. 126]; лібертуха заг., мол. Лібералізм: У цьому сенсі там панувала цілковита 

лібертуха [311, с. 82]; нев’їбенний лайл. Дуже гарний, неповторний, 

оригінальний: ... коли можна буде вийти на нев’їбенний харківський майдан ... 

[320, с. 116]; шаройобитися  лайл. Знаходитися десь без діла: … де мені лишалося 

прошаройобитися днів десять … [328, с. 247] та ін. Щоправда, маємо 

відзначити своєрідний вектор такої мовотворчості, який практично завжди 

перебуває поза межами нормативного мовлення.  

Зауважимо, що виокремлення специфічних функцій сленгу у 

постмодерній літературі має доволі умовний характер, оскільки вони, як ми вже 

зазначали, перетинаються, накладаються, деталізують загальні сленгові 

функції, але наведені приклади та й загальний аналіз МС постмодерну дають 

підстави вважати названі функції базовими в аналізованому сегменті. 

Узагальнюючи, відзначимо, що молодіжний сленг виконує багато різних 

функцій, які перетинаються з функціями загального сленгу та тісно пов’язані 

між собою. Проте як додаткові виокремлюємо низку функцій, які у певний 

спосіб уточнюють визначені провідні. Так, функція протиставлення 

«свій / чужий» доповнює соціальну і контактовстановлювальну функції, 

оскільки акцентує на критеріях соціальної ідентифікації носіїв МС, а також 

увиразнює функцію престижу як маркера належності до певної субкультури; 
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функція економії мовних ресурсів ілюструє не лише оригінальність МС, 

виявлювану в максимальному спрощенні синтаксичної структури 

висловлювання (див. праці О. Бабелюк [4], А. Загнітка [70], Н. Кодратенко [91], 

Л. Ставицької [183]), а й виступає характерною ознакою процесів сучасної 

мовленнєвої комунікації в цілому [13]. Депреціативна функція певним чином 

деталізує експресивно-оцінну через ідентифікацію сегмента, який підлягає 

«пейоративізації» чи ж навіть і інвективізації тощо. Решту функцій уважаємо 

периферійними (напр., «людинчу», що перегукується з естетичною в широкому 

розумінні процесів креативного тексто- і словотворення та ін.).  

Серед функцій і загального, і молодіжного сленгу дослідники 

(П. Грабовий, Т. Миколенок, С. Мартос, Л. Ставицька, О. Фурса та ін.) 

виокремлюють і впливову, яку ми вважаємо стрижневою не лише у межах 

сленгового спілкування, а й у площині комунікативного континууму в цілому 

(див. праці Т. Ковалевської, Б. Поршнева, І. Черепанової та ін.). Тому розгляду 

цієї функції ми присвятили окрему частину нашої роботи (див. наступні 

підрозділи). Крім того, враховуючи емоційну природу сугестії (навіювання) як 

характерного типу мовленнєвого впливу (див. [9; 85] та ін.) та її глибинний 

зв’язок із сміховим (гумористичним) конструюванням тексту, вважатимемо 

експресивно-оцінну й гумористичну функції найтісніше пов’язаними з 

функцією впливу. 

З огляду на провідну роль впливової (сугестивної) функції МС у межах 

постмодерного художнього мовлення як одного з найактуальніших 

дискурсивних площин сленгової презентації [191] увагу концентруємо на 

сугестивному потенціалі лексики МС. 

         

3.2. Впливова функція мови в сучасній лінгвістиці: актуальні  

напрями 

Сучасні дослідники виокремлюють різноманітні функції мови, кількість 

яких коливаєтья від трьох основних (див. праці Ю. Степанова [190]) до 

декількох десятків. Так, А. Загнітко визначає функції мови як «… призначення, 
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роль, завдання, функції, що виконує мова під час комунікації, самовираження 

та реалізація й актуалізація в мовленні потенційних можливостей відповідних 

мовних засобів для вияву різних завдань» [287, 4, с. 109], та виокремлює 

комунікативну, когнітивну, репрезентативну, акумулятивну, пізнавальну, 

емоційну, експресивну, естетичну, імпресивну, апелятивну, культурознавчу, 

номінативну, омовлювальну, виховну, ідентифікаційну, впливову та ін. У 

«Термінологічній енциклопедії» О. Селіванової наголошується, що «головними 

функціями мови визнані комунікативна, пізнавальна (когнітивна), емотивна, 

метамовна» [297, с. 647], у межах яких виокремлюються додаткові фатична, 

конотативна, волюнтативна, акумулятивна, номінативна та ін. Проте сьогодні 

переважна більшість дослідників визнає провідною функцією мови в цілому 

впливову (О. Бойко, І. Дзялошинський, Є. Доценко, О. Климентова, 

Т. Ковалевська, Л. Компанцева, Н. Кутуза, О. Михальова В. Остроухов, 

В. Петрик, О. Попова М. Присяжнюк, В. Різун, Є. Скулиш, І. Черепанова, 

В. Штелінґ), оскільки людина як системне утворення зі специфічною мозковою 

інтерпретацією інформації становить собою єдність різноскерованих, а за 

В. Штелінґом – взаємовиключних [251] векторів – раціонального й 

ірраціонального, критичного і чуттєвого, де саме ірраціональне, чуттєве, 

емоційне становить базу комунікативної сугестії. Вчені наголошують, що «слід 

визнати наявність сугестивної (волюнтативної) функції мови як однієї з 

провідних (базових), бо навіть збирання інформації відбувається з метою 

оптимального керування людиною, спільнотою людей чи обставинами» [238, 

с. 32]. В. Манакін теж підкреслює глибинну енергетичність, сугестивність 

слова: «Слово є інформаційно-енергетичним посередником та одночасно 

“золотим ключиком” пізнання загальної будови світу, де інформація й енергія 

первісні, а матерія-свідомість – вторинні. Свідомість, матерія й енергетична 

інформація зливаються у мові в єдине ціле, відбиваючи загальні закономірності 

будови людини, природи, Всесвіту. Слово немов би має дві іпостасі: масу та 

энергію, матерію та енергетичну хвилю, які випромінюють мовні одиниці» 

[116, с. 93]. Увиразнюючи впливову роль мови, Б. Поршнев писав: «Людські 
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слова здатні перекинути те, що випрацювала «перша сигнальна система» – 

створені вищою нервовою діяльністю умовнорефлекторні зв’язки і навіть 

природжені. Спадкові безумовні рефлекси ... Немає такого біологічного 

інстинкту в людині, немає такого першосигнального рефлекса, який не міг би 

бути перетворений, відмінений, заміщений зворотним через посередництво 

другої сигнальної системи – мовлення» [159, с. 143]. Т. Ковалевська зауважує, 

«що загальна мета комунікації полягає не у власне передаванні інформації, а 

насамперед у здійсненні впливу на співрозмовника, скерованого на 

коригування його актуальної поведінки. Тоді власне мовна поведінка 

виступатиме експлікатором внутрішньої мотиваційної бази комунікатора, 

виконуючи вторинну, диференціювальну щодо його психоемоційної 

континуальності функцію, пояснювану вченими з онтогенетичних позицій» [86, 

с. 100].  

У цьому ж плані дослідниця наводить перелік сучасних наукових 

напрямів, які тією чи іншою мірою опікуються вивченням впливу. Чи не до 

першої позиції Т. Ковалевська уналежнює прагмалінгвістику, у межах якої в 

основному і виконано наше дослідження. Вчена наголошує, що 

прагмалінгвістика, започаткована працями Ч. Морріса, «який увів у науковий 

обіг термін «прагмалінгвістика», визначивши її як науку, що вивчає мову як 

засіб впливу, інтеракції ..., і пов’язав зміст відповідних одиниць із їхнім 

«стилістичним значенням» [83, с. 172]. Проте, спираючись на думку 

Б. Поршнева, який визначав доволі формалізований характер вивчення впливу 

лише в межах прагматики, вчена наголошує «на необхідності поєднання 

формалізованої фіксації відповідних мовних потенцій із динамікою 

психоемоційних факторів особистості / соціуму та інших релевантних 

екстралінгвальних факторів, необхідних для глибинного усвідомлення 

справжньої природи сугестивних властивостей мови як своєрідного конектора 

між суб’єктивно-об’єктивними світами особистості» [86, с. 98]. Такий підхід 

передбачає коректний синтез актуальних положень прагмалінгвістики 

(насамперед її положень про оцінні характеристики мовних одиниць як 
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субстратні ознаки їхньої сугестійної потужності) та інших креативних наукових 

напрямів. 

Надалі Т. Ковалевська визначає наукову релевантність 

нейролінгвістичного програмування (НЛП) як актуального напряму 

дослідження сучасного комунікативного простору та насамперед – його 

сугестивного стрижня (див. праці Р. Бендлера, Д. Гріндера, Р. Ділтса, 

А. Плигіна, Г. Почепцова та ін.), а також ідей сугестивної лінвістики, що 

зумовлює необхідність бодай оглядової кваліфікації цих новітніх наукових 

напрямів.   

Предметом дослідження НЛП «є когнітивні структури людини, пов’язані 

зі специфічними процесами діакритизації метатексту дійсності та відповідною 

експлікацією вербалізованих і аналогових конструктів у полікомунікативних 

дискурсах. Об’єктом аналізу виступають поведінкові комплекси особистості, 

які реконструюють через використання різноманітних стратегій, у межах яких 

поєднано психолінгвістичні, філософські, інформаційно-кібернетичні та 

нейрофізіологічні аспекти» [83, с. 32]. Дослідниця вказує, що у НЛП 

особистісна модель світу, репрезентована мовою, базується на індивідуальному 

сприйнятті навколишнього середовища, визначаючи, отже, самобутність його 

суб’єктивних інтерпретацій. Крім того, НЛП як комплексна галузь знання 

максимально враховує і ментальні основи суб’єктів комунікації (метапрограмні 

технології), уможливлюючи чітке виокремлення імплікованих 

психоструктурних складників, до яких уналежнено (а) когнітивно-емоційну 

кваліфікацію особистості, (б) її референційні ознаки, співвідносні з вольовими 

настановами, (в) специфіку рівня соціального адаптування, (г) пріоритетні 

шляхи інформаційного оброблення. З огляду на це, дослідниця зауважує, що 

«психіка людини, насамперед її підсвідомі, глибинні масиви, підлягають 

впливові через наявність певних внутрішніх механізмів, настанов, метапрограм 

(див.), які, орієнтуючись на певні універсальні поведінкові закони, вироблені 

людством упродовж століть, спрямовані на позараціональне (найчастіше) 

засвоєння зовнішніх сугестивно маркованих комплексів. Крім того, 
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актуальними є і ситуативні контексти, які відповідним чином орієнтують 

механізми особистісної психоструктури на перевагу позараціонального 

сприйняття текстових фрагментів, що є результатом їхнього прогнозованого 

моделювання» [83, с. 178]. Проекція цих показників на сегмент молоді як носія 

МС (див. розділ І) доводить увиразнену емоційність, пріоритет вітальних 

потреб, низький рівень соціальної адаптації та візуально-кінестетичну 

«зручність» кодувальних процесів (див. підрозділ про нейролінгвістичні 

предикати).  

Фізіологічні основи сугестії дослідники пов’язують із теорією рефлексів 

І. Павлова та подальшими розробками В. Бехтерева й інших відомих 

нейрофізіологів і психологів, які визначали стратегічну скерованість впливу на 

субдомінантну півкулю, специфічними характеристиками якої вважають 

зв’язок із чуттєвою інформацією та емоційними підсвідомими процесами, 

перевагу негативних емоцій, несприйняття алогізмів, суперечливих фактів, 

образність і виразність правопівкульної мови [48, с. 14-31]. Соціопсихологічна 

база впливу визначається працями З. Фройда, К. Юнґа, Ґ. Ле Бона та ін. 

Найпоказовішими лінгвістичними складниками НЛП виступають 

елементи трансформаційної граматики (відомості про глибинні та поверхневі 

структури мовних репрезентацій) та породжувальної семантики (відомості про 

наявність структурованих семантичних комплексів у внутрішній моделі мовця), 

синтез яких дав змогу фундаторам НЛП сформувати т. зв. метамодель мови, що 

спирається на універсальні закони мовного моделювання: генералізацію, 

випущення (делецію) та викривлення (дисторцію). Ці закони відповідно 

ілюструють експлікацію лише певної частини інформації глибинної структури 

(редукція інформації), вербалізацію її спрощеної версії (неадекватність 

інформації) та подання її гіпотетичної суб’єктивованої моделі (віртуалізація 

інформації), що і спричиняє незбіг глибинної інформативності повідомлення та 

його поверхневої версії. Застосування метамодельної кваліфікації 

дискурсивних просторів, як довела Т. Ковалевська, уможливлює створення 

екологічних, емпатичних контекстів.  
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Проте, з іншого боку, дослідниця зазначає, що згадана метамодель у 

функційно оберненому вигляді виступає складником т. зв. Мілтон-моделі як 

системи нейролінгвістичних маркерів сугестії, що становить «гетерогенний 

комплекс із релевантними метамодельними елементами, ускладненими 

номенами / сигнатурами гіпнотичних стратегій» [84, с. 112], «через 

посередництво яких створюються позитивні гіпнотичні стани і відбувається 

позитивний рефреймінг» [230, с. 33]. Зафіксовані в цих межах лінгвістичні 

показники мають чітку орієнтацію на недомінантне сприйняття (права півкуля 

головного мозку) з характерною для нього нейрофізіологічною, 

загальносеміотичною та власне мовною оригінальністю. Фундатори НЛП 

зазначають, що «Мілтон-модель є дзеркальним відображенням метамоделі, 

вона являє собою спосіб утворення речень, що мають велику кількість 

упущень, викривлень й узагальнень» [143, с. 148], що «відволікає свідомість, 

перевантажуючи домінантну півкулю» [143, с. 152] такими мовними 

маркерами, як пароніми й омофони; синтаксична неправильність; пунктуаційна 

полісемія та специфічні види зв’язку елементів у реченні (йдеться насамперед 

про полісиндетон,  формулу «коли Х, то Y» та «Х викликає (змушує появу) Y» 

(комплексна еквівалентність у термінах метамоделі). Крім того, у межах 

Мілтон-моделі виокремлюють прості, складні (непрямі) та розвинуті (складні) 

індукції, застосування яких створює і стан даунтайму як стан гіпнотичної 

напівфактивності. До простих технік гіпнотичної індукції фундатори НЛП 

уналежнюють словесну і несловесну синхронізацію, ведення, накладання 

репрезентативних систем, доступ до минулих станів трансу та опис звичайних 

трансових ситуацій [8, с. 68]; до складних (непрямих) – вмонтовані команди 

(приховані накази) та вмонтовані питання, аналогове маркування 

(супрасегментне маркування висловлювання), негативні команди (із 

заперечними частками), розмовні постулати (запитання, які вже містять єдино 

можливу відповідь) та неоднозначність, що може виявлятися на рівні 

фонетичних, семантичних і синтаксичних конструкцій. До розвинутих 

уналежнено важільні індукції, переривання патерна, перевантаження, 
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особистісну силу та складники дійсності [9]. Серед зазначених індукцій, на 

думку Т. Ковалевської, найвищим рівнем сугестогенності володіють 

нейролінгвістичні предикати (маркери репрезентативних систем), переривання 

патерну, перевантаження свідомості (див. наступні підрозділи), а також 

актуальні складники метамоделі мови, до яких щонайперше уналежнює 

номіналізації, компаративні конструкції, неспецифічні іменники і дієслова, 

комплексну еквівалентність, універсальні квантифікатори, «читання думок» 

тощо [84; 85].  

Залучення Мілтон-модельної ідентифікації вже уможливило відповідну 

впливову кваліфікацію рекламного і політичного дискурсів, почасти 

релігійного та правничого (див. статті представників Одеської школи 

сугестивної лінгвістики та НЛП Н. Кутузи, А. Ковалевської, І. Лакомської, 

О. Олексюк, Г. Слишинської та ін.). Вважаємо, що застосування елементів цієї 

моделі до сегмента функціонування МС дасть змогу виокремити актуальні 

мовні сугестогени, з’ясувати їхні семантичні особливості, систематизувати 

зафіксовані компоненти. Це, у свою чергу, прислужиться в усвідомленні 

загальних характеристик молодіжної комунікації на рівні сленгової лексики, 

виявить ціннісні показники впливових інтеракцій, допоможе ідентифікувати 

базові стратегії впливу МС, задіяні в сегменті художньої реальності 

українського постмодерну. 

У вирішенні цих завдань прислужаться й основні ідеї сугестивної 

лінгвістики, започаткованої представниками Пермської наукової школи – 

професором Л. Мурзіним та його ученицею, яку сьогодні вважають 

фундаторкою цього напряму,  – І. Черепановою, авторкою великої кількості 

праць із проблем сугестії [238; 239; 240]. Так, дослідниця визначає сугестію як 

«обов’язковий компонент звичайного людського спілкування, хоч він може 

виступати і як спеціально організований вид комунікації, сформований за 

допомогою основного – вербального (словесна продукція) та допоміжних 

(міміка, жести, дії співрозмовника, оточуюча обстановка та ін.) засобів. Ці 

засоби можна розглядати як «віяло мов» різного ступеня значущості» [239, 
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с. 21]. До основних постулатів цієї науки вона уналежнює такі: 1) мова 

розглядається як сугестивна система, всі компоненти якої є потенційно 

сугестивними; 2) оскільки сугестивна лінгвістика є міждисциплінарною 

наукою, що перебуває на межі лінгвістики і психології, то, крім власне 

лінгвістичних, тут ураховуються і фізіологічні реакції реципієнтів; 3) формою 

втілення сугестивності мови є текст у широкому значенні – як вербальний, так і 

невербальний; 4) сугестивна лінгвістика має динамічну природу, оскільки 

вивчає тексти, які не відтворюються, а створюються; 5) мовна сугестія 

ймовірнісна за своєю природою; 6) будь-які компоненти сугестії мають 

двобічну знакову природу; 7) процеси скерованого впливу доцільно розглядати 

в традиціях теорії комунікації, де суб’єкт впливу виступає сугестором, об’єкт 

впливу – сугестантом, а взаємодія між ними здійснюється за допомогою 

вербальних і невербальних засобів упливу та ін. [240, с. 29-30]. Додамо, що 

поділяючи в цілому ідеї сугестивної лінгвістики, ми все ж таки дозволимо собі 

не погодитися зі ставленням високоповажної І. Черепанової до 

нейролінгвістичного програмування, про яке вона каже таке: «Якщо вилучити з 

НЛП використання прийомів практичної психології і невербального впливу, від 

цього «програмування», по суті, залишиться лише вміння застосовувати 

підрядні речення. Для американців, можливо, це і є унікальним прийомом 

маніпуляції, але в Росії вживання складних речень – норма для будь-якої 

дитини, яка навчається за шкільною програмою» [239, с. 25-26]. Незважаючи на 

некоректний для науковця стиль оцінювання інших дослідників, розробками 

яких користуються в усьому світі, ми хочемо звернути увагу на те, що і в 

Україні, і в Росії (особливо у період передвиборчих перегонів) технології НЛП 

використовуються масово, оскільки і теоретично, і практично доведено їхню 

потужну дієвість. Крім того, розробки Одеської школи сугестивної лінгвістики 

та НЛП довели наукову доцільність і результативність ідей НЛП у синтезі й 

аналізі різноманітних дискурсивних практик. Тому у нашій роботі ми 

спираємося на ідеї сугестивної лінгвістики та нейролінгвістичного 
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програмування (НЛП) у процесі кваліфікації аналізованого фактичного 

матеріалу з метою виявлення рівня сугестивності його складників. 

Таким чином, новизна та креативність НЛП полягає в коректному, 

науково обґрунтованому поєднанні різноманітних аспектів гуманітарних знань, 

що забезпечує комплексне усвідомлення особистісного та колективного 

сприйняття дійсності й загального буття людини. Такий підхід зумовлює 

наукову достовірність та глибинну екологічність відповідних результатів, що 

впливатиме і на можливість моделювання загальних принципів гармонійної 

взаємодії як однієї з головних цілей гуманітарного знання, і на виявлення 

глибинної природи мовної сугестії, що, у свою чергу, надасть змогу відповідної 

корекції негативного – маніпулятивного впливу, та прислужиться у пошуках 

шляхів екологічної сугестії. 

Отже, нейролінгвістичну кваліфікацію МС розпочинаємо з виявлення 

його предикатних характеристик, надалі залучаємо власне Мілтон-модельний 

опис у всьому розмаїтті його лінгвальних показників. 

Явище ж сугестивності «… має здатність створювати глибинний зміст, 

що перебуває в складних відношеннях із семантикою слова» [179, с. 29], 

продукуючи когнітивно-емоційні трансформації в особистісних 

психоструктурах. Зазначене увиразнює актуальність аналізу лексико-

семантичного шару МС, а доцільність його нейролінгвістичної інтерпретації 

зосереджує увагу на предикатних характеристиках МС. 

 

3.3. Нейролінгвістичні предикати як маркери сленгової сугестії у 

постмодерній прозі 

Мовленнєвий вплив є константною ознакою художніх текстів, у яких 

реалізовано естетичну функцію слова [179, с. 35] і здійснено «естетичний вплив 

мови через конкретно-чуттєвий зміст художніх образів» [63, с. 196-197]. Такий 

«вплив відправника тексту може упроваджуватися або як безпосереднє 

спонукання до дії, або як прихований вплив для формування певного 

розумового стану отримувача тексту. Але в кожному конкретному випадку 
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вплив на отримувача інформації відбувається через активізацію різних боків 

психологічного механізма сприйняття тексту отримувачем» [132, с. 30], що 

акцентує на актуальності нейро- і психолінгвістичного інтерпретування 

феномену художнього впливу.  

Художнє мовлення є кордоцентричним за своєю психогенною природою, 

тому можна припустити, що його специфіка полягає в нейропсихологічному 

скеруванні на недомінантне (правопівкульне) сприйняття, співвідносне з 

підсвідомістю та холістично-інтуїтивним сприйняттям інформації, де 

«права ... півкуля подає синтезоване уявлення про простір … відзначає 

візуальні тотожності, не торкаючись концептуальних … кодує вхідну сенсорну 

інформацію через образи …» [9, с. 63]. Вчені вважають, що «ліва півкуля 

контролює мовлення та інтелектуальну діяльність, права керує емоціями, уявою 

та сенсорною діяльністю» [3, с. 212] та пов’язують «із лівою півкулею 

... формальний смисл, логіку; із правою – інтонації, емоції, значення» [143, 

с. 87], несприйняття логічних суперечностей. Характерною особливістю 

недомінантного сприйняття, отже, є пріоритет просторової ідентифікації, 

уприродненість аудіально-візуального маркування декодованої інформації та 

образно-емоційне кодування, що і характеризує художнє мовлення в цілому 

[157]. Тому з позицій сугестивної лінгвістики художній текст можна вважати  

впливовим дискурсом, що зокрема досягається «певним підбором слів та 

звукорядів, здатних впливати на глибинні структури психічної організації і 

зумовлювати їхнє безпосереднє реагування» [235, с. 41], що і зумовлює 

доцільність застосування  положень НЛП як одного із сучасних комплексних 

методів сугестивного аналізу [84]. Додамо, що доцільність інтеграції інших 

наук при дослідженні мовних феноменів і художнього тексту щонайперше 

підкреслила і О. Воробйова, пояснюючи це парадигмальною мозаїчністю та й 

навіть еклектичністю сучасного гуманітарного знання [35, с. 10].   

Характерною особливістю художнього мовлення, як зазначалося, 

є тяжіння до холістичного, ємного, образного відображення довкілля, зокрема 

створюваного і через унаочнення, конкретизацію актуальних складників цього 
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довкілля, що на лінгвальному рівні почасти відбивають т. зв. репрезентативно 

марковані слова (див. [9; 83]). Специфічність використання репрезентативної 

лексики в УПП пов’язуємо з характерними випадками текстового поєднання 

модально забарвлених номенів, співвідносних із відповідними модальностями 

(аудіальною, візуальною, кінестетичною), та нейтральних у цьому плані лексем.  

У базових положеннях НЛП цей феномен пояснюють комплексним 

характером сприйняттєвих процесів, де провідну роль відіграють т. зв. 

нейрофізіологічні системи, результати роботи яких «… надходять до мозку 

через органи чуття, переводяться в смислову форму й утворюють наші 

суб’єктивні «переживання» – представлення сприйнятого світу» [145, с. 125]. В 

цьому аспекті Т. Ковалевська в статті «Техніки комунікативної сугестії в 

нейролінгвістичному програмуванні» зауважує, що такі фільтри пов’язані з 

природними каналами отримання й обробки інформації, які в НЛП називають 

репрезентативними системами (РС) або модальностями (візуальна, аудіальна, 

кінестетична) [85, с. 73]. Робота цих РС тісно пов’язана з мозковою діяльністю, 

оскільки ці системи становлять своєрідний класифікатор всього надпотужного 

комплексу інформації, сприйманої людиною ззовні та визначають «той чи 

інший спосіб обробки інформації» [145, с. 127]. Дослідниця відзначає, що 

«модальності, чи ж репрезентативні системи, сприяють акцентуації певних 

сегментів дійсності в нашому внутрішньому світі, оригінальність відношень 

між якими формує суб’єктивну картину світу. Ця особистісна модель 

актуалізована в мовленні людини, бо тільки так індивідум може повідомити 

іншим про свою інтерпретацію довкілля» [83, с. 251]. З огляду ж на 

пропагований у НЛП глибинний зв’язок між психікою, фізіологією та мовою, 

доведено, що «кожна з наявних у людини РС відбивається в мові, тобто 

лексикон кожної мови обов’язково містить номени на позначення тих концептів 

позамовної дійсності, які є модальнісно маркованими та актуальними для буття 

людини і протягом еволюції набули вербалізованого статусу, а також і власне 

вербалізованих атрибутивів модальнісних феноменів – назв та ознак, 

властивостей кожної РС» [там само].  
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Кожна модальність реалізується через низку характерних складників – 

модальнісних аналізаторів, або ж субмодальностей: візуальну модальність 

складають показники (номени) на позначення розміру, кольору, контрастності, 

чіткості, дистанції та ін., аудіальну – мовні репрезентанти тону, темпу, 

голосності тощо, кінестетичну – маркери тиску, текстури, температури, 

інтенсивності й ін. Ідентифікація таких нейролінгвістичних предикатів 

уможливлює не лише визначення особистісних глибинних уподобань (бо ж 

репрезентативна маркованість мовлення відбиває відповідні пріоритети 

особистості в процесах синтезу та аналізу мовлення), а й дає підстави казати 

про нейрофізіологічні вподобання певних шарів чи прошарків лінгвосоціуму, 

що і привернуло нашу увагу до цього методу. Отже, «ідеї репрезентативних 

систем – це дуже корисний спосіб розуміння того, як різні люди думають, а 

читання сигналів доступу є безцінним мистецтвом для тих, хто хоче поліпшити 

свою комунікацію з іншими людьми» [143, с. 54]. 

Визначення предикатної маркованості певних одиниць відбувається 

завдяки залученню дефініційного аналізу, який дає змогу виявити усталені у 

певній лінгвокультурній спільноті значення, закріплені за певною лексемою, а 

також через застосування компонентного аналізу, що унаочнює особливості 

семантичної структури певної лексеми / фраземи. Проте Т. Ковалевська 

зауважує, що на особливу увагу в цьому аспекті заслуговує метафорична 

номінація, оскільки «номінований сегмент дійсності в такому разі отримує 

назву, яка, на думку мовця, висвітлює найактуальніші риси предмета / ознаки 

чи ін.» [83, с. 253]. Мовознавці стверджують, що кінестетичну РС найбільше 

виявляють дієслова та прикметники, оскільки вона часто передбачає 

безпосередню взаємодію відповідних органів чуття та екстралінгвального 

референта в процесі перцепції. Візуальна маркованість реалізована 

різноманітними морфологічними категоріями через притаманні їхній семантиці 

симультанні характеристики. Аудіальна – переважно дієсловами на позначення 

власне мовленнєвих дій та прикметниками, в семантиці яких містяться описові 

характеристики звучного мовлення [85]. Відповідна активація певної системи 
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сприйняття «закарбовує» образ слова, тим самим здійснюючи вплив на 

сприйняття цілісного образу дійсності (реальної чи художньої). 

У нашому дослідженні зроблено спробу з’ясування впливового 

навантаження сленгізмів в аспекті їхньої предикатної маркованості. Оскільки 

робота базується на матеріалі посмодерного художнього дискурсу, то ми 

свідомі того, що зафіксовані нами відповідні сленгізми радше характеризують 

авторський ідіостиль, виявлений у конкретному персонажному мовленні. 

Проте, з іншого боку, детальний аналіз виокремлених сленгізмів та їхня 

проекція на матеріали словників сучасної жаргонної та сленгової лексики [301; 

305] дають переконливі підстави вважати виокремлені сленгізми доволі 

усталеними (бодай в українськомовному середовищі) показниками певних 

стратегій сучасного комунікативного простору, тобто уможливлюють 

кваліфікацію таких лексем (і фразем) як лінгвоментальних маркерів 

представників певного соціального прошарку, в нашому випадку – молодіжної 

аудиторії. Крім того, дозволимо собі спиратися на думку І. Колегаєвої, яка 

зазначає: «Зовнішньокомунікативне існування надперсонально адресованого 

повідомлення складається з двох різновеликих і функційно різнорідних етапів: 

1) етап генези повідомлення, на якому витвір словесності перебуває в 

текстотворчій владі свого творця і який завершується тиражуванням тексту та 

відчуженням його від автора; 2) етап комунікативної циркуляції, тобто 

відчуженого (від волі автора) самостійного існування літературного твору в 

суспільній комунікативній циркуляції» [88, с. 124]. Отже, ми маємо справу з 

етапом т. зв. комунікативної циркуляції художнього твору, що дає певні 

підстави для узагальнювальних операцій щодо певного / певних творів для 

виявлення глибинних процесів мовотворчості та функційного портрета мови у 

дзеркалі певної лінгвокультурної спільноти.  

Для аналізу предикатної маркованості сленгізмів було відібрано 250 

лексем і фразем, які ми розподілили не лише за наявністю певної 

репрезентативної маркованості (візуальної, аудіальної та кінестетичної у її 

сенсорному, нюховому та смаковому різновидах), а й за первинністю 
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/ вторинністю процесів номінації, оскільки вторинна номінація виявляє 

характерні глибинні вподобання мовців. Додамо, що важливість предикатно 

маркованих номенів як елементів світоглядних пріоритетів особистості 

підкреслювала і Т. Вендіна, яка зазначала, що «кольорові, звукові, смакові, 

функційні якості і властивості предметів та явищ зовнішнього світу 

актуалізуються лише в тих об’єктах, які залучаються до сфери пізнавальної і 

практичної діяльності людини та які представляють для неї життєву й 

соціальну цінність» [31, с. 9]. Окремо розглянуто фраземну номінацію, «в 

специфіці якої вже віддзеркалене не суб’єктивне бачення, а певний 

модальнісний інваріант, властивий національному світобаченню» [83, с. 138]. 

Аналізовані сленгізми практично не виявили прямих предикатних 

маркерів. У межах вторинної лексемної номінації кінестетичні сленгові 

предикати становлять найбільший відсоток (65 %), морфологічна належність 

яких представлена 

дієсловами, переважно лексемами щемити, давити, добивати, драти:  

Говорила дуже тихим голосом, за що її щемили суки-викладачки ... [327, 

с. 28] – перен. похідне від прищемити – «Затискуючи, зачиняючи або 

зачиняючись, придавити що-небудь» [282, с. 1141] у значенні щемити – 

«завдавати фізичного болю», проте в словниках [301] та [305] цієї лексеми не 

зафіксовано. Сюди ж уналежнюємо і синонімічний ряд до значення 

«бити / побити» у значенні – «завдавати фізичного болю»: … коли хтось мені 

каже зле про чеченців, я можу порвати [311, с. 192]; По-моєму, йому Коба дав 

тріндюл  [323, с. 98] та ін.;  

цікавою є словотвірна амплітуда дієслова бити, реалізована у 

різноманітних сленгових сенсах – «допалювати сигарету з марихуаною», 

«розпочинати якусь діяльність несподівано», «стати байдужим до чогось»: 

… дістає звідкись з кишені джинсів недобиту папіросу, швидко її добиває і 

раптом згадує, що вона про щось забула … [323, с. 143]; похідне від набивати – 

«наповнювати чимось, щільно втискуючи, вкладаючи всередину» [282, с. 701] 

та водночас – закінчувати – «Доводити що-небудь до кінця, до завершення; 
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кінчати» [282, с. 394], корелює з фраземою добити, забити п’ятку: ... впевнено 

говорить він і добиває п’ятку [323, с. 100], де п’ятка – «Недопалок цигарки з 

марихуаною, де найбільша концентрація наркотику» [305, с. 282], «залишок від 

сигарети з марихуаною» [301, с. 259]; Була просто неймовірно щасливою, мене 

пробило на творчість ... [333, с. 77] – від пробивати – «переміщаючись, 

рухаючись уперед, долати перешкоди ...» [282, с. 1142] у значенні «дістати 

щось, частіше – із зусиллями» [301, с. 259] або ж – щось розпочати терміново, 

неочікувано, у словнику [305]  лексеми не зафіксовано; Я на них давно забив, 

для мене їх не існує, розумієш? [323, с. 220] – у [282,] не фіксується, а у значенні 

«порвати з кимось, відмовитись від чогось; збайдужіти до чогось, когось [305, 

с. 140], «ігнорувати, не виконувати щось» [301, с. 129]; 

Задрали, бляді, – ну дуже вже хотіла сказати вона у двох словах, 

коротко і зрозуміло, без прикрас, якби не. – Задрали. Закумарили, – підсумувала 

вона [317, с.  80] – від задирати – «розм. ... Чіпляючись до кого-небудь, 

заводити сварку, ображати» [282, с. 389] у значенні «набриднути, остогиднути»  

[301, с. 134], «дуже набриднути комусь, утомити когось» [305, с. 143]; 

також доволі широко представлені сленгові предикати лексеми паритися 

– «роздумувати», «казати неправду» – від перен. «старанно працювати над тим, 

що повільно просувається» [282, с. 888] у значенні «Хвилюватись, перейматись 

чимось» [301, с. 223], у словнику [305] лексем не зафіксовано: Нікіта так 

носиться із Сонею і париться про те, де їй на цьому фестивалі спати ... [327, 

с. 28]; Отак я там парюся з годину десь і нічого не можу вибрати [327, с. 61]; 

Тільки от вірила вона геть усьому, що я їй впарювала [328, с. 186] – в значенні 

«Переконувати в чомусь малоймовірному, прибріхувати» [301, с. 87], 

«пояснювати комусь щось» [305, с. 94], проте зв’язок із вихідним упарюватися 

– розм. «Покриватися потом від надмірної роботи» [282, с. 1509], на нашу 

думку, все одно зберігається, оскільки, як зазначають і сучасні профайлери, і 

фахівці з невербальної комунікації, неправдива інформація через свою 

неприродність для фізичного й емоційного комфорту мовця вимагає від нього 
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фізичної напруги і виснажує його (І. Аватар, Р. Бердвістел, І. Горєлов, 

П. Екман, Д. Морріс, Дж. Ніренберг, А. Піз, В. Пронников та ін.); 

звичайно, актуальними є й дієслова на позначення споживання алкоголю: 

– Ну шо, тьолкі, бахнемо? – ні, не водку розливаю … [328, с. 173] – в значенні 

мол. Випити [183, с. 421] (пор. значення у [282, с. 64]); … бо інші на таку 

дурню не витрачаються і сумно бухають вдома … [330; с. 202] – в значенні 

мол. Пити спиртні напої [183, с. 421], заг. Пиячити [301, с. 70] (див. те ж саме у 

[282, с. 104]); ... завжди сидять сонні проститутки і печально глушать водяру 

[320, с. 116] – в значенні заг. Вживати алкоголь у великих кількостях [301, 

с. 96] (див. те ж саме перен. у [282, с. 247]); А щоби там під клубом горілки 

хильнути чи папіроску спробувати – дулю! [314, с. 34] – в значенні заг. Випити 

[301, с. 316] (див. те ж перен. у [282, с. 1561]); То, може, ти собі, вуйку, 

трохи ... ну вмазав перед тим? Ну пивка там ... [316, с. 106] – в значенні мол. 

Випити спиртного напою. [305, с. 91], заг. Випити спиртне [301, с. 86] (див 

жарг. у [282, с. 1505]); Коли мені було 14 і в мене були свої види на життя, я 

вперше накачався алкоголем [320, с. 140] – в значенні заг., мол. Випити багато 

спиртного (пор. значення цього ж сленгізму: заг., нарк. Вжити велику дозу 

наркотичних речовин [301, с. 205] (пор. значення у [282, с. 718]); Ну, він і бере 

відразу два літри. Сидить і квасить [323, с. 22] – в значенні мол. Пити 

алкогольні напої, пиячити [305, с. 168], заг. Пиячити [301, с. 157] (пор. жарг. у 

[282, с. 533]); – Ну, почекай, вдавить він пузир, вдавить другий [323, с. 22] – в 

значенні заг. Випити [301, с. 74] (пор. значення у [282, с. 116]); 

дієприкметникові предикати сленгової лексики складають 7,9 % 

кінестетичних предикатів і найчастіше виступають формою дієслова на кшталт 

довбати / обдовбувати, яка повністю втратила первинне значення (див. 

довбати [282, с. 308] на рівні сучасного «Поганий, неприємний (негативна 

характеристика будь-якого предмета, явища, людини» [305, с. 124], 

«обридливий, нещасливий, неприкаяний» [301, с. 113]: … довбане гарматне 

м’ясо, ось чим тут пахне [323, с. 59]; Не став реготати з мене, не сказав, що я 

ідіотка обдовбана … [329, с. 167] – у значенні «Під дією наркотику» [301, 
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с. 214], у словнику [305] лексеми не зафіксовано (див. і значення у [282]). Проте 

внутрішня фізична напруженість первинного дієслова зберігається в емоційній 

та й фізіологічній напрузі похідних сленгізмів, що дає підстави уналежнити їх 

до кінестетичних предикатів;  

іменниками, найчастіше віддієслівними, що вказує на їхню 

номіналізаційну природу (в термінах методу Мілтон-модельної ідентифікації – 

див. далі): наприклад, Тобто часу на розкачку немає ... [312, с. 255] – від 

розкачуватися – «перен. Виходити зі стану бездіяльності» [282, с. 1244], у 

словниках [305] та [301] лексеми не зафіксовано; Ми тоді перебували у фазі 

активного відмазування гуманоїдів, і прокурорські не вилазили з офісу [312, 

с. 211] – від відмазатися – «розм. Намагатися уникнути чогось, відлинювати 

від чогось» [282, с. 173] у значенні «Ухилятись від чогось» [301, с. 81], 

«Виправдатися, зняти з себе звинувачення (як правило, заплативши гроші» 

[305, с. 86]; ... з першими розборками за заводськими парканами, з першими 

проблемами і першими обломами ... [320, с. 61] від обламуватися (див. [282, 

с. 807]) у значенні «3. Сором, приниження. 4. Неприємність» [301, с. 215], 

«Невдача, руйнування планів» [305, с. 241]; ... відразу набігла купа пацанів, 

стрижених «під нульку», русифікованих та з мобілками. Почалася 

штурханина … [317, с. 50] – від штрухатися, штовхатися – «штовхати кого-

небудь» [282, с. 1632], у словниках [305] та [301] лексеми не зафіксовано (див. і 

значення у [282]).  

Отже, щонайширше в сленговій амплітуді представлено сенсорні 

предикати, які передбачають дотик, фізичну взаємодію із соматикою іншого, 

переосмислену в сленговій метафоричній номінації. Це в цілому підтверджує 

думку дослідників про те, що «світ людини в загальному жаргоні позбавлений 

сфери духу, це насамперед матеріальний світ, але й він обмежений: у ньому не 

названі природні об’єкти – елементи простору, рослин, тварин. Не знаходимо 

також слів на позначення почуття любові» [285, с. 5], що і відбиває сленгова 

лексика постмодерної прози. 
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 Характерно, що у практично всіх наведених прикладах відсутнє пряме 

предикатно марковане значення. Оцінна кваліфікація власне кінестетичних 

(сенсорних) предикатів ілюструє перевагу негативної емоційної [12] оцінки. 

Серед смакових і нюхових предикатів домінують перші, що, на нашу 

думку, пов’язано ще з неонатальними рефлексами (неонатальний період – 

ранній постнатальний період, або період новонародженості – див. [127]), 

репрезентованими переважно дієслівними лексемами, зі слабкою 

представленістю іменниково-прикметникових лексем: Вони тільки те й робили, 

що дудлили, жерли, тевкали, плямкали ... [310, с. 47] від дудлити – «вульг. 

Пити що-небудь з жадібністю та у великій кількості» [282, с. 331], жерти – 

«вульг. Їсти жадібно, багато чого-небудь» [282, с. 366]; ... як її чоловік знову 

нализався і застряг у чергової хвойди ... [315, с. 215] від нализатися – «досхочу 

полизати чого-небудь ... вульг. «Напиватися доп’яну» [282, с. 722] – у значенні 

напитись [301, с. 206], у словнику [305] лексеми не зафіксовано; … і там 

можна було о другій ночі нажертися теплим робітничим їдлом … [311, с. 264] 

від їдло – «діал. Їжа» [282, с. 509], від їжа – «те, що їдять і п’ють; харчі» [там 

само], у словниках [305] та [301] лексеми не зафіксовано.  

У межах смакових сленгових предикатів теж переважають переносні 

номінації, сенсово пов’язані з вихідними первинними.  

До нюхових зокрема уналежнюємо маркери на кшталт ... катаєшся ти 

занюханою електричкою [323, с. 49] від занюханий – від нюхати – «вдихати 

через ніс будь-який запах» [282, с. 795] у значенні «поганий, неакуратний, 

огидний» [301, с. 139] (радше від усього йдеться про неприємний запах як 

показник неакуратності людини), у словнику [305] лексему не зафіксовано.  

У межах нюхових сленгових предикатів фіксуємо переносну предикатну 

маркованість, представлену переважно дієсловами.  

Оцінна кваліфікація смакових і нюхових предикатів теж ілюструє 

перевагу негативної емоційної оцінки. 

Додамо, що аналіз предикатної маркованості, наприклад, рекламного і 

політичного дискурсів дав підстави дослідникам зробити доволі цікаві 
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висновки про відповідні пріоритети (див.[83]). Проте здійснений нами аналіз 

сленгового дискурсивного сегмента дає підстави казати про певну обмеженість 

кінестетичного спрйняття дійсності носіями МС, оскільки весь можливий 

спектр відповідних відчуттів зосереджено лише на доволі жорсткій дотиковій 

семантиці з переважно негативною оцінкою.   

 Візуальні предикати представлені насамперед дієслівними 

метафоризованими ідентифікаторами та у незначній кількості – прикметниками 

й іменниками: Він пронизливо зирить за вікно ... [327, с. 110] від зиркати – 

«Час від часу дивитися, поглядати на кого-, що-небудь» [282, с. 795] у значенні 

«дивитись» [301, с. 145]; У залі намалювався офіціант [312, с. 273] від 

намалюватися – «Вирізнятися своїм обрисами на тлі чогось ...» [282, с. 643] у 

значенні «З’явитись, прийти кудись» [301, с. 207], «З’явитись десь» [305, 

с. 232]; Але замість того, щоб прозріти, Пітер робить інше ... [315, с. 41] від 

прозрівати – від «перен. Починати розуміти, усвідомлювати те, що було 

незрозумілим, неусвідомлюваним раніше» [282, с. 1153] у значенні 

«Дивуватися чомусь, бути враженим» [301, с. 256], у словнику [305] лексеми не 

зафіксовано; Ти у світі найпрекрасніша, наймиліша, підривай сраку, йдемо на 

бліскатєку [333, с. 69] від дискотека – «Клуб із музичною культурно-

пізнавальною програмою і танцями» [282, с. 298], де первинне значення набуло 

візуального уяскравленя завдяки саме такій «лінгвізації світу» як творчому 

процесу, у словниках [301], [305] лексеми не зафіксовано; Із театральним 

стогоном зітхнув (він просто кайфував від малої) і, вставши, поліз у шафу за 

кальяном [317, с. 81] від малий – невеликий за віком (перев. про дітей) [282, 

с. 640] у значенні – «Дівчина (частіше про кохану дівчину)» [301, с. 187], у пох. 

значенні маленька – «Уживається при звертанні до дівчини, жінки (у мові 

чоловіків) [305, с. 210], – мала «невелика за розміром». Прикметно, що в 

рекламному дискурсі візуальні предикати посідають чи не головне місце [86], 

що зокрема пояснюється і генетичним пріоритетом зорового сприйняття, 

підкреслюваного зокрема відомим гіпнологом В. Кандибою: «Мова на Землі 

пройшла такі основні стадії свого розвитку: мова рухів, мова сигналів (запах, 
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звук та ін.), ейдетична мова образів і почуттів, звучне мовлення, та, нарешті, 

світлокольорова зорова мова, в якій органом мовлення є очі, а розумовим 

мовленням стає гра – почерговість світла й кольору на мисленнєвому екрані 

очей» [77, 1, с. 5]. Проте, як ми бачимо, ця репрезентативна система з усім 

розмаїттям її сприйняттєвої амплітуди для постмодерного МС не є актуальною. 

Оцінна кваліфікація візуальних предикатів ілюструє радше нейтральну 

(періодично – знижену) емоційну оцінку. 

Аудіальні одиниці МС найчастіше також представлені дієсловами на 

позначення ситуативних особливостей або ж – частіше – оцінювальних 

характеристик мовлення співрозмовника: Кажуть, ніби невдовзі загримить на 

два роки в дисбат ... [334, с. 9] від загриміти – «1. Почати гриміти, гуркотіти ... 

7. розм. Потрапити куди-небудь, виявитися, опинитися де-небудь усупереч 

своєму бажанню» [282, с. 387] у словниках [301], [305] лексеми не зафіксовано; 

А вони б навіть не варнякнули у відповідь  [312, с. 166] від варнякати – 

«Верзти щось неістотне, пусте; базікати, теревенити» [282, с. 112], у словниках 

[301], [305] лексеми не зафіксовано; А тому, хто знає зайве, відрізають язика, 

щоб не розпатякав [312, с. 113] від патякати – «зневажл. Говорити багато про 

щось неістотне, пусте, не варте уваги» [282, с. 894] у словниках [301], [305] 

лексеми не зафіксовано; Вони тільки те й робили, що дудлили, жерли, тевкали, 

плямкали ... [310, с. 47] від тевкати – «діал. Плямкати» [282, с. 1435], 

плямкати – «1. Прицмокувати під час жування.  Їсти, прицмокуючи» [282, 

с. 987] у значеннях дудлити – «Пити» [301, с. 117], у словнику [305] лексеми не 

зафіксовано; тевкати, плямкати – у словниках [301], [305] лексеми не 

зафіксовано. Оцінна кваліфікація аудіальних предикатів теж ілюструє перевагу 

негативної емоційної оцінки. 

Отже, предикатна маркованість сленгових одиниць демонструє пріоритет 

кінестетичної (сенсорної) маркованості з перевагою метафоричних 

переосмислень вихідної лексеми. Морфологічна парадигма практично у всіх 

різновидах виявляє перевагу дієслів, що вказує на динамічність, експресію й 

емоційність мовної кваліфікації довкілля носіями МС. Ознакова амплітуда 
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субмодальнісних значень виявляє їхню послабленість, зредукованість 

порівняно з відповідними показниками інших дискурсивних сегментів 

(рекламний, політичний дискурси), що засвідчує певну психоментальну 

інфантильність носії МС у персонажній системі постмодерної прози. Оцінна 

кваліфікація засвідчує перевагу негативної емоційної оцінки кінестетичних 

(насамперед – сенсорних) предикатів, знегативованої оцінності аудіальних 

предикатів та нейтральну оцінність візуальних предикатів. 

Зафіксовані нами фраземи виявляють доволі низький рівень предикатної 

марковності, проте знову домінує кінестетична маркованість, що можна 

вважати характерною ознакою сленгового дискурсивного сегмента: 

кінестетичні фраземи: ... вдавить він пузир ... [323, с. 22]  – похідне від 

напиватися – «Уживаючи спиртні напої, ставати п’яним» [282, с. 726], – 

вдавити пузир – перен. від значення вдушити – напитись [301, с. 74], у 

словнику [305] цієї лексеми не зафіксовано. Характерно, що фізіологічна 

природа номінованого процесу виявилася через авторську лексему тієї ж 

кінестетичної (сенсорної, дотикової) маркованості; ... впевнено говорить він і 

добиває п’ятку [323, с. 100], добити п’ятку – де п’ятка – «Недопалок цигарки 

з марихуаною, де найбільша концентрація наркотику» [305, с. 282], «залишок 

від сигарети з марихуаною» [301, с. 259]; … відмивали бабло, котре проходило 

через наші рахунки [322, с. 11] у значенні «повертати гроші»; … і наші боси, 

щоби не парити мізки ні собі, ні команді … у значенні «не перевантажувати 

роботою» [321, с. 122]; … думаєш взяти мене ось так просто за яйця … [321, 

с. 174] у значенні «притиснути, змусити щось робити» та ін.; … один із них, 

очевидно старший, не витримує і валить з носака по патефону, котрий тут 

таки відлітає вбік і печально замовкає [323, с. 207], ... повертає його до себе і 

влучно заціджує йому просто в його сержантське їбало так, що картуз 

валиться на землю … [323, с. 208] у значенні «бити, завдавати фізичного 

болю»; 
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візуальні фраземи: білі тапки ... коли залізні тигри роздеруть тінь від 

Півмісяця – отоді вам усім великі білі тапки [317, с. 167] – білі тапки – у 

значенні «померти»; 

аудіальні фраземи: Молов таку пурґу, шо його стали цуратися ... [319, 

с. 109] – молоти / гнати пургу – в значенні «говорити щось нерозумне». 

Оцінна кваліфікація фраземних предикатів ілюструє перевагу негативної 

емоційної оцінки. 

Отже, у межах постмодерного дискурсу серед одиниць молодіжного 

сленгу (250) домінувальними виявилися кінестетичні предикати (65 %), серед 

яких більша частина виражена дієсловами, іменниками, зрідка – 

прикметниками та прислівниками. У межах молодіжного сленгу зафіксовано 

візуальні предикати, які складають всього 25 % та аудіальні – 10 % від 

загальної кількості. Фраземний сегмент демонструє ту ж саму стратегію. 

Наведене дає підстави казати про пріоритет сенсорного предикатного 

забарвлення МС, позбавленого візуального й аудіального розмаїття, що 

уможливлює висновок, з одного боку, про певний інфантилізм світосприйняття 

цієї аудиторії, представленої в просторі художнього постмодерного твору, а з 

іншого – про певний рівень внутрішньої агресивності, яка перебуває на межі 

конфліктної поведінки навіть у її фізичному вимірі [274, с. 35]. Оцінна 

кваліфікація фраземних предикатів засвідчує пріоритет негативної емоційної 

оцінки. 

 

3.4. Елементи Мілтон-моделі  як маркери сленгової сугестії         

Л. Ставицька у статті «Національно-мовна характеристика сучасного 

українського сленгу» виокремлює три основні фактори, що структурують 

національно-мовну специфіку жаргоновживання (в статті сленг і жаргон є 

синонімами): 1. Екстралінгвальний фактор, співвідносний з об’єктивною 

наявністю в певному національному просторовому, культурному континуумі 

тих об’єктів, реалій, понять, постатей, що виступають об’єктом жаргонної 

мовотворчості. 2. Власне лінгвальний фактор, що стосується прагматики 
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жаргону з його внутрішньомовними закономірностями, інтенціями, а також 

внутрішніми можливостями національної мови, яка змушена задовольняти 

прагматичні потреби жаргоновживання, актуалізуючи при цьому власні 

лексико-семантичні, словотворчі та інші ресурси. 3. Фактор національної мови, 

який виявляється у мовних і концептуальних картинах світу, що позначені 

жаргоновживанням і визначають його національно-культурну та мовну 

специфіку [183, с. 115-116]. При аналізі національно-мовної специфіки лексики 

молодіжного сленгу слід ураховувати й положення етнопсихолінгвального 

функціоналізму, які пропонує Р. Кісь: 1) Мовленнєві зміни треба розглядати в 

контексті конкретного середовища мовлення-спілкування і тільки ситуативно. 

2) Мовленнєві зміни треба розглядати комунікативно. 3) Зміни мовлення 

пов’язані не просто зі змінами у способах, «техніці» чи стилях комунікативних 

актів, а й насамперед зі змінами в самій «зануреності» мовців у лінґвокультурне 

середовище чи зі змінами у їхнім середовищі. 4) Не кожне «запозичування» є 

«збагачуванням» зокрема і на мовленнєво-комунікативному рівні, і на рівні 

свідомості. 5) Функційно-діяльнісне бачення цих процесів полягає не тільки в 

розгляді їх на тлі соціокультурного й ситуативного довкілля, а й у внутрішньо-

динамічних зв’язках із процесами мислення, становлення самої думки, станами 

свідомості й позасвідомості [80, с. 162].  

В цьому плані релевантним методом дослідження вважаємо Мілтон-

модельну ідентифікацію, у межах якої чітко враховується і комплекс 

екстралінгвальних та власне лінгвальних факторів комунікативної сугестії, і 

специфіка лінгвокультурного середовища, і психоемоційна специфіка молоді як 

такої, тобто її емоційний стан і психологічне здоров’я як основа комунікативної 

адекватності. Додамо, що, на думку сучасних психологів, «в структуру 

психологічного здоров’я входять такі компоненти, як позитивне ставлення до 

себе; оптимальний розвиток, зростання і самоактуалізація особистості; психічна 

інтеграція (автентичність, конгруентність); особиста автономія; реалістичне 

сприйняття оточуючих; вміння адекватно впливати на інших людей ...» [214, 

с. 233], що увиразнює наші висновки про ціннісні пріоритети сучасної молоді 
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(див. розділ І) та особливості їхнього втілення у мовленнєвій поведінці, 

виявленій у сегменті МС постмодерної української прози (див. наші висновки 

про функційні домінанти сленгу). 

Експонуючи отримані результати на специфіку сленгового 

функціонування, можемо констатувати, що його найхарактернішими Мілтон-

модельними показниками виступають переривання патерну, доступ до минулих 

станів трансу та опис звичайних трансових ситуацій [8, с. 68], а також 

номіналізації та неспецифічна лексика як актуальні метамодельні складники з 

оберненою функційністю. Розглянемо ці впливові елементи МС детальніше. 

Переривання патерну на рівні МС постмодерної прози представлене 

інвективно-обсценними номенами та лексичними запозиченнями. 

У НЛП зауважують, що переривання патерну позначає «віднайдення ... 

єдиного елемента повторюваної поведінки, який потім неочікувано 

переривається» [8, с. 92], що, як зазначає Т. Ковалевська, активує 

«психологічний механізм неочікуваної поведінки, незбіг прогнозованої реакції 

співрозмовника з програмним «пакетом», укладеним комунікатором, що 

відповідає останній фазі породження мовлення ... У плані лінгвістичному 

ефективним вважають використання стилістично маркованої лексики, 

семантичне наповнення якої має не збігатися (у разі прогнозованого 

відповідного впливу) із загальною комунікативною настановою мовця» [83, 

с. 199]. Цю тезу дослідниці на сленговому матеріалі найяскравіше 

репрезентують емоційно-оцінні сленгізми, які, користуючися шкалою 

Н. Глущук, ми уналежнили до вульгаризмів, «яким притаманне емоційно-

підкреслене зниження» [41, с. 24], що сягає рівня обсценної лексики, тим самим 

демонструючи максимально негативну оцінність. 

Відзначимо, що серед дослідників немає єдиної точки зору щодо 

кваліфікації та систематики інвективної лексики. Так, О. Леонтьєв (див. і праці 

В. Жельвіса, А. Позолотіна та ін.) до інвективного шару уналежнює і обсценну, 

лайливу, матірну лексику, і діалектну, жаргонну, просторічну, і грубу 

просторічну, і слова на кшталт «вбити», «мучити» та ін. [110, с. 3-4]. Але за 
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такого підходу доволі складно чітко розмежувати обсценну та, наприклад, 

жаргонну чи грубу просторічну лексику, тому нам ближче кваліфікація 

С. Форманової, яка  вважає інвективою лайку у функції образи й уналежнює до 

цього класу слів констатувальні характеристики особи з негативною оцінкою; 

слова і висловлювання з негативною оцінкою будь-яких явищ; нейтральні 

номінації особи у переносному значенні, завдяки чому лексема набуває різкого 

негативного значення; зоосемічні метафори в особових характеристиках та 

етичну оцінку дієслів мовлення. Решту лексем із максимальною 

знегативованістю дослідниця тлумачить як табуйовану, некодифіковану, 

обсценну [223, с. 21], що дає змогу набагато чіткіше визначити т. зв. нижню 

межу мовної експресії, оскільки все, що піддається вимірюванню, має здатність 

до градуювання [273, с. 94].  

Також дослідники вважають, що функційною базою інвективи є стан 

афекту мовця, бажання принизити, викрити співрозмовника (див. праці 

Я. Радевича-Винницького, Л. Мацько), що підкреслює і С. Форманова: «Ми 

трактуємо інвективу як вербальне вираження ставлення адресанта до адресата, 

яке має на меті різке звинувачення, осуд з метою образити, принизити і 

зганьбити опонента в якомога різкій, грубій та цинічній формі та 

дискредитувати його ..., що дозволяє образити честь і гідність особи» [223, 

с. 26]. 

Сторінки української постмодерної прози рясніють саме такими 

інвективними номенами (або ними ж у складі фраземних моделей), впливовість 

яких підкреслювали С. Воркачов, Г. Кусов, Й. Стернін та ін. Проте інвективна 

лексика, хоч і володіє певним впливовим потенціалом через відверту 

знегативованість, агресивність та еспресивність, комунікативним стрижнем 

яких і є бажання образити, принизити, не виступає в складі 

нейролінгвістичного переривання патерну, оскільки часто є очікуваною 

адресатом внаслідок відповідного перебігу ситуації спілкування, а також і через 

те, що її вживання зовсім не завжди є результатом стану афекту мовця. У межах 

постмодерного дискурсу інвектива доволі часто виступає «кодифікованим» 
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елементом персонажного мовлення, що, на нашу думку, теж є характерною 

ознакою постмодерного сленгу.  

Обсценна ж лексика дуже часто зачіпляє глибинні (батьки, близькі 

родичі, кохані, діти) або ж інтимні (сексуальна орієнтація) шари особистісної 

психоструктури адресата, що вже спричиняє стан афекту, втрату контролю над 

своєю поведінкою. Проте пригадаємо в цьому плані думку В. Жельвіса, який 

уважав, що саме та перша людина, яка вилаяла іншу, замість того, аби 

розколоти їй череп, і заклала основи нашої цивілізації [64]. Цю ж думку поділяє 

і Н. Панова, за якою «інвективна образа відіграє роль специфічного емоційного 

регулятора міжособистісних стосунків яка дозволяє виявити агресивність без 

фізичного насильства» [151].  

У прагматичній таксономії обсценної лексики Л. Ставицької виокремлено 

посили, семантичним ядром яких є відсторонення адресанта від адресата; 

матірні формули, що містять дієслово на позначення здійснення статевого акту 

і спрямовуються на матір адресата або на нього самого; відмови; 

індиферентиви – виражають байдужість, самовідсторонення, неохочу згоду; 

пейоративи – це власне лайлива лексика, яка, переважно у сполученні з 

прикметниками, передає оцінку розумових, моральних властивостей людини, 

рис її характеру, вдачі тощо; божба – клятви, запевнення в істинності 

сказаного; прокльони; вигуки і вставні слова [303, с. 26]. При цьому дослідниця 

слушно зазначила, що іллокутивна сила обсценної лексики має не лише 

відповідне стилістичне забарвлення, а ілюструє й те, що людина не просто хоче 

висловитися грубо, вона хоче «виразити грубість», здійснити «акт грубощів», 

лайливий іллокутивний акт, скерований на порушення табу. Перлокутивний 

ефект, ситуативно зумовлений, полягає або в образі адресата лайкою, або, 

навпаки, лайка може маніфестувати емпатію, щирість, співчуття [там само], де 

останнє, за нашими спостереженнями, може виражатися щодо представника 

«свого кола», виконуючи в такий спосіб ідентифікаційну функцію. 

Із цієї низки в постмодерній літературі найчастотнішими є матірні 

формули (60 % у межах групи), індиферентиви та пейоративи. 
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Матірні формули містять дієслово чи похідні на позначення здійснення 

статевого акту: виїбати Давай я десь у кущах перетусуюся, бо таксист мене 

виїбе … [329, с. 286]; А відлижіть мені всі [329, с. 41]; Хуїна! Давай вже десь 

сушитися. Заїбав цей еко-шик [330, с. 170]. Зауважимо, що така негативна 

афективність осмислення людської чуттєвості, зосередженої на рівні 

сексуальності, взагалі притаманна постмодерній літературі (див. [266]) та 

постмодерній культурі в цілому, яка трансформує людське тіло до рівня 

симулякру [260]. Проте надмір вульгаризованості виступає, як зазначає 

О. Поздняков, прикметною ознакою саме українського МС: «Український 

молодіжний сленг є більш вульгаризованим, юні мовці часто не гребують 

нецензурщиною (це явище, історично чуже українській мові, у наш час стає 

нормою). Джерело таких процесів варто шукати ... у надмірному пропагуванні 

й ідеалізації кримінальних героїв (головним чином російських) через літературу 

та кіноіндустрію. Такому впливу найбільше піддається медійно заангажований 

та схильний до наслідування контингент молодих реципієнтів» [154], що, на 

думку автора, пояснює і вищий рівень законспірованості висловлювань, теж 

пов’язаний із тяжінням української молоді до арготизмів [там само], хоч інші 

слов’янські народи не позбавлені таких тенденцій, а може, і мають їх надмір 

(див., напр., [284]). 

Сюди ж ми уналежнюємо і своєрідні «похідні» від матірних формул, 

використовуваних на позначення явно негативних характеристик особи, на 

кшталт Йобана циганва знову його опустила, виставивши клоуном … [322, 

с. 395]; … більш хитровиїбаний і намагався справити враження свого 

хлопця … [322, с. 425]. Також доцільним уважаємо уналежнення до цієї групи і 

відповідних фразем на кшталт Поки не розумієш, що це ж насправді пизда 

прийшла [330, с. 213]; Усі ці странні події почалися фіґ зна каґда. І хєр 

просциш, коли ця мудь скінчицьця [316, с. 281]; Хуй тобі, а не дванадцять євро 

[330, с. 155] та ін.  

Крім того, зауважимо, що саме у межах цієї групи виявлено яскраві 

приклади власне переривання патерну, що насамперед демонструє суміжне 
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вживання стилістично різнополюсної лексики: … одягалися пиздуватими 

казковими гномами … [311, с. 289]; Я перервав це ментальне пиздіння, просто 

струсивши головою [316, с. 173]; або ж зіткнення ситуативно (і відповідно – 

стилістично) несумісних понять: … Ні, це не мій декан, так що я йому 

зателефоную. – Не пизди багато, – говорять вони [323, с. 62]; Я здивовано 

підіймаю брови, і Дафліш розуміє: він воістину охуїв [327, с. 43] та ін. У таких 

випадках уже йдеться не стільки про неочікуваність вербальної поведінки, 

скільки про оцінну (стилістичну) полюсність контактних складників 

висловлювання, що також спричиняє певний сугестивний ефект через 

взаємовиключність, комунікативну оксиморонність сприйманих елементів. 

Додамо, що цей же ефект переривання патерну ілюструє і зіткнення інвективної 

та запозиченої лексики: … гоцають своїми сраками два бевзі, ріжучись на 

плей-стейшн [328, с. 182]; … або сиди вдома і не рипайся, або вже давай – 

спробуй взяти за яйця прикрі обставини, а там, якщо все вдасться – на тебе 

обов’язково чекатиме джек-пот ... [323, с. 54]; Та то я один був чоловіком її 

життя. Меном, котрому вся та її кінематографічна хуйня присвячувалася 

[327, с. 106]. Отже, переривання патерну виявляється у вживанні обсценної 

лексики (матірні формули) та контекстуальному зіткненні такої лексики з 

книжною (високою) та запозиченою лексикою. 

На другому місці у МС постмодерної прози перебувають індиферентиви – 

лексеми на вираження байдужості, небажання виконувати якусь діяльність, що 

також увиразнює вже згадувану у попередніх розділах певну інфантильність 

поведінки представників МС (цікаво, що такий комунікативний інфантилізм 

існує разом, уживається з надмірною агресією носіїв МС): Але мєнтам це 

похуй, хто був цей смертний на вєліку ... [328, с. 288]; … сказав він просто і 

без виїбонів, пішли по келішку … [321, с. 144]; Я не сказав нічого, бо подумав, 

що він збожеволів або від нєхєр дєлать знущається [311, с. 183]; Тільки хєра зо 

два ця робота заслуговує … [328, с. 203]; І ми – говорили вони з придихом – їх 

пробухуємо!!! Що, всі вісім ящиків? Так! Не подужаємо, – кажу. Хуй, –  

говорить Вася Комуніст, дні за три подужаємо … [323, с. 45]; … робіть собі 



198 

що хочете, бо я болт забив на сновидіння … [317, с. 138]; … от йому тепер 

будь-яка революція і до сраки  [321, с. 37]; … та мені насрати, – каже 

коридорний … [321, с. 10]; Твій вік тут нікого не їбе, дуже агресивно каже він 

[311, с. 182]; Мені паралельно, сон це чи нє? [317, с. 173]; … хай собі робить, 

що заманеться, мені пофіґ, я ж бо сплю … [317, с. 138]; Мені казали, шо ти 

маєш силу, але той, кого ти хочеш випустити, на тебе ложив … [317, с. 137]; 

… на побут кладе, кімната в нього майже порожня … [323, с. 87]. 

Завершують перелік обсценної лексики у постмодерній прозі пейоративи 

– власне лайлива лексика: … коли вже з тебе вийшла блядь, це діло треба 

дороблять [330, с. 49-50]; … будеш знати, сраний виблядок! [317, с. 146]; На 

обидвох випускали якусь оборонну херню, якісь гвинтики для ракет чи тому 

подібні прокладки [311, с. 213]; Ці ж ось два підараса, які тебе притягли, і 

підберуть [323, с. 65]; та вигуки: … в моїй, блядь, невключеності в боротьбу … 

[321, с. 169] тощо (див. про номінації особи з інвективним компонентом і 

роботи М. Мирошниченко, де їх розглянуто на матеріалі української та 

французької мов [136]). Цей шар обсценної лексики яскраво ілюструє 

девіантний характер осмислення людського тіла й людської сексуальності в 

постмодерній літературі, що відзначає і дослідниця художньої тілесності 

І. Галуцьких, яка пише: «Тут (у постмодерній літературі – М.С.) девіації 

тілесності ... мають двоякий характер і пояснюються, по-перше, патологіями 

тіла .., що є фізіологічними відхиленнями від нормативного стану тіла, а по-

друге, проявляється у вигляді перверсій еротизованого тіла ..., що є видом 

соціальної девіації» [39, с. 333], де перверсивність пов’язана з появою 

відмінних від традиційних «нових фігур сексуальності», «які з’являються 

внаслідок порушення фундаментальних принципів соціалізації сексуальності – 

істеризації жіночого тіла, порушення норм статевого виховання дитини і 

соціалізації функцій продовження роду, дозволення перверсивного (збоченого 

задоволення» [там само, с. 333-334]. 

Проте маємо зазначити, що зафіксовані нами елементи обсценної 

сленгової лексики у постмодерній прозі найчастіше виступають навіть не як 
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вторинна (оскільки такі лексеми виступають похідними номінаторами 

первинних референтів дійсності), а як третинна номінація, бо застосовуються 

вже не у номінативній функції, а в емоційно-оцінній, безвідносній до 

безпосереднього називання (насамперед це стосується індеферентивів та 

пейоративів). Це доводить і думку І. Кона, який матірну лексику вважає 

специфічною формою експресивно-оцінного мовлення, нейтральною щодо 

значень [90].  

До сленгових маркерів переривання патерну ми уналежнили і запозичену 

лексику, оскільки її застосування вимагає т. зв. «перемикання коду», тобто 

своєрідного переходу з однієї кодувальної системи на іншу, що теж (як і 

попередня лексична група) спричиняє ефект «даун-тайму» (термін гіпнології, 

який позначає внутрішню, а не зовнішню концентрацію особистості як перший 

рівень гіпнозу (див. [77]), гальмуючи активність сприйняттєвих процесів та 

створюючи в такий спосіб сугестогенний фон.  Проте, звичайно, градуальність 

несподіваного, неочікуваного порівняно з потужністю переривання патерну у 

вищенаведених прикладах (інвективна та обсценна лексика) в таких випадках 

набагато нижча. Зафіксовані нами запозичення у межах МС української 

постмодерної прози можна розподілити на 3 групи: запозичення з англійської 

мови (близько 60 % у межах групи), запозичення з російської мови (35 %) та 

поодинокі запозичення з німецької та інших мов (близько 5 %). 

Вплив англійських запозичень на обсяг українського МС відзначає 

більшість дослідників, пояснюючи це престижністю і поширеністю англійської 

мови в молодіжному середовищі. О. Поздняков, порівнюючи німецький та 

український МС, акцентує на більшій соціальній маркованості останнього 

(тобто його поширенні переважно у міській комунікації) та зауважує, що 

«мовна політика держав відображається і на формах спілкування молоді. Так, 

аналізуючи лексичний склад українського молодіжного сленгу, можна 

відзначити сильніший вплив на його формування іноземних мов, передусім 

російської та англійської. Це явище набуває загрозливих масштабів не лише в 

молодіжній комунікації, але й на загальномовному рівні, що призводить до 
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поступового занепаду української мови та культури» [154], що підтримує і 

Г. Дружин [59]. Цю ж тенденцію почасти демонструє і МС постмодерної прози, 

хоч і не в настільки загрозливому стані. Отже, сленгові англізми становлять 

найпоширенішу підгрупу запозичень, яку ми розподіляємо на такі  підгрупи: 

номінації особи за статтю, родинними зв’язками, національністю, фахом: 

Ну, що, мен … [321, с. 29]; Слухай, сістер, якщо чесно, то мені цей 

авантюризм глибоко сама знаєш де [330, с. 34-35]; … але сорі, мем – нічого з 

цього не вийде, боїмось, ми не зможемо вирішити вашу проблему … [321, 

с. 169]; … моїй біґ вайт мамі … [323, с. 110]; … ніколи не прогиналися під цими 

факін-католиками, зрозумів … [323, с. 159]; Слиш, ти! – втирав абсолютно 

синій рашен місцевому офіцику. – Єслі скажеш правільна «Прівєт», дам сто 

баксав! Бля буду, дам! Во. Во смарі. Віш – паслєдняя сотка ... [328, с. 285]; 

Колись були чуваки, які дуже хотіли грати на гітарах, але ні фіга не вміли. Їх 

називали панками. Пост-фолк – це чуваки, котрі, на відміну від панків, не 

вміють грати на народних інструментах [334, с. 122]; 

власне оцінні номінації особи: Мій малий – він дійсно вері-факін-спешл – 

тієї ночі просто врятував мене ... [327, с. 23]; … чисто тобі мачо-мени, після 

армії, після дурки як відмазки … [328, с. 55], … вони виглядали майже 

фотошопно [330, с. 276]; Ти шо – зовсім вчора блекаут хапанула? [330, с. 76]; 

... моя мама взагалі крейзанута, вважає себе пупом землі [333, с. 19]; 

оцінні характеристики предметів, явищ довкілля: Можна врубати щось 

вері факін світ – наприклад, кряхтіння Брітні Спірс ... [327, с. 18]; … сів 

чистити ту факінґ картоплю [311, с. 190]; Хмарочос, повторює він, facking 

хмарочос [325, с. 23] (звернімо увагу і на графічне оформлення сленгізму); 

Шева показує капіталізму фак [320, с. 135]; ... де паралельно з нарізанням 

якогось пиздоватого ролика збираємося смоктати пиво з треш-їдлом [327, 

с. 82]; ... читав трешову рекламу ... [325, с. 123]; ... погано, по-фастфудівськи 

законспектувавши «Ідіотів» фон Трієра. Вони світили голими задами на 

вулицях ... [325, с. 123]; 
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соматизми: … а от напивались, виходили непомітно на коридор і 

починали мочити один одного, причому по-справжньому, без дураків, з 

вибитими зубами, з соплями і слізьми на фейсах [323, с. 41]; ... з затяганим 

хайєром ... [320, с. 172]; 

вигуки етикетні, емоційні: … сорі, Міша, за фашизм [328, с. 298]; Ой фак! 

– схопився раптом Дордже [330, с. 63]; Невже? О шіт! Ні, тільки не це! Хто 

їх навчив цього гівна? Невже в їхній Македонії чи Албанії це так само всіх 

покосило? [311, с. 441]; Особливо коли все о’кей, завтра уроків немає … [317, 

с. 70]); – О’к, О’к, в’яжи шнурка скоріше, та тільки в петлю зразу не полізь 

[325, с. 30]; І тут наші вколочують м’яч, і мокрі горлянки ревуть – вау-у-у-у-

у!!! – вау-у-у-у!!! [323, с. 17]; … мій улюблений крутий подвійний сандвіч із 

шинкою. Вау, – завивають … [321, с. 173]; Упс, кажись, ми попали … [329, 

с. 84];  

назви: а) процесів: ... хто проведе дурнявий тюнінґ твоєї сонячної 

колісниці… [330, с. 159]; Щоб, якщо все провалиться, ефектно на ньому 

повіситися. Екшн понад усе [327, с. 19]; б) станів: У нас, так би мовити, фрі 

лав із повною взаємністю [327, с. 71]; Канікули, особливо літні. Це був кайф! 

[311, с. 58], де за Л. Ставицькою, кайф – мол., крим. 1. Задоволення, насолода, 

будь-які приємні емоції від чогось ... [305, с. 164], хоч кримінальний шлейф у 

більшості випадків уживання цього сленгізму вже практично зредукований. 

Крім того, кайф, як зазначає Т. Нікітіна, – псевдоанглізм, оскільки за природою 

є запозиченням з арабської мови, зафіксованим у формі кейфъ ще 

М. Міхельсоном у 1892-1893 р.р., і «передається стовідсотковими англізмами-

складниками лозунгу хіпі: дринч – фак – рок-н-ролл (та як варіант: – секс – 

наркотики – рок-н-ролл)» [140, с. 21], що ілюструю друге значення цієї лексеми 

у словнику Л. Ставицької: 2. Стан наркотичної ейфорії [305, с. 164], що знов-

таки не актуальне для переважної більшості його фіксацій; в) речей і предметів 

довкілля: Так що не паритись і швидко заробляти свій нехитрий кеш … [330, 

с. 38]; Він з твоїм Придурком тут лаве пиляли на двох. Окремо від усіх [312, 

с. 309], Олд-скул рулить … [330, с. 182]; ... він давав інтерв’ю на 
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найпопулярнішому міському тіві, і на превелике здивування глядацької 

аудиторії навіть говорив більш-менш пристойною державною мовою ... [323, 

с. 28]; г) абстрактних понять: ... мовляв, краще буде якось некст тайм [327, 

с. 87]; ... ми домовилися зробити невеличкий брейк у стосунках, щоб не 

спаплюжити їх [333, с. 72]; Щоби вберегти себе від усеможливих нервових 

здвигів, Терезка взяла тайм-аут [316, с. 90]; Отже, все-таки гепі-енд. Тобі 

щастило [311, с. 100];  ... парадайз для всіх фашистських загарбників ... [320, 

с. 22]; … американці просто засирають мізки всьому світові своїми ноу-хау … 

[321, с. 4];  

назв комунікативних подій, часових відрізків: Афтер-паті починається 

через півгодини ... [333, с. 225]; Траханий фешн … [328, с. 13]; Щоліта на цей 

фест злітаються готи і готеси ... [334, с. 117]; Третій порадив піти в 

українську церкву і там підчепити гарного греко-католика, четвертий – піти 

на українське паті в Сіті ... [315, с. 152]; 

комп’ютерний сленг: ... качнув прекрасний фільмець торентом (не в кіно 

ж тобі ходити?!) – от уже й день пройшов. Редька з цього всього хіба що не 

лишала коментів … [330, с. 22]; ... бурмотіла собі під носа Редька, порпаючись 

у черговому спамі з сайтів колишніх однокашників … [330, с. 10]; Ну, 

познайомилися ми в чаті, і я мала переїхати до Тернополя, коли зрозуміла, що 

втріскалася в нього ... [333, с. 29]; чи скачують піратську версію з і-нету – й на 

тобі! Але-оп, Фіфі! Ви попали! [327, с. 74]. Відзначимо, що сегмент 

комп’ютерного сленгу у межах МС постмодерного дискурсу часто 

використовується в декількох значеннях, напр.: Розбудив Олега, сходили з ним 

на крапку, прикупили фіміаму, закинулися трамадолом, шоби в горлі не дерло і 

вокурили собі. Сидимо, дивимося, шо ми там наапґрейдили про той 

екскаватор ... [316, с. 271] – у значенні «відшукати, знайти» або ... які у вільний 

час знімають різну туфту на камеру, складають до цього звукоряд, цифрують, 

мікшують, рендерять, апґрейдять, в’ючать, дрючать, урешті записують на 

відеокасету, викурюють по наперсткові трави … [316, с. 243] – в значенні 

«вдосконалювати»; … що то їх колективно проглючило про енерджайзер [328, 
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с. 46] – у значенні «глючити – про появу легких галюцінацій під дією 

наркотику, хвороби чи втоми» [305, с. 105] або ... заглючила програма, 

прогоріли тістечка, з’явилось на моніторі незнайоме англійське слово чи «не 

знаю, куди збереглася ця хуйня [328, с. 138-139] – в значенні «глючити – 

працювати з перебоями» [305, с. 105]. 

Отже, англійські запозичення як сугестивні маркери в структурі МС у 

переважній більшості вживаються у номінативній та емоційно-оцінній 

функціях з абсолютним пріоритетом (за невеликим винятком) позитивного 

забарвлення (позитивних характеристик осіб, речей, явищ, процесів), а також 

демонстрації (у разі використання комп’ютерного сленгу) власної сучасності, 

«просунутості», що істотно вирізняє цей шар серед інших складників МС. 

Запозичення з російської мови, на відміну від англізмів, здебільшого 

мають знегативований характер і вживаються з метою зниженої, пейоративної 

оцінки, найчастіше навмисне увиразненої на рівні фонетичної стилізації або 

лексичного калькування: … ті всі історійки про Закриваючих і Відкриваючих – 

повний брєд [317, с. 142]; ... але це ваще жесть [327, с. 123]; Але мєнтам це 

похуй, хто був цей смертний на вєліку ... [328, с. 288]; Я не сказав нічого, бо 

подумав, що він збожеволів або від нєхєр дєлать знущається [311, с. 183]; 

Слухай, може, я тобі притчу розкажу по дорозі? Махаянська, в тєму, як ти 

кажеш [330, с. 282]; … дєди були некеровані й безмежно борзі, вірменин і азер 

[311, с. 188]; … це дивно, що ви мене не хочете, я ж звєзда [328, с. 259]; … а 

Васілій її побачив і набив морду? Карочє, сказав, шо в неї така … [328, с. 67]; 

Хімік був начебто нашим товаришем, таким собі сорокарічним придурком. 

Перед тим він уже двічі сидів за малолітніх, при цьому на зоні його ще й 

зробили пєтухом [311, с. 72]; – Ета сексі, – казала Вася. / – Ета атстой, – 

казав Ведмідь [328, с. 243] та ін. Узагальнюючи, відзначимо наявність іншого 

оцінного вектора росіянізмів щодо англізмів, де перші виконують 

характеризувальну функцію і мають чітко виражене негативне забарвлення. 

Проте, в цьому ж плані маємо відзначити і тенденцію, висвітлену Т. Друмом, 

який зауважує, що «відповідною базою українського сленгового словника стали 
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російські сленгізми, адаптовані україномовними носіями згідно з фонетичними 

законами нашої мови. По кількох роках перетравлювання та обігрування старої 

інформації почався активний процес глобальної українізації молодіжного 

словника. Звичайно, провідну роль відіграють мовні зміни на 

західноукраїнських територіях як найбільших областях України і поволі 

просувається на схід» [60, с. 59]. Наведену тезу доводить і наш матеріал, 

демонструючи згадану фонетичну адаптацію лексики МС: ... бабки 

просаджував у першому кооперативному гриль-барі ... [320, с. 56]; Соціопатія 

попускає. / – Ну шо, тоьлкі, бахнемо? – ні, не водку розливаю … [328, с. 173]; 

… певно, не гудіти тут вважається за лохівство [329, с. 191]; Карочє, треба й 

нам такий, – порішили ми з Вовіком, що теж милився жити в нашій … [328, 

с. 177] та ін. 

У межах запозиченої лексики, крім вищенаведених, зафіксовано 

мінімальну кількість запозичень з інших мов (німецької, французької): … айн 

момент  [333, с. 91]; Хвостики його білявої зачіски а-ля чехословацький 

хокеїст ... [328, с. 133]; Але ж той міст а-ля відьма з блер … [328, с. 173], 

сугестивна потужність яких практично перебуває на мінімальному рівні. 

Отже, переривання патерну як сугестивно потужна модель на рівні МС, 

представленого в українському постмодерному дискурсі, ілюстроване 

моделями інвективно-обсценної лексики та запозичень з англійської та 

російської мови, де перші мають максимально позитивну оцінність, другі – 

суцільно негативну. Це дає певні підстави уналежнити їх до своєрідних 

ключових слів [45] постмодерного впливового лексикону.  

Як ми зазначали на початку цього підрозділу, проекція МС на систему 

Мілтон-моделі як комплексу мовних сугестогенів визначає актуальність і т. зв. 

доступів до минулих трансових станів та описів звичайних трансових ситуацій, 

де минулі трансові стани на рівні вербального вияву співвідносні з 

ретроспективним описом характерних подій, а звичайні трансові стані – з 

висвітленням перспектив можливих станів відповідного характеру (див. праці 

Р. Бендлера, Дж. Ґріндера, М. Еріксона, В. Кандиби та ін.). У межах нашого 
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фактичного матеріалу, як правило, йдеться про відчуття і поведінку, зумовлені 

штучними зміненими станами свідомості (фармакогенні ЗСС), «які виникають 

під дією психоактивних речовин або психоактивних процедур (прикладами 

можуть слугувати відповідно прийом психотомиметиків чи сенсорна 

деривація / перевантаження)» [182, с. 48], тобто стани, що виникають унаслідок 

наркотичного або алкогольного сп’яніння. Пор.: ... може цілими днями 

впиватися розповідями про те, як йому зривало черепицю: і на даху крапав, і 

на Сонце втикав ...  [316, с. 33]; ... тільки-но прийму вітаміни, як одразу 

починаю говорити про восьминогів [323, с. 35]; Тоді я давав собі з ними джазу 

[311, с. 39]; Коли мені було 14 і в мене були свої види на життя, я вперше 

накачався алкоголем [320, с. 140]; Я моментально зрозумів значення слова плющити. 

Мене плющило й в’ючило, грицало й  пекало, щурило, пазурило, цвиркало, сутанило 

наскрізь ковдрами в зірочку, аж підтиналися коліна. Мене розчавлювало між небом і землею 

щось таке сильне, про існування чого раніше я  ніколи не здогадувалася  [316, с. 224];  А  

скільки часу в’ючить? – озвалася вона (Терезка – М. С.) до Антона, вдосталь 

надивившись на павука. Антон задумався. – Якшо вперше, то в’юк ¹ може 

затягнутися години десь на дві [316, с. 224]; Бажання повернутися, щоби 

бухнути з однокласниками ... [328, с. 123] та ін. У випадках доступу до 

минулих трансових станів штучно поновлюється (унаочнюється через 

предикатні лексеми також) попередній фізичний / емоційний стан особистості, 

що відповідно викликає бажання його повторення у реальній ситуації. У 

випадках опису звичайних трансових станів знов-таки активується приховане 

бажання мовця / слухача через акцентуацію позитивних емоційних складників – 

друзі, приятелі, тобто представники «свого кола». 

Крім зазначених сугестивних маркерів МС, зафіксованих в українському 

постмодерному дискурсі, заслуговують на увагу й елементи нейролінгвістичної 

метамоделі [9], спроектованої на фактичний матеріал нашого дослідження. Для 

загальної систематики Мілтон-моделі є актуальними такі метамодельні 

елементи, як 1) номіналізації (маркери процесу упущення, декодування 

номіналізацій полягає у т. зв. «трансдериваційному пошукові», у межах якого 
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«люди беруть слова, пропоновані вами, і співвідносять їх зі своїм власним 

досвідом» [8, с. 128], заповнюючи сенсові лакуни суб’єктивно актуальним 

змістом. Додамо, що Т. Ковалевська, спираючись на дослідження Р. Барта, 

підкреслює актуальність таких маркерів насамперед у межах політичного 

дискурсу, просякнутого «загальною невизначеністю» [83];  

2) неспецифічні дієслова (маркери процесу упущення), оригінальність 

яких виявляється у відсутності їхньої референтної конкретності та відсутності 

референтного індексу, що найчастіше виявляється у вживанні пасивізованих 

дієслівних форм, так само визначаючи їхню актуальність щонайперше у 

політичному дискурсі [83]. У межах Мілтон-моделі наголошують, що «дієслівні 

характеристики процесів упущення ... сконцентровані у двох основних 

різновидах: а) випадках пасивізації, коли редукується суб’єкт дії ...; 

б) неспецифічних дієсловах, які зумовлюють неактуалізованість значущих 

елементів повідомлення, імплікованих у дієслівній семантиці» [83, с. 201];  

3) неспецифічні іменники (маркери процесу упущення) як слова з 

характерною семантикою, яка передбачає можливість суб’єктивного 

смислового наповнення абстрактних іменників на кшталт насолода, щастя та 

ін., що переважно характеризує дискурс комерційної реклами, для якої такі 

лексеми виступають у ролі ключових слів [83], уможливлюючи внутрішню 

асоційованість адресата повідомлення до відповідного тексту; 

4) компаративні конструкції (маркери процесу упущення), сутність яких 

полягає в упущенні складника порівняльної конструкції, що в такий спосіб 

переводить згадану ознаку з тимчасової в статус постійної ознаки 

предмета / явища і найчастіше ілюструє дискурс комерційної реклами; 

5) універсальні квантифікатори (маркери процесу узагальнення), які 

виявляють надмірний рівень узагальнення, тим самим зредуковуючи 

об’єктивність сприйманого тексту, і виступають характерною ознакою 

дискурсу комерційної реклами; 

6) явища комплексної еквівалентності (маркери процесу викривлення), 

які ототожнюють не пов’язані між собою (або пов’язані тимчасовими, 
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непостійними зв’язками) явища, ознаки, створюючи штучний внутрішній 

смисловий комплекс; 

7) пресупозиції, представлені морфологічними маркерами (напр., 

числівники, прийменники, деякі дієслова та ін.); 

8) т. зв. «читання думок», яке може визначати, з одного боку, впевненість 

адресанта повідомлення в тому, що він знає про бажання й уподобання 

співрозмовника без жодного повідомлення про це з боку останнього (я знаю, 

що йому подобається), а з іншого – впевненість адресанта в тому, що і адресат 

повідомлення обізнаний у бажаннях адресанта, знов-таки, без жодної їх 

вербалізації, що є характерним для рекламного дискурсу. 

Отже, у межах метамодельних сугестогенів, як бачимо, виявляються 

показники лексико-семантичного, морфологічного та синтаксичного рівнів.  

Проекція зазначених маркерів у площину молодіжного сленгу, представленого 

у межах українського постмодерного дискурсу, дає підстави вважати 

актуальними щонайперше маркери лексико-семантичного рівня та почасти – 

морфологічного, оскільки визначена у перших розділах функція економії 

мовних ресурів (див. розділ ІІ) як притаманна МС унеможливлює чи ж 

максимально зредуковує поширеність синтаксичних моделей (серед наведених 

– компаративні конструкції, «читання думок», комплексна еквівалентність). До 

таких лексико-семантичних маркерів уналежнюємо передусім номіналізації та 

неспецифічну лексику. Так,  

номіналізації, які становлять собою «складний трансформаційний процес, 

що виявляє процесуальне слово чи дієслово глибинної структури в поверхневій 

структурі у вигляді слова або ж імені, співвідносного з відображенням події» [8, 

с. 109]: ... відразу набігла купа пацанів, стрижених «під нульку», русифікованих 

та з мобілками. Почалася штурханина … [317, с. 50]; Ми тоді перебували у 

фазі активного відмазування гуманоїдів, і прокурорські не вилазили з офісу 

[312, с. 211];  ... з першими розборками за заводськими парканами, з першими 

проблемами і першими обломами ... [320, с. 61]; Тобто часу на розкачку 

немає ... [312, с. 255];   
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неспецифічні іменники і дієслова. Зауважимо, що в межах МС 

постмодерної прози припускаємо, що неспецифічними можна вважати 

іменники безпосередньо вказані в систематиці Мілтон-моделі, тобто такі, що 

дають змогу суб’єктивного смислового наповнення і відповідно – розширення 

значеннєвої амплітуди, як-от:  А найбільший кайф – дурити всіх, що ти – то не 

ти [327, с. 10]; Потім він почав ловити кайф від її уроків французької [317, 

с. 34]; Це ж ніякого кайфу нема, якщо ходити з тими бульдозерами 

інтернаціональними! [329, с. 117]. Крім того, з огляду на те, що  їхня 

«семантична оригінальність ... полягає в інтернальній невизначеності 

комплексу референтних та ситуативних ознак контексту» [83, с. 201-202], а 

також ураховуючи, що «до таких контекстуальних компонентів взагалі можуть 

належати будь-які морфологічні класи слів, мовленнєва реалізація яких 

передбачає багатоаспектність декодування, оскільки їхня повна семантична 

структура характеризується розмаїттям дистрибутивних операторів, 

актуалізація чи редукція яких у мовленні спричиняє акцентованість або 

маргіналізацію семантичного імплікаціоналу» [там само], вважаємо, що до 

таких маркерів можна уналежнити і лексеми з практично невизначеною 

референцією, оскільки вони можуть позначати будь-які інші речі / ознаки та ін. 

залежно від стратегії мовця: байда, фігня, поїбень тощо: Основою такого 

формування стає окремо взяте підприємство, там, завод, фабрика, чи ще 

якась байда [323, с. 101]; … обов’язково їм потрібно вчинити якусь байду [321, 

с. 106]; … для тебе куди природніше обіймати мідний бюст Молотова, члена 

цк, аніж свого власного, живого тата, така фігня [323, с. 221]; … все-таки 

битва за врожай, всяка така фігня, що тут говорити [323, с. 76]; Да вони 

вгашені обидві зранку, суки, я ж кажу! Вони якоїсь фігні нажерлись, а потім 

ще водяра [323, с. 24]; На обидвох випускали якусь оборонну херню, якісь 

гвинтики для ракет чи тому подібні прокладки [311, с. 213]; От слухав Дімка 

про всяку хєрню, і поїхала йому криша [317, с. 123]; … вироблення 

інформаційних рефлексів і тому подібну поїбень [323, с. 55]; Не кажучи вже 

про всілякі там ребра, гомілки і тому подібну анатомічну поїбень [323, с. 55] 
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та ін. Сугестивний ефект таких елементів насамперед визначається 

розшарованістю меж номінації як однією з характерних ознак лінгвального 

впливу, на що звертає увагу і С. Кара-Мурза, вказуючи на те, що сприйняття 

такої інформації відбувається практично «без зусиль і безумовно, без 

внутрішньої боротьби та критичного аналізу», відповідно максимально 

спрощуючи декодування і знімаючи необхідність раціональної ідентифікації 

повідомлення.  

Те ж саме можна сказати і про неспецифічні дієслова, яким «властива 

рухлива семантична структура, яка, зберігаючи смислову домінанту, легко 

трансформується при актуалізації диференційних ознак аж до трансферу 

потенційних рис у площину семантичного архіконусу. Розуміння релевантної 

сенсової скерованості цих ознак вимагає наявності смислового індикатора – 

лексеми, яка входить у спектр дистрибутивних характеристик такого дієслова 

і конкретизує випадки його мовленнєвих використань ...» [83, с. 201], які 

зредуковують необхідність «референтного пошуку», оскільки можуть 

змінювати свій семантичний (а іноді – й оцінний) вектор залежно від 

комунікативної мети адресанта. Це, у свою чергу, «дає змогу наголосити на 

семантичній специфіці складників актуалізованого висловлення, яка, звичайно, 

спричиняє і його загальну сенсову редукцію» [там само]. Сюди уналежнюємо 

дієслова на кшталт зашибитися, зшизіти, йобнутись, мутити та ін.: заг. 

Вражаюче [301, с. 143]; зашибісь заг., мол. Вражаюче, прекрасно або жахливо, 

погано (залежно від контексту): Нда. Зашибісь. – Редька збиралась плюнути 

вниз … [330, с. 210]; О, зашибісь у мене резюме: єврейська відьма-буддистка з 

таким способом життя ... [327, с. 26]; зшизіти мол. Почати поводитись як 

божевільний [305, с. 159]: мол. Від цього можна було зшизіти [311, с. 287]; 

йобнутись лайл. 1. Збожеволіти: Ти що –  йобнувся? – ображається Вася [323, 

с. 79]; 2. Бути зацикленим на чомусь, комусь: Того літа ми всі просто 

йобнулися на солодощах, уявляєш? [311, с. 175]; 3. Впасти. Я подумав: ну от, 

мудило, зараз ти злетиш високо-високо, а потім йобнешся з небес об землю … 

[311, с. 305]; мутити мол. 1. Щось придумувати, планувати. 2. Про 
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невизначену поведінку, нечітку відповідь на щось [305, с. 226]; заг. 1. Робити 

що-небудь. 2. Інтригувати, чинити дивно, підозріло. 3. Упадати коло дівчини 

[301, с. 200]: заг., мол. 1. Робити що-небудь незрозуміле: Останні місяці вони з 

братом щось мутили, якийсь новий родинний бізнес, в який я не ліз … [322, 

с. 12]; 2. Інтригувати, поводитися підозріло:  … що в нього зараз у голові 

діється, що там у нього за мутки? Він же напевне щось приховує, сидить тут 

і щось мутить [322, с. 36]; 3. Робити будь-що: І ми тут таке замутимо!!! 

[328, с. 185]; ... концерти мутять нам. Тьху-тьху-тьху. Працюють женщіни. 

Нє спугнуть би [328, с. 289]; 4. Приготувати щось: Там їх узагалі цілий сад. 

Ніштяковий садочок ... / І вужака отакенний повзає! – підтримую я. – А винце, 

яке ви там з Дімичем замутили, воно як? / Ах, вінчик! – маестро витягає з-за 

пазухи ... [316, с. 153] та ін. Або ж: хуярити мол., жрм. Пожартувати над 

кимсь; розіграти когось [305, с. 258]; лайл. 1. Бити. 2. Красти. 3. Йти. 4. Може 

виступати замінником будь-якого дієслова, що позначає активну дію [301, 

с. 321]: ... ще раз заходить на кухню, хуярить стакан компоту з бромом, 

вирубає світло в квартирі, та й сам вирубається ... [320, с. 8]; ... давайте, 

хуярте – це все, що від вас вимагається ... [320, с. 22] та ін. 

Отже, аналіз актуальних метамодельних елементів МС у складі 

нейролінгвістичної Мілтон-моделі дає підстави казати про найбільшу 

представленість номіналізацій, неспецифічних іменників і дієслів, які можна 

об’єднати такою спільною ознакою, як семантична дифузність. Така значеннєва 

розшарованість зумовлює певний сугестивний ефект, пов’язаний зі 

сприйняттям абстрактної, референтно невизначеної інформації, що в цілому 

продукує редукцію раціональної обробки і штучну активацію правопівкульного 

декодування (див. [69]). Етнонаціональний компонент виявляється у надмірі 

табуйованої лексики та стилістично маркованого спектру лексичних 

запозичень. 

Висновки до розділу ІІІ 

У розділі здійснено третій етап загального алгоритму 

дослідження молодіжного сленгу в українській постмодерній прозі, 
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присвячений виявленню впливового потенціалу МС у його оцінній амплітуді. В 

цих межах:  

1) систематизовано функції сленгової лексики та виявлено актуальні 

функційні різновиди, притаманні сленгізмам у дискурсивному просторі 

української постмодерної прози. До таких функцій уналежнено номінативну 

(функція вторинної номінації), соціальну, контактовстановлювальну, функцію 

протиставлення свій-чужий, функцію економії мовних ресурсів, депреціативну, 

експресивно-оцінну та креативну. Доведено, що провідною функцією МС як 

невід’ємного складника художнього твору є функція впливу; 

2) застосування положень нейролінгвістичного програмування і 

сугестивної лінгвістики уможливило виявлення конкретних сугестивно 

активних маркерів МС, представленого у межах постмодерного українського 

дискурсу; 

3) з’ясовано, що найвищий ступінь впливової активності в сегменті МС 

притаманний лексико-семантичному рівню в широкій амплітуді його 

нейролінгвістичних маркерів; 

4) залучення методу Мілтон-модельної ідентифікації дало змогу 

констатувати, що МС виявляється переважно в системі нейролінгвістичних 

предикатів, у моделях переривання патерну, доступів до минулих трансових 

станів та описів звичайних трансових ситуацій, а також на рівні метамодельних 

показників, серед яких домінують номіналізації, неспецифічні іменники і 

дієслова; 

5) виявлено, що предикатна маркованість МС концентрується у межах 

кінестетичної репрезентативної системи з пріоритетом сенсорних показників, 

що засвідчує певну інфантилізованість носіїв МС, проте виявлювану в 

агресивних вербальних моделях. Візуальні й аудіальні предикати перебувають 

на периферії, що чітко вирізняє дискурс постмодерну серед інших (напр., 

рекламного) зредукованою образністю й обмеженістю, збіднілістю візуально-

аудіального сприйняття довкілля. Оцінна кваліфікація засвідчує перевагу 

негативної емоційної оцінки кінестетичних (насамперед – сенсорних) 
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предикатів, знегативованої оцінності аудіальних предикатів та нейтральну 

оцінність візуальних предикатів; 

6) переривання патерну в сегменті МС виявляється переважно в зіткненні 

стилістично полюсної лексики (стилістично позитивної, високого штилю та 

інвективно-обсценної), що спричиняє відповідний ефект неочікуваності і 

зредуковує процес ймовірнісного прогнозування сприйняття такої інформації. 

Крім того, доведено, що ця ж модель переривання патерну на рівні МС 

практично завжди реалізується через активацію інвективної чи й обсценної 

лексики як глибинно впливової, де у межах останньої активно 

використовуються матірні формули, індиферентиви й пейоративи. Виявлено, 

що переривання патерну реалізується і через вживання запозиченої лексики, 

сугестивний ефект якої полягає у необхідності «перемикання коду», що 

створює ефект даунтайму як гіпнотичного фрейму. В запозиченій лексиці 

домінують англізми, які у переважній більшості використовуються з 

позитивною оцінністю та відповідною характеристикою персонажів. Росіянізми 

посідають друге місце, істотно вирізняючись своєю негативною оцінністю. 

Решта запозичень перебуває на дальній периферії й істотного навантаження не 

має; 

7) метамодельні елементи представлені номіналізаціями, неспецифічними 

іменниками і дієсловами, які в цілому характеризуються семантичною 

дифузністю, ускладнюючи декодувальні процеси й активуючи субдомінантне 

сприйняття; 

8) оцінна кваліфікація засвідчує пріоритет негативного маркування 

аналізованих моделей та максимальну атрактивність лексики зниженого 

регістру. Етнонаціональний компонент виявляється у надмірі табуйованої 

лексики та стилістично маркованому спектрі лексичних запозичень. 

Основні спостереження та висновки, результовані в цьому розділі,  

відображено в таких публікаціях автора: [191; 197]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

У реферованому дослідженні здійснено прагмалінгвістичний аналіз 

молодіжного сленгу в українській постмодерній прозі у спектрі його аксіологічних, 

семантичних  і  сугестійних складників.  

На підставі детального аналізу та коректного синтезу наявних підходів до 

кваліфікації МС у роботі з’ясовано статус МС у системі інших соціолектів, 

виокремлено його специфічні екстралінгвістичні і власне лінгвістичні ознаки. 

Серед екстралінгвістичних ознак МС домінує вікова характеристика мовців 

(від 13 –  до 35 років, зважаючи на соціально-історичні та культурні умови буття 

української молоді), яка визначає максимальну зосередженість на реаліях 

їхнього буття. Лінгвістична специфіка МС визначається семантикою його 

елементів (крім загальносленгових ознак, виокремлено інтегративний характер, 

динамічність, употужнену експресивність та оцінність, позанормативність,  

розвинену синонімічність та ін.), структурою (зафіксовано розшарованість меж 

МС, який активно інкорпорує складники цілої низки інших лексичних 

підсистем) та функціями. Проте семантичний та функційний репертуар МС, а 

також пріоритетні складники в його архітектоніці визначаються оригінальністю 

актуальних дискурсивних сегментів.   

Аналіз напрямів наукової кваліфікації МС виявив необхідність його 

лінгвопрагматичної та сугестійної інтерпретації у площині української 

постмодерністської прози як надзвичайного джерела дослідження МС, що 

доводить кореляція системотвірних елементів постмодерного дискурсу та 

внутрішньої природи МС. 

З огляду на синкретичний характер джерельної бази та сенсове розмаїття 

фактичного матеріалу доведено доцільність застосування комплексного 

дослідницького апарату, який складається із загальнонаукових та низки 

спеціальних лінгвістичних методів, серед яких елементи структурного, 

функційного та семіометричного аналізу, Мілтон-модельної ідентифікації, 

експериментальні та класичні лінгвістичні методи. Також запропоновано 
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алгоритм дослідження МС у межах української постмодерної прози, який 

містить 4 етапи: збір і систематизація фактичного матеріалу, його семантичну й 

оцінну кваліфікацію, виявлення впливової потужності  МС та узагальнення 

отриманих результатів. 

У межах другого етапу загального алгоритму дослідження МС в 

українській постмодерній прозі здійснено його семантичну та оцінну 

кваліфікацію. В цих межах схарактеризовано категорії «оцінка» та «цінність» 

як базові у парадигмі лінгвопрагматики. За допомогою опитування і методу 

семантичного диференціалу встановлено ієрархію базових пріоритетів сучасної 

молоді, де пріоритетними виявилися цінності демократичні (свобода слова, 

національний суверенитет), суспільного значення (соціальний статус), 

партикулярні (родина) та міжособистісні. Екстраполяція зазначених цінностей 

у площину української постмодерної прози дало підстави витлумачити 

переважну кількість сленгізмів як своєрідні аксіосистемні маркери, оскільки 

ключові поняття в їхньому семантичному діапазоні корелюють із виявленими 

ціннісними пріоритетами молоді. 

Ціннісна кваліфікація МС в дискурсі постмодерної прози дала змогу 

виявити антропоморфну природу його «аксіологічного ядра», в структурі якого 

виокремлюються (за спадною) негативна оцінка соціальної кваліфікації особи; 

майже завжди знегативована емоційно-чуттєва оцінка суб’єктивного ставлення 

до широкого спектру номінованих об’єктів; сексуальна оцінка, як правило, 

знегативованого характеру. Наступними за кількістю сленгових презентацій 

виступають психологічна оцінка, пов’язана з емоційною нестабільністю особи 

чи її хворобливою поведінкою, що також демонструє негативну оцінність, та 

раціональна і фізіологічна оцінка з пріоритетом знегативованих номінацій. 

Найменше представлені прагматична, християнсько-релігійна, естетична й 

ідеологічна оцінки, що відповідно визначає периферійні зони особистісного 

оцінювання для носіїв МС. 

Для поглибленого аналізу залучено метод семіометричної кваліфікації  

ціннісних смислів МС у єдності його етапів. У нашому матеріалі ми частково 
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застосовуємо процедури метричної кваліфікації, виміру у векторах висоти, 

ширини, а також міри атрактивності аналізованого фактичного матеріалу. 

У цих межах семіометричної  кваліфікації  здійснено аналіз сленгових фразем (СФ) та 

визначено полюси їхньої ціннісної маркованості, розподіленої на 

позитивнооцінні, негативнооцінні, нейтральнооцінні фраземи та фраземи з 

дифузною оцінкою, де безперечно домінує ЛСП «Людина» в амплітуді 

відповідних ЛСГ на позначення її емоційних, фізіологічних, фізичних та 

інтелектуальних станів. Домінувальними виявилися фізіологічні, фізичні й 

емоційні стани людини, переважно пов’язані з позанормативною, асоціальною 

поведінкою. На периферії – СФ на позначення інтелектуальних станів 

особистості. Оцінність зафіксованих СФ визначається безперечним 

пріоритетом негативної оцінки переважно у межах опису емоційних і 

фізіологічних / фізичних станів. Позитивна оцінка СФ переважно стосується 

автостереотипних характеристик і номінує стани задоволення, пов’язані з 

активним відпочинком (також часто у неконвенційному стандарті). Дифузна 

оцінка перебуває на периферії і часто містить табуйовану лексику. 

Нейтральнооцінні СФ практично не фіксуються.  

Вимірювальна кваліфікація СФ у межах семіометричного аналізу 

засвідчує значеннєві варіації МС на рівні синонімії з пріоритетом зниженої 

оцінки майже до рівня обсценної у номінуванні особистісних характеристик; 

периферійність антонімічних моделей, серед яких домінують контрадикторні, 

що дає підстави казати про надмірну полярність семантики МС, відсутність 

нюансування більшості понять та інтенсивний (неекстенсивний) шлях розвитку 

цього лексичного шару. Етимологічний аналіз як елемент параметра ширини 

семантичної представленості СФ фіксує перевагу російськомовних фразем у 

їхній українськомовній адаптації та незначну кількість власне українських СФ 

фольклорного та діалектного походження. Це, у свою чергу, ілюструє доволі 

низький рівень етномаркованості СФ у межах вектору висоти. Також фіксуємо 

найвищий рівень атрактивності моделей опису емоційних і фізичних 
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станів / емоцій персонажів, репрезентованих у зниженому стилістичному 

регістрі інвективно-обсценних маркерів. 

Подальша семіометрична  кваліфікація власне сленгізмів виявила актуальні 

ЛСГ лексико-семантичного поля «Людина», де домінують іменування 

негативних емоційних станів та негативна оцінка подій, ситуацій та інших осіб 

(76 %). Позитивна оцінність (16 %) переважає у позначеннях певних 

фізіологічних станів. Дифузна оцінка (5 %) пов’язана з виявом емоцій, 

найчастіше це вигукові лексеми, які уможливлюють вияв і позитивного, і 

негативного емоційного стану мовця в тому ж самому вербальному 

оформленні. Нейтральнооцінні сленгізми (3 %) номінують побутовий сектор і 

найменш представлені, що визначає максималізовану оцінну егоцентричність 

носіїв МС постмодерної прози. 

Рівень значеннєвого варіювання переважно виявляється в різноманітних 

характеристиках особи та її станів. В аспекті семіометричної кваліфікації 

можемо казати про розширення семантичної амплітуди таких сленгізмів 

насамперед на рівні синонімізації, їхню увиразнену варіативність та імманентну 

оцінність із перевагою негативного вектора. Антонімічні сленгізми 

представлені доволі слабко, що теж засвідчує інтенсивний, а не екстенсивний 

вектор розвитку сленгової лексики, визначаючи його емоційну, а не 

раціональну домінанту. Етимологічний аналіз засвідчує перевагу 

російськомовних запозичень (насамперед – на рівні максимально 

знегативованої лексики майже обсценного рівня) за наявності доволі великої 

кількості власне українських сленгізмів. Англійські запозичення вирізняються 

перевагою позитивної оцінності.  

Семіометричний аналіз сленгізмів в ідіолекті І. Карпи довів, що вони 

відіграють максимально вагому роль, оскільки виступають яскравим засобом 

характеристики персонажів. Сенсова амплітуда сленгізмів виявляється у низці 

ЛСГ, що містять характерні конотовані назви осіб, явищ, предметів, станів та 

ін., де найвищим ступенем атрактивності володіє антропоморфний сегмент. 

Лексична амплітуда сленгізмів виявляється в пріоритеті сленгізмів-запозичень з 



217 

англійської мови, покликаних створювати загалом позитивний образ 

персонажа; російськомовні запозичення, навпаки, виявляють негативну 

оцінність і вживаються автором переважно для створення гумористичного 

ефекту й обсценної кваліфікації явищ, подій тощо. Крім того, в цих же межах 

вирізняється інвективна лексика, що увиразнює неприйняття еталонів 

«дорослої» поведінки та демонструє своєрідну моральну й інтелектуальну 

розкутість. Застосування елементів семіометричного аналізу дало змогу 

виявити атрактори сленгової номінації, до яких належать характеристики 

особистості і позитивна й негативна кваліфікація емоційних станів та понять, 

пов’язаних зі спілкуванням, розвагами. Рівень значеннєвого варіювання 

переважно виявляється в різноманітних соціальних та емоційно-чуттєвих 

характеристиках особи. Також зафіксовано розширення семантичної амплітуди 

таких сленгізмів насамперед на рівні синонімізації та неактуальність 

антонімічної представленості. 

Третій етап загального алгоритму дослідження МС в українській 

постмодерній прозі присвячено виявленню впливового потенціалу МС у його 

оцінній амплітуді. В цих межах систематизовано функції сленгової лексики та 

виявлено актуальні функційні різновиди, притаманні сленгізмам у 

дискурсивному просторі української постмодерної прози. До таких функцій 

уналежнено номінативну (функція вторинної номінації), соціальну, 

контактовстановлювальну, функцію протиставлення свій-чужий, функцію 

економії мовних ресурсів, депреціативну, експресивно-оцінну та креативну. 

Доведено, що провідною функцією МС як невід’ємного складника художнього 

твору є функція впливу. 

Застосування положень нейролінгвістичного програмування і сугестивної 

лінгвістики уможливило виявлення конкретних сугестивно активних маркерів 

МС, представленого у постмодерній прозі. З’ясовано, що найвищий ступінь 

впливової активності в сегменті МС притаманний лексико-семантичному рівню 

в широкій амплітуді його нейролінгвістичних маркерів. Залучення методу 

Мілтон-модельної ідентифікації дало змогу констатувати, що МС виявляється 
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переважно в системі нейролінгвістичних предикатів, у моделях переривання 

патерну, доступів до минулих трансових станів та описів звичайних трансових 

ситуацій, а також на рівні метамодельних показників, серед яких домінують 

номіналізації, неспецифічні іменники і дієслова. 

Предикатна маркованість МС концентрується у межах кінестетичної 

репрезентативної системи з пріоритетом сенсорних показників, що засвідчує 

певну інфантилізованість носіїв МС, проте виявлювану в агресивних 

вербальних моделях. Візуальні й аудіальні предикати перебувають на 

периферії, що чітко вирізняє дискурс постмодерну серед інших (напр., 

рекламного, політичного, релігійного) зредукованою образністю й 

обмеженістю, збіднілістю візуально-аудіального сприйняття довкілля. Оцінна 

кваліфікація засвідчує перевагу негативної емоційної оцінки кінестетичних 

(насамперед – сенсорних) предикатів, знегативованої оцінності аудіальних 

предикатів та нейтральну оцінність візуальних предикатів. 

Переривання патерну в сегменті МС виявляється переважно в зіткненні 

стилістично полюсної лексики (лексики високого стилю й інвективно-

обсценної), що спричиняє відповідний ефект неочікуваності і зредуковує 

процес ймовірнісного прогнозування сприйняття такої інформації. У межах 

обсценної лексики зафіксовано градуальність активації переривання патерну, 

представлену зіткненням нейтральної чи книжної лексики та матірних формул 

(максимальний ефект), індиферентивів (середній рівень) і пейоративів 

(мінімальний ефект). Переривання патерну реалізується і через уживання 

запозиченої лексики, сугестивний ефект якої полягає у необхідності 

«перемикання коду», що створює ефект даунтайму як гіпнотичного фрейму. В 

запозиченій лексиці домінують позитивно марковані англізми. Росіянізми 

посідають друге місце, істотно вирізняючися своєю негативною оцінністю. 

Решта запозичень перебуває на дальній периферії. 

Метамодельні елементи представлені номіналізаціями, неспецифічними 

іменниками і дієсловами, які в цілому характеризуються семантичною 

дифузністю, ускладнюючи декодувальні процеси й активуючи субдомінантне 
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сприйняття. Оцінна кваліфікація виокремлених нейролінгвістичних маркерів у 

цілому засвідчує пріоритет негативного маркування аналізованих моделей та 

максимальну атрактивність лексики зниженого регістру. Етнонаціональний 

компонент виявляється у надмірі табуйованої лексики та стилістично 

маркованому спектрі лексичних запозичень. 

Систематизація та семантична кваліфікація зафіксованих одиниць МС 

дала змогу укласти «Словник молодіжного сленгу української постмодерної 

прози», який містить понад 2 тис. відповідних одиниць і унаочнює семантичне 

розмаїття й актуальний обсяг МС у просторі УПП. 

Перспективи подальшого опрацювання зазначеної проблематики 

пов’язуємо з аксіосистемною та нейролінгвістичною кваліфікацією сленгового 

лексичного шару в просторі інших літературних течій, а також із залученням до 

застосованого нами комплексного аналізу маркерів граматичного рівня, що 

уможливить отримання не лише відомостей про виражальний та сугестійний 

поенціал українського художнього мовлення, а й  дасть змогу систематизації 

відповідних показників на всіх рівнях мовної системи.  
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1) VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Мова і світ: дослідження 

та викладання» (Кіровоград, 2013);  
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проблеми та перспективи» (Одеса, 2014);  
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7) V міжнародні Карпенківські наукові читання пам’яті члена-кореспондента 
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ДОДАТОК Б 

СЛОВНИК МОЛОДІЖНОГО СЛЕНГУ УКРАЇНСЬКОЇ ПОСТМОДЕРНОЇ 

ПРОЗИ 
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Г. Вдовиченко, Л. Дашвар, Л. Дереш, С. Жадан, Ю. Іздрик, О. Ірванець, 

І. Карпа, І. Роздобудько тощо – див. перелік залучених джерел, поданих зі 

збереженням нумерації в дисертаційному дослідженні), із яких методом 

суцільної вибірки дібрано понад 2 тис. лексичних і фраземних сленгізмів, 

зафіксованих у майже 10 тис. слововживань. Словник супроводжується 

позначками і скороченнями, а також посиланнями на найвідоміші словники 

українського сленгу та жаргону, конкретизованими у відповідних переліках. 

Тлумачення сленгізмів, зафіксованих у наявних лексикографічних працях, 

здійснюється через посилання на відповідні словники, вказані у переліку 

додаткової літератури (у квадратних дужках указуються номер словника у 

переліку, через дві скісні риски подається релевантне для зафіксованого в 

текстах постмодерної прози значення сленгізма, наводяться приклади з 

посиланням на джерела). Якщо у використаних словниках значення 

зафіксованого сленгізма мають розбіжності, то подаються всі варіанти з 

указівками на конкретні довідники. Якщо в аналізованих текстах постмодерної 

прози такі сленгізми мають інше значення, то наводяться відповідні коментарі. 

Якщо зафіксований сленгізм не представлений у реєстрах використаних 

словників, то він кваліфікується як молодіжний (мол.), супроводжується 

позначкою СПП (сленгізм постмодерної прози), після якої наводиться його 

контекстуальне значення. В таких випадках також подаються посилання на 

тлумачні (фразеологічні) словники для порівняння кодифікованого (за 

наявності) та контекстуального значення лексеми (фраземи).  

Зі словника [8] позначка жрм. та з [6] просторозм. кваліфікується як 

розм. (див. перелік скорочень); з [6] обсц. – позначаємо лайл. Якщо наступна 

лексема маркована так само як попередня – то позначки не ставимо. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ І ПОЗНАЧОК 

арм. – з армійського жаргону; 

 англ. – з англійської мови; 

бізн. – з мови бізнесменів; 

військ. – з військового жаргону; 

вульг. – вульгарне; 

діал. – діалектне;  

евфем. – евфемізм; 

жарг. – жаргонне; 

жарт. – жартівливе; 

жарт.-ірон. – жартівливо-іронічне; 

жрм. – жаргонізована розмовна мова; 

заг.  – загальний сленг; 

зах. – поширене в західних регіонах України; 

збірн. – збірна назва; 

згруб. – згрубіле;  

згруб.-презирл. – згрубіло-презирливе; 

зневажл. – зневажливе;  

ірон. – іронічне; 

комп. – з мови програмістів;  

крим. – з кримінального жаргону;  

лайл. – лайливе;  

міл. – з мови працівників міліції; 

мол.  – молодіжний сленг; 
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муз. – з мови музикантів; 

нарк. – з мови наркоманів; 

несхв. – несхвальне; 

нім. – з німецької мови; 

обсц. – обсценізм; 

розм.– розмовне; 

СПП – сленгізм постмодерної прози;  

студ. – з мови студентів; 

тюр. – тюремна лексика; 

фр. – з французької мови. 
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1. Абориген Корінний мешканець країни або місцевості [7, с. 5] // СПП мол. 

Малоосвічена людина. … четвертий день їбошиться тут, проповідуючи 

аборигенам слово боже ... листівки з його усміхненим американським їблом 

роздавались на заводах … [323, с. 28]. 

2. Азер (айзер) мол., жрм., зневажл. Азербайджанець; кавказець [8, с. 33]; 

мол. Азербайджанець [5, с. 415] // мол., розм. Азербайджанець. … я не знаю – чи 

то грузин, чи то азер … [323, с. 125]; … дєди були некеровані й безмежно борзі, 

вірменин і азер [311, с. 188].  

3. Айн момент СПП мол., нім. Дія, яку буде виконано швидко. Ага, айн 

момент [333, с. 91].  

4. Алканавт (алконавт, алік) мол. П’яниця, алкоголік [5, с. 421]; мол. Алік 

алкоголік, п’яниця [2] // мол. Алкоголік … муж її алканавт блаженний кряхтів, 

шо тепер сам таке навчиться робити – дванадцять євро за пару картофанів і 

ложку муки хоче?! – розгнівана Редька нарешті видихнула [330, с. 155]. 

5. А-ля СПП мол., фр. Ніби, наче. Хвостики його білявої зачіски а-ля 

чехословацький хокеїст ... [328, с. 133]; Але ж той міст а-ля відьма з блер … 

[328, с. 173]. 

6. Америкос мол. Американець [5, с. 415] // мол. Американець. … саме тут 

пасувало б слівце америкоси – церкви і потягом доперли до Праги [311, с. 357]; 

Хоча також дико дивно, як це тутешні моралісти не допускають, а зациклені 

на політкоректності америкоси схавали [327, с. 18]. 

7. Аморалка СПП мол. Непристойна, аморальна поведінка. Іноді Травмований 

вигрібав за аморалку від ображених чоловіків [322, с. 46].  

8. Апґрейдити комп. 1. Модернізувати апаратне забезпечення [8, с. 36]; комп. 

2. Удосконалювати комп’ютер, заміняючи старі комплектуючі новими (від англ. 

upgrade – підвищувати якість) [3, с. 46] // СПП мол. 1. Відшукати, знайти. 

Розбудив Олега, сходили з ним на крапку, прикупили фіміаму, закинулися 

трамадолом, шоби в горлі не дерло і вокурили собі. Сидимо, дивимося, шо ми 

там наапґрейдили про той екскаватор ... [316, с. 271]; комп. 
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2. Удосконалювати комп’ютер. ... які у вільний час знімають різну туфту на 

камеру, складають до цього звукоряд, цифрують, мікшують, рендерять, 

апґрейдять, в’ючать, дрючать, урешті записують на відеокасету, викурюють 

по наперсткові трави … [316, с. 243]. 

9. Ася (Аська) комп., жарт. 1. Комп’ютерна програма «ICQ». мол. 

2. Спілкуватися [8, с. 38]; комп. ICQ – комунікаційна програма для Інтернету, 

що дає змогу обмінюватись короткими повідомленнями [3, с. 46] // комп., мол. 

Комунікаційна програма для Інтернету«ICQ». Після недовгого, але цікавого 

спілкування по асі той хлопчик ... [333, с. 6].  

10. Аутсайдер 1. Про людину, ізольовану від якого-небудь середовища, від 

товариства, не визнану ким-, чим-небудь. перен. 2. Про кого-, що-небудь, що не 

відповідає яким-небудь вимогам, що відстає від інших у якому-небудь 

відношенні [1, с. 47] // СПП мол., англ. Невдаха. … будь-який аутсайдер 

здається тобі сповненим таємниць і можливостей опівнічним ковбоєм [328, 

с. 91]. 

11. Афтер-паті СПП мол., англ. Події, які будуть відбуватися після вечірки. 

Афтер-паті починається через півгодини ... [333, с. 225].  

12. Баба крим., мол., ірон. або зневажл. Дівчина або жінка [8, с. 40]; розм., 

зниж., перев. зневажл. Жінка [6, с. 91]; знев. 1. Жінка. 2. Жінкоподібний, 

слабкодухий чоловік. 3. Монумент Батьківщини-матері в Києві [3, с. 46]; мол. 

Дівчина чи жінка; переважно вживається з відтінком іронії [2]; розм. 1. Взагалі 

жінка, молодиця. перен., знев. 2. Про слабкого, боязкого, нерішучого чоловіка 

або хлопця [7, с. 5] // СПП мол. 1. Дівчина, з якою чоловік, хлопець перебуває у 

близьких стосунках. Чувакові було не цілком вдобняк, що його баба така 

істеричка … [311, с. 22-23]; ... що в нього проблеми з бабою і що бабу цю він, 

очевидно, любить, а вона, сука, терзає його незагартовану ніжністю душу ... 

[320, с. 43]; заг., розм. 2. Дівчина, жінка. … він цей літр починає пити ще при 

нас, довго розводиться про баб взагалі й про голих зокрема, розпитує щось про 

школу, даун якийсь, врешті дає нам, що ми просили і валить на вечірній 

сеанс … [321, с. 117]; З бабами в нього була та сама ситуація ... [320, с. 155].  
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13. Бабега збільш., зневажл. до баба [1, с. 50] // СПП мол., зневажл. Жінка. Не 

знаю, чи попхаюсь я туди. З ініціативи нової міністерки культури, бабеги з 

фальшиво білим волоссям ... [327с.17]. 

14. Бабки крим. 1. Каблучка, перстень. крим., жрм. 2. Гроші. Бабки відбити 

крим. Повернути борг. Бабки гарячі крим. Гроші, зароблені проституцією. 

Бабки збивати / збити Добувати / добути гроші шляхом вимагання, погрози, 

шантажу і т. п. Бабки ламати крим. Шахраювати під час розміну та обміну 

Грошей. Бабки ліпити. Збагачуватися. Бабки общакові крим. Гроші, зібрані 

злодіями для власних потреб; надання допомоги спільникам та їхнім сім’ям. 

Бабки скачати Витребувати у когось гроші як борг і под. Бабки стоять на 

переломі крим. Гроші,  витягнуті з кишені наполовину. Бабки стоять стовпом 

крим. Гроші (у банківській упаковці) лежать пачками (у сумці, портфелі, 

дипломаті, валізі). Бабки чисті крим. Гроші, що лежать у  банку [8, с. 41]; заг. 

Гроші [3, с. 46];  мол. Гроші [2] // розм., заг., мол. Гроші. Прикольна ступа, 

подумав я і пішов назад на шосе. Думаю, бабок у них, все-таки не було [320, 

с. 205]; ... без бабок і жодних занять ... [320, с. 178]; … хуйнули туди купу 

бабок … [321, с. 13]. Бабки живі СПП заг., мол. Гроші готівкою. Інша річ, якщо 

працюєш із живими бабками [323, с. 44]; ... за нього потрібно башляти, 

живими бабками ... [320, с. 189]. Бабки просаджувати СПП мол. Витратити 

впусту гроші. … бабки просадили, тож тепер не знають, куди їм краще 

поїхати … [323, с. 50]; ... бабки просаджував у першому кооперативному гриль-

барі ... [320, с. 56]. Викачувати бабки СПП мол. Вимагати гроші. Це однорукий 

бандит, створений для того, аби викачувати з тебе бабки [321, с. 172]. 

Кинути на бабки СПП мол. Виманити гроші злочинним шляхом, обманути. 

… що кинули тебе на бабки … [322, с. 427]; Зазвичай кидають на бабки чи 

просто … [328, с. 114]. 

15. Бабло мол. Гроші [8, с. 42]; заг. Гроші. При баблі – багатий, грошовитий [3, 

с. 50] // мол., заг. Гроші. … ситуація пахла незліченним баблом … [311, с. 390]; 

Ці падлюки чим вище, тим більше бабла деруть за хавку [330, с. 204]. 

Відмивати бабло СПП мол., крим. Переводити гроші, зароблені нечесним 
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шляхом, у законні. ... відмивати бабло, котре проходило через наші рахунки 

[322, с. 11]; Але на руському році багато бабла не відмиєш [334, с. 186]. Бабло 

перемагає зло СПП мол. Гроші вирішують все. Бабло перемагає зло! [312, 

с. 259]. 

16. Бабловий СПП заг., мол. Прикметник до бабло. ... Цей найбагатший 

французький актор-колобок, що обскакав Жерарця Депардье за бабловими 

показниками ... [327, с. 44]. 

17. Баблоси (баблосики) див. Бабло. … баблоса в нас нема на тебе, вуйку [330, 

с. 102]. 

18. Бабулі див. Бабло. Ми ж домовились. Я тобі бабулі дав. Де водяра? [325, 

с. 118]. 

19. Базар мол., жрм, крим. Бесіда, розмова. Базару (базарів) немає мол., крим. 

Уживається на знак згоди.  Відповідати за базар мол. 1. Говорити серйозно, з 

усвідомленням стану справ. Гнилий базар крим., мол., жрм. Порожні балачки. 

З’їхати з базару мол. Сказати щось недоречне. Підмести базар мол. Завадити 

просуванню якоїсь справи; зіпсувати задоволення. Плюшкінський базар. Базар, 

на якому продають старі речі,  непотріб тощо. Попасти в базар мол. Бути 

зв’язаним словом. Фільтрувати базар крим., мол. Бути обережним у виборі 

висловів (у розмові, під час суперечки). крим. 2. Суперечка, з’ясування 

стосунків. мол. Галас, безлад [8, с. 42]; Базар заг. Розмова. Фільтрувати базар 

– вибирати слова; думати, що говорити. Базару нема (є) – питань нема. Гнилий 

базар – сумнівна розмова, брехня. Пхати, втикати, гнати гнилий базар – 

брехати. Галімий базар – дурні розмови. Цепонути за базар – послатись на 

попередню усну домовленість. Без бе, без базару – без зайвих питань, 

обов’язково. Відповідати за базар –  відповідати за свої слова. З’їхати з базару 

– а) припинити розмову, змінити тему розмови; б) не дотримувати обіцянки. 

Підмести базар – думати над тим, що ти говориш [3, с. 51] // заг., мол. Розмова. 

А Індрик їм уперто не подобався: підозрілий тип, не хоче базару, дується [311, 

с. 352]; Ти за базаром слідкуй, –  каже чувак, – який я мінтові свій? [323, с. 66]; 

А базар все одно треба фільтрувати. Тут тобі не Київ [312, с. 88]. 
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20. Базарити мол. Говорити [5, с. 418];  заг. Говорити [3, с. 51] // заг., мол. 

Говорити. … і вшився зразу сам, тільки-но почув, що ми по-слов’янськи 

базаримо [330, с. 154]; Вам усім пізда, поц. Я тобі базарю [319, с. 164].  

21. Байда мол. 1. Голова [5, с. 415]; мол. 2. Будь-яка річ, явище [8, с. 43]; заг. 

Неприємна ситуація; щось заплутане, невирішене; проблеми [3, с. 51]; мол. 

Голова [2] // мол. Будь-яка річ, явище. Основою такого формування стає 

окремо взяте підприємство, там, завод, фабрика, чи ще якась байда [323, 

с. 101]; … обов’язково їм потрібно вчинити якусь байду … [321, с. 106]. 

22. Бак (бакс) мол. Долар [5, с. 419]; заг.  Долар [3, с. 52] // заг., мол. Долар 

США. Шістсот баків на місяць … [328, с. 212]. 

23. Баклан мол. 1. Непорядний. 2. Балакуча людина [5, с. 417-418]; заг. 

1. Балакуча людина. 2. Нечесна, підла людина. 3. Брехун, людина, що кидає 

слова на вітер [3, с. 52]; мол. 1. Ведучий рок-концерту; 2. Балакуча людина [2] // 

мол. Непорядна людина. Коротше, баклани, – раптом подав голос Коча. – Ви 

чули, що сказав бос: валіть звідси! [322, с. 232]. 

24. Бакси див. баки. Майже штука баксів! Це ж такому чму, як я, вистачить 

і на квиток! [330, с. 24]. 

25. Балабол заг. 1. Балакуча людина. 2. Людина, у якої слова розходяться з 

дійсними справами [3, с. 52]; мол. Людина, яка не відповідає за свої слова [2] // 

мол., заг. Людина, яка не відповідає за свої слова. Батько назвав його 

балабоном ... [312, с. 103]. 

26. Балуватися розм. Займатися чимось для розваги [7, с. 26] // СПП мол. 

Пиятика, вживати спиртне.  А ми собі винцем побалуємось [316, с. 154]. 

27. Банячення СПП мол. Пиятика. … а вечорами й ночами банячили по так 

званих нічних кав’ярнях, навмисне для цього банячення придуманих 

оргкомітетом [311, с. 326]. 

28. Банячити мол. Пити спиртні напої, пиячити [5, с. 421]; заг. Випивати [3, 

с. 54]; мол. Пиячити [2] // мол., заг. Пиячити. … а вечорами й ночами банячили 

по так званих нічних кав’ярнях … [311, с. 326]; ... хтось і далі банячив у 

буфеті ... [320, с. 30];   
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29. Барига мол. Бізнесмен, який заробляє не дуже великі гроші [8, с. 43]; заг. 

1. Торговець, перекупник. нарк. 2. Торговець наркотиками [3, с. 54]; мол. 

Бізнесмен, що робить не дуже великі гроші [2] // СПП мол. 1. Людина, яка 

заробляє гроші нечесно. Якось її синок Вася був приревнував мене до «львівських 

бариг» – пацанів на іномарці, що чесно кажучи, навіть тоді видалися мені 

стрьомними … [328, с. 91]; нарк. 2. Продавець наркотичних речовин. Барига 

працював на свій ризик. Похвально. Чи, може, нунцій – то самурайчик на 

лавочці? Компашка затихла. Поглядами вони ловили кроки торгаша. Хлопчина 

кілька разів силкувався піднятися, але щораз безсило осідав, ніяковів [316, с. 34]. 

30. Бахнути мол. Випити [5, с. 421]; заг. Випити [3, с. 56] // заг., мол. 1. Випити 

спиртного. … хтось із лакеїв почав недобре на нас витріщатися, ми діловито 

бахнули по шампанському, відщипнули на дорогу по виноградині і неквапом 

попензлювали до виходу … [311, с. 390]; … бо нічого, ясна річ, не знайшли, а 

бахнути, очевидно хотілось [321, с. 29]; – Ну шо, тоьлкі, бахнемо? – ні, не 

водку розливаю … [328, с. 173]; СПП мол. 2. Зробити щось швидко. Якщо 

свиснути всіх наших фанатів, все можна бахнути тупо за день [328, с. 185]. 

31. Башляти (кому) мол., жрм. Платити комусь за щось гроші (звичайно 

великі); розплачуватися з кимсь [8, с. 50]; заг. Платити [3, с. 56]; (Забашляти, 

пробашляти) платити [2] // мол., розм., заг. Платити комусь, за щось гроші. За 

таксівку погоджується башляти Вася, він, схоже, вкінець обламався робити 

бізнес на водярі … [323, с. 90]; Ми ше змусимо їх … гм-м … як то кажуть у 

народі, забашляти нам і вам бабки [317, с. 57]. 

32. Бацила комп. 1. Вірус. заг. 2. Сигарета. [3, с. 56]; мол. 1. Сало. мол. 

2. Цигарка; мол. 3. Неприємна людина [2] // СПП мол. Бути захопленим чимось, 

фанатом чогось / когось. … вони заражені бацилами капіталу … [323, с. 98]. 

33. Бебехи мол. Ребра [5, с. 416]; мол. Ребра [2]; розм. 1. Речі, дрібний 

домашній скарб. розм. 2. Нутрощі, нутро, тельбухи [7, с. 30] // розм. 1. Речі, 

дрібний домашній скарб. … кряхтів, закидаючи нарешті свої бебехи на 

сумнівно обігріту кухню базового табору … [330, с. 397]; СПП мол. 2. Невідомі 
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речі, незрозуміла інформація. … не чув про йогу та інші бебехи, мусить відчути 

непереборний поклик і припхатися світ за очі … [328, с. 269]. 

34. Бебехнути СПП мол. Упасти, вдаритися. ... але перед тим, як бебехнути 

головою об каміння ... [325, с. 33]. 

35. Без понту СПП мол. Безперспективно, непотрібно. Ми в принципі дешево 

продали, тож питати було без понту [323, с. 80].  

36. Без питань СПП мол. Погодження з чимось, кимось. Та без питань [327, с. 

194]. 

37.  Без руля СПП мол. Не розуміти щось, когось. Він привіз собі напам’ять 

три книжки, здоровенні, як словники які-та, у шкіряних обложках ... тих ... 

палітурках. Шиті руками. А от про шо вони, я без руля [319, с. 110]. 

38. Безпонтовий нарк. 1. Який не містить наркотичних речовин. мол. 

2. Поганий, невдалий (про невиправдані надії). мол. 3. Неякісний.  мол., 

несхвальн. 4. Нікчемний, незначний (про людину). 5. Безнадійний, невигідний, 

безперспективний [5, с. 51]; заг. 1. Поганий, неякісний, нецікавий. 

2. Невигідний, порожній. нарк. 2. Той, що не містить наркотичної речовини [3, 

с. 57] // мол. (див. антонім до понтовий) заг., мол. 1. Неякісний, поганий. 

… свою безпантову каву, обливає нею свою білосніжну сорочку, шіт, говорить, 

факін шіт … [323, с. 29]; 2. СПП мол. Безпідставно. … що ми тобі зробили, що 

ти нас так безпантово кинув … [323, с. 11- 12]. 

39. Беркицьнутися СПП мол. Падати, впасти. Редька таки вирішила, що ліпше 

вже загнутись, беркицьнувшись із красивого водоспаду … [330, с. 164]. 

40. Беха мол. Автомобіль марки БМВ [5, с. 419] // мол. Автомобіль марки БМВ. 

Сашко водить свою беху – биту-перебиту, люблену-перелюблену – так, що очі 

на швидкісній трасі самі заплющуються [313, с. 108].  

41. Бидло крим. 1. Корова. крим., презирл. 2. Про ув’язненого, який 

добросовісно працює. крим. 3. Психічно хвора людина [8, с. 54]; лайл.1. Худоба. 

2. Скотина, тварюка, скотиняка, скотинюга [7, с. 34] // СПП мол. Непорядна, 

малоосвічена людина. … і приручить ще й бидло всередині нас [330, с. 294].  
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42. Бидляцький СПП мол. Прикметник від бидло: низький, примітивний. 

Авторота реве від свого бидляцького кайфу. Ми все ще гальмуємо – хтось уже 

побіг, а хтось ні, колона рветься, духи спотикаються і штовхаються, уродами 

вонючими їх ще в житті не називали … [311, с. 162-163]. 

43. Бик мол. Чоловік з провінції або з села [5, с. 415]; мол. Великий, дужий 

чоловік, хлопець [5, с. 416]; заг. 1. Людина, що віддає перевагу силі перед 

розумом. 2. Невисокого розумового рівня, але агресивна, самовпевнена людина. 

Бик траншейний [3, с. 58]; мол. Здоровий неотесаний хлопець, переважно з 

села [2] // мол., заг. Малоосвічена людина, переважно з села. То ж 

звичайнісінькі сільські бики. Ми ше змусимо їх … гм-м … як то кажуть у 

народі, забашляти нам і вам бабки [317, с. 57]. 

44. Бикота заг. Угруповання биків [3, с. 58] // СПП мол. Компанія, група 

малоосвених людей, переважно з села. Бикота таке любить [328, с. 96]; Це як 

бикота пострадянського простору свято вірить, що новий рік принесе їй удачу 

і вся хуйня залишиться в минулому році … [330, с. 176].  

45. Бикуватий СПП мол. Прикметник від бик. Малоосвічений. З одного класу. 

Прийшли, мовляв, після уроків посидіти, побазарити. Він – бикуватий і 

самозакоханий, вона – блядовита, але по-своєму вперта [316, с. 125]. 

46. Бичка мол. Жінка з провінції або з села [5, с. 419]; заг., знев. 1. Дівчина, яка 

всім набридає і дратує. 2. Дурепа [3, с. 59]; мол. 1. Здорова неотесана сільська 

дівка. 2. Село [2] // мол. Жінка (дівчина) з провінції або з села, малоосвічена. 

Купила блядські туфлі на манер харківських бичок. Тут вони навіть крутіші за 

галицьких [328, с. 116]; ... що його одна галицька бичка назвала ... [328, с. 120]. 

47. Біґ СПП мол., англ.  Великий. … моїй біґ вайт мамі … [323, с. 110]. 

48. Білі тапки (тапки, тапочки) мол. Кінець, крах [5, с. 424] заг. 1. Взуття. 

2. Кінець, смерть. Білі тапки. Кінець, смерть. Білі тапочки (тапки) – смерть 

[3, с. 287]; мол. 1. Кінець, невдале завершення справи. 2. Дуже погана ситуація 

[2] // мол. Смерть, погана ситуація, невдача ... коли залізні тигри роздеруть тінь 

від Півмісяця – отоді вам усім великі білі тапки [317, с. 167].  
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49. Біс (на біса, до біса)  1. Уявна надприродна істота, що втілює зло і зазвичай 

зображується у вигляді людини з козячими ногами, хвостом і ріжками. 

2. Вживається як лайка [7, с. 37]; До біса 1. Багато, безліч. 2. Дуже, занадто, 

надзвичайно. 3. Уживається для вираження категоричного небажання мати 

справу з ким-, чим-небудь, терпіти когось, щось. 4. Уживається, коли 

проганяють, відпускають або впускають кого-небудь кудись з невдоволенням і 

т. ін.; геть звідси, куди завгодно [4, с. 32]. Гнати біса мол. Говорити дурниці [8, 

с. 59]; мол. Говорити явні дурниці [2] // СПП мол. 1. Для чого. Ми спершу не 

в’їхали, на біса ті собаки. Аби, крім нас, ще й тварин коло того залізяччя 

мучити? [334, с. 27]; лайл. 2. Занадто, дуже. Зайшли туди й побачили, що 

ситуація складна – чин відпочиває з бабою, гарною, але з біса агресивною 

куркою [312, с. 60]; Хитро, – подумала вона. – До біса хитро задумано [316, 

с. 137]; 3. Вживається як лайка. … я ж не знаю, де в біса крутиться твій ділер 

[311, с. 411]; мол. Гнати біса. Говорити дурниці. Не гони біса [316, с. 269].  

50. Бісити (біситися) розм. Дуже сердити, гнівити кого-небудь [1, с. 47] // 

СПП мол., розм. Дратуватися, злитися, відчувати негативні емоції. Але він 

нічого не коментував, і це бісило її щоразу дужче [330, с. 108]; Редьку бісило 

одне: яке мали право бабця, дід і тато замовчувати правду? [330, с. 372]; І 

потім, та сама Ірка – побіситься, подумає та й отямиться [312, с. 359]. 

51. Блатний жрм. 1. Той, хто належить до злочинного світу. жрм., крим. 

2. Який стосується злочинного світу. мол. 3. Який стосується протекції, 

підтримки [8, с. 59]; заг.1. Людина, яка належить до злочинного світу: живе за 

злодійськими законами і протистоїть правоохоронним органам. 2. Сучасний 

бізнесмен на пострадянському просторі, зазвичай із кримінальним минулим. 

3. Грошовитий, впливовий. 4. Показний, зухвалий. 5. Успішний [3, с. 61];  мол. 

1. Зроблений по блату; 2. Цінний [2] // заг, мол. Грошовитий, впливовий, цінний. 

Натомість радянські блатні були патріотами Системи … [311, с. 145]. 

52. Блекаут хапанути СПП мол., англ. Помутніння розуму. Ти шо – зовсім 

вчора блекаут хапанула? [330, с. 76].  
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53. Блимати 1. Мимоволі швидко піднімати й опускати віки та вії; моргати, 

кліпати очима. 2. Світити уривчасто, з коливаннями. 3. Світитися ледь помітно. 

4. Кидати погляди; лупати очима. перен. 5. Раптово з’являтися і зникати [7, 

с. 39] // СПП мол. Виставляти на показ. … вони тут всі шаряться, а я цицьками 

блимати буду! [329, с. 255].  

54.  Блін мол. Розчарування, досада [5, с. 424]; вигук, лайл., заг. 1. Дуже 

поширена лайка – вживається для вираження невдоволення, розчарування; 

утворений за фонетичною асоціацією евфемізм до блядь. комп. 2. Будь-який із 

дисків на вінчестері. 3. Будь-яке пласке знаряддя. 4. Вінілова платівка [3, с. 61]; 

мол. 1. Вигук на позначення різкого незадоволення; 2. Слово-паразит, евфемізм. 

Бліни мол., муз. Електронні барабани [2] // мол., заг. 1. Розчарування, досада, 

евфемізм. Блін, сам собі не вірю … [323, с. 30]; От же ж, блін. Нема нікого 

дома, валіть, мимри наглі … [330, с. 23]; От блін. Не охота шось [330, с. 60]; 

мол. 2. Слово-паразит. То ж, блін, не гашиш [317, с. 83]. 

55. Бліскатека СПП мол. Дискотека Ти у світі найпрекрасніша, наймиліша, 

підривай сраку, йдемо на бліскатєку [333, с. 69].  

56. Бля вульг., просторозм. Уживається як замінник слова блядь [6, с. 98]; заг. 

1. Повія. вигук 2. Вживається для вираження незадоволення. Скорочений 

варіант блядь. Бля буду – найсильніша обіцянка. [3, с. 62] // лайл. 

1. Незадоволення чимось, евфемізм. Будеш бля, знати, сраний ніґер, як 

насміхатися з чужого горя, будеш знати, сраний виблядок! [317, с. 146]; 

2. Розчарування. Бля … Нам всім погано [329, с. 52]. лайл. Бля буду. 

Найсильніша обіцянка. Більше не маю. Бля буду, Кеннеді! [334, с. 37] 

57. Блядки обсценізм, згруб.-просторозм., жарт.-ірон. 1. Місце, де проводять 

час особи однієї або двох статей у пошуках партнерів для сексу. 2. Розпуста, 

гонитва за сексом [6, с. 98]; заг., лайл. Гульба, розпуста [3, с. 62] // СПП мол., 

лайл. Гулянка, вечірка. Буде літак для спостережної ради. На блядки літати 

[312, с. 137]; У нас один такий, до речі, дружину зустрів на блядках [312, 

с. 54].  
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58. Блядський заг., лайл. 1. Приналежний чи притаманний бляді. 2. Розпусний, 

схильний до статевої невірності. 3. Негативна характеристика [3, с. 62] // лайл. 

1. Негативна характеристика. І що за країна така блядська? – раптом каже 

Микола Іванович. – Народ мре, як мухи [323, с. 183]; … всю ту блядську комісію 

чомусь дуже проперло від моїх творів … [311, с. 71]; 2. Непристойний, 

притаманний повії. Купила блядські туфлі на манер харківських бичок. Тут 

вони навіть крутіші за галицьких [328, с. 116]. 

59. Блядун заг., лайл. Розпусник, зрадливий чоловік [3, с. 63] // СПП мол., лайл. 

Чоловік, хлопець, який є нерозбірливим у статевих стосунках. Блядун був іще 

той [328, с. 75].  

60. Блядь заг., лайл. 1. Розпусна, зрадлива жінка. 2. Проститутка. 3. Коханка. 

4. Вульгарна, дуже неприємна жінка. Блядь вухаста (ушаста). Йоб твою 

блядь! – дуже сильна лайка; варіант йоб твою мать! вигук, лайл. 5. Вживається 

для вираження незадоволення [3, с. 63] // СПП мол., лайл. 1. Неприємна, погана 

людина. Задрали, бляді, – ну дуже вже хотіла сказати вона у двох словах, 

коротко і зрозуміло, без прикрас, якби не [317, с. 80]; 2. Вставне слово. … в моїй, 

блядь, невключеності в боротьбу … [321, с. 169]; лайл. 3. Жінка, дівчина легкої 

поведінки. Вечорами до них навідувались місцеві бляді, румунки [311, с. 173]; 

… а то зовсім оборзєла, сучка привокзальна … блядь [317, с. 33]; … коли вже з 

тебе вийшла блядь, це діло треба дороблять [330, с. 49-50]. 

61. Бляха заг., лайл. Вживається для вираження незадоволення [3, с. 63] // лайл. 

Вживається для вираження незадоволення. Бляха, з жека якогось точно 

приперлися … [330, с. 22]; Бляха, де подівся той Вася … [329, с. 19]; Бляха, 

хворію, та ще й пика рельєфною стала. То я, певно, кураги шарової переїла 

[329, с. 25]; Це був, бляха, мій дизайн … [328, с. 183]. 

62. Бляха-муха мол. Розчарування, досада [5, с. 424] // мол. Розчарування, 

досада. … кар’єра, бляха-муха, ніщо так не страждає від часу … [321, с. 41]. 

63. Бовтатися 1. Хлюпатися, купатися, плавати і т. ін. у воді (або в якійсь 

іншій рідині). 2. Бути в стані неспокою; колихатися, хлюпатися. 3. Нестійко 
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висіти; хилитатися, метлятися, теліпатися [1, с. 90] // СПП мол. Знаходитися де-

інде без діла. Бо Марла бовталась у тупому блаженстві … [329, с. 146]. 

64. Бог заг. На кого бог пошле. Так кажуть, коли викидають щось, не 

побачивши куди, наприклад, з балкона комусь на голову. Японський бог. виг. 

Здивування, враження [3, с. 63]; перен. Найбільший умілець у чомусь, 

наймогутніший володар чогось [7, с. 40] // перен. Майстер своєї справи. 

… кращий механік у цих місцях, бог карданних валів та ручних приводів [322, 

с. 35]. 

65. Бодун мол., жрм, крим. 1. Погане самопочуття після пиятики; алкогольно-

абстинентний синдром, похмілля. З (важкого, великого) бодуна мол., жрм. У 

стані похмілля, алкогольно-абстинентного синдрому. мол. 2. Пиятика [8, с. 61] // 

розм., заг., мол. Про стан похмілля. Я прокинувся з бодуна, але прокинувся не 

сам – мене розбудив Ездра-молодший, до того ж навіть крізь сон мучив мене 

страшний сушняк … [325, с. 186]; – Таж коневі зрозуміло: зірвався вранці з 

бодуна і на ізмєні в прірву поліз. Що, знову чулись голоси? [325, с. 30]. 

66. Бодяга мол. Горілка [5, с. 420]; заг. 1. Неприємна ситуація, становище. 

2. Затягування якоїсь справи. нарк. 3. Суміш-основа для виготовлення 

наркотику. 2. Суміш незрозумілого походження [3, с. 64] // СПП мол. Справа, 

становище, розклад подій. Така бодяга. Але знаєш, у чому сам прикол? [325, 

с. 146]. 

67. Бодяжити мол. Пиячити [8, с. 61]; заг. Вживати алкоголь [3, с. 64]; мол. 

1. Випивати. нарк. 2. Розбавляти водою [2] // СПП мол. Розводити будь-що 

чимось. Бензин бродяжите … [322, с. 44]. 

68. Болт крим. Чоловічий статевий орган [8, с. 62]; заг. 1. Чоловічий статевий 

орган – евфемізм до хуй. нарк. 2. Первітин Т (метамфетамін-рацемат) [3, с. 64]; 

мол. Вигук на позначення невдачі [2] // заг., мол. Вигук, на позначення невдачі, 

евфемізм. Тільки у мене грошей на рахунку немає, так що болт [322, с. 49]. 

69.  Болт забити (на що, на кого) жрм, крим., згруб. Ставитись до 

чогось / когось байдуже [8, с. 61]; заг. Ігнорувати, нехтувати  [3, с. 64] // заг., 

розм. Ставитися до чого-небудь байдуже. Панки жили, панки пили, панки 
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болт на все забили [317, с. 129]; … робіть собі що хочете, бо я болт забив на 

сновидіння … [317, с. 138].    

70. Бомба мол. 1. Суміш шампанського зі спиртом. мол. 2. Неприємна і 

брехлива інформація про когось, компромат. мол., жрм. 3. Про те, що дивує, 

вражає (в позитивному сенсі) [8, с. 62]; мол. Приступ метеоризму або зіпсоване 

повітря [6, с. 103]; студ. 1. Товста, багатосторінкова шпаргалка. комп. 2. Дуже 

велике електронне повідомлення або багато дрібних, надісланих водночас. заг. 

3. Товста людина. нарк. 4. Листя конопель, зварене в молоці. заг. 5. Щось 

неймовірне, сенсаційне. заг. 6. Дуже позитивна характеристика. заг. 

7. Автомобіль марки «BMW» [3, с. 64]; студ. 1. Написана заздалегідь відповідь 

на екзаменаційне питання; мол. 2. Неприємна і брехлива інформація про когось, 

поширена з метою його скомпрометувати. мол. 3. Приступ метеоризму або 

зіпсоване в результаті цього повітря [2] // заг, мол. Про те, що вражає; щось 

дуже гарне та позитивне. Якби він був стукав на Марченка, Стуса, Дзюбу, 

Хмару – то була би бомба [312, с. 108]. 

71. Бомбити мол. Обкрадати когось [8, с. 62]; мол. Грабувати чи знищувати [2] 

// мол. Грабувати. Цей завод регулярно хтось бомбить, починаючи від 

директора. Тут уже красти немає чого [323, с. 111]; Давай бомбити харківські 

автобуси [322, с. 197]. 

72. Бомбовий СПП мол. Дуже гарний, надзвичайний. … на мій погляд, 

найбомбовіші цитати … [311, с. 134].  

73. Бомбонути див. бомбити. Друзі тут таки вирішили його бомбонути, 

скажімо, забрати мобільник [321, с. 229]. 

74. Бомжуватий СПП мол. Людина, яка виглядає неохайно (як бомж). Разом 

вони й самі справляли дещо комічне враження – мавпоподібний і, щиро кажучи, 

бомжуватий господар кабінету ... [312, с. 33]. 

75. Борзий мол. Нахабний [5, с. 417]; заг. Нахабний [3, с. 65] // мол., заг. 

Нахабний … дєди були некеровані й безмежно борзі, вірменин і азер [311, 

с. 188]; Ба, який борзий шось [330, с. 89]; … розумієш, що ти старе пердло уже, 

і пора звільнити місце комусь молодому і борзому, хто проведе дурнявий 
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тютінґ твоєї сонячної колісниці … [330, с. 159]; ... б’єш молодого по борзій 

мармизі, бо він, шланг, за весь день так і не виправ тобі мундир, ти молотиш 

цього салабона задроченого ... [334, с. 50]. 

76. Борзіти СПП мол. Бути нахабним. Він одразу ж перестав борзіти … [328, 

с. 70]; … отож воно борзіє … [328, с. 114]; Нехіло я борзіла [328, с. 142].  

77. Борт Край одягу, капелюха [7, с. 42] // СПП мол. Вхід. Врешті ми 

причалюємо до борту якогось велетенського метало-пластикового одоробла. 

Типу, мегамодний дорогий готель … [328, с. 160]. 

78. Бос мол. Батько [5, с. 415]; мол. 1. Батько. 2. Начальник на роботі [2]; 1. У 

деяких англомовних країнах власник або голова підприємства, установи; 

підприємець. 2. Особа, що очолює апарат якоїсь партії, профспілки тощо. 3. Про 

начальника, керівника або найбільш компетентну в якихось питаннях людину 

[7, с. 42] // мол. Керівник, головний. … і наші боси, щоби не парити мізки ні 

собі, ні команді … [321, с. 122]; ... не сильно хотіли відмазувати свого боса і 

тому просто казали ... [328, с. 145]; Коротше, баклани, – раптом подав голос 

Коча. – Ви чули, що сказав бос: валіть звідси! [322, с. 232]. 

79. Ботан мол. Розумний [5, с. 417] // СПП мол., знев. Хлопець, чоловік, який 

багато навчається. Ти що, ботан – ваще оборзів? [330, с. 70]. 

80. Брат див. братан. Брат, – сказав мужик із морозивом, – ти ж знаєш 

канали. Пробий [321, с. 205]. 

81. Братан мол. 1. Дружнє звертання. 2. Гопник [2] // мол. Друг, дружнє 

звертання. Сідай, братан, – він кинув на нас уважним поглядом. – Це – мій 

братан [312, с. 86]. 

82. Братва крим. Товарищі, приятелі, спільники одного злочину [8, с. 67]; злоч. 

1. Представники злочинних угрупувань. заг. 2. Компанія, друзі. [3, с. 66]; збірн., 

фам. 1. Товариші, друзі. 2. Члени злочинного угрупування [1, с. 95]; розм. 

Члени злочинних угрупувань [7, с. 5] // СПП мол. Люди, які мають будь-яке 

відношення до криміналу. А до влади йде братва – тут сумнівів немає [312, 

с. 327]; Це солнцевська братва відпочиває. Їхні шмари [312, с. 83]. 
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83. Братело див. братан. Слухай, братело, тут така штука – я ще на день 

запишусь [322,с. 51]; Братела, – засміявся Толік. – Це ж якраз козирна 

погода … [322, с. 256]. 

84. Брати (бере) перен. Опановувати, охоплювати кого-небудь (про почуття, 

фізичний стан і т. ін.) [1, с. 95] // СПП мол. Про стан сп’яніння (алкогольного, 

наркотичного), який з певних причин не наступає. Ну і купив я снодійне. 

Попросив що-небудь, щоби з ніг валило. Взяв якоїсь хімії. Почав пити. І ти 

розумієш – не бере [322, с. 56]. 

85. Брати за яйця вульг., просторозм., жарт. 1. Ставлячи кого-небудь у важкі 

умови, примушувати зробити щось; 2. Примушувати кого-небудь відповідати за 

здійснені ним вчинки, використовуючи прийоми, перед якими він беззахисний 

[6, с. 417] // СПП мол., лайл. 1. Зібратися з силами та перемогти когось / щось. 

… або сиди вдома і не рипайся, або вже давай – спробуй взяти за яйця прикрі 

обставини, а там, якщо все вдасться – на тебе обов’язково  чекатиме джек-

пот … [323, с. 54]; лайл. 2. Примусити когось / щось робити те, у чому 

зацікавлений мовець. … думаєш взяти мене ось так просто за яйця … [321, 

с. 174]; ... поступово починає брати за яйця ... [320, с. 36]. 

86. Брати на понт заг. Блефувати, обдурювати, залякувати [3, с. 243] // заг. 

Блефувати, обдурювати, залякувати. … можемо його взяти на понт … [323, 

с. 96]; І майстерно брав на понт [311, с. 195]; На понт беруть [322, с. 387]; 

... я пробував розібратися: чи то мене беруть на понт, чи я таки заснув ... 

[316, с. 189]. 

87. Браток див. братан. Це – ваші гості? – шанобливо запитав Елвіса русявий 

браток [312, с. 87]. 

88. Брейк 1. Різке раптове падіння цін на біржі. 2. Ритмічний танець з 

акробатичними елементами; музика цього танця [1, с. 96] // СПП мол., англ. 

Перерва у стосунках. ... ми домовилися зробити невеличкий брейк у стосунках, 

щоб не спаплюжити їх  [333, с. 72].  

89. Брехнути СПП мол. Сказати неправду. Ще би щось зручне брехнути 

Алігарху, щоби не сильно травмувати, і все – полечу їбатися … [328, с. 246]. 
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90. Бульбік нарк. Пристрій для куріння марихуани [3, с. 68] // нарк., мол. 

Пристрій для куріння наркотиків. Ліпше б ти налаштував мене на водний 

бульбік … [330, с. 279]; Маестро повертає бульбік і жестом спонукає 

продовжувати [316, с. 272]. 

91. Бурда заг. 1. Несмачна страва. 2. Щось незрозуміле, неприємне [3, с. 65] // 

заг. 1. Щось незрозуміле. 2. Несмачна страва. … варили у великих казанах якусь 

бурду [322, с. 123]. 

92. Буржуй розм. Особа, що належить до буржуазії [1, с. 102] // СПП мол. 

Заможна людина. Ось тобі революційна солідарність, буржуї трахані [320, 

с. 166].  

93. Бус мол. Наземний міський транспорт [5, с. 417] // СПП мол. Мікроавтобус. 

Ми перекотили бус через польський кордон … [321, с. 263]. 

94. Бути в долі СПП мол. Мати свою вигоду зі спільної справи. Все нормально, 

– кажу, – не бійся, – ти теж в долі [323, с. 120].  

95. Бухаловка (бухалівка) мол. Пиятика [5, с. 421]; заг. Пиятика [3, с. 70]; мол. 

Пиятика [2] // мол., заг. Пиятика. Роман ходив із ним в обов’язкову сауну і на 

обов’язкові бухаловки [328, с. 143]. 

96. Бухалово див. бухалівка. … прання суміщалося з бухаловом … [328, с. 229]. 

97. Бухати (бухнути) мол. Пити спиртні напої [5, с. 421]; заг. Пиячити [3, 

с. 70]; мол. Пиячити, напитися, пропити [2] // мол., заг. Пиячити.  І ми – 

говорили вони з придихом – їх пробухуємо!!! Що, всі вісім ящиків? Так! Не 

подужаємо, – кажу. Хуй, – говорить Вася Комуніст, дні за три подужаємо … 

[323, 45]; … бо інші на таку дурню не витрачаються і сумно бухають вдома … 

[330, с. 202]; Бажання повернутися, щоби бухнути з однокласниками ... [328, 

с. 123]. 

98. Бухий заг. П’яний [3, с. 70]; мол. П’яний [2] // заг., мол. П’яний. … о, 

дивляться, бухі мажори, бабла злупимо, і ригачки повтираємо … [328, с. 163]; 

… бо нафіг нам бухий в сраку Ніно … [328, с. 206]; А якщо сам собою 

знаходиться той, хто когось збив, бо був бухий ... [328, с. 288]. 
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99. Бухло мол. Алкогольні напої [2]; заг. Випивка [3] // заг., мол. Випивка. 

… забираємо все бухло, зціжуємо брагу, беремо драп, шмотки … [323, с. 122];  

… загрузнувши в гуртязі і поступово наливаючись посизінням від бухла [311, 

с. 91-92]. Вайт  СПП мол., англ. Білий. … моїй біґ вайт мамі … [323, с. 110].  

100. Валанцатися СПП мол. Гуляти, ходити без діла. Це тільки ми, придурки в 

їх очах, можемо з руками по добрій волі горами валандатися … [330, с. 226]. 

101. Валити мол. Бити [5, с. 418]; мол. 1. Голосно грати важку музику. 

2. Задавати складні запитання з метою не поставити бажану оцінку. 3. Йти [2]; 

студ. 1. Занижувати оцінку. заг. 2. Йти, заходити. 3. Йти геть.  Валити з 

пляжу; валити в канаву – йти геть. 4. Здійснювати статевий акт [3, с. 72] // заг., 

мол. 1.Йти. Нарешті хоч робиться ясно, куди приблизно мені валити …  [330, 

с. 60]; … не хочете, той валіть … [321, с. 34]; … що ми з ним мусимо вже 

валити [321, с. 48]; … що ми просили і валить на вечірній сеанс … [321, с. 117]; 

От же ж, блін. Нема нікого дома, валіть, мимри наглі … [330, с. 23]; 

2. Голосно грати важку музику. … а вони все валили і валили, і навіть коли 

інваліди почали розповзатись, і бізнесмени розбрелись по тачках, і 

прибиральниці рушили збирати поміж рядами порожні пляшки з-під водяри і 

жмакані календарики з американським їблом преподобного – вони далі ніяк не 

могли зупинитись. І як вони грали! Як боги! Себто майже не лажали [323, 

с. 37]; СПП мол. 3. Бити, вбивати. … я валив цих сук іще в сорок п’ятому, 

розумієш? [321, с. 80]; … один із них, очевидно старший, не витримує і валить 

з носака по патефону, котрий тут таки відлітає вбік і печально замовкає [323, 

с. 207];  4. Стріляти. ... стоїть чувак  у спортивних штанях і валить із двох 

стволів по поштовому відділенню ... [320, с. 97]; 5. Про бажання спати. Ну і 

купив я снодійне. Попросив що-небудь, щоби з ніг валило. Взяв якоїсь хімії. 

Почав пити. І ти розумієш – не бере [322, с. 56]. 

102. Валом заг. Багато. [3, с. 72]; мол. Багато [2] // заг., мол. Багато. У нас 

роботи валом [322, с. 230]. 
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103. Валяти заг. 1. Починати. 2. Проводити з кимось статевий акт [3, с. 72] // 

заг. Починати. – Ти вже вибач, але я тобі скажу, як думаю. / – Валяй. / Не вірю 

я тобі, одним словом. Кинеш ти нас [322, с. 53]. 

104. Валятися заг. Займатися коханням [3, с. 72] // СПП мол. Лежати. ... і кілька 

діб валявся в ліжку з жаром [320, с. 85]; Зазвичай ми валялись на пляжах … 

[322, с. 412]. 

105. Вантажити мол., несхв. Нав’язливо повідомляти комусь велику кількість 

зайвої інформації [8, с. 76]; заг. 1. Перенасичувати непотрібною інформацією [3, 

с. 72] // заг., мол. Повідомляти непотрібну інформацію. … давай вантажити 

нікому не потрібними речами … [323, с. 38]. 

106. Варнякнути СПП мол. Сказати щось. А вони б навіть не варнякнули у 

відповідь [312, с. 166]. 

107. Васілій див. Вася.  

108. Вася мол. Хлопець, молодий чоловік [5, с. 415]; мол., зневажл. Людина, яка 

не викликає поваги [8, с. 76] // мол. Людина, яка не викликає поваги. Навіть в 

Яремчі «васілієм» чи «васьою» називали тормо зів [328, с. 62]. 

109. Ваще СПП мол. Зовсім, дуже. … і ваще непонятних речей: аборти, 

презервативи, міньєт (оце я досі не знаю, як правильно пишеться) [328, с. 47];  

Ти що, ботан – ваще оборзів? [330, с. 70].  

110. Вау вигук, мол., англ. Здивування, захоплення [8, с. 77] // мол., англ. 

Здивування, захоплення. І тут наші вколочують м’яч, і мокрі горлянки ревуть – 

вау-у-у-у-у!!! – вау-у-у-у!!! [323, с. 17]; … мій улюблений крутий подвійний 

сандвіч із шинкою. Вау, – завивають … [321, с. 173]; … анальний вау-фактор … 

[324, с.81].  

111. В ахуї див. в шоці. лайл. … і коли я в ахуї вийшла … [328, с. 220]. 

112. Вбивати комп. Стерти файл або програму [3, с. 73] // СПП мол. Про 

щось / когось, що призводить до негативного емоційного стану. ... вона мене 

просто вбиває своєю внутрішньою будовою ... [320, с. 68]; Мені телевізор був 

до дупи. І Ніно це добре розумів. І це Ніно вбивало [328, с. 205]. 
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113. В буй не впертися  СПП мол. Бути непотрібним. … А вона йому в буй не 

вперлася ... [328, с. 223]. 

114. Ввалити див. валити 3. … і все решта похую, ввалимо гірникам, вставимо 

їм по самі гланди … [321, с. 123]; … обходиш їхнього правого опорного, 

ввалюєшся в штрафну і хуячиш в обхід воротаря в дальню дев’ятку! [320, 

с. 92]. 

115. Вгашений мол. У стані алкогольного сп’яніння [8, с. 77]; заг. 1. П’яний; 

нарк. 2. Під дією наркотичної речовини [3, с. 72]; мол. П’яний [2] // заг., мол. 

Про стан сп’яніння від алкоголю або наркотиків. Коротше, я бачу вона 

вгашена, ну, теж починаю роздягатись ... Коротше, я бачу вона вгашена, ну, 

теж починаю роздягатись [323, с. 21]; Офіцерня майже без винятку здавалася 

вгашеною, хоч день їхньої перемого 9 травня мав настати щойно завтра [311, 

с. 154]; ... постійно вгашений і елегійно налаштований щодо дитячого 

відпочинку ... [320, с. 75]. 

116. Вгризатися 1. В’їдатися, заглиблюватися зубами в що-небудь. перен. 

2. Встромлюючись, заганяючись гострим кінцем поступово проникати вглиб 

чогось; заглиблюватися. перен. 3. Поступово проникаючи в що-небудь, міцно 

закріплятися. Вивчати, засвоювати [1, с. 116] // СПП мол. Пробивати собі шлях 

у життя. ... як ти ріс, як ти вгризався в це життя, як ти його пробивав своїм 

тілом ... [320, с. 217]. 

117. Вдавити СПП мол. Випити (часто про алкогольні напої). – Ну, почекай, 

вдавить він пузир, вдавить другий, та хрін з ним – вип’є усе. А далі? [323, 

с. 22]. 

118. В димину (дим) Дуже високий ступінь [Кондратюк Т. М. Словник 

сучасного українського сленгу: 110] // заг. Дуже високий ступінь. В штабі 

лежав упитий в димину гебешник [320, с. 107]. 

119. Вдовбаситися СПП мол. Врізатися у щось, когось. Після них і після 

мікроавтобуса з піццою, в який вони вдовбасилися [325, с. 68]. 

120. Вдуплити / вдуплятися заг. Розуміти, зрозуміти [3, с. 74] // заг. Розуміти, 

зрозуміти, бути в темі або не розуміти. … але ніхто не вдупляється, що це за 
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інвалід і що це за патефон у нього тут на платформі … [323, с. 206]; – Ти що – 

дурна? – не вдупляє Марлина Мама [329, с. 267]; … щоби оточуючі нічорта не 

вдуплили [328, с. 79]. 

121. Вдути мол. Здійснити статевий акт [8, с. 78] // СПП мол. Вживання 

наркотиків. Натомість вони вдули по трубі на кожного … [317, с. 184].   

122. Вері вел СПП мол., англ. Дуже добре. Зрештою, думає він, так воно мабуть 

і краще. Не знати. Здогадуватися. Припускати. Давати шансу. Very well [325, 

с. 28].  

123. Вері-факін СПП мол., англ. Дуже погано. Мій малий – він дійсно вері-факін-

спешл – тієї ночі просто врятував мене ... [327, с. 23]; Відтак – музика. Ну, 

тут я вагаюся, що ж його особливо промовисте вибрати. Можна врубати 

щось вері факін світ – наприклад, кряхтіння Брітні Спірс ... [327, с. 18]. 

124. Вестися заг. Погоджуватися на щось сумнівне [3, с. 75]; мол. 

Погоджуватися на чиюсь сумнівну пропозицію [2] // СПП мол. 1. Вірити у 

сумнівну інформацію. А ти не ведись на все, що тобі кажуть люди в горах 

[330, с. 302]; … ви розливаєте це гівно зі своїх брандсбойтів, і що найприкріше – 

купа народу ведеться … [321, с. 82]; … народ і далі скандує. Влаштовуючи собі 

невеличке свято, але вони не надто на це ведуться, всі розуміють у чому тут 

річ … [323, с. 27]; 2. Бути легко доступною жінкою, дівчиною; погоджуватися 

на статевий акт. Вона була з легких, тобто легко велася, бо щоразу траплялася 

мені з іншим чуваком [311, с. 67]; заг., мол. Погоджуватись на щось сумнівне. 

… й скромно не повелася на десяток ввічливих пропозицій щодо гашишу … [329, 

с. 220]. 

125.  Вєлік (велик) заг. Велосипед [3, с. 74] // заг. Велосипед. Але мєнтам це 

похуй, хто був цей смертний на вєліку ... [328, с. 288]. 

126. В жопу див. жопа. В жопу регбі, заперечливо махає ластами частина 

менеджерів! Давайте про баб! [321, с. 173].  

127. Взападло див. взападляк. … щоби злим духам цілий рік до родини і худоби 

чіплятись було взападло [330, с. 176]. 
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128. Взападляк мол. Не хочеться, лінь комусь щось робити [8, с. 79]; Якщо дуже 

взападляк, я сама зроблю … [329, с. 270]. 

129. В затяг (в тягу) СПП мол. Курячи, втягувати в себе, вдихати тютюновий 

дим. … у наших однокласниць різко починали рости груди, ми пробували курити 

в затяг ... [320, с. 103]. 

130. Взбучка СПП мол. Насварити. … й відразу до Єльцина на взбучку, хто 

знає. Мене вставило те, як ті хлопці кидалися під колеса… [311.с. 310].  

131. Взути мол., крим. 1. Відібрати у когось щось, пограбувати когось. мол. 

2. Обдурити, продати комусь щось по високій ціні. мол. 3. Здійснити статевий 

акт [8, с. 79]; заг. 1. Обманювати, 2. Перемагати, 3. Проводити статевий акт [3, 

с. 75] // мол., заг. 1. Здійснити статевий акт. Ше б нє – щодень стільки дєрьма 

слухати. Як якусь старшокласницю пахан взув … [317, с. 122]; 2. Обманути.   

... шоби взули по повній програмі ... [328, с. 313].  

132. Виблядок заг., лайл. 1. Байстрюк. 2. Огидний тип. 3. Чоловік, що отримує 

різні подарунки за інтимні послуги. [3, с. 75] // лайл. 1. Огидний тип. … будеш 

знати, сраний виблядок! [317, с. 146]; Чим більше, виблядки, забороняєте, тим 

радісніше глядач (слухач, читач) усе хаває. А ви як собі думали? [327, с. 8]; СПП 

мол. 2. Про дітей (зневажливо). … принца Чарлза, та всіх його малолітніх 

виблядків … [323, с. 155].  

133. Вибрик 1. Стрибок із відкиданням задніх ніг (про копитних тварин). 

Грайливий стрибок (про людей). перен. 2. Раптова примха, безпідставна, 

непослідовна дія, нечемний вчинок, вислів [1, с. 127] // СПП мол. Нестандартна, 

неправильна поведінка. І чим дебільнішими були їхні вибрики … [328, с. 43].  

134. Виводити див. бісити. Мене ці Кропив’ячі понти страшенно виводили з 

себе [328, с. 22]. 

135. Вивалюватися комп. 1. Скористатися аварійним  виходом з комп’ютерної 

мережі. 2. Про припинення комп’ютерного з’єднання [8, с. 80]; 1. Падати, 

обвалюватися, руйнуючись від часу або від удару, тиску. Випадати звідки-

небудь під час руху, нестійкого положення і т. ін. Виставлятися, висуватися 

назовні повністю. розм. 2. Виходити звідки-небудь або з’являтися десь у великій 
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кількості. Вайлувато, незграбно виходити звідки-небудь [1, с. 128] // розм. 

Виходити звідки-небудь або з’являтися десь у великій кількості. Вайлувато, 

незграбно виходити звідки-небудь. … просто перед нами, з туману почали 

вивалюватись постаті … [322, с. 56]. 

136. Виграти мол. Здійснити статевий акт. [8, с. 77]; евфемізм, жрм. Здійснити 

статевий акт [6, с. 110] // мол. Здійснити статевий акт. У її очах він бачив щось, 

чого не було в погляді Солі: не прохання виграти її так, щоби потім було важко 

ходити … [317, с. 81]; От тоді я перелякалася по-справжньому. Думала, 

приріже, ну ... і виграє мене мертвою [319, с. 87]. 

137. Вигребати (вигрібати) заг. 1. Бити, фізично знущатися з когось. 2. Іти 

звідкись. 3. Отримувати догану, бути цапом-відбувайлом. [3, с. 76]; мол., муз. 

Грати швидкий пасаж, не збиваючись із ритму [2] // заг. Бити, фізично 

знущатися з когось. … думає кинути мене, як же, думає – де цей агент, зараз я 

його кину, зараз він у мене вигребе … [321, с. 181]; Іноді Травмований вигрібав 

за аморалку від ображених чоловіків [322, с. 46]. 

138. Вигребати (вигрібати) лайно  СПП мол. Робити за когось важку роботу. 

... Жорик сам за себе домовиться, а от міністерське лайно вигрібати 

доведеться мені [312, с. 160].  

139. Видавити (видавлювати) 1. Натискуючи, видаляти назовні, видобувати 

що-небудь (перев. рідину). Стискуючи що-небудь, звільняти від якоїсь рідини і 

т. ін. 2. Давлячи, натискуючи, вибивати, виламувати що-небудь. перен. 3. Через 

силу, примушуючи себе, говорити що-небудь або виявляти якісь почуття. 

Примушуючи, спонукаючи кого-небудь до чогось, одержувати щось. 

4. Натискуючи, робити заглибину в чому-небудь [1, с. 132] // СПП мол. 

1. Знищити, прибрати. … куди це все поділось, совок видавив із них людське … 

[323, с. 58]; 2. Виганяти, примушувати піти. А виходить так, що їх по одному 

відстрілюють, видавлюють звідси … [322, с. 421]. 

140. Видати 1. Давати, відпускати на руки що-небудь із запасів, місць 

зберігання і т. ін. Давати що-небудь належне комусь на основі офіційного 

розподілу або надання. Передавати кого-небудь силою, проти його волі, 
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переслідувачеві, ворогові. 2. Перев. зі сл. заміж, також за кого. Одружувати, 

дозволяти дівчині або примушувати її одружитися. 3. Видобувати із надр землі 

або виготовляти на виробництві (яку-небудь продукцію). розм. Давати якусь 

кількість сільськогосподарської продукції (про певну ділянку і т. ін.). 

4. Утворювати звук ударом, проходженням струменя повітря крізь вузький отвір 

і т. ін. (про пердмети). 5. Випускати в світ друковані твори. 6. Робити відомим, 

розкривати, показувати, виявляти якусь особливість, стан. Викривати, 

виказувати кого-небудь, розголошувати таємницю. 7. Удавати з себе кого-

небудь. Видавати не за того або за те, хто або що є насправді. 8. Офіційно 

оголошувати (про накази, розпорядження і т. ін.) [1, с. 132] // СПП мол. Сказати 

щось недоречне або навпаки дуже влучно. Отак я, у віці десяти, чи то 

одинадцяти років, видала канонічну фразу ... [315, с. 134]. 

141. Видератися 1. З труднощами вириватися від кого-небудь або вибиратися 

звідкись. перен., розм. Відшукуватися, знаходитися (про кого-небудь 

небажаного). 2. З труднощами, здебільшого допомагаючи собі руками, 

вибиратися, вилазити нагору, на високий предмет [1, с. 133] // З труднощами, 

здебільшого допомагаючи собі руками, вибиратися, вилазити нагору, на 

високий предмет. До Редьки раптом дійшло, що це вони отак от вперше, не 

женучи кудись із язиком через плече, просто собі видерлись на пагорб [330, 

с. 290]. 

142. Видрючити СПП мол. Виграти, перемогти. … Росія знову нас видрючила, 

москалі нас здєлалі, горе-горе тій чайці-небозі, що вивела чаєняток – мій плач 

був плачем України, він переріс у голосіння, батько хряпнув дверима і кудись 

попер у дощову пітьму разом з усією компанією … [311, с. 45]. 

143. Видок розм. Вигляд [1, с. 133] // розм. Вигляд. … вражений його 

непересічним інтелектом видок … [328, с. 238]. 

144. Виїбати лайл., заг. Провести з кимось коїтус [3, с. 76]; лайл. Здійснити з 

кимось статевий акт [6, с. 111] // лайл. Здійснити статевий акт. Давай я десь у 

кущах перетусуюся, бо таксист мене виїбе … [329, с. 286]; І нема нічого 
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кримінальнішого за провтик можливості виїбати жаданого тобою чоловіка ... 

[327, с. 38]. 

145. Виїбон лайл., заг. 1. Примха. 2. Прояв зухвалості [3, с. 76] // лайл. Прояв 

зухвалості, зухвала поведінка. … сказав він просто і без виїбонів, пішли по 

келішку … [321, с. 144]; Це запах старого доброго виїбону. Жирного понту [327, 

с. 19]; СПП мол., лайл. Про щось незрозуміле, заплутане. … його хтось навчив 

читати всі ті виїбони [319, с. 110]. 

146. Вийобуватися заг., лайл. 1. Вихвалятися, безпідставно набивати собі ціну. 

2. Зухвало, виклично поводитись, дратуючи цим інших [3, с. 76] // лайл. 

1. Зухвало поводитися. … люди, задоволені власним життям, навряд чи так 

вийобуються … [321, с. 61]; – Спочатку наручники зніміть. – Не вийобуйся … 

[323, с. 61]; … не надто вийобувався і не перепаскудив своєї реінкарнації 

купівлею танкерів із нафтою чи цистерн зі спиртом [323, с. 3]; СПП мол., лайл. 

2. Проявити себе. ... кожен намагався якось особливо виїбнутись у цих 

умовах ... [320, с. 84]. 

147. Викинути перен., розм. Виганяти кого-небудь, примушувати залишити 

приміщення, роботу і т. ін. [1, с. 136] // перен., розм. Виганяти кого-небудь, 

примушувати залишити приміщення, роботу і т. ін. … чого би людям просто не 

викинути цього гамно-генерала … [330, с. 262]. 

148. Викотити 1. Котячи, витягати, діставати що-небудь звідкись. 2. Вивозити 

звідки-небудь щось на колесах. розм. 3. Широко розкривати, витріщати (очі) [1, 

с. 137] // СПП мол. Накрити, подати на стіл алкоголь. … повалимо гуртом до 

колишньої їдальні, де Ернст викотить на стіл стратегічні алкогольні 

запаси … [322, с. 385]. 

149. Викупити крим., мол. 1. Здогадатися, дізнатися про щось. мол. 2. Упізнати 

когось [8, с. 81]; заг. Розуміти підґрунтя, суть [3, с. 77]; мол. 1. Розкрити певну 

таємницю. 2. Впізнати [2] // мол., заг. 1. Здогадатися. Але фішки цієї, окрім 

самого Іллі, щось ніхто так і не викупив [329, с. 150]; 2. Розуміти. Половина 

думаючого населення України зразу викуповує, що до чого [316, с. 99]. 
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150. Вилазити Із запереч. не. Постійно перебувати де-небудь, не виходити 

звідкись. перен. Постійно перебувати в якомусь стані, становищі [1, с. 139] // 

Постійно перебувати де-небудь, не виходити звідкись. … цілими днями не 

вилазячи з харківських саун [321, с. 211]. 

151. Вилетіти перен., розм. Бути звільненим із роботи, виключеним із 

навчального закладу [1, с. 139] // перен., розм. Бути звільненим з посади. Кидай 

пити, Льошо, бо й із заступників вилетиш [314, с. 140]. 

152. Вилизаний СПП мол. Чистий, охайний. Вилизані, бляха, котеджики 

посольські … [329, с. 102]. 

153. Вилупитися заг. Витріщитися [3, с. 77]; розм. Широко розкриватися, 

витріщатися (про очі). Дивитися на кого-, що-небудь широко розкритими очима 

[1, с. 140] // розм., заг. Уважно роздивлятися. … цокотіла зубами Редька. – Шо 

вилупилася? – риторично поцікавилася вона …  [330, с. 67]. 

154. Вилупок заг. 1. Людина з банькатими очима. 2. Негативна характеристика 

людини [3, с. 77]; знев. 1. Про дитину. 2. Про людину з негативними рисами [1, 

с. 140] // заг., знев. Негативна характеристика людини. … подалі від грипозного 

вогнища й інфікованих вилупків … [317, с. 166]; Нарватися на таких вилупків 

було простіше, ніж два пальці обісцяти [319, с. 21]. 

155. Вимахуватися мол. Поводитися зухвало, визивно. Намагатися привернути 

до себе увагу [8, с. 81] // мол. Поводитися зухвало. Ну-у-у, Банзаю, ну ти 

слабак … а ше так вимахувався … [317, с. 138]; Просто потрібно не 

вимахуватись і спробувати відчути його присутність [321, с. 210]; … саме 

переді мною він тут вимахувався кілька місяців … [322, с. 352]; Так що не 

вимахуйся [325, с. 163]. 

156. Вимутити див. намутити. Карпа, давай таки ми його вимутимо. Хай 

дарить [328, с. 255]. 

157. Винюхувати перен. Розвідуючи, намагатися простежити, виявити що-

небудь [1, с. 143]  // перен. Розвідуючи, намагатися простежити, виявити що-

небудь. … слизькі якісь. Прийшли, давай щось винюхувати [322, с. 346]. 
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158. Випадати мол, жарг. розм. Сміятися [8, с. 82]; заг. 1. Надміру сміятись, 

реготати. 2. Бути враженим, спантеличеним чиєюсь недолугістю, тупістю. 

3. Бути в захваті.  Випадати в осад. Відноситься до всіх трьох значень. 

Випадати на лінзи. Спостерігати, стежити за кимось [3, с. 78] // СПП мол. 

1. Піти, завершити дію. ... витягла з наплічника плеєр і випала з розмови [320, 

с. 185]; 2. Про стан сп’яніння. Кетаміни проводять час у двох стінах: 

випадають на кетаміновий марамул або торочать про кетамінові марамули 

на терпугах. Потім знову ґедзаються й від’їжджають на чергові сорок п’ять 

хвилин [316, с. 241]. В осад випасти мол., заг. Сміятися, бути враженим, бути в 

захваті. Хтось звук як улабав так ми всі в осад і випали! [316, с. 111]. 

159. Випалити перен. Несподівано і швидко сказати щось [1, с. 144] // перен. 

Несподівано і швидко сказати щось. Між іншим, на хріна ти мене так із тою 

запискою спричандалив? / Я прикидую, як ефектно прозвучить сказане, і 

випалюю: / –  Бо я тебе вигадав! / –  Оце, блін, загробний епатаж ... [316, 

с. 146]; Гра! – випалили вони одним подихом … [322, с. 113]. 

160. Випендрюватися жрм., мол. Поводитися зухвало, визивно; намагатися 

привернути до себе увагу [8, с. 82] // розм., мол. Поводитися зухвало, визивно; 

намагатися  привернути до себе увагу. Міщанство так не випендрювалось [330, 

с. 58]. 

161. Виперти (випертися) розм. 1. Грубо проганяти, випроваджувати силоміць 

кого-небудь звідкись. Натискуючи, виламувати, викидати, видаляти що-небудь 

звідкись. 2. Видаватися, виступати наперед, назовні; випинатися. перен. 3. Чітко 

проступати, бути виразним [1, с. 144] // СПП мол. 1. Вийти заміж. Досить вже 

того, корово, що ти заміж виперлась! [329, с. 58]; розм. 2. Грубо проганяти, 

випроваджувати силоміць кого-небудь звідкись. Вона Тетянчиного 

перспективного ковалера з Рокитного виперла [314, с. 164]. 

162. Випендрьожний СПП мол. Прикметник до випендрюватися. Воно нудне, 

затягнуте і випєндрьожне [330, с. 31]. 
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163. Виплеснутися Виливатися через край від удару, плескання, від поштовху, 

струсу [1, с. 145] // СПП мол. Дати волю почуттям. … у тебе їде дах, тобі 

хочеться виплеснутися [311, с. 387]. 

164. Виповзати див. вилазити. .. .публіку неврівноважену, яка виповзає на звуки 

революційних барабанів ... [320, с. 137]. 

165. Виражанс СПП мол. Вираз обличчя. Я хочу бачити виражанс його 

мордячки [333, с. 113]. 

166. Вирвати перен. З великими зусиллями, труднощами рятувати визволяти 

кого-, що-небудь.  Силою, погрозами домагатися, одержувати що-небудь від 

когось. З труднощами знаходити для якої-небудь мети час [1, с. 148] // СПП мол. 

Будь-яким шляхом отримати бажане. … намагаючись вирвати таки свою 

перемогу ... [320, с. 31]. 

167. Виродок див. виблядок. … купу виродків, котрі хочуть нами опікуватися, 

масу ублюдків у пресі й на телебаченні, продажні вибори, смердючі політичні 

рухи … [321, с. 63]; … всілякими химерними виродками і мушу сказати, що мені 

з ними цікаво, сподіваюсь, їм зі мною також [321, с. 137]; ... безліч малолітніх 

виродків ... [320, с. 62]. 

168. Вирубатися мол., крим. Міцно засинати [8, с. 83]; заг. 1. Засинати. 

2. Переставати будь-що сприймати [3, с. 78]; мол. Втратити почуття реальності 

або знепритомніти [2] // мол., заг. 1. Засинати, втрачати здатність будь-що 

сприймати. Мене відразу вирубало [322, с. 27]; СПП мол. 2. Вимикатися. … але 

якого хрєна ця штука зразу вирубалася, як тільки я її включала?! [330, с. 181]; 

... ще раз заходить на кухню, хуярить стакан компоту з бромом, вирубає 

світло в квартирі, та й сам вирубається ... [320, с. 8]. 

169. Вирядитись 1. Гарно, пишно вбиратися, причепурюватися або одягатися в 

незвичний одяг. 2. Відповідно приготувавшись, спорядившись, вирушати куди-

небудь [1, с. 149] // Гарно, пишно вбиратися, причепурюватися або одягатися в 

незвичний одяг. А що це ти, Тетяно, вирядилася? [314, с. 131]. 

170. Висаджувати нарк. 1. Вживається на позначення стану, коли замість 

очікуваної насолоди від прийнятого наркотику виникають паніка та страх. 
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Висаджувати на ізмєну. 2. Вживається на позначення переляку. Висадити на 

ізмєну [3, с. 79] // СПП мол. Вибивати. … та ладно, говорить Собака і з носака 

висаджує двері, – будемо тут їбатись ще півгодини … [323, с. 119]. 

171. Висипати Виходячи, вибігаючи звідки-небудь, з’являтись у великій 

кількості [1, с. 150] // Виходячи, вибігаючи звідки-небудь, з’являтись у великій 

кількості. ... з вагонів висипала мажорна столична публіка і купувала несвіжу 

пресу в кіоску і теплу водяру в буфеті ... [320, с. 29]. 

172. Висіти мол. Перебувати у певному місці упродовж невизначеного часу [8, 

с. 83]; заг., нарк. 1. Вживати наркотики. заг. 2. Перебувати деінде, відпочивати, 

веселитись. 3. Серйозно зайнятись чим-небудь, піти з головою у роботу. 4. Бути 

винним комусь, заборгувати щось. [3, с. 88]; мол., нарк. 1. Постійно вживати 

наркотики. мол. 2. Знаходитися в певному місці протягом невизначеного часу 

[2] // заг. Заборгувати. … хто їй висить грошей, гарненько потрусити і не 

розтринькати … [330, с. 24-25]; Редька вирішила з ходу приступати до справи. 

Тобто справу закінчити, щоб нічого нікому більше не висіти [330, с. 378]. 

173. Вискочити перен., розм. Швидко досягти якого-небудь звання, швидко 

обійняти якусь посаду. Вискочити заміж [1, с. 151] // перен., розм. Швидко 

досягти якого-небудь звання, швидко обійняти якусь посаду. Вискочити заміж. 

Це ж треба – заміж вискочила, на вулицю з чоловіком виперлася, а сама переді 

мною те намисто по грудях катає [314, с. 64]. 

174. Виставити Проголошувати, показувати кого-небудь якимсь або кимсь. 

Зображувати, змальовувати кого-, що-небудь засобами мови (на письмі або в 

розмові) [1, с. 154] // СПП мол. Показати, представити у непристойному вигляді. 

… циганва знову його опустила, виставивши клоуном … [322, с. 395]. 

175. Витріщатися див. вилупитися. Я задер голову й витріщився на облупдену 

штукатурку. Можна було, звичайно, сказати, що в мене на хаті тріщини 

крутіші, але змовчав [316, с. 212]; … хтось із лакеїв почав недобре на нас 

витріщатися … [311, с. 390]; І це усе не твоє діло. Що витріщився?! [330, 

с. 150]; Га?.. – тепер уже Редька витріщилася на нього … [330, с. 299]; … чо 

цей урод та тупо на нас витріщився? Ще й морда вся в прищах … [328, с. 58]. 
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176. Витрахати жарг., мол. 1. Здійснити статевий акт інтенсивно або грубо, 

насильно. 2. Фізично і морально виснажити когось [6, с. 111] // розм., мол. 

1. Здійснити статевий акт. Холєра! Аби хоч витрахати когось хотілося … [329, 

с. 157]; 2. Морально виснажити. ... ці фашисти задавлять його форматом, 

витрахають за кожен вкладений ними цент ... [320, с. 190]. 

177. Витягувати із дупи див. вигребати лайно. Вони підставляють, бо 

знають, що знову зможуть тебе шантажувати і ти знову будеш надриватися, 

щоб витягнути їх із дупи [312, с. 117]. 

178. Витяжка Пристрій, що вентилює закрите приміщення, повітря якого 

насичене отруйними газами, випарами і т. ін. [1, с. 158] // СПП мол. Рот. Закрий 

свою витяжку! [328, с. 198]. 

179. Вихилити розм. Випивати до дна (перев. про алкогольні напої) [1, с. 159] // 

розм. Випити, про алкогольні напої. Але ми встигаємо вихилити по пиву … 

[321, с. 12]; … зробив висновок я і одним духом вихилив келих коньяку [312, 

с. 273]. 

180. Вишивати мол., жарг., розм. Прогулюватися, привертаючи до себе увагу 

[8, с. 84]; заг. Манірно, з вихилясами йти (особливо щодо дівчат). [3, с. 80]; мол. 

Дивно поводитися з метою звернути на себе увагу [2] // СПП мол. Бути з кимось 

в одній компанії. Він, правда, козирний був – із «Єрмаком» вишивав. А ми шо? 

Размазня! [330, с. 182]. 

181. Відбабахати муз., мол. Зіграти на музичному інструменті. ... відбабахавши 

перший концерт ... [334, с. 185]. 

182. Відбити нарк. Виділити (про масла). Відбити бабки торг., бізн. Повернути 

гроші [8, с. 85]; мол. Повернути затрачені гроші. Повернути гроші [2] // мол. 

Повернути гроші. … я дам свої гроші, потім відіб’ємо [322, с. 194]. 

183. Відважити 1. Зважуючи, відділяти частину  від цілого. перен., розм. 

2. Ударяти чим-небудь. 3. Відхиляти що-небудь важке [1, с. 165] // СПП мол. 

Відпити. Я пошкодував, що не ношу в сумці пляшки з каламутним семом, отак 

би зараз, на здивованих очах П’явки відважити в горлянку [316, с. 174]. 
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184. Відвалити заг. Платити [3, с. 80] // СПП мол. 1. Відійти, відчепитись. 

Дочекавшись, коли ковбої відвалять … [322, с. 62]; заг. 2. Заплатити. … бабла 

нємєряно відвалю, а той – ні фіґа, самому треба … [325, с. 149]. 

185. Віддерти мол., згруб. Здійснити статевий акт [8, с. 85] // мол., згруб. 

Здійснити статевий акт. … і несподівано для себе самого цілком незле віддер 

якусь нині безіменну повію … [311, с. 405]. 

186. Віддуватися заг. 1. Виправдовуватись. 2. Відповідати за щось [3, с. 80] // 

заг. Відповідати за щось. … і тільки чайник Лєна фігачив щосили, віддуваючись 

за всю ту побутову техніку … [328, с. 265]. 

187. Віддуплитися мол. Прийти до тями після сильних переживань, спожитого 

алкоголю [8, с. 85]; заг. Зрозуміти [3, с. 81]; мол. Не розуміти [2] // мол. Прийти 

до тями. Вона влила у Малого Володьку цілу склянку сифонної газводи з 

малиновим сиропом, і він віддуплився [311, с. 47]; Ґашпер відверто віддуплявся, 

важко вдихав повітря і так само важко видихав його … [321, с. 5]. 

188. Віддухопелити розм. Сильно побити когось [1, с. 169] // розм. Побити. У 

підвал, щоб віддухопелити, як тоді [317, с. 153]; Не знаю чому, але в дитинстві 

мене й самого це перло, аж доки дівчата одного разу мене не віддухопелили 

[315, с. 298]. 

189. Віджигати СПП мол. 1. Весело гуляти, проводити час. ... миє посуд, 

дурить дяпчиків і віджигає [328, с. 152]; 2. Зробити щось незвичайне, 

неадекватне, вражаюче. Віджигає, буває цинічним [328, с. 153]. 

190.  Відірваність СПП мол. Віддаленість від реальності, асоціальність. ... не 

витягають до рівня твоєї відірваності і асоціальності ... [320, с. 199]. 

191. Відірватися мол. Отримати задоволення від чогось, приємно провести час, 

активно відпочиваючи [8, с. 85] // мол. 1. Отримати задоволення від чогось, 

приємно провести час, активно відпочиваючи. В суботу-неділю гуляв до ночі, 

прикольно відірвався ... [333, с. 36]; СПП мол. 2. Виплеснути енергію на 

чомусь / комусь. … довго не роздумуючи, на чому би то відірватися: на зброї чи 

на кокаїні. Внаслідок страшної підстави падлюки-роботодавця … [329, с. 149]. 



295 

192. Відірватися по повній див. відірватися. … не дав відірватись по повній 

[322, с. 420]; ... тут уже комбайнери відривалися на нас по повній ... [320, с. 90]. 

193. Від’їбатися згруб., просторозм. 1. Відійти від когось. 2. Відчепитися від 

кого-небудь [6, с. 115] // лайл. Відчепитися від кого-небудь. А також 

відслужити у війську, щоб вони врешті від’їбалися зі своїми обов’язковими … 

[311, с. 139]; Я не міг уже більше цього слухати і ввічливо попросив його 

від’їбатися … [311, с. 190]. 

194. Від’їжджати 1. Вибувати, відправлятися кудись яким-небудь 

транспортом. 2. Віддалятися від певного місця на яку-небудь відстань [1, с. 170] 

// СПП мол. Про стан наркотичного або алкогольного сп’яніння. Кетаміни 

проводять час у двох стінах: випадають на кетаміновий марамул або 

торочать про кетамінові марамули на терпугах. Потім знову ґедзаються й 

від’їжджають на чергові сорок п’ять хвилин [316, с. 241]. 

195. Відкачати заг. Приводити до тями [3, с. 81] // заг. Приводити до тями. Його 

відкачають, хоча він про це і не проситиме [320, с. 84]. 

196. Відкинути лещата зневажл. Померти, загинути [4, с. 101] // знев. Померти. 

Урешті-решт стара пердуниха представилася: спочила, здохла, відкинула 

лещата, померла, пішла до Бозі гайтю, врізала дуба, простягла ноги – 

називайте це, як вам завгодно [319, с. 10]. 

197. Відкинутися нарк. Знепритомніти від передозування [8, с. 86]; заг. 

Померти [3, с. 81]; мол. 1. Померти. 2. Вийти на волю з тюрми [2] // заг., мол. 

Померти. … якщо я вже того – відкинулася? [330, с. 89]. 

198. Відключитися мол. 1. Знепритомніти. 2. Міцно заснути [8, с. 86]; заг. 

1. Знепритомніти. 2. Міцно заснути [3, с. 81] // заг., мол. Засинати, 

знепритомніти. Боб відключився ще на станції … [321, с. 129]. 

199. Відкопати перен., розм. Знайти, відшукати що-небудь забуте, маловідоме 

тощо [1, с. 171] // перен., розм. Знайти, відшукати. … думаю Сільві могла 

відкопати ці записи … [321, с. 3]. 
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200. Відлизати заг. Робити кунілінгус [3, с. 81] // СПП мол. 1. Груба відмова, 

посилання. А відлижіть мені всі! [329, с. 41]; заг. 2. Робити кунілінгус. … тоді 

ясно, чого він так класно відлизує [328, с. 219]. 

201. Відлити жрм, мол. Справити малу нужду [8, с. 86]; заг. Про процес 

сечовиділення (частіше про чоловіків) [3, с. 81] // заг., мол. Справити малу 

нужду. Тоді ми взагалі не виходимо з кімнати по кілька днів, хіба що відлити чи 

поригати … [323, с. 39]; Вони застають мене в сортирах клубів, коли я 

відливаю ... [320, с. 167]. 

202. Відловитися СПП мол. 1. Галюцінація. 2. Про стан наркотичного 

сп’яніння. Їх один раз використаєш, ніби й відловишся, якщо встигнеш, поки не 

скисло ... [327, с. 111].  

203. Відмазати (відмазувати) мол. Виправдати когось, зняти звинувачення з 

когось; підтримати когось, виручити, часто за допомогою грошей [8, с. 86]; заг. 

Виправдовувати [3, с. 81] // заг., мол. Виправдати, виручити. … і мені вдалося 

обидвох моїх бійців сяк-так від їхнього гніву відмазати [311, с. 189]. 

204. Відмазатися мол., крим. 1. Виправдатися. Зняти з себе звинувачення. мол. 

2. Ухилитися від якоїсь роботи [8, с. 86]; заг. Ухилятися від чогось [3, с. 81] // 

заг., мол. Виправдатися, ухилитися від чогось. … хтось поруч із нами кинув у 

зал петарду, вони подумали що це ми, ледве відмазались, навколо  Саші стоїть 

хіпота кінчена, гарний ранок гарного дня [323, с. 86]; А ще от знати б, як 

буддисти з індуїстами відмазуються від заповіді про «не вбий», коли мнясо 

наминають [330, с. 161]; Перед тим ми спробували від зборів відмазатись ... 

[320, с. 104]; Ледве відмазався [322, с. 140]; Відмазується, перекладає 

назавтра, шукає потрібну модель [328, с. 256]; І не відмажешся потім ніяк ... 

[315, с. 301]. 

205. Відмазка мол. Відмовка, можливість ухилитися від чогось [8, с. 86]; заг. 

Відмовка [3, с. 81] // заг., мол. Відмовка. Відмазки були різнотипні … [329, 

с. 96]; Ми приповзали додому, але навіть в такому стані ми мало чого боялись, 

батьки не наважувались нас чіпати, у нас була залізна відмазка – ми 

займаємося спортом ... [320, с. 90]; … відмазка була залізною … [328, с. 74]. 
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206. Відмазування див. відмазуватися. Ми тоді перебували у фазі активного 

відмазування гуманоїдів, і прокурорські не вилазили з офісу [312, с. 211]. 

207. Відморожуватись заг. Робити неприступний вигляд [3, с. 82] // СПП мол. 

Бути відстороненим від чогось / когось, ігнорувати когось. Чи ж бо – вигнати 

Лану, відморозившись від неї якоюсь тупою незначущою фразою ... [333, 

с. 182]. 

208. Відморозок мол., презирл. 1. Емоційно та інтелектуально недалека людина, 

часто агресивна. жрм; ірон., несхвальн. 2. Людина, позбавлена моральних 

принципів. мол., презирл. 3. Член угруповання  рекетирів, який бере участь у 

бойових  операціях [8, с. 87]; заг. 1. Людина з надто уповільненою реакцією. 

2. Безпринципна, аморальна людина, яка не зупиниться ні перед чим. 

3. Набридлива, дурна людина [3, с. 82] // мол., заг. Емоційно та інтелектуально 

недалека людина, часто агресивна. … запізнаєтеся з якимись відморозками … 

[321, с. 67]; Вони – відморозки. Я для них пальцем не поворухну [312, с. 217]. 

209. Відмочити заг. 1. Казати щось смішне або дурницю. 2. Творити щось 

чудернацьке [3, с. 82] // заг. Зробити або сказати щось дивне, смішне. Він тут 

таке недавно відмочив, карочє [328, с. 222]. 

210. Від нєхєр дєлать СПП мол. Зробити щось без причини. Я не сказав нічого, 

бо подумав, що він збожеволів або від нєхєр дєлать знущається [311, с. 183].  

211. Відпацефіздити СПП мол. Побити. Я, знаєте, хоч і пацифіст, але як 

треба, можу й відпацефіздити [316, с. 172]. 

212. Відпиздити лайл, заг. Побити [3, с.82] // лайл. Побити. ... а нам – 

додаткових проблем на наші задниці. В першу ж ніч ми відпиздили нашого 

однокласника [320, с. 105].  

213. Відпиляти Відрізувати пилою [1, с. 176] // СПП мол. Відділити (гроші). Але 

то не тільки гонорар – ще й відпиляти можна троха від загальних витрат 

[312, с. 354]. 

214. Відрубатися (відрубон) мол. Стан знепритомніння [8, с. 88]; заг. 

1. Непритомніти. 2. Засинати. 3. Втрачати увагу, відволікатися [3, с. 83] // заг., 

мол. 1.Засинати, стан знепритомніння. ... Льошка відрубався на спальнику ... 
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[320, с. 51]; СПП мол. 2. Вимикатися  ... на концертах в мене відрубається 

мікрофон ... [328, с. 303]; 3. Сказати впевнено. ... з приводу тупості світу 

відрубав таке ...  [328, с. 308]. 

215. Відслиняти СПП мол. Віддавати комусь за щось певну сумму грошей; 

платити за щось. Роман відслиняв купюри і скінчив ... [328, с. 142].  

216. Відстій заг. 1. Щось погане, неприємне, проблематичне. 2. Продукт низької 

якості (частіше стосується результатів творчої діяльності: книга, фільм, музика 

тощо – і вказує на неоригінальність і погане виконання) [3, с. 83] // заг. Щось 

погане, неприємне, низької якості. Коротше, повний відстій [328, с. 53]; … блін, 

такий відстій, як всюди, а коштує задофіга – як антикваріат … [329, с. 231]. 

217. Відстійний мол. Поганий, кепський [8, с. 88]; заг. Поганий, нецікавий [3, 

с. 83] // мол., заг. Поганий. … вони протримались на ворожих до них вулицями зі 

своїми дурацькими барабанами і своїми відстійними молитвами [320, с. 207]. 

218. Відстійник заг. 1. Неприємне, огидливе місце. 2. Щось поганої якості, 

нецікаве. 3. Погана компанія [3, с. 83] // заг. Неприємне, огидливе місце. 

... курва, яку ховають місяцями на запасних коліях і у відстійниках ... [320, 

с. 27]; ... їх просто витягують у який-небудь відстійник ... [320, с. 81]; Дуже 

сумно помічати, що містяки, котрі я відкрила для себе років зо п’ять тому, 

коли вони були малолюдними й невідомими, повільно перетворюються у 

відстійники турбидла [328, с. 285]. 

219. Відтарабанити заг. 1. Віднести. 2. Відбути [3, с. 83]; фам. Швидко 

віднести, відвезти, не дуже піклуючись про неушкодженість кого-, чого-небудь 

[1, с. 182] // заг. Віднести. … а тоді вони відтарабанили його до свого шефа 

охорони … [311, с. 310]. 

220. Відтрахати див. трахати. … просто кажучи – відтрахати мене … [323, 

с. 5]; ... що потрібно, аби відтрахати його наскільки стане сил – прокидаєш 

собі по флангу, обходиш їхнього правого опорного, ввалюєшся в штрафну і 

хуячиш в обхід воротаря в дальню дев’ятку! [320, с. 92]. 
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221. Відтягнутися мол. Приємно провести час, відпочити [8, с. 89] // мол. 

Приємно провести час, відпочити. … давайте, чуваки, відтягніться, хулі там, 

богослови, не зупиняйтеся, в жодному разі … [321, с. 65].  

222. Відхерити СПП мол. Відмовитись від чогось. Відхерив нас навічно … [328, 

с. 167]; Якісь люди кончєні: відхерюють м’ясо, що само лізе в руки з клятвами у 

вічному коханні … [328, с. 239].  

223. Відхідник (відходняк) заг. Повернення до номального стану після 

алкогольного або наркотичного сп’яніння [3, с. 84] // СПП мол. Погане 

самопочуття після вечірки (алкоголю і т. ін.) Юра Жигун потелефонував 

наступного дня до Неборака і сказав, що в нього ще досі відхідник [311, с. 275]. 

224. Відчалити Відходити відпливати від берега [1, с. 184] // СПП мол. 1. Про 

втрату свідомості з будь-якої причини. Ого, а я і не встиг зауважити, що ти 

вже – як би це сказати – відчалив [311, с. 442]; 2. Піти, від’їхати. А, йди до 

сраки, зануда! – махнула на нього Редька й нарешті відчалила митися [330, 

с. 180]; 3. Починати щось нове. Щоб без всяких там аукціонів, інвесторів та 

іншої фігні. А як уже акціонуємося, то відчалюємо і будемо плавати окремо 

[312, с. 34]. 

225. Відшити мол., жрм. Позбавити когось свого товариства [8, с. 89]; заг. 

1. Відмовляти залицяльнику. 2. Позбавитись когось. 3. Давати здачі [3, с. 84] // 

мол., заг. Позбавитись когось. Менеджерка його відшила [321, с. 196]; 

… тягнув косяки, відшивав клієнтів … [322, с. 197]; Так чувак старався і так 

припадає мені його тупо й поетично відшивати зараз [328, с. 162]. 

226. Вінчик (винчик) мол. Вино [5, с. 420] // мол. Вино. Там їх узагалі цілий сад. 

Ніштяковий садочок ... / І вужака отакенний повзає! – підтримую я. – А винце, 

яке ви там з Дімичем замутили, воно як? / Ах, вінчик! – маестро витягає з-за 

пазухи ... [316, с. 153]. 

227. Вірняк СПП мол. Остаточно. Редька для вірняка ще потерлася коло дверей 

хвилин п’ять-сім, а тоді нарешті відчинила [330, с. 23]; Якщо побіжимо – 

вірняк втечемо … [330, с. 130]. 
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228. Вірняковий СПП мол. Правильний. Найбільш вірняковий варіант … [328, 

с. 78]. 

229. Віцик СПП мол. Віце-прем’єр. Наш віцик з питань безпеки. Колишній 

ментовський генерал [312, с. 90].  

230. Вішатися 1. Набувати висячого полодення; підвішуватися. 2. Кінчати 

життя самогубством через повішання [1, с. 184] // СПП мол. Мати проблеми, 

неприємності. Вішайся тепер [322, с. 393]. 

231. В’їбати обсц., згруб.-просторозм. 1. Відійти від кого-небудь. 

2. Відчепитися від кого-небудь [6, с. 115] // СПП мол., лайл. Вдарити. В’їбу 

першого, подумав, а там у разі чого втечу [322, с. 44]. 

232. В’їхати мол., крим. Зрозуміти, осмислити щось [8, с. 90] // мол., крим. 

Зрозуміти, бути в темі. Припускаю, що я видався їм мудаком-чехом, котрий усе 

одно не в’їде в їхні розмови [311, с. 361]. 

233. Вйобувати обсц. Працювати, докладаючи багато зусиль [6, с. 118] // лайл. 

Працювати. Ми були студентами і вйобували на полі [311, с. 423]. 

234. Вкидуватися мол. Розуміти щось [8, с. 91] // мол. Розуміти щось. Але ти 

вкидуєшся, що це кладбіще ... [316, с. 150]; Нічим не стримувана жага свободи, 

вкидуєшся? І ми, старі хіпуни, находимо ... [316, с. 98]. 

235. Вкінець 1. Дуже, надзвичайно; до краю [1, с. 192] // СПП мол. Зовсім. 

... їхній суспільний рейтинг, і без того невисокий, вкінець загнеться [320, с. 7]. 

236. Вкритий мошкарою СПП мол. Завуальований, який приховує правду. 

Співчуття до інших – це вкрите мошкарою возвеличення самих себе [316, 

с. 210]. 

237. Вкурити (вкурювати) мол. Розуміти, усвідомлювати щось [8, с. 91] // мол. 

Розуміти, усвідомлювати щось. Катю, щось я не вкурив. З одного боку ти 

кажеш, що секретарка – моя територія. А з іншого – тільки спробуй ... [312, 

с. 18]. 

238. Вкурлювати СПП мол. Дратувати, обурювати, набридати. Мене це все 

починає вкурвлювати [327, с. 88]. 
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239. В курсах мол. Бути обізнаним у чомусь [8, с. 91] // мол. Бути обізнаним у 

чомусь. Ну ви в курсах. Це тридцятипроцентний, на лідокаїні [316, с. 36].  

240. Влазити в гівно вульг.-просторозм., зневажл. Потрапляти в біду, 

неприємну ситуацію або несприятливі умови існування [6, с. 130] // вульг.-

просторозм., зневажл. Потрапляти в біду, неприємну ситуацію або 

несприятливі умови існування. … знаходив якесь гівно, в яке відразу ж і влізав 

[321, с. 119]. 

241. Влетіти мол. 1. Потрапити в неприємну ситуацію. 2. Завагітніти [8, с. 91]; 

заг. Потрапити в халепу. Влетіти на бабки. Нажити фінансових проблем [3, 

с. 85] // мол., заг. Отримати фінансові проблеми. ... з живою грошовою масою, 

ось тоді краще подумати, інакше де-небудь обов’язково влетиш, це вже без 

варіантів [323, с. 44]; ... і їх організаторам доводиться влітати з грішми [334, 

с. 117]. 

242. Влипнути СПП мол. Потрапити в неприємну ситуацію. Та ще й з метою 

підчепити когось. Когось обов’язково неодруженого. Бо минулого року Віола 

влипла в історію з одруженим мучачи ком ... [333, с. 125]. 

243. В лом мол. Комусь лінь, не хочеться робити щось [3, с. 204] // мол. Лінь, 

небажання щось робити. ... така чорна, що якби було не в лом ... [320, с. 19]; 

... де в лом буде навіть під’єднатись до мережі, прийти на вибори, підтримати 

голіму демократію ... [320, с. 55]; ... коли вже щось мінять було просто в лом 

[320, с. 67].  

244. Вмазати мол. 1. Випити спиртного напою. мол., нарк. 2. Уколоти наркотик. 

мол., жрм., крим. 3. Ударити когось [8, с. 91]; заг., нарк. 1. Зробити ін’єкцію 

наркотику. заг. 2. Вдарити [3, с. 86] // мол. Випити спиртне. Це спирт. – О, –  

тільки й відказує Карбюратор. – Вмажемо? – питаюсь я і йду до тьотки за 

касою [323, с. 219];  … хоч він добре, як на його вік, вмазав, він все одно має 

рацію … [321, с. 28]; То, може, ти собі, вуйку, трохи ... ну вмазав перед тим? 

Ну пивка там ... [316, с. 106]. 

245. В напряг див. в лом. Нам його все одно в напряг тягати за собою … [323, 

с. 142].   
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246. В натурі У справжньому вигляді, в дійсності [1, с. 741] // СПП мол. 

Підтвердження чогось. А прикинь, у мене  в натурі параноя почнеться тут? 

Вилизані, бляха, котеджики посольські … [329, с. 102]; Так що все було «в 

натурі»: я серйозно захворіла [328, с. 30]; В натурі, поц [319, с. 165-166].  

247. Водяри мол., жрм., крим. Горілка [8, с. 92]; заг. Горілка [3, с. 86] // мол., заг. 

Горілка. … дістають з общака рештки бабок і купують у скаутів один із 

ящиків водяри … [323, с. 50]; … і зливали на автобусних зупинках бензин за 

водяру … [321, с. 116]; ... пили в буфеті теплу водяру, слухали республіканське 

радіо, іноді сварились і підрізали кого-небудь розкладними ножами ... [320, 

с. 28]. 

248. Воістину СПП мол. Підтвердження чогось. Я здивовано підіймаю брови, і 

Дафліш розуміє: він воістину охуїв [327, с. 43]. 

249. Володар перен. Той або те, що має великий вплив на кого-, що-небудь [1, 

с. 200] // СПП мол. Горілка. ... дві трилітровки банки «Спирту споживчого» і 

повна півлітра «Володаря» [325, с. 121]. 

250. Вольтанутий мол., знев. Про людину з психічними відхиленнями, 

незвичною поведінкою. Ні жони твоєї вольтанутої, ні роботи, ні школи! [316, 

с. 95].  

251. Вонючий розм., перен. Вживається як лайка. Огидний, бридкий [1, с. 202] // 

розм., перен. Вживається як лайка. Огидний, бридкий. … штовхаються, 

уродами вонючими їх ще в житті не називали … [311, с. 162-163]. 

252. Впадло див. В лом. А потім його просто впадло змивати … [329, с. 21]; 

… то це я їх так, щоб не стригти, бо впадло … [329, с. 18]; … а самому 

преподобному, очевидно, просто впадло її корегувати, очевидно, одкровення 

боже накриває його з головою … [323, с. 29]; Пан Андрій незадоволено плямкнув 

губами, наче йому було впадло розповідати якомусь там Юрасикові про 

філіґранні справи коледжу [317, с. 11]; … їм просто в падло було нас 

доганяти … [321, с. 127]; … стане сильно впадло. Ми можемо ще десь день 

проваланцатися [330, с. 101]. 
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253. Впарити (впарювати) мол. 1. Пояснювати комусь щось. 2. Вигідно 

продати щось [8, с. 94]; заг. 1. Переконувати в чомусь малоймовірному, 

прибріхував. 2. Рекламувати продукт сумнівної якості. 3. Продавати [3, с. 87] // 

СПП мол. Обманювати, нав’язувати інформацію, продукцію тощо. … а це йому 

хто впарив? [330, с. 20]; … і парить їй свіжу рекламну найобку … [328, с. 186]. 

254. Впасти в екстаз СПП мол. Отримати неймовірне задоволення. Коти на 

душі впали в екстаз. Я подумав: ну от, мудило, зараз ти злетиш високо-високо, 

а потім йобнешся з небес об землю … [311, с. 305].  

255. Впасти в маразм СПП мол. Бути несповна розуму, постаріти. Ха, так тобі 

казали ті старі пердуни із Ззовні? Вони всі вже впали в маразм [317, с. 137].   

256. В пизду див. пизда. Яка ще в пизду АВВА, я ненавидів цю лискучу шведську 

родину! [311, с. 71]. 

257. Впиляти СПП мол. Засудити на певний строк позбавлення волі. Бо мене 

зачморить податкова, я піду протестувати, поб’ю на майдані плитку і мені 

впиляють п’ятнадцять років … [330, с. 289];  

258. Впирати мол. Захоплює, вражає [8, с. 94] // СПП мол. 1. Про стан 

наркотичного сп’яніння. … думає він, це ж я, і тут його кінцево впирає … [323, 

с. 47]; мол. 2. Подобається, захоплює. Найбільше мене впирає навпомацки 

дусити прищі … [330, с. 180]; … мене впирає тримати в пам’яті образ твоєї 

таємничої спини [330, с. 255]; ... його не впирало вести класні журнали ... [320, 

с. 88]; … головне, шоби тебе самого перло, – уточнюэ Мох. / Перло. Впирало. 

Цікаво, як це. Але ЙОМУ подобається. Подобається дедалі більше [325, с. 66]; 

Тріша морщиться. «Мрійники» її не вперли. Мабуть, забагато від них очікувала 

[327, с. 79]; Далеко не мій тип, але ж мене впирає. Ще й як впирає [5, с. 207]. 

259. Вписуватися (вписатися) мол. 1. Влаштуватися на ночівлю. 

2. Проникнути, потрапити кудись. 3. Заступитися за когось, захистити когось. 

Підходити для чогось, когось [8, с. 94]; заг. 1. Поселитися десь на невеликий 

проміжок часу. 2. Потрапляти у прохід (найчастіше про двері). 3. Вдаритися об 

щось [3, с. 88] // мол. Підходити для чогось. … Боря відразу ж вписався в 
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батьківський бізнес … [322, с. 11]; … в концепцію цієї подорожі не вписувалися 

[328, с. 237]. 

260. Впихати невпихуєме СПП мол. Намагатися вмістити те, що не підходить 

кудись. Це не аналітика, це коментар! Вперше пишеш коментар, чи що? Не 

можна намагатися впихати невпихуєме! [313, с. 191].  

261. Впихатися (впхатися) розм. Протискуватися, пробиратися, входити 

кудись, поміж кимось [1, с. 205] // СПП мол. Приходити, заходити без 

запрошення або недоречно, нахабно. … і до зали впхався мужчина … [321, 

с. 32]. 

262. В поряді СПП мол. Добре, нормально. … запевняє, що все буде в поряді 

[329, с. 149].  

263. Вправляти мізки фам. Переконувати кого-небудь у неправильності його 

дій, поведінки, дорікаючи, виговорюючи за щось [4, с. 128] // фам. 

Переконувати кого-небудь у неправильності його дій, поведінки, дорікаючи, 

виговорюючи за щось. ... вправляє мізки всім, хто цього прагне … [323, с. 27]. 

264. Врізаний заг. П’яний [3, с. 88] // заг. П’яний. … він часто повертався 

добряче врізаним і, перш ніж піти спати … [311, с. 377]. 

265. Врубати (врубити) мол., жрм. Умикати щось [8, с. 94] // мол., розм. 

Умикати щось. Зробили ще одне коло пошани і врубали всі свої фари ... [320, 

с. 166]; ... знайшов там касету нашої дівчинки і врубав ... [320, с. 188]; Врубай, 

давай, Колюня! [322, с. 390]. 

266. Врубатися мол., жрм. Розуміти щось [8, с. 94] // мол., розм. Розуміти щось. 

А все-таки я не до кінця в цю штуку з жінками і релігією врубаюсь … [330, 

с. 229]; Це чому? – не врубалася Марла [329, с. 235]. 

267. Всадити розм. Влучати в що-небудь (про кулю) [1, с. 207] // розм. Влучати 

в що-небудь (про кулю). ... капітан розпалився, давай, всади чергою, хулі ти! 

[320, с. 107]. 

268. Все на мазі СПП мол. Все добре, під контролем. Все на мазі – не 

докопаєшся [328, с. 267].  
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269. Всипати перен., розм. 1. Швидко ввійти гуртом до якого-небудь 

приміщення. перен., розм. 2. Вибити різками, батагом і т. ін.; висікти [1, с. 207] 

// СПП мол. Побити. І всипали мені тоді не хіло … [328, с. 21]. 

270. Всиратися заг., вульг. 1. Забруднювати себе екскрементами. 2. Бути дуже 

враженим. 3. Лякатись [3, с. 88] // СПП мол. 1. Надзвичайно емоційни стан 

(негативний або позитивний). Ти хто? Я урод і дух, я синок, салабон і череп. Тим 

часом лєтьоха звіріє і просто всирається з люті, ми починаємо бігти … [311, 

с. 163]; 2. Бути закоханим у когось. Якісь люди кончєні: відхерюють м’ясо, що 

само лізе в руки з клятвами у вічному коханні, і всираються за тими, кому вони 

нафіг не всралися. (Тавтологія як запорука стопудового донесення суті) [328, 

с. 239]; … починає всиратися за тобою … [328, с. 251]. 

271. Всратися СПП мол.1. Не справитися з завданням, підвести. … аби їх 

корейський джип там всрався [330, с. 44]; 2. Бути не потрібним. Урод! Дай мені 

шось холодне! Всралося мені тебе підслуховувати … [330, с. 84]; Всралася я 

худграфу. А худграф мені [328, с. 51]. Всраться не підняться. Насмішка на 

кимось, хто намагається показати себе надмінним. Теж пафосний такий, що 

всраться не підняться. Я натравив на нього тьолок [328, с. 243]. 

272. Вставати заг. Ерегувати [3, с. 89 ] // заг. Ерегувати. … якщо в тому 

шмаркатому стані я міг оцінити правильно. З тих, на яких відразу і 

беззастережно встає – і нічого ти вже не вдієш [311, с. 66]; … у мене ж 

навіть не встане на стільки дуп відразу … [311, с. 267]. 

273. Вставити жрм., згруб., мол. 1. Здійснити статевий акт. 2. Вилаяти, 

покарати когось. 3. Про настання стану алкогольного сп’яніння. 4. Про стан 

захоплення захвату. 5. Пограбувати квартиру, автомобіль [8, с. 95] // мол. 

Подобатися, про стан захоплення захвату. … й відразу до Єльцина на взбучку, 

хто знає. Мене вставило те, як ті хлопці кидалися під колеса … [311, с. 310].  

274. Вставити по самі гланди вульг.-просторозм. 1. Здійснити статевий акт з 

великою інтенсивністю. 2. Покарати кого-небудь [6, с. 123] // СПП мол. Побити. 

Перемогти. … і все решта похую, ввалимо гірникам, вставимо їм по самі 

гланди … [321, с. 123]. 
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275. Вставлений заг. Людина під дією наркотику [3, с. 88] // СПП мол. У стані 

сп’яніння. … потім до зали завалило двоє незле вставлених типів … [311, 

с. 274]. 

276. Вставляти мол. 1. Спричиняти стан ейфорії. 2. Викликати стан захоплення 

захвату. 3. Грабувати квартири, автомобілі [8, с. 95]; заг. 1. Лаяти когось. 

2. Сильно діяти (про стимулятор – алкоголь або наркотичну речовину, що 

викликає відповідну реакцію). 3. Давати сильну насолоду, подобатись, 

впливати. 4. Говорити. 5. Здійснити статевий акт. нарк. 6. Діяти (про наркотичну 

речовину) [3, с. 89] // мол., заг. 1. Про стан сп’яніння. … ти що, з однієї не 

вставить [322, с. 56]; Какао давно так не вставляло, він просто впав на лаву, 

сидів [323, с. 37]; … пилися відносно легко і великими дозами, найчастіше 

повними гранчаками, а вставляли фактично вмить [311, с. 96]; Найкрутіше 

вставляло, якщо покурити ... [328, с. 278]; 2. Подобатись. Він весь час був у 

дорозі – то переганяв нові машини, то мотався по навколишніх автобазах у 

пошуках різних деталей, мене це вставляло, я час від часу чіплявся до нього, 

починав конючити, він мене витримував і брав мене з собою [320, с. 76]; Точно 

розстроїться. Все-таки батько. – Вітчим. – Один хуй. – Карбюратор його 

любив. – Ну, все одно – сім’я. Такі речі, знаєш, вони насправді вставляють [323, 

с. 79]; Ну, я небагато почув, але те, що я чув, мене не сильно вставило – люблю 

трохи інший стиль ... [333, с. 135]. 

277. Всучити розм. Давати кому-небудь щось проти його бажання або неякісне, 

непідхоже [1, с. 1518] // СПП мол. Вручити щось. Мені ще треба всучити 

подарунок одній … дівчинці [329, с. 175]. 

278. Всьо (все) пропало Хтось потрапив у безнадійне, безвихідне становище [1, 

с. 1162] // СПП мол. Нічого не вийде. То ти йдеш за чангом чи всьо пропало? 

[330, с. 266]. 

279. Втаранитися СПП мол. Врізатися у щось. … хіба що триколісний 

велосипед у тебе втараниться [328, с. 244]. 

280. В тєму (тему) див. тема.  



307 

281. Втикалово див. втикати 4. … будь-яке втикалово в житті скінчається, 

як і саме життя [329, с. 187]. 

282. Втикальний СПП мол. Неуважний. Дивна риса була в неорганізованої й 

втикальної Редьки … [330, с. 128].  

283. Втикати мол. 1. Розуміти щось, розбиратися в чомусь. 2. Слухати з 

задоволенням, насолоджуватися. 3. Пояснювати щось комусь. 4. Лаяти когось. 

5. Дивитися на щось. нарк. 6. Задуматися над якимсь банальним предметом під 

дією маріхуани. нарк. 7. Нюхати ацетон. Нюхати токсичні речовини. нарк. 

8. Відчувати стан наркотичної ейфорії [8, с. 96]; заг. 1. Лаяти, ставити у догану. 

2. Дивитись у нікуди, абстрагуватись від дійсності. 3. Захопившись якоюсь 

роботою, не звертати уваги на те, що діється навколо. 4. Бути у пригніченому 

стані. 5. Нудьгувати. 6. Впливати на психіку людини (про предмет або явище). 

7. Розуміти [3, с. 90]; мол. 1. Розуміти. 2. Слухати з задоволенням, 

насолоджуватися. 3. Лаяти, виказувати. 4. Задуматися над якимось банальним 

предметом під дією маріхуани [2] // СПП мол. 1. Нічого не робити, 

прогулюватися. Помедитувати чи просто повтикати [330, с. 290]; 2. Про стан 

сп’яніння. А воно зовсім, ні крапельки не втикає? – Абсолютно. Максимум, що 

ти відчуєш, – розслабленість у руках і ногах. То ж, блін, не гашиш [317, с. 83]; 

… і щастя стає не таким якісним, зато гарантовано вставляє … [330, с. 124]; 

заг. 3. Абстрагуватись від дійсності. Сиділи б і втикали, і срати хотіли б на 

кризу духовності і падіння валового продукту [323, с. 165]; заг., мол. 

4. Розуміти. … і досі сидить собі, і взагалі нічого не втикає, поклавши на вашу 

ментальність … [321, с. 76]; 4. Дивитися. Нічого не робити. … чи просто 

повтикати на картинки [328, с. 115]; … вилежувалися на ліжку, тупо 

втикаючи в телевізор [329, с. 93]; … і єдина розвага – втикати в павутину 

[330, с. 123]; Ех, я би зараз втикнув у фільмець якийсь … [330, с. 124]; Сидять у 

затінку на бордюрі, навпроти хімчистки ...  Жруть сємочки і втикають на 

дівчат [319, с. 132]; Дам я вам флешне дзеркало-ікону, дивіться, моліться, 

втикайте [324, с. 255]. 
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284. Втикатися мол. 1. Розуміти щось, розбиратися у чомусь. 2. Втручатися у 

щось [8, с. 96] // мол. Втручатися у щось. А ти взагалі: не втикайся: не твоя 

справа! – визвірів Антон. – Пиздуй звідси, поки не дали по радіо ... [316, с. 73]. 

285. Втирати СПП мол. Розповідати сумнівну інформацію. … я сиджу і 

втираю їй якусь туфту, зарядив своє … [321, с. 130]; Що ти мені втираєш? 

[322, с. 194]; Слиш, ти! – втирав абсолютно синій рашен місцевому офіцику 

[328, с. 285]. 

286. Втоптати в гівно СПП мол. Принизити. … і якщо мене не втопчуть в 

гівно … [321, с. 63]. 

287. Второпати СПП мол. Зрозуміти. То … шо? – не второпала Редька [330, 

с. 132]. 

288. Втрапити СПП мол. Отримати неприємності. А було ще таке – відіслала 

на «мило» своєму знайомому з Батон Ружа (Луїзіана, США) листа з лівої 

адреси, типу, чувак, ти втрапив – я від тебе вагітна [333, с. 6]. 

289. В три горла Їсти, пити і таке ін. дуже багато, досхочу [4, с. 161] //. Їсти, 

пити і таке ін. дуже багато, досхочу. ... основною метою яких є хавати місцеві 

делікатеси в три горла [315, с. 183]. 

290. Втріскатися заг. Закохатись [3, с. 90] // заг. Закохатися. Ну, познайомилися 

ми в чаті, і я мала переїхати до Тернополя, коли зрозуміла, що втріскалася в 

нього. В Тернополі я прожила всього три тижні ... [333, с. 29]. 

291. Втулити мол. Розповідати складні для розуміння  речі [8, с. 97]; заг. 

Запевняти в чомусь, намагатись запропонувати щось [3, с. 90] // СПП мол. Дати 

щось сумнівної якості. … те, що йому втулила Марла [329, с. 151]; Пам’ятаю 

одного колекціонера, який намагався втулити мені статуетку Родена [312, 

с. 208]. 

292. Втупитися див. втикати 4. … Ромчик – втуплюється в дівок [328, 

с. 101]. 

293. Втюхати див. впарити. І не намагаються їх тобі втюхати [311, с. 402]; 

… ще пробував був втюхати їм батончик гашишу на дорожку … [330, с. 115]; 

Я вже думаю, що би цьому клубу втюхати за гроші [328, с. 257]. 
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294. Втягувати (втягнути) мол. Зрозуміти [8, с. 97] // СПП мол. Звикнути до 

чогось.  … ну-ну. Почекай, ще втягнешся ... [333, с. 222]. 

295. В хуй не дути обсц.,в вульг.-просторозм.  Бути байдужим до всього, не 

турбуватися ні про що [6, с. 396] // СПП мол., лайл. Нічого не робити. Палець об 

палець не вдаримо, в хуй не дунемо, дихаємо свіжим повітрям, граємо на 

гітарах, масу давимо і вночі, і вдень [334, с. 25]. 

296. Вчепити СПП мол. Упіймати на чомусь. Начальник відділу. Організував, 

розумієш, свою контору і прокладав її посередником у найбільш солодких 

операціях. / От щуряча морда! – обурився господар кабінету. – А як ти його 

вчепив? / Сам спалився. Приніс мені на візу документи прямо від цієї своєї лівої 

контори [312, с. 33]. 

297. Вчистити СПП мол. Виграти. Пам’ятаю, як наші вчистили 3:0 

«Нафтовикові» (Дрогобич) і 4:0 «Харчовикові» (Бендери)» [Андрухович 2007: 

43].  

298. Вшитися заг. Тікати, іти геть [3, с. 91] // заг. Тікати, іти геть. … і вшився 

зразу сам, тільки-но почув, що ми по-слов’янськи базаримо [330, с. 154]. 

299. В’юнок СПП мол. Наркотична речовина. ... приїхали друзі з Омська, 

в’юнком трохи передозонулися … [316, с. 271].  

300. В’ючити нарк. Про стан наркотичної ейфорії, перебування у стані зміненої 

свідомості [Ставицька укр. жаргон: словник: 98] // нарк. Про стан наркотичної 

ейфорії, перебування у стані зміненої свідомості. Якщо гарно оком розкрутити, 

то в’ючить десь години три [316, с. 35]; Я моментально зрозумів значення 

слова плющити. Мене плющило й в’ючило, грицало й пекало, щурило, пазурило, 

цвиркало, сутанило наскрізь ковдрами в зірочку, аж підгиналися коліна [316, 

с. 224]; СПП мол. Удосконалювати комп’ютер.  ... які у вільний час знімають 

різну туфту на камеру, складають до цього звукоряд, цифрують, мікшують, 

рендерять, апґрейдять, в’ючать, дрючать, урешті записують на відеокасету, 

викурюють по наперсткові трави … [316, с. 243]. 
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301.  В’язати крим., мол. 1. Арештовувати, затримувати. крим., мол. 

2. Припиняти робити щось, займатися чимсь [8, с. 98] // крим., мол. Позбавити 

волі. Нічого дивного, що їх постійно в’яжуть … [334, с. 206]. 

302. Гагарін СПП мол. Про людину, яка неочікувано з’явилася.  Якийсь 

сердобольний сержант навіть підходить до водія «швидкої», записує його 

координати, лишає йому номер свого робочого телефону і наказує негайно 

мчати важкопораненого Собаку, а завтра, якщо нічого серйозного не 

станеться, привезти його залатане тіло до них у відділок для подальших 

лабораторних дослідів, там вони і з’ясують, що це за Гагарін наїбнувся їм на 

голови … [323, с. 17].  

303. Гад крим. Працівник міліції [8, с. 99]; перен., зневажл. Про огидну, 

підступну людину. Уживається як лайливе [1, с. 215] // перен., зневажл. Про 

огидну, підступну людину. Уживається як лайливе. Тобі це нафіг не цікаво. Гад 

паршивий [329, с. 196]. 

304. Галімий мол., зневажл. 1. Дурний. 2. Поганий, низької якості (про 

предмети, явища, людей) [8, с. 100] // мол., знев. Поганий. … поклала на це 

супер-дебільне завдання, бо торт, видать, із галімим кремом був або 

прострочений … [330, с. 149]; Галімий ножичок йому, бач, ма-ама подарувала 

[330, с. 268]; Галіма комп’ютерна гра [330, с. 293]; … в цього, галімого, 

жахливо пітніють руки [328, с. 57]. 

305. Галімо див. галімий. Галімо в таких історіях те, що кінцево втрачаєш віру 

в людей … [330, с. 156]; Шо галімо, так це те, що щурячі перегони на даху і 

стінах стають ще галаснішими … [330, с. 264]. 

306. Гальмо мол., презирл. або ірон. Людина з повільною реакцією, дурень [8, 

с 100] // мол., презирл. або ірон. Дурень. … може,  він повне гальмо і навіть не 

впізнає мене … [321, с. 132]. 

307. Гальмонутий див. гальмо. Моряк  якийсь богобоязливий чи просто 

гальмонутий … [323, с. 42]. 

308. Гальмувати мол. Повільно думати, бути неуважним [8, с. 100] // мол. 

Повільно думати, бути неуважним. Ми все ще гальмуємо – хтось уже побіг, а 
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хтось ні, колона рветься, духи спотикаються і штовхаються, уродами 

вонючими їх ще в житті не називали … [311, с. 162-163]; … і я виходила. Це 

коли я не гальмувала [328, с. 30]. 

309. Галюни мол., нарк. Галюцінація [8, с. 101] // мол., нарк. Галюцінація. 

Навіть вчителі (потайки, звісно ж) ковтали коліщатка тарену. У  великих 

дозах він викликав веселе затьмарення, масу галюнів та специфічну ходу … 

[317, с. 21].  

310. Галя заг. 2. Галюцинація. 2. Простакувата дівчина; частіше так називають 

дівчат, які всіляко намагаються сподобатися особам протилежної статі. нарк. 

3. Галоперидол [3, с. 93] // СПП мол. Смерть. ... прийде стопудово. І тим, хто 

до нього не підготувався, будуть тапки. Галя їм настане. Не моя сестра, а 

справжня галя – гаплик іншим словом [315, с. 127]. 

311. Гамнобачення СПП мол. Телебачення. Нас тут ващє-то багато. Не те, 

щоби натовп не подолати, як співалося на одному Гамнобаченні, просто нас 

дофіга ... [328, с. 152].  

312. Гамселити фам. 1. Сильно бити кого-небудь. 2. З силою ударяти, стукати 

по чому-небудь, у що-небудь [1, с. 221] // фам. Бити. Я гамселила Васю по 

щоках … [328, с. 94]. 

313. Ганделик (генделик) заг. Дешева забігайлівка, бар [3, с. 95] // заг. Дешева 

забігайлівка, бар. … всі враження зводились до кількох сортів місцевого пива, 

до двох-трьох цілодобових ганделиків зі спиртним, до фізій кількох чуваків, які 

продавали нам гашиш … [321, с. 61]. 

314. Гандон мол., крим. 1. Презерватив. 2. Нікчемна, пуста, безтолкова людина 

[8, с. 101] //мол., крим. 1. Погана людина. … сиди собі втикай, ні про що не 

думай, а тут їбошишся – їбошишся, гнеш хребет на цих гандонів жирних ... 

[323, с. 165]; Все, гаплик і так прийде. Підписав цей гандон, в сенсі прєзік, указ 

про входження у WТО (Редька бачила, що цьому Павлику що WТО, що BMW, але 

не зупинялася), скоро будемо всі дружно жерти рис зі Штатів і картоплю з 

Єгипту [330, с. 14]; 2. Презерватив. ... вздовж якої лежать мертві тварини і 

використані ган дони ... [320, с. 9]. 
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315. Ганчірка заг. Одяг [3, с. 94] // заг. Одяг. Вона вже чудово розуміється на 

міських маршрутах, назвах вулиць, цінах і взагалі встигла накупити собі безліч 

різних ганчірок, а головне – моднячі джинси ... [332, с. 123]. 

316. Ганяти розм. Спрямовувати рух чого-небудь. Ганяти у футбол [1, с. 222] // 

розм. Спрямовувати рух чого-небудь. … а вечорами ганяли у футбол і зливали 

на автобусних зупинках бензин за водяру … [321, с. 116]; ... або йшов на 

футбольне поле і ганяв ним, аж доки м’яч цілковито не губився в темряві й ти 

лупив з носака по згустках цієї темряви, намагаючись вирвати таки свою 

перемогу ... [320, с. 31]; Всі мої друзі ганяли з ранку до вечора гумовий м’яч ... 

[320, с. 87]; СПП мол. 2. Про перепродаж автомашин. ... що мій старий ганяє 

тачки і працює водієм ... [320, с. 77].  

317. Ганяти депресняки СПП мол. Бути у поганому настрої. … у всьому 

відставав і стабільно ганяв депресняки [311, с. 203].  

318. Ганяти шкіряний м’яч СПП мол. Займатися самозадоволенням (про 

чоловіків). В якийсь момент ми забили на все – ми забили на навчання, на кіно й 

телебачення, на батьків і родини, навіть на секс забили, себто в нас його і не 

було до цього, сексу-то, а тут ми на нього ще й забили: який секс – ми кожного 

дня ганяли наш шкіряний м’яч, до отупіння, до темноти в очах, до одурі, до 

абсолюту [320, с. 91]. 

319. Гаплик заг. Кінець [3, с. 94] // заг. Кінець. В Нью-Йорку це просто гаплик, 

при цьому вони активні … [311, с 85]; Все, гаплик і так прийде  [330, с. 14]; 

екології пророчать гаплик … [328, с. 204]; А тому, хто замість тебе о третій, 

буде взагалі гаплик ... [334, с. 48]; Ото як зараз удвох гепнемося, то точно 

гаплик прийде [330, с. 281]. 

320. Гарнюня СПП мол. Гарна дівчина. У тебе, Серьога, там така гарнюня 

сидить, в офісі ... [312, с. 36].  

321. Гасати розм. Жваво бігати в різних напрямах. Метушливо переміщатися в 

різних напрямах (на конях, машинах і т. ін.). перен. Не затримуватися на одному 

місці, бувати в різних місцях [1, с. 224] // розм. Бігати. … безпорадно гасали 
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якісь люди … [330, с. 107]; ... там у коридорі школярі гасають, а ми з Мацьком 

такі вже хіпові, стиляги, блін, ну такі, шо ну його нафіг! [316, с. 97]. 

322. Гасити мол., крим. Бити когось [8, с. 102] // СПП мол. Заглушити. ... і я 

цілком успішно гасив Бобом Діланом блатну попсню, яка лунала з радіо [325, 

с. 51]. 

323. Гатити розм. Бити по чому-небудь [1, с. 225] // розм. Бити. У мене 

відчуття, наче хтось гатить мені здоровенним молотом точно у тім’я [311, 

с. 462].  

324. Гаш нарк. Смола індійських конопель, яку використовують для куріння; 

гашиш [8, с. 102] // нарк. Смола індійських конопель, яку використовують для 

куріння; гашиш. ... курили гаш в телефонних кабінках ... [320, с. 130]; ... з 

заначкою гашу в задній кишені ... [320, с. 215]; … йдемо за гашем, як було 

сказано [325, с. 97]. 

325. Гашиш див. гаш. … до фізій кількох чуваків, які продавали нам гашиш … 

[321, с. 61]; Гашишом більше не пахло, залишився лише запах туалету … [320, 

с. 154]. 

326. Гебешний СПП мол. Який стосується працівника державної безпеки. Але я 

й справді не фахівець у гебешних розводах ... [312, с. 158]. 

327. Гебешник СПП мол. Працівник державної безпеки. В штабі лежав упитий 

в димину гебешник [320, с. 107]. 

328. Гепі-енд (хепі-енд) Благополучна розв’язка, щасливий кінець [1, с. 1560] // 

Щасливий фінал. Отже, все-таки гепі-енд. Тобі щастило [311, с. 100]. 

329. Гепнути (гепнутися) мол. Потрапити в неприємну ситуацію [8, с. 102]; 

розм. 1. Раптово, з велики шумом упасти. 2. Вдаритися [1, с. 232] // розм. 

Впасти. І чи не гепнув, бува, хтось із цих двох туди вниз … [330, с. 138]; 

Редьчина береза похилилася і гепнула дупою в глицю [330, с. 178];  … щоби 

ненароком не гепнути в який-небудь кратер [330, с. 267]. 

330. Гиги СПП мол. Насмішка. Ну або просто його всі задрали, гиги [330, 

с. 311].  
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331. Гицатися СПП мол. Займатися сексом. … гола Білосніжка гицалась на 

принцові [317, с. 125].   

332. Гівнистий див. гівнюк. Хоч і доволі гівниста … [328, с. 49]; … я знала 

тільки двох гівнистих сербів … [328,. с. 202]. 

333. Гівно заг. 1. Екскременти. 2. Непотріб, гидота [3, с. 95] // заг. Непотріб, 

гидота. Щось погане. … хай я цілковите гівно в твоїх очах і тобі соромно за 

мене, за все що я, так би мовити … [323, с. 36]; І зрадили музику, свою музику, 

бо ті корови слухали винятково всяке гівно … [311, с. 95]; Хто їх навчив цього 

гівна? [311, с. 441]; Дискотека – гівно, якого хера в суботу … [329, с. 45]. 

334. Гівно лити  СПП мол. Говорити щось погане. Так просто в очі він мені 

гівна не лив … [328, с. 205]. 

335. Гівнюк (гімнюк) вульг., заг. Негативна характеристика чоловіка, хлопця, 

неприємного, здатного на підлість, вайлуватого [3, с. 95] // вульг., заг. Негативна 

характеристика чоловіка, хлопця, неприємного, здатного на підлість, 

вайлуватого. Бо, якщо правильно до гівнюка підійти … [330, с. 295]; … все таки 

цей Микола Іванович не такий уже й гівнюк, гівнюк, звичайно, але не такий 

уже, паспорт мені принаймні віддав, хоча шнурівки й заникав [323, с. 68]; От 

гімнюк. Так діло не піде [330, с. 61]; А я би просто засудила гівнюка до 

смертної кари [329, с. 172]. 

336. Гівняний вульг., заг. Поганий [3, с. 95] // заг., вульг. Поганий. Хоч назву та 

група мала досить гівняну – «Жайвір» [311, с. 199]; … ножики не такі гівняні, 

як на тайських авіалініях … [329, с. 113]; І тільки при зовсім гівняних справах 

переростає в негативну [329, с. 134]; … якусь мою гівняну картинку … [328, 

с. 113]. 

337. Гіпівський див. хіпівський (хіпі). Під час накурки йому було дане видіння. 

Якийсь чоловік у білих шатах, з бородою і довгим гіпівським волоссям 

простягав йому рослину коноплі … [317, с. 126].  

338. Глибокий перен. Який відзначається глибиною, досяг високого ступеня; 

сильний (про душевний стан, почуття і т. ін. [1, с. 245] // СПП мол. Про пусту, 
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недалеку людину. ... то він може забиратися на хер просто зараз, бо ти не 

хочеш витрачати ще п’ять років на якогось неглибокого козла [315, с. 146]. 

339. Глибоко насрати СПП мол. Про байдужість до чогось / когось. … і всім 

глибоко насрати … [322, с. 419]. 

340. Глипати діал. Дивитися, поглядати [1, с. 245] // діал. Дивитися. Терезка, до 

якої пляшка доходить в останню чергу, глипає на етикетку [316, с. 154]. 

341. Глушити заг. Вживати алкоголь у великих кількостях [3, с. 96] // заг. 

Вживати алкоголь. ... завжди сидять сонні проститутки і печально глушать 

водяру [320, с. 116]. 

342. Глушняк СПП мол. Місцевість без розвиненої інфраструктури. Яким таким 

шовковим шляхом його в такий глушняк пришвартувало?!  [330, с. 265]. 

343. Глюк нарк., крим. Галюцінація [8, с. 105] // нарк., крим. Галюцінація. Аж 

одного разу мої батьки заговорили про нього самі, і я зрозумів, що то не якийсь 

мій персональний глюк [311, с. 36]; … про звільнення і глюки рабів [328, с. 270]. 

344. Глюконути див. глючити. А нестійку людину може глюконути навіть при 

переїзді в сусіднє місто [334, с. 54]. 

345. Глючити мол. Про появу легких галюцинацій під дією наркотику, хвороби 

чи втоми [8, с. 105] // мол. 1. Про появу галюцинацій. Хрестик дерев’яний же, 

чи мене глючить? [330, с. 265]; Т-там село чи мене гуманно глючить? [330, 

с. 309]; СПП мол. 2. Здаватися. … що то їх колективно проглючило про 

енерджайзер [328, с. 46]; 3. Непрацювати. Колонки глючили, звук весь час 

пропадав ... [320, с. 181]; ... заглючила програма, прогоріли тістечка, з’явилось 

на моніторі незнайоме англійське слово … [328, с. 138-139]. 

346. Гнати крим. 1. Здійснювати пограбування. крим., мол. 2. Повідомляти 

сумнівну інформацію. мол. 3. Розповідати вигадані історії. 4. Дорікати комусь; 

висловлювати різке незадоволення [8, с. 105]; заг. 1. Говорити нісенітниці. 

2. Платити. нарк. 3. Багато говорити під дією наркотику [3, с. 97] // СПП мол. 

1. Вимога щось дати. … тоді женіть нам водяру … [323, с. 50]; 2. Їхати. … який 

весь час нервово пив спрайт, його сушило, схоже він був з обкурки, але гнав 

таки на Захід … [321, с. 6]; … і варто було гнати трасами Східної України … 
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[321, с. 156]; мол. 3. Говорити нісенітниці, вигадувати. Ой, гарно женеться, як 

слухачі гарні [329, с. 95]; Оце гонить малолєтка! [328, с. 57]; Ти гониш! [316, 

с. 265]. 

347. Гнати пургу СПП мол. Говорити нісенітниці. … бабла нємєряно відвалю, а 

той – ні фіґа, самому треба, діло, тіпа, не в бабках, а в принципі, карочє, 

нагнав пурги … [325, с. 149] 

348. Гнилий мол., крим. Непорядний [8, с. 105]; заг. 1. Поганий. 2. Непевний, 

ненадійний. 3. Підлий, брехливий [3, с. 97] // мол., заг., крим. Поганий, 

брехливий, непорядний. Вони Ґенеку стукануть, а він гнилий наскрізь. На фіга 

мені сюрпризи? [312, с. 170]. 

349. Гнилий розклад СПП мол. Погані справи. … людське місиво, прокльони і 

жіночі плачі, зовсім гнилий розклад … [311, с. 369]. 

350. Гнути перен., розм. Спрямовувати розмову, дію і т. ін. до певної мети [1, 

с. 96] // перен., розм. Спрямовувати розмову, дію і т. ін. до певної мети. Ти куди 

оце гнеш? [330, с. 163]. 

351. Голімий див. галімий. Голіма порнографія [321, с. 112]; ... навіть 

під’єднатись до мережі, прийти на вибори, підтримати голіму демократію ... 

[320, с. 55].  

352. Голомозий розм. 1. Без волосся на голові; лисий або голений. 2. За часів 

Січі – про турків і татар, які мали звичай голити голови [1, с. 251] // СПП мол. 

Тупий, дурний. ... коридори були заповнені п’яними анархістами, обкуреними 

лесбійками, циганками на теплому вранішньому кумарі, голомозими 

викладачами ... [320, с. 130]. 

353. Голяк мол. Про повну відсутність чогось [8, с. 108] // мол. Відсутність 

чогось. … потрібно було терміново проплатити рахунки, а в нас голяк, Гєра 

[322, с. 231]. 

354. Гомік мол., крим. Гомосексуал [8, с. 108] // мол., крим. Гомосексуал. Мені 

було абсолютно все рівно, гомік він, чи ні. Таке вже наше покоління, 

пофігістичне [319, с. 35]; – Ти ж  гомік, пра’? Ти, і той твій волохатий підар-

кєнт [319, с. 165-166]; Це ж тьолки мають гоміків ненавидіти! [327, с. 59]. 
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355. Гоп мол. Член агресивного молодіжного угрупування [8, с. 108] // мол. Член 

агресивного молодіжного угрупування. Вся ця гоп-компанія в машині … [328, 

с. 164]; … марилося, що одного разу, коли гопи прийдуть зібрати данину, він 

зробить у повітрі досконалу … [317, с. 57];  Компанія гопів, повз яку Соня 

проходила ... [315, с. 240]. 

356. Гопнік (гопник) див. гоп. Гопніки віддають перевагу чорним тонам із 

мізерними, сказати б, мінімалістичними вкрапленнями білого – біла смужка на 

кашкеті чи білий рубчик на кросівках [317, с. 52];  Через знайомих гопників я 

брав спирт [320, с. 184]; … суміш районного київського гопніка з 

західноукраїнським …  [328, с. 90]. 

357. Гопніца СПП мол. Дівчина, яка належить до агресивного молодіжного 

угрупування. Я курю, бо це в мене гопнічний рефлекс … І ви дві гопніци … [328, 

с. 197].  

358. Гопнічний Прикметник від гопник.  Я курю, бо це в мене гопнічний 

рефлекс… [Карпа І. Добло і зло: планета тьолок: 197].  

359. Горлаючи розм. 1. Голосно говорити, кричати або співати на все горло. 

Порушувати порядок; викрикувати, галасувати. 2. Голосно співати [1, с. 254] // 

розм. Кричати. Смугастий дядя горлав десь уже нагорі, криючи хуями всіх, кого 

модна … [330, с. 42]. 

360. Городити розм., перен. Говорити дурниці, нісенітниці [1, с. 255] // розм., 

перен. Говорити нісенітниці. І ти мені тупо не казав?! – не чула його Редька. – 

Городив щось про поклик Батьківщини … [Карпа І. Піца «Гімалаї», 2011: 254]. 

361. Господній прикметник до Господь [1, с. 256] // СПП мол. Буденний. … після 

всієї господньої хуємотини … [321, с. 138]. 

362. Гот (готи) Плем’я давніх германців – виходців із Скандинавії, яке в І ст. до 

н. е. розселилося в пониззі Вісли [1, с. 257] // СПП мол. Людина, яка належить 

до специфічного олодіжного угрупування. Щоліта на цей фест злітаються 

готи і готеси ... [334, с. 117]. 

363. Готеса СПП мол. Дівчина, яка належить до специфічного олодіжного 

угрупування. Щоліта на цей фест злітаються готи і готеси ... [334, с. 117]. 
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364.  Гоцати заг. Танцювати [3, с. 100] // заг. Танцювати. … гоцають своїми 

сраками два бевзі, ріжучись на плей-стейшн [328, с. 182]. 

365. Грати СПП мол. Здійснювати статевий акт. Фєдя вже її в десятій позі грає! 

[319, с. 154]; Вона тє в жизьні не дасьть, а я буду її грати, скільки захочю … 

[319, с. 165-166].  

366. Гребти заг., нарк. Діяти на людину (про наркотичну речовину) [3, с. 101]; 

мол. 1. Йти. 2. Хвилювати. 3. Те саме, що вставляти [2] // мол., заг., нарк. 1. Про 

стан наркотичного сп’яніння. Починає гребти марівана [329, с. 62]; мол. 

2. Хвилювати. Я вирішив удавати, що все позаду, і мене це вже не гребе, забути 

[311, с. 192]; Чи я шкодую за накоєним? Ні. Чи мене якимось чином це зачепило? 

Ні. Мене це абсолютно не гребе [319, с. 188]. 

367. Гребучість СПП мол. Сила наркотичної речовини. І Марла притоптала 

щойно викурений косячок середньої гребучості трави … [329, с. 84].  

368. Гризло мол. Обличчя [5, с. 415] // мол. Обличчя. ... себто натовкти їм 

гризла. Але де ж тих ржісів узяти? На базарі їх не купиш, вдома на агар-агарі 

не виростеш [317, с. 49].   

369. Гризтися СПП мол. Сваритися. … ми починали гризтися й давити однин 

на одного [311, с. 167]. 

370. Грицати див. в’ючити. Я моментально зрозумів значення слова плющити. 

Мене плющило й в’ючило, грицало й пекало, щурило, пазурило, цвиркало, 

сутанило наскрізь ковдрами в зірочку, аж підгиналися коліна [316, с. 224]. 

371. Гроза перен. Те, що викликає, наводить страх, жах [1, с. 262] // СПП мол. 

Агресивна людина. … поступово стаючи грозою мікрорайону [322, с. 37]. 

372. Громити перен. Виступати з гострими нападками на когось, викривати 

когось [1, с. 262] // СПП мол. Перемагати, бити. ... з наших старших друзів і 

вони громили всі заводські команди містечка [320, с. 88]; Наші виїздили 

автобусом на той чи інший колгоспний стадіон, де громили нещасних місцевих 

комбайнерів, які розпачливо не встигали за нашими ... [320, с. 89]. 
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373. Грохнути заг. 1. Вбити. комп. 2. Стерти, зіпсувати програму [3, с. 102] // 

СПП мол. Знищити. Єдину вільну від всеохопної російської попси станцію 

нещодавно грохнули ... [312, с. 20]. 

374. Грошики див. бабки. … всі твої рідні грошики ідуть у кишені трєніків 

старого пердла [330, с. 30]. 

375. Грузити мол. 1. Вести порожні беззмістовні розмови. 2. Брехати, 

обдурювати когось [8, с. 112] // мол. 1. Вести порожні беззмістовні розмови. 

Тож я затикалася, не грузячи однокласників своїми подорожами, книжками, 

музикою і роботою на ТV. На хуй воно комусь треба [328, с. 133]; Шо ти 

грузиш? – нервується чувак, очевидно Гоша [323, с. 145]; … зараз почне 

грузити мене … [321, с. 181]; СПП мол. 2. Завдавати зайвих клопот. Дратувати. 

… на них давно забив, для мене їх не існує, розумієш? Вони мене грузять [323, 

с. 220]; Спілкування з вашою цільовою аудиторією просто грузить, ці діти, 

вони просто запресовані ідеологією і пропагандою … [321, с. 84]; 3. Сідати до 

транспорту. Ми грузились в автобус ... [320, с. 90]; 4. Набридати. … як він нас 

грузив своєю крутістю … [328, с. 212]. 

376. Грузний діал. Грузький [1, с. 264] // СПП мол. Занурений у свій внутрішній 

світ. Навіть в дзеркало на себе спокійно дивилася і на фотки, де я стою, чорно-

біла і грузна, і тримаю за руль пластикову машинку, явно задебільну для мого 

поважного восьмирічного віку ... [315, с. 124]. 

377. Грьобаний заг. Дуже поганий [3, с. 72] // заг. Дуже поганий. Грьобані лижі! 

– гарчала Редька … [330, с. 335]; Де цей грьобаний татуньо зараз?! [330, 

с. 374]; Пастух грьобаний [328, с. 74]. 

378. Гудіти крим., мол. Пиячити, весело проводити час [8, с. 112] // мол., крим. 

1. Весело проводити час. … певно, не гудіти тут вважається за лохівство 

[329, с. 191]; 2. Говорити. Сама бачила. У нас тоді весь район про це гудів [312, 

с. 53]. 

379. Гундосити розм. Розмовляти в ніс або монотонно, нерозбірливо і плаксиво; 

гугнявити [1, с. 266] // розм. Говорити незрозуміло. … а хто це ще тут 

гундосить так по-лемберзькому? [311, с. 449]. 
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380. Гуртяга мол., студ. Гуртожиток [8, с. 114] // мол., студ. Гуртожиток. 

… загрузнувши в гуртязі і поступово наливаючись посизінням від бухла [311, 

с. 91-92]; … і пустив гуртягою ягою інфу про мене як про волею Божою поета 

[311, с. 103]. 

381. Гуцикати розм. 1. Підкидати на руках, на колінах (дитину і т. ін.). 2. Під 

час руху підкидати, примушувати підскакувати. Підстрибувати, підскакувати 

під дією чого-небудь [1, с. 267] // СПП мол. Довго йти. Усіх нас дістало 

гуцикати за два кілометри ... [334, с. 29]. 

382. Ґедзати СПП мол. Подобається або хвилює. ... естетика Церкви вас не 

ґедзає, нє? [316, с. 209].  

383. Ґедзатися розм. 1. Збуджено бігати, стрибати від укусу ґедзя (про тварин). 

перен., розм. 2. Капризувати, вередувати, упиратися [1, с. 269] // СПП мол. 

Вживати наркотики. Кетаміни проводять час у двох стінах: випадають на 

кетаміновий марамул або торочать про кетамінові марамули на терпугах. 

Потім знову ґедзаються й від’їжджають на чергові сорок п’ять хвилин [316, 

с. 241] 

384. Ґраби мол. Руки [8, с. 115] // мол. Руки. Банзай, що розсівся на парті, 

тримав у ґрабах якусь книжечку і читав звідти вірші [317, с. 116].  

385. Давити мол. 1. Пити спиртні напої. 2. Спати [8, с. 116] // СПП мол. 

Викликати неприємні відчуття. ... її давила ностальжі за родіною ... [321, с. 56].  

386. Давитися 1. Забивати собі горло великим шматком їжі. Задихатися 

душитися (від нападу кашлю, сліз і т. ін.). перен. 2. Їсти що-небудь 

малопоживне, одноманітне. розм. 3. Позбавляти себе життя удушенням. вульг. 

Уживається як лайливе побажання [1, с. 271] // перен. Їсти що-небудь 

малопоживне, одноманітне. То я макароном їх їбучим давлюся вже хуй зна 

скільки тижнів [330, с. 156]. 

387. Далбайоби див. дебіл.  Далбайоби [330, с. 135]. 

388. Данина перен. 1. Належна частка, пайка. перен. 3. Вияв уваги, пошани і т. 

ін. до кого-, чого-небудь. Неминуча або мимовільна поступка перед чим-небудь 
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[1, с. 271] // СПП мол. Примусові виплати місцевим авторитетам. … марилося, 

що одного разу, коли гопи прийдуть зібрати данину [317, с. 57].   

389. Дати / давати жрм. Вступити у статевий зв’язок (про жінку) [8, с. 116] // 

розм. Вступити устатевий зв’язок. Та Надя не дала. І я не дала – але в щоку 

того хілого Романа чмокнула … [328, с. 91]; Вона тє в жизьні не дасьть, а я 

буду її грати, скільки захочю, і коли захочю, поняв, ти, балбєс йобнутий? А ти 

будеш дохлим лежати, врубався? / – Завали свій риляк, бо зара’ схопиш кулю в 

лоба [319, с. 165-166]. 

390. Дати джазу  СПП мол. Робити щось нестандартне, непристойне. Тоді я 

давав собі з ними джазу [311, с. 39]. 

391. Дати копняка (копоті) зневажл. Лаяти, гостро критикувати кого-небудь 

[4, с. 179] // СПП мол.  Вигнати. … їй просто дали копняка під дупу … [329, 

с. 301]. 

392. Дати по голові СПП мол. Побити. Покарати. … дати по голові тому, хто 

увіпхав на їхню фармацевтичну вотчину ролик про добрих лісових бобрів [321, 

с. 104].  

393. Дати просратись вульг.-просторозм. Насварити, вилаяти кого-небудь [6, 

с. 316] // СПП мол. Завдати клопоту. ... він-то їм напевне дасть просратись ... 

[320, с. 202]. 

394. Дати тріндюль СПП мол. Побити. По-моєму, йому Коба дав тріндюль 

[323, с. 98]. 

395. Даун мол. Некмітлива людина, дурна [8, с. 116]; заг. Дурень [3, с. 106] // 

заг., мол. Дурень. … розпитує щось про школу, даун якийсь, врешті дає нам, що 

ми просили і валить на вечірній сеанс … [321, с. 117]; ... мешканці хуторів 

дивляться на тебе, як на дауна, жодна курва не зупиниться ... [320, с. 12]. 

396. Дах мол. Голова [5, с. 415] // СПП мол. Голова, мізки, здоровий глузд. За ті 

півроку Корієві дах поїхав настільки, шо по поверненню його просто не 

впізнавали. Молов таку пурґу, шо його стали цуратися ... [319, с. 109]; У неї 

просто їхав дах – під ногами під ногами розбігалася підлога [316, с. 26]. Дах їде. 

Дах рвати СПП мол. 1. Втратити розум, розгніватися. Третя – з Євкою, в якої 
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абсолютно рвало дах від того … [329, с. 39]; 2. Про потьмарення свідомості під 

дією наркотику. Невже «плазма» справді зірвала хлопцям дах? [316, с. 69]. 

397. Дебелий розм. 1. Міцної будови тіла; повний, здоровий. Міцний, дужий. 

2. Міцний, товстий і грубий (про вироби з дерева, заліза і т. ін.). Товстий, 

цупкий (про тканини, шкіряні вироби іт.ін.) [1, с. 278] // розм. Міцної будови 

тіла; повний, здоровий. Міцний, дужий. З одного боку – рота дебелих 

розвідників ... [334, с. 8]. 

398. Дебіл СПП мол. Нерозумна, дурна людина. … схоже, ви просто дебіли … 

[323, с. 51]; Не хочу тебе задіти, Юра, але той  твій Пітер Гемміл – то є 

музика для дебілів, повний несмак [317, с. 35];  Який дебіл вигадав, наче ранок – 

це світла і радісна пора? [311, с. 394]. 

399. Дебілка СПП мол. Про нерозумну дівчину (жінку). … але мама сказала, що 

ми дебілки [328, с. 30]. 

400. Дебілуватий див. дебільний. … ці дебілуваті діди, які натхненно 

шматують твої особисті речі [311, с. 157]; … вмикають його у своїх тачках 

винятково для дебілуватих іноземців [311, с. 414]. 

401. Дебільний СПП мол. Глупий, нерозумний, неприємний. Дисципліна була 

показовою і дебільною … [311, с. 57]; У цей час якісь інші солдати, з вигляду 

такі трохи дебільні … [311, с. 157]; … дивлюсь дебільні фільми по тупих 

каналах. Ми би просто спали і змучено страхались … [329, с. 52]; І чим 

дебільнішими були їхні вибрики … [328, с. 43]. 

402. Дебільність Природжене або набуте в ранньому дитинстві розумове 

недорозвинення, ступінь слабоумства [1, с. 278] // СПП мол. Глупість, 

неадекватність. … сп’яніла від наркозу і віднайденої свободи Євка жваво 

патякала про дебільність французів … [329, с. 56]; … спідаращення тусовки, 

пошуки житла з високою стелею в історичному районі, дебільність 

корпоративної етики … [328, с. 104]. 

403. Дебош розм. Бешкет, бійка [1, с. 278] // розм. Бешкет, бійка. … що 

страшенно хочеться влаштувати пияцький дебош [311, с. 415]. 
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404. Депресняк мол., нарк. Депресія, стан депресії [8, с. 120] // мол., нарк. 

Депресія, стан депресії. ... цей кримінал не повинен викликати депресняків ... 

[320, с. 62]; У мене зараз депресняк, і я пишу вірші [333, с. 38]. 

405. Дерти заг. Проводити статевий акт [3, с. 107]; перен., розм. Брати надто 

дорого за що-небудь. Брати великі побори, хабарі, податки або вимагати їх [1, 

с. 287] // перен., розм. Брати забагато (гроші), вимагати. Щоби нажертися. Ці 

падлюки чим вище, тим більше бабла деруть за хавку [330, с. 204]. 

406. Дертися  Виходити на високу або круту гору. Вилазити, підніматися на що-

небудь високе, чіпляючись за щось руками і ногами. перен. Проростаючи, 

підноситися вгору, чіпляючись за що-небудь (про виткі рослини). Пробиратися 

крізь (через) що-небудь важкопрохідне [1, с. 287] // перен. Пробиратися крізь 

(через) що-небудь важкопрохідне. … та й то вмудрялася десь завтикати, 

заблукати й дертися з переляку через чагарі, поки ніч не зовсім впала – це явно 

завдання стрьомнувате [330, с. 34].  

407. Децельний СПП мол. Про щось невелике за розміром. Ваще щось 

децельне … [328, с. 82]; 

408. Децл мол. Мало, трішки [8, с. 120] // мол. Мало, трішки. Мені теж не 

заїбісь із цим децлом кисню … [329, с. 261]; Хоча, мабуть, децл провини лежав і 

на самих емігрантах [325, с. 87]. 

409. Дешеві понти (панти) див. понти. Дешеві панти [317, с. 137].   

410. Дєрік СПП мол. Директор. То було ще за першого дєріка, його кликали 

Псіхом … [317, с. 180].   

411. Дєд див. дід. … дєди були некеровані й безмежно борзі, вірменин і азер [311, 

с. 188].  

412. Джаґнути див. бахнути. Вони з батьком саме встигли джаґнути по 

гранчаку за мої ратні успіхи і тепер випитували [311, с. 155]; … ми джаґнули 

по сто п’ятдесят аерофлотівського віскі … [311, с. 338]. 

413. Джек-пот 1. Картковий банк. 2. Виграш усіх монет у гральному автоматі. 

3. Кращий результат, якого можна досягти в якій-небудь справі. розм. 

4. Головний приз. розм. 5. Велика перемога, незвичайний успіх [1, с. 287] // 
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розм. Велика перемога, незвичайний успіх. … або сиди вдома і не рипайся, або 

вже давай – спробуй взяти за яйця прикрі обставини, а там, якщо все вдасться 

– на тебе обов’язково чекатиме джек-пот … [323, с. 54]. 

414. Дикий заг. Шалений, сильний, неймовірний [3, с. 110] // заг. Шалений. … й 

натрапила на якусь дику фанатку … [321, с. 279].  

415. Дико заг. Дуже, сильно, страшенно [3, с. 110] // заг. Дуже, сильно, 

страшенно. Кактус  був дико сцикливим. Він підсцикав найбільше … [328, с. 42]; 

… це все одно було дико ржачно [328, с. 43]; Хоча також дико дивно, як це 

тутешні моралісти не допускають, а зациклені на політкоректності 

америкоси схавали [327, с. 18]. 

416. Діваха заг. Дівчина [3, с. 110] // заг. Дівчина. … теж був не сам – він 

приперся з якоюсь черговою дівахою у подертому светрі й достатньо 

бридкою … [325, с. 186]. 

417. Дівуля СПП мол. Дівчина. ... хто обожнює всілякі Рамки Пристойності та 

Норми Поведінки, що личать благородній дівулі [319, с. 85]; Там така сонна 

дівуля подивилася ... [312, с. 112]. 

418. Дід заг., військ. Солдат від чёрепа до демобілізації [3, с. 112] // заг., військ. 

Солдат від чёрепа до демобілізації. ... напружував худі плечі і мріяв лише про 

те, як заїбе всіх молодих, щойно сам стане дідом [334, с. 19]; … ці дебілуваті 

діди, які натхненно шматують твої особисті речі [311, с. 157]. 

419. Дідько Уживається як лайливе слово [1, с. 304] // лайл. Вигук, посил. До 

дідька! Як усе-таки затишно з цими тваринами! [316, с. 178]. 

420. Ділер СПП мол. Продавець наркотиків. … я ж не знаю, де в біса крутиться 

твій ділер [311, с. 411].  

421. Діло труба СПП мол. Кінець, крах. … спонієлиха розуміла: діло труба [328, 

с. 86]; ... бо підемо зараз по гарячих слідах, як знайдемо баклажку, труба діло 

буде [316, с. 228]. 

422. Діставати мол., крим. Нав’язливо чіплятися до когось, набридати, 

утомлювати [8, с. 123] // мол., крим. Нав’язливо чіплятися до когось, набридати, 

утомлювати. Вже нікого не діставав … [323, с. 108]; І скільки б Редька не 
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діставала його далі дорогою вересками й тупотінням … [330, с. 253]; ... ми 

кричали і діставали один одного ... [320, с. 184]; Найбільш діставало, що на 

його заняття ми мали приходити у військовій формі, виглядали ми як дауни ... 

[320, с. 103]; … вже реально почав діставати [328, с. 105]. 

423. Дістати мол., крим. Позбавити спокою когось, набриднути [8, с. 123] // 

мол., крим. Позбавити спокою когось, набриднути. Він вже теж мене дістав 

[329, с. 25]; Потім знову ляжу спати і мене знову ніхто не дістане [321, с. 143]; 

І ось він нервово заходить в сортир, сука, думає, во сука, самотня вагітна сука, 

як же вона мене дістала … [321, с. 177]; Редька вперше збагнула, як же сильно 

її дістало місто …  [330, с. 71]. 

424. Длубатися розм. 1. Перекладати, перебирати що-небудь, копатися в чомусь 

із метою відшукати, дістати що-небудь. 2. Робити що-небудь, затрачуючи 

багато зусиль, енергії і т. ін. Повільно робити що-небудь. перен. 3. Детально, 

старанно, всебічно знайомитися з чим-небудь, вивчати щось [1, с. 306] // розм. 

Робити що-небудь, затрачуючи багато зусиль, енергії і т. ін. Повільно робити 

що-небудь. … це вам не срані кодаки, не дешевий одноразовий замінник, бо коли 

ти длубаєшся кілька годин в їдких сплавах і сумішах … [321, с. 115]. 

425. Добити заг. 1. Закінчувати якусь важку роботу. комп. 2. Закінчувати 

написання програми й доводити її до більш-менш презентабельного вигляду. 

нарк. 3. Докурювати сигарету з марихуаною. [3, с. 112] // заг., нарк. 1. Докурити 

сигарету з наркотиками. … впевнено говорить він і добиває п’ятку [323, с. 100]; 

… дістає звідкись з кишені джинсів недобиту папіросу, швидко її добиває і 

раптом згадує, що вона про щось забула … [323, с. 143];  ... і ми почали 

добивати драп, навіть друг-Білий, кандидат історичних наук, який усі ці дні 

утримувався і обмежувався самогоном місцевого виробництва, тут щось 

попустився, розслабився, покурив з нами ... [320, с. 51]; СПП мол. 2. Допити. Він 

добив останні сто з паперового морозивного стаканчика і зі словами … [311, 

с. 26]; 3. Виводити зі стану рівноваги, дратувати. … моя соціальна ізоляція 

добиває мене … [321, с. 168]; З естетичною, певне, метою, що добивало 

найбільше [330, с. 47]. 
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426. Довбаний мол., несхв. Поганий, неприємний (негативна характеристика 

будь-якого предмета, явища, людини) [8, с. 124]; заг. Обридлий, нещасливий, 

неприкаяний [3, с. 113] // мол., заг. Поганий, неприємний. Негативна 

характеристика. … говоріть про свій довбаний синтез ментальностей … [321, 

с. 76]; … довбане гарматне м’ясо, ось чим тут пахне [323, с. 59]; Навіть якщо 

завтра ця довбана Європа вкінець глобалізується … [321, с. 28]; … а ці довбані 

120 км ми вже чавимо сьому годину [329, с. 259]. 

427. Довбанутися (довбатись) заг. 1. Мучитись із чимось. 2. Вперто стояти на 

своєму [3, с. 113] // СПП мол. Про втрату здорового глузду. Кажи вже швидше, 

бо я довбануся [315, с. 10]. 

428. Довбень мол., розм. Некмітлива, тупа людина [8, с. 124] // мол., розм. 

Некмітлива, тупа людина. Навіть коли та сиділа в авдиторії як довбень … [330, 

с. 33]; Редька анітрохи не почувалася наївним довбнем [330, с. 243]; А наші 

довбні цього не розуміють [312, с. 98]. 

429. Довбограї див. довбень. Манюсінький храм, що стоїть на ній [на горі 

Заходу Сонця – М. С.], навряд чи когось цікавить, зате посидіти в компанії 500 

довбограїв і поклацати сонце ... – це рулить  [330, с. 36]. 

430. Довбодятли див. довбень. І поки всі вони спокійно їздили на всілякі там 

екскурсії і ходили в кіно, ми, як довбодятли, по ЧОТИРИ(!!!) години на день 

фігачили і «Ча-ча-раз-два-три! Ча-ча-раз-два-три!!! [330, с. 36]. 

431. Довбойобити обсц., презирл. Докучати кому-небудь, втомлювати когось [8, 

с. 153] // СПП мол. Стучати.  – То що, бля, тепер ти весь час будеш 

довбойобити мені над головою [325, с. 78]. 

432. Доводити Змушувати кого-небудь пройнятися певними почуттями, 

преживаннями і т. ін. [1, с. 310] // СПП мол. Дратувати когось. Він ще в Києві 

доводив Катю [328, с. 202]. 

433. До всирачки СПП мол. Дуже сильно. … так що наші батьки 

натанцювалися до всирачки … [311, с. 74];  До всирачки моторошно [316, 

с. 22]. 
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434. Доганяти крим., мол. Розуміти суть [8, с. 125]; заг. Розуміти, здогадуватися 

[3, с. 113] // крим., мол., заг. Розуміти. Суть їхнього перемовляння я догнав 

щойно у вартівні … [311, с. 191]; … ти починаєш вслухатися дедалі 

напруженіше, аж урешті доганяєш: це твої власні рими … [311, с. 387].  

435. Доганятися мол. Повторно вживати наркотик або алкогольний напій з 

метою продовження стану ейфорії [8, с. 125]; заг.,  нарк. 1. Вжити додаткову 

дозу наркотику для досягнення потрібного стану. 2. Випивати до повного 

сп’яніння [3, с. 113] // заг., мол. Вживати алкогольні напої або наркотики для 

досягнення стану ейфорії. … народ тішиться і сподівається побачити свого 

персонального Ісуса-немовля, а ми йдемо доганятися [321, с. 34]. 

436. До дупи див. пофіг. Бути не потрібним. Мені телевізор був до дупи [328, 

с. 205]. 

437. Додути див. догнати. Ми спершу не в’їхали, на біса ті собаки. Аби, крім 

нас, ще й тварин коло того залізяччя мучити? Але тут таки й додули, що 

будуть насправді не караульні, а мисливські собаки – на зайців. [334, с. 27]. 

438. Доїти крим., жрм. Вимагати у когось щось; вимагати і брати хабарі [8, 

с. 125]; заг. Витягувати з когось гроші [3, с. 114] // розм., заг., крим. Витягувати 

з когось гроші. Це брат його постійно доїть [323, с. 135].  

439. Докапуватися перен., розм. Наполегливо шукаючи, аналізуючи, вивчаючи, 

довідуватися про що-небудь [1, с. 314] // СПП мол. Набридати комусь, 

втомлювати когось. Все на мазі – не докопаєшся [328, с. 267]. 

440. Долбойоб (довбойоб) заг., вульг. Зануда, дурень [3, с. 113] // лайл. Дурень. А 

нам, далбайобам двом, треба буде нарешті навчитися про ціну питати … 

[330, с. 156]. 

441. Долбойобка див. долбойоб. … три далбайобки бачили спальне місце … [328, 

с. 172]. 

442. Домахуватися СПП мол. Мати претензії до когось. Набридати. … почепимо 

йому на груди кавалок арматури, о’кей? Він лежить собі на дні, а до нас ніхто 

не домахується [319, с. 126]. 
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443. Доперти див. доганяти. … і коли доперла, хто це був, наказала неосвіченій 

доньці бігти назад … [330, с. 195]; Ти ж азіат! Ото доперла [330, с. 206]. 

444. Допетрати див. доганяти.  Ірка відразу допетрала, що тут до чого [328, 

с. 16]; Тупоголові романтичні пиздострадальці дуже хочуть вірити, що саме 

солодощами і квітами можна розім’яти неприступне жіноче серце, де їм 

допетрати, що на сніданок серце вимагає хіба що слойку зі шпинатом … [330, 

с. 23-24]; … Редька допетрала очевидне: її особі тут ліпше не тусуватися, 

щоби понурою пикою не зіпсувати людям світа [330, с. 350]; Ірка відразу 

допетрала, що тут до чого [328, с. 16]; Бо на другий ранок допетрав, що то 

все повна лажа ... [328, с. 277]. 

445. Допливати див. доганяти. До Редьки щось смутно допливало  [330, 

с. 206]. 

446. Допотопний 1. Дуже давній, старовинний (який ніби існував ще до 

біблійного потопу). ірон. 2. Який вийшов з ужитку, застарілий. Старомодний [1, 

с. 319] // ірон. Щось дуже старе. Оглушуючи ранок своїм допотопним 

двигуном … [322, с. 28]; Його наплічна сумка роздута від допотопного чорного 

телефона ... [316, с. 288]. 

447. Допхатися див. пхатися. Вчора, видно, сильно напилися, позаяк вона не 

зовсім петрає, як вони сюди допхались і що це за місце таке [330, с. 75]. 

448. До сраки див. пофіг. … от йому тепер будь-яка революція і до сраки [321,, 

с. 37]; До сраки мені, як я виглядаю і скільки складок вже на животі … [329, 

с. 99] 

449. Дофіга СПП мол. Багато. Нас тут ващє-то багато. Не те, щоби натовп не 

подолати, як співалося на одному Гамнобаченні, просто нас дофіга ... [328, 

с. 152]. 

450. Дофігіще див. дофіга. Коли в тьолок бували гроші чи щедрі пацани під 

боком, вони йшли на кури. Можна з картоплею-фрі і з дофігіщею польського 

кетчупу … [328, с. 92]. 

451. До хєра див. дофіга. Та мені тут взагалі нудно і до хєра чого не вистачає 

[329, с. 27]. 
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452. Доходити див. доганяти. Здається, ми вистріляли кілька обойм, аж тоді 

до батька дійшло, що йому доведеться звітувати за кожен патрон [311, с. 19]; 

З того моменту до мене дійшло, що таке і справді могло мати місце … [311, 

с. 314]; До Редьки раптом дійшло, що це вони отак от вперше, не женучи 

кудись із язиком через плече, просто собі видерлись на пагорб [330, с. 290]; 

Травмований спочатку не зрозумів, але врешті до нього дійшло [322, с. 122]. 

453. Доходяга крим., жрм. Виснажена людина [8, с. 127]; заг. Слабка, виснажена 

людина [3, с. 115] // розм., заг., крим. Слабка, виснажена на вигляд людина. Ей, 

доходяго, – чувак буцнув ногою Кочу … [322, с. 44]; Навіть мінтуру підігнати 

не змогли, привезли якихось доходяг … [322, с. 389]. 

454. Дохуя заг., лайл. Дуже багато [3, с. 320] // лайл. Дуже багато. … А пиляти 

нам іще дохуя. Довга, бля, дорога в дюнах … [329, с. 259]. 

455. Драйв жрм. Почуття пристрасного запалу, піднесеності, натхнення; велика 

емоційна напруга [8, с. 127] // розм. Велика емоційна напруга. Веселощі. ... коли 

твої друзі не витримують твого побутового драйву ... [320, с. 198]. 

456. Драйвовий мол. Який справляє сильне враження [8, с. 128]; мол. Який 

справляє сильне враження. Від усього цього дому буття робилося дедалі 

драйвовіше [311, с. 113]. 

457. Драндулєт СПП мол. Старий автомобіль. Хай їй грудну жабу привезуть на 

драндулєті! А нам, далбайобам двом, треба буде нарешті навчитися про ціну 

питати … [330, с. 156]. 

458. Драп нарк., крим. Наркотична речовина для куріння [8, с. 128] // нарк., 

крим. Наркотична речовина для куріння. … забираємо все бухло, зціжуємо 

брагу, беремо драп, шмотки … [323, с. 122];  ... і ми почали добивати драп, 

навіть друг-Білий, кандидат історичних наук, який усі ці дні утримувався і 

обмежувався самогоном місцевого виробництва, тут щось попустився, 

розслабився, покурив з нами ... [320, с. 51]; … з горілкою у фаст-фуді, з драпом у 

спальних районах ... [320, с. 35]; ... сушив драп і записував номери телефонів ... 

[320, с. 179]. 



330 

459. Драпаляти див. драпати. Ми застрибнули в машину і кудись драпаляли … 

[328, с. 173]. 

460. Драпати (драпонути) заг. Тікати [3, с. 116] // заг. Тікати, втекти. Тоді я 

дам йому змогу вбити мене, бо спробую драпонути  [334, с. 15]. 

461. Драти крим., жрм. Здійснювати інтенсивний статевий акт (тільки про 

чоловіків) [8, с. 128];  заг. 1. Просити зависоку ціну. 2. Здійснювати статевий акт 

[3, с. 116] // розм., заг., крим. Здійснювати статевий акт. … Я знаю, що її дер мій 

товариш, але якого біса! [311, с. 77]. 

462. Дрейфувати мор. 1. Пасивно рухатися під діянням течії, вітру, хвиль (про 

лід, судно і т. ін.). 2. Відхилятися від узятого курсу під дією чого-небудь (про 

судно або літак). 3. Маневруючи вітрилами, утримуватися приблизно на одному 

місці [1, с. 327] // СПП мол. Йти. … як свіже сонце повільно дрейфує на захід 

[321, с. 227]. 

463. Дрисня  СПП мол. Щось погане. Чи якусь подібну виробничу дрисню [311, 

с. 287]. 

464. Дрихнути СПП мол. Спати. Вартові туди майже не потикаються – 

воліють дрихнути неподалік у причепі [334, с. 14]. 

465. Дрочило СПП мол. Неавторитетний хлопець. Сам дивись, дробило … [322, 

с. 430]. 

466. Дрочити мол., жрм., крим. Займатися онанізмом [8,с. 129] // мол., розм., 

крим. Займатися онанізмом. … так, ніби всю дорогу, кілька днів і ночей, вони 

дрочать по обкурці, громадяни йобаного  Азербайджану … [323, с. 53]; Маєте 

собі свою Аліску – от і дрочіть нишком на перервах [317, с. 134].   

467. Дрочити мозок заг. Набридати [3, с. 116] // заг. Дратувати когось, 

набридати. Я ж тебе вроді попередив – не дрочи мені мозґи [317, с. 136].  

468. Друган мол. Друг, приятель [8, с. 130] // мол. Друг, приятель. Але якщо тобі 

мій найкращий друган Банзай видався занудою … [317, с. 36]; … водія і ліпшого 

другана … [328, с. 202]; На твоїх очах! Бо тобі, кастрату, вона в жизни не 

дала би, будь ти хочь сто раз її друган! [319, с. 165-166].  
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469. Друганчик див. друган. Вони там, усі вони, подумав я. Фєдя та його 

друганчики ...  [319, с. 148]. 

470. Дружбак див. друган. … ніби стали найближчими на світі дружбаками 

[311, с. 261]. 

471. Дружбан див. друган. … і вся влада перейшла до групи його найвірніших 

дружбанів [311, с. 328]. 

472. Друзяка див. друган. Мій батько навів повну хату своїх друзяк … [311, 

с. 44]; … показав мені рукою – сідай поруч, друзяко [322, с. 36]. 

473. Дрючити крим., жрм; вульг. 1. Використовувати жінку під час статевого 

акту. 2. Лаяти, висловлювати догану [8, с. 130] // крим., розм., лайл. 1. Лаяти, 

робити комусь неприємності. ... нас Нацбанк дрючить за ліквідність [312, 

с. 140]; СПП мол. 2. Удосконалювати комп’ютер.  … складають до цього 

звукоряд, цифрують, мікшують, рендерять, апґрейдять, в’ючать, дрючать, 

урешті записують на відеокасету … [316, с. 243]. 

474. Дубак заг. Сильний холод [3, с. 117] // заг. Холод. … при одній думці, що в 

цьому дубаку треба зняти штани … [329, с. 65]. 

475. Дудлити заг. Пити [3, с. 117] // заг. Пити. За його словами, цим синякам ще 

й непогано платять, а спирт вони дудлять літрами [311, с. 125]; Вони тільки 

те й робили, що дудлили, жерли, тевкали, плямкали ... [310, с. 47]. 

476. Дулі зо дві див. дуля.  … як економ варіант – дулі зо дві [330, с. 363]. 

477. Дуля  мол., муз. Партія з трьох нот, що грається однією рукою [2]; вульг. 

1. Стулена в кулак рука так, що великий палець просувається між вказівним і 

середнім, як знак зневажливого ставлення до кого-небудь. Дуля тобі (йому, їм і 

т. ін.) під ніс. 2. Лайливий вираз на означення презирливої відмови, незгоди і т. 

ін. [1, с. 331] // Відмова. Дулі тобі. Не буду я вмирати тут [330, с. 325]; А щоби 

там під клубом горілки хильнути чи папіроску спробувати – дулю! [314, с. 34]. 

478. Дунути (дути) заг. Курити [3, с. 120] // СПП мол. Покурити наркотики. ... а 

ось Білий дунув і щось таке за цими соснами побачив ... [320, с. 52]. 

479. Дупа мол. Обличчя [5, с. 415]; зад [5, с. 416]; заг. 1. Сідниці. 2. Критична 

ситуація. 3. Віддалене місце [3, с. 118] // заг. 1. Погана, критична ситуація. … і 
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нічого не клеїться, суцільна дупа всюди … [311, с. 326]; 2. Віддалене місце. … в 

якій дупі стоїть їх супермаркет і як важко … [328, с. 191]. 

480.  Дупля не різати СПП мол.1. Не розумітися на чомусь. На музику я трохи 

ходила тоді ж, коли й на танці, дупля не ріжучи в усіх тих сольфеджіо … 

[328, с. 52]; 2. Бути вкрай п’яним. Наш тато дупля не ріже … [328, с. 108]. 

481. Дупу лизати вульг.-просторозм. Принижуватися перед кимсь, догоджати 

кому-небудь [6, с. 159] // лайл. Намагатися догодити комусь. Будете йому дупу 

лизати, як і всі [312, с. 356]. 

482. Дупу дерти (рвати) жарг., мол., несхвальн. 1. Вислужуватися перед 

начальством; 2. Працювати з максимальнми напруженням сил [6, с. 162] // 

жарг., мол., несхвальн. Працювати з максимальнми напруженням сил. … аби 

дупу не дерти вище голови без йогівських потреб [330, с. 22]. 

483. Дурацький СПП мол. Поганий, недоречний. ... хуй би вони витримали 

стільки часу в порожньому піонерському таборі, на чаї з макаронами, хуй би 

вони протримались на ворожих до них вулицями зі своїми дурацькими 

барабанами і своїми відстійними молитвами [320, с. 207]. 

484. Дурка мол. Психлікарня [8, с. 132]; заг. 1. Психлікарня. 2. Божевілля, 

божевільна ситуація. 3. Дурепа [3, с. 117] // заг., мол. Психлікарня. Ну, як на 

дурці сидять? [322, с. 416]; … мене знову на дурку здала [322, с. 418]; Так і до 

дурки недалеко [333, с. 207]; … тато Чапая збухався кілька років тому і 

лікувався в десь на дурці … [323, с. 82]. 

485. Дурнявий СПП мол. Поганий, непотрібний. … хто проведе дурнявий 

тютінґ твоєї сонячної колісниці … [330, с. 159]. 

486. Дурня СПП мол. Щось непотрібне. … бо інші на таку дурню не 

витрачаються і сумно бухають вдома … [330, с. 202]. 

487. Дурочку ломати СПП мол. Робити вигляд, що нічого не розумієш, 

прикидуватися дурнем. Може, досить дурочку ламати? [316, с. 71]. 

488. Дутися заг. Сердитися [3, с. 120] // заг. Сердитися, ображатися на когось.  А 

Індрик їм уперто не подобався: підозрілий тип, не хоче базару, дується [311, 
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с. 352]; А ще він мій учитель (колишній). І коханець (та ж фігня). Сидить там і 

дується  [329, с. 259]. 

489. Дух арм., зневажл. 1. Молодий солдат (у перші шість місяців  строкової 

служби). арм.; зневажл. 2. Боєць армії афганської опозиції в період воєнної 

кампанії 1979-1989 pp. крим., жарт. 3. П’яна людина [8, с. 133] // арм., 

зневажл.. Молодий солдат. … духи спотикаються і штовхаються, уродами 

вонючими їх ще в житті не називали … [311, с. 162-163]; Ти хто? Я урод і дух, я 

синок, салабон і череп. Тим часом лєтьоха звіріє і просто всирається з люті, ми 

починаємо бігти … [311, с. 163]. 

490. Душити мрачняки СПП мол. Перебувати у депресивному стані. ... важко 

жерти, коли шалено дорога тобі людина душить мрачняки просто в 

аеропорту [330, с. 23]. 

491. Дякую попереду сракою СПП мол. Насмішка. Дякую. Попереду сракою …  

[330, с. 75]. 

492. Дяпчик (дяпан) мол. Дядько [5, с. 415] // мол. 1. Дядько. ... миє посуд, 

дурить дяпчиків і віджигає [328, с. 152]; СПП мол. 2. Чоловік, коханець. 

Дяпчик, якому присвячена окрема глава [328, с. 153]; Я про щось весело 

триножу з дяпчиком, моїм супроводителем. Га, як розпоясалася, сволота п’яна 

[328, с. 160]. 

493. Екс  Перша частина складних слів, що має значення колишній, який 

утратив колишнє становище [1, с. 340] // 1. Перша частина складних слів, що 

має значення колишній, який утратив колишнє становище. … коли я виїздила з 

нашої екс-хати і сумно зирила … [328, с. 224]; СПП мол. 2. Колишній коханець. 

Ах, так, мій екс [328, с. 153]; Васін екс в окулярах і з радіоприймачем [328, 

с. 153]; … або їхав до мого екса … [328, с. 178]. 

494. Екстазі нарк., мол. Наркотик, сильний психостимулятор [8, с. 134] // нарк., 

мол. Наркотик, сильний психостимулятор. ... ми тут недавно наїлися екстазі, 

накурилися гашишу і рішили поженитися [328, с. 285]. 

495. Екшн СПП англ., мол. Визначна, феєрична, вражаюча подія. Щоб, якщо все 

провалиться, ефектно на ньому повіситися. Екшн понад усе [327, с. 19]; В мене 
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тут на день таких екшенів випадає, – так само з приводу чужого попадалова – 

що можна десять книжок написати [330, с. 34-35]; Інша, весь екшн котрої я 

завжди пропускала, закінчувалася дещо ... [328, с. 274]. 

496. Емо СПП мол. Молодіжне специфічне угрупування. Карпа, хочеш нити – 

іди в емо-туалет [328, с. 217].  

497. Есемес СПП мол. Мобільне повідомлення. Він поволі попустився, а от я – 

ні. Ми з Рибочкою просто до дір заїбали одне одного есемесами. В хорошому 

сенсі заїбали [328, с. 245].  

498. Ефемка заг. Радіостанція [3, с. 121] // заг. Радіостанція. ... чи з рекламних 

роликів на еф емках ... [320, с. 149]. 

499. Єбля заг., вульг. Статеві зносини [3, с. 123] // лайл. Статевий акт. В них же і 

єбля часто на кладовищах відбувається [330, с. 142]. 

500. Жаба давить заг. Жаба давить. Жадоба, задрість [3, с. 124]; крим., несхв. 

1. Заздрість. 2. Про сум, тугу. 3. Про скривджений стан [8, с. 135] // заг., крим., 

несхв. Заздрити. Тут жаба задавила її дійсно по-класичному [330, с. 86]. 

501. Жвиндіти заг. 1. Брехати. 2. Нечітко говорити [3, с. 124] // СПП мол. 

1. Говорити. Розповідати. Він уже сім хвилин без перерви жвиндить по 

телефону [311, с. 444]; заг. 2. Говорити неправду. … такому мудрому і 

сексапільному чувакові отаку от хуйню про мене жвиндіти?! [329, с. 161]; Він 

тихий саботажник і антирадянщик, мріє купити все командування коньяком, 

що його от-от навезе папа, часто жвиндить про те, як у себе в Єревані 

катався власною волжаною і колупався у тридцятилітніх курвах [334, с. 9]. 

502. Жерти заг. 1. Їсти. 2. Випивати. 3. Використовувати бензин [3, с. 127]; 

вульг. 1. Їсти жадібно, багато чого-небудь. Витрачати багато чого-небудь, 

поглинати. перен. 2. Охоплювати цілком, не давати спокою (про почуття і т. ін.) 

[1, с. 336] // заг. 1. Їсти. … читає порнуху і жере консерви …  [323, с. 59]; … вони 

не тусуються опівночі під радянськими танками і не жеруть снодійного перед 

концертами … [321, с. 14]; … скоро будемо всі дружно жерти рис зі Штатів і 

картоплю з Єгипту [330, с. 14]; І взагалі я хочу жерти [330, с. 90]; Жруть 
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сємочки і втикають на дівчат [319, с. 132]; 2. Випивати. Нажерлися, 

накурилися … [328, с. 271].  

503. Жесть СПП мол. Крах, кінець. Важка ситуація.  ... то взагалі в Романа 

жесть якась була [328, с. 141]; ... але це ваще жесть [327, с. 123]. 

504.  Жидівська морда СПП мол. Про жадібну людину. Я замочив жидівську 

морду  [319, с. 33]. 

505. Жирний заг. 1. Багатий, респектабельний, успішний. 2. Гарно, якісно 

зроблений, зі значним вкладанням грошей у роботу. 3. Жадібний [3, с. 125] // 

СПП мол. 1. Вигідний, гарний. … сімома баксами за кожного, хто лишиться у 

нас переночувати. Жирний варіант [328, с. 90]; Ну, ось, подумав я, зірвався 

жирний клієнт. Ось тобі революційна солідарність, буржуї трахані [320, 

с. 166]; 2. Нахабний. Це запах старого доброго виїбону. Жирного понту [327, 

с. 19]; 3. Великий, хороший (про гроші). ... галузь, де ти заробляєш дуже жирні 

гроші ... [333, с. 121]; 4. Товстий ... підіймай свою жирну задницю ... [320, 

с. 208]; ... я не хочу, аби моїми депутатами були ці жирні свині ... [320, с. 57]; 

заг. 5. Гарно, якісно зроблений, зі значним вкладанням грошей у роботу 

Спиздили наш жирний душ і для стьобу вставили у той же змішувач ще один 

кран. Знали, суки … [328, с. 186].  

506. Жирно заг. Дуже добре; багато, респектабельно, заможно [3, с. 125] // СПП 

мол. Задорого. Бо зажирно для мене на шару в Україну літати [329, с. 123]. 

507. Жирувати розм. Дозволяти собі надмірне задоволення яких-небудь потреб, 

бажань [1, с. 368] // розм. Дозволяти собі надмірне задоволення яких-небудь 

потреб, бажань. Редька, як і раніше, не збиралася жирувати – жила в міру своїх 

потреб [330, с. 385]. 

508. Житуха заг. Життя [3, с. 125] // заг.  Життя. Руйнуєш собі житуху на своїх 

же очах … [333, с. 69]; Ну, розказуй, як житуха ... [316, с. 265]. 

509. Жлоб розм. Хам, ґевал; невихована людина; скупа людина [1, с. 369] // розм. 

Жадібна людина. Нє, мій жлоб ще й з інтелігентної родини [329, с. 111];  От 

жлоби! [312, с. 56]. 
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510. Жлобський заг. 1. Міщанський, зажерливий, дріб’язковий; обмежений, 

примітивний. 2. Дешевий, неякісний, без смаку [3, с. 126] // СПП мол. 1. Дуже 

дорогий. ... на місці якого зараз побудували жлобський ресторан ... [320, 

с. 210]; заг. 2. Дешевий, неякісний, без смаку. … спаковував мої речі в жлобські 

целофанові кульочки … [328, с. 246]. 

511. Жмур мол., крим., жрм. Покійник. Труп [8, с. 138]; заг. Покійник [3, с. 126] 

// розм., заг., мол., крим. Покійник. Жмура, як ти кажеш, спершу вдягають у 

його одяг задом-наперед [330, с. 82]. 

512. Жовток Жовта речовина, що міститься у середині яйця [1, с. 370] // СПП 

мол. Китаєць. Після того даманського погрому агресивність жовтків пішла 

відчутно на спад [311, с. 182]. 

513. Жопа заг. 1. Сідниці. 2. Погана людина. 3. Негарна людина. 4. Дуже погана 

ситуація. Йди в жопу. Йди геть [3, с. 127] // заг. 1. Дуже погана ситуація. У 

збірне поняття жопи входила низька температура, поривчатий вітер, спання 

в наметах … [330, с. 397]; СПП мол. 2. Погроза фізичною розправою. Кінець. 

… сказати йому, що йому жопа після того, як вони повернуться … [315, с. 304]. 

Іти в жопу заг. Посилання. У мене нормальне становище, чуваки. Або так, або 

йдіть в жопу [321, с. 191]; … ти і непоганий хлопець, але йди в жопу! [321, 

с. 60]. 

514. Жрачка заг. 1. Їжа. 2. Підвищений апетит [3, с. 127] // заг. Їжа. Три хвилини 

на жрачку … [311, с. 163]. 

515. Жужка СПП мол. Дівчина. ... хлопчина вказав вухом на двері, за якими 

сиділа ранкова тусня жужок [316, с. 37]. 

516.  Жук перен., розм. Про шахраювату, хитру людину [1, с. 371] // перен., розм. 

Про шахраювату, хитру людину. Він, жук, із ними двома жив – з Тамілою і 

Тамарою [322, с. 202]. 

517. Журналюга СПП мол. Журналіст. ... журналюги, знову понаїхали, був 

чоловіком старшого віку, лівих поглядів на життя й суспільні процеси … [320, 

с. 25]. 
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518. Жучара див. жук. – Ну ти ...  жучара, Сьомо! [314, с. 205]; Григор’єв – ще 

той жучара! [314, с. 203]. 

519. Жучення див. жучити. … у кожного була своя стаття жучення 

грошей … [328, с. 23]. 

520. Жучити заг. 1. Лаяти, сварити. 2. Бити. 3. Проводити статевий акт [3, 

с. 127] // СПП мол. Бути жадібним. Повернемось до бабла. Якщо жучити його 

на свій кожен … [328, с. 5]; Зажучила собі ксилофон [328, с. 127]; Хоча, може, 

такими серйозними категоріями ми з сестрою не керувалися, зажучуючи 

привезені батьками з Польщі й Чехії цукерки й шоколадки [315, с. 127]. 

521. Забазарити заг. Заговорити; втовкмачити [3, с. 129] // заг. Заговорити, 

втовкмачити. Яким чином йому вдалося забазарити дизайнерську групу … [328, 

с. 208]. 

522. Забацати мол. Інтенсивно виконати якусь дію [8, с. 139] // мол. Інтенсивно 

виконати якусь дію. Ще треба губи яскраво-червоною помадою забацати [328, 

с. 59]. 

523. Забивати голову 1. Обтяжувати себе піклуванням, турботою і т. ін. (про 

когось, щось). 2. Переобтяжувати думки, пам’ять, свідомість чим-небудь 

зайвим, непотрібним [4, с. 237] // Переобтяжувати думки, пам’ять, свідомість 

чим-небудь зайвим, непотрібним. А нам у цей час забивають голови якоюсь 

лажовою квантовою механікою … [320, с. 133]. 

524. Забиратися розм. Відходити, від’їжджати звідись, куди-небудь [1, с. 375] // 

розм. Уходити. … а ці вже й сніданок приперли, щоби я швидше забиралася … 

[329, с. 120]. 

525. Забивати мол. Відмовлятися від чогось, відчувати стан байдужості [8, 

с. 140] // мол. Відмовлятися від чогось, відчувати стан байдужості. Ех, треба 

було менше на фізкультуру забивати … [330, с. 177].  

526. Забити мол. Порвати з кимсь, відмовитись від чогось; збайдужіти до 

чогось, когось [8, с. 140] // мол. 1. Порвати з кимсь, відмовитись від чогось; 

збайдужіти до чогось, когось. Я на них давно забив, для мене їх не існує, 

розумієш? [323, с. 220]; … тому Аліса запропонувала забити на все і звалити 
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кудись на море, а він, Міша, відразу ж погодився, і тому разом їм нічого не 

страшно, і ніхто не потрібен, і клали вони на всіх … [321, с. 293]; Паришся, що 

нічого вдягнути? Забий. Або візьми щось із мого [330, с. 29]; Не схоже, що 

можна просто так забити … [330, с. 35]; А неправдою було те, що Євка 

просто на всьо забила [329, с. 35]; … отримавши дозвіл на хєр, спокійно й 

безболісно його забив на мій більше навіть не гіпотетичний лептоп [328, 

с. 257]; СПП мол. 2. Заповнити щось до кінця. … що максимально забивши ефір 

і позбавивши мене можливості вибору ... [320, с. 177]; 3. Зайняти, залишити за 

собою право користування чимось. Забила містячок [328, с. 271]. 

527. Забитись 1. Залізати, ховатися куди-небудь (про куряву, сніг і т. ін.). 

2. Заходити, заїжджати куди-небудь далеко; опинятися десь (часто випадково) 

[1, с. 375] // Заховатись. … намагаючись забитись на своїй копійці в якийсь 

темний глухий кут … [320, с. 44]. 

528. Забичений мол. Де мешкають, перебувають сільські жителі [8, с. 140]; заг. 

1. Пригнічений, замкнутий (про людину). 2. Поганий, низькоякісний (про 

продукт). 3. Провінційний, відсталий у розвитку [3, с. 130] // заг., мол. Про 

глуху місцевість. Слухай. Колись Мідні Буки були простим собі забиченим 

селом і називалися Липинцями [319, с. 57]. 

529. Забух СПП мол. Вживання алкоголю у великих кількостях. І ось одного 

разу, під час чергового забуху, їхня п’яна компанія виїхала в поля … [323, с. 75]. 

530. Завалити крим., мол. 1. Убити когось. мол. 2. Зайти, прийти кудись (як 

правило, без запрошення) [8, с. 141] // мол. 1. Прийти кудись. … слухаючи байки 

про гриби та інші термоядерні речі, потім не витримує і завалює додому [323, 

с. 9]; … як до цеху завалює черговий механік … [311, с. 220]; … потім до зали 

завалило двоє незле вставлених типів … [311, с. 274]; Час до часу вони 

завалювали в моє купе, щоб у ньому як слід накуритися [311, с. 361]; СПП мол. 

2. Лягти спати. ... накачаний портвейном, і завалюється спати [323, с. 42]; 

... прийшов додому і завалився спати [320, с. 96]; 3. Не скласти іспит. Про будь-

яку ситуацію, яка закінчилася невдачею. У школі проблеми. Іспит завалила 

[323, с. 134];  … експеримент самостійного життя Редька успішно завалила 
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[330, с. 31]; 4. Засипати чимось. Ми мусили закінчити школу і миритися з усім 

тим гівном, яким нас завалювали …[321, с.  120]; 5. Ударити. Завалив йому 

вдруге і почав товкти, проте Шаміль швидко вивернувся … [322, с. 133]; … і 

тут Боб не витримує і завалює їй просто з правої … [321, с. 124]; 6. Кинутися, 

упасти. … і я відразу ж завалився в дружні обійми …  [322, с. 111]; крим., мол. 

7. Убити. А ми їх завалимо … [322, с. 276].  

531. Завалити мордяку див. затикатися. – А тепер завали мордяку й не 

рухайся, – процідила злісно Дзвінка [319, с. 160]. 

532. Завалити риляк див. затикатися.  – Завали свій риляк, бо зара’ схопиш 

кулю в лоба [319, с. 165-166]. 

533. Завалитися див. завалити 1. Просто там точно до нас ніхто не 

завалиться серед ночі [330, с. 258].  

534. Завалісь СПП мол. Багато. А часу вже не так і завалісь [328, с. 295]. 

535. Зависати мол. 1. Залишатися де-небудь упродовж певного часу. несхв. 

2. Байдикувати, нічого не робити [8, с. 141]; заг. 1. Перебувати деінде, весело 

проводячи час. 2. Постійно відвідувати щось. 3. Постійно перебувати в одному 

місці. комп. 4. Тимчасово не працювати (про комп’ютер), не реагувати на 

зовнішні дії (натискання «гарячих» клавіш) [3, с. 131] // заг., мол. 1. Залишатися 

де-небудь упродовж певного часу. ... бо часто він любив позависати на 

студії ... [328, с. 144]; … щоби ти тут зависала з нами … [328, с. 203]; Так чи 

інакше, туроператори надовго зависли в поліційному відділку ... [315, с. 87]; 

... саме тому зараз він вагається, де зависнути далі [316, с. 237]; … інколи 

зависає в нас на тиждень-другий … [323, с. 39]; … хулі мені тут зависати? 

[311, с. 220]; Відтак сама Надя кудись на два тижні звалила, а подружжя 

нагло зависло в неї … [329, с. 91]; … я завис на кілька годин, чекаючи 

наступного потяга … [321, с. 166]; Спробуємо зависнути тут [321, с. 310]; 

СПП мол. 2. Довго думати, перебувати у стані ступору. Він хитнувся в мій бік і 

завис, мабуть, вирішуючи, потиснути мені руку чи ні [322, с. 425]; комп., заг. 

3. Зламатися, зупинитися. Так у мене цей ксилофон і завис [328, с. 127].  
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536. Заводитись заг. 1. Розважатись, веселитись. 2. Хвилюватись про щось. 

3. Дратуватись, впадати в істерику [3, с. 131] // заг. 1. Дратуватись, впадати в 

істерику. … не заводься. Просто я ось думаю: чому тоді, влітку, вони з’їхали? 

[322, с. 349]; … вони заводяться, але ми їх розтягуємо, вірніше ми витягуємо 

Чапая на вулицю, а там він і сам попускається … [323, с. 90]; Завжди ніби 

шукав, з ким завестись [322, с. 46]; СПП мол. 2. Активно розповідати. Ти ж сам 

про цю пюрешку завівся … [330, с. 279]; 3. Ерегувати. Тебе, Германе, заводять 

жінки-лікарі? [322, с. 151]. 

537. Завтикати див. втикати. … та й то вмудрялася десь завтикати, 

заблукати й дертися з переляку через чагарі, поки ніч не зовсім впала – це явно 

завдання стрьомнувате [330, с. 34]; Я прийшла, завтикала, і ось уже п’ятий 

раз чайник закипає [328, с. 221]; І ви собі завтикуєте, і нікуди особливо не 

пнетеся [328, с. 250]. 

538. Зав’язати крим. 1. Назавжди покінчити зі злочинним життям. мол. 

2. Припинити робити щось, займатися чимось. мол., жрм. 3. Припинити осудну 

діяльність (вживання алкоголю,  наркотиків і под.) [8, с. 141] // мол. Припинити 

робити щось. Правда, треба зав’язувати з молодіжними серіалами ... [333, 

с. 45]. 

539. Загальмовано СПП мол. Повільно. Редьці думалось поки що загальмовано 

[330, с. 349]. 

540. Заганятися див. гнати 3. Щось я заганяюсь [327, с. 132]. 

541. Загашник заг. Схованка [3, с. 132] // заг. Схованка. Його кабінет нагадував 

антикварний салон, чи то загашники аукціону Сотбіс [312, с. 76]. 

542. Загнутися заг. Доходити до повного фізичного виснаження, помирати [3, 

с. 132] // заг. 1. Померти. Редька таки вирішила, що ліпше вже загнутись, 

беркицьнувшись із красивого водоспаду … [330, с. 164]; СПП мол. 2. Дійти кінця, 

завершитися. ... їхній суспільний рейтинг, і без того невисокий, вкінець 

загнеться [320, с. 7]. 
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543. Загорнутий СПП мол. Заморочений, неадекватний, незрозумілий, 

незвичний. Пан Ярослав, якого Банзай звав просто Славком, був також дуже 

загорнутим чуваком [317, с. 14].  

544. Загорнуто СПП мол. Заморочено, зашифровано. Друзі розмовляли про щось 

особисте, загорнуто шифруючись [317, с. 179]. 

545. Загребти нарк. 1. Діяти на психіку (про наркотичну речовину). заг. 

2. Отримувати, заробляти. 3. Забирати до відділка міліції [3, с. 133] // СПП мол. 

Забрати щось. Марла зітхнула й загребла з ванної два величезних білих 

рушники … [329, с. 255]; заг. 2. Отримувати, заробляти. ... гроші течуть рікою, 

тільки встигай загрібати [312, с. 351]. 

546. Загриміти крим. 1. Бути заарештованим. 2. Бути засудженим, отримати 

строк покарання [8, с. 142] // СПП мол. Потрапити на військову службу. 

Потусивши на районі рік чи півтора загримів до збройних сил [322, с. 37]; 

Кажуть, ніби невдовзі загримить на два роки в дисбат, бо пару місяців тому 

чухнув з полігону, лишивши молодого бдіти над казанами з кашею ... [334, с. 9]. 

547. Загрузнути перен., розм. Затримуватися, залишатися довго де-небудь [1, 

с. 387] // перен., розм.. Залишатися на одному місці без діла. … загрузнувши в 

гуртязі і поступово наливаючись посизінням від бухла [311, с. 91-92]. 

548. Задавити перен. Припиняти, переривати розвиток, вияв чого-небудь; 

пригнічувати, паралізовувати [1, с. 387] // СПП мол. 1. Перемогти. Проти нас 

виставили справді серйозну команду. Вони нас просто задавили [320, с. 91]; 

перен. 2. Припиняти, переривати розвиток, вияв чого-небудь; пригнічувати, 

паралізовувати. ... ці фашисти задавлять його форматом, витрахають за 

кожен вкладений ними цент ... [320, с. 190]. 

549. Задвинути див. мочити 1. От йому хтось обрізом і задвинув [322, с. 274]. 

550. Задовбаний див. задрочений. За тиждень до кінця навчання Сашко, 

задовбаний зумотнінням своєї неспокійної товарки-лихоманки … [316, с. 22].  

551. Задовбати мол., несхв. Набриднути комусь, утомити когось [8, с. 143]; заг. 

1. Набридати. 2. Мучити, не давати спокою [3, с. 133] // мол., заг. Набридати. 

… і справді буде задовбувати всіх … [328, с. 231]. 
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552. Задок див. жопа 1. Євка не звалилась на підлогу, людські задки залишились 

там, де й були, – світ косив під константу, вдаючи, що нічого не змінилось 

[329, с. 29]. 

553. Задофіга див. дофіга. … такий відстій, як всюди, а коштує задофіга – як 

антикваріат … [329, с. 231]. 

554. Задрати жрм., мол. Набриднути, утомити когось [8, с. 143]; вульг., заг. 

Набриднути, остогиднути [3, с. 134] // розм., мол., заг. Набриднути.  Задрали, 

бляді, – ну дуже вже хотіла сказати вона у двох словах, коротко і зрозуміло, 

без прикрас, якби не. – Задрали. Закумарили, – підсумувала вона [317, с. 80]; 

… Павло Антонович устиг прийняти на грудь не менше трьохсот грамів. І 

тому його все це чергування, щиро кажучи, задрало [311, с. 220]; Ну або просто 

його всі задрали … [330, с. 311]; Ходить тут до мене і ходить кожну перерву. 

Задрала! [328, с. 122]; Боже, як же вони мене задрали ... [333, с. 74]. 

555. Задрипаний заг. Зачуханий, поганий [3, с. 133]; фам. 1. Який задрипався, 

забруднив чим-небудь одяг, взуття і т. ін. перен. 2. Нічого не вартий; нікчемний 

[1, с. 390] // заг. Поганий. Негативна характеристика.  Але тут він явно усцявся, 

наче задрипаний початківець. Хоч я не про те. Нашому шоферюзі довелося 

нестерпно довго сигналити і з усіх сил обдавати ту шлоїбень вихлопними 

газами … [311, с. 369]; … а друга працювала в якійсь задрипаній школі міста 

Надвірна задрипаною вчителькою задрипаної англійської [329, с. 94]; ... а не 

якісь там задрипані авангардисти [328, с. 298]. 

556. Задристаний див. засраний. На ранок після того святкування всі полкові 

сральники виявилися по вінця задристаними [311, с. 175]. 

557. Задротський див. задрочений 3. … Ніно проявив свою задротську природу 

по повній [328, с. 37]. 

558. Задрочений вульг., заг. 1. Замучений, пасивний. 2. Заяложений, 

тривіальний. 3. Зациклений [3, с. 134] // СПП мол. Поганий, відразливий, 

старий, втомлений, нікому не потрібний. … але нічого не знайшов, окрім кількох 

задрочених піхотинців [321, с. 120]; … люди не такими задроченими … [328, 

с. 115]; … ти молотиш цього салабона задроченого ... [334, с. 50]. 
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559. Задрочити мол., жрм. Дуже набриднути комусь, утомити когось [8, с. 143] 

// мол., розм. Дуже набриднути комусь, утомити когось. … коли низькі частоти 

задрочать барабанні перетинки [329, с. 33]; … але смішно було позадрачувати 

Алігарха. Кльово, коли люди вірять в те, у що ти хочеш, аби вони повірили. В 

даному випадку – в кончєну тьолку-ідіотку … [328, с. 250]; Поговори з тим 

Юрою, бо він вже надрочив [317, с. 135].   

560. Задрочуватися (задрочитися) вульг., заг. Втратити сили, натхнення [3, 

с. 134]; // СПП мол. Заморочуватися. … вони не стали особливо задрочуватись і 

там … [323, с. 91].   

561. Задубнути 1. Втратити гнучкість, рухливість (від холоду, страху, 

напруження і т. ін.) 2. Заціпеніти, завмерти в якомусь одному положенні [1, 

с. 390] // СПП мол. Змерзнути. Тільки потилиця задубла … [330, с. 275]. 

562. Задуплений див. задрочений. Петя був задупленим крабоподібним 

довгов’язом, похуїстом і хамом у п’ятому коліні … [316, с.  22]. 

563. Заєбісь вульг., заг. Вражаюче [3, с. 135] // лайл. Гарно, вражаюче. … пісні 

народні виспівували – чим не заєбісь? [330, с. 147]. 

564. Зажигати заг. 1. Загравати. 2. Влаштовувати вечірку, розважати [3, с. 134] 

// заг. Розважатися. Коли мені хотілося піти позажигати … [328, с. 73]. 

565. Зажиратись заг. Стати пихатим, зарозумілим [3, с. 134] // заг. Зазнаватися. 

… тряхнемо сьогодні жирних капіталістичних свиней, щоби не особливо 

зажирались, експлуатуючи ... [323, с. 115]; Головне, як то кажуть, знати своє 

місце. Не зажиратися [317, с. 136].   

566. Заїбати вульг., заг. Страшенно набридати, дуже дратувати  [3, с. 135] // 

лайл. Дуже набриднути. Заїбали, – говорить Карбюратор. – Вони коли 

з’являються, постійно починаються проблеми [323, с. 219]; … чекайте, 

відказую, заїбала, давайте спробуємо подивитись на це дещо з іншого боку … 

[321, с. 77]. 

567. Заїбатися обсц., згруб.-просторозм. Дуже втомитися, виснажитися від 

якої-небудь проблеми, справи або спілкування з кимось; замучитися [6, с. 181] // 

лайл.  Втомитися. Думаю, заїбався від усього, ось і поїхав [322, с. 46]. 
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568. Заїбісь див. заєбісь. Мені теж не заїбісь із цим децлом кисню … [329, 

с. 261]. 

569. Зайоб вульг., заг. Те, що дратує, набридає [3, с. 135] // лайл. Те, що дратує, 

набридає. …це стало моїм черговим зайобом – писання їхніх портретів… 

[Андрухович 2007: 260]. 

570. Зайобаний обсц., вульг.-просторозм. Втомлений, виснажений ким, чим-

небудь [6, с. 182] // лайл. Втомлений. … і без того зайобані пролетарські 

маси … [323, с. 115].  

571. Зайобувати див. заїбати. ... пропаганда не зайобувала ... [320, с. 61]. 

572. Закидатися нарк., заг. Вживати наркотичні речовини [3, с. 135] // нарк., заг. 

Вживати наркотики. Проте Гнат Юрович кожного разу з’їжджав із теми, 

роблячи вигляд, що не розчув чи недорозумів сказаного, пив свій піратський ром, 

боляче щипав Наташу і закидався якимись колесами … [322, с. 168]; Розбудив 

Олега, сходили з ним на крапку, прикупили фіміаму, закинулися трамадолом, 

шоби в горлі не дерло і воскурили собі. Сидимо, дивимося, шо ми там 

наапґрейдили про той екскаватор ... [316, с. 271]. 

573. Закидон заг. Звинувачення, образа [3, с. 135] // СПП мол. Звички, 

особливості. … старий мудило, всі місцеві закидони … [322, с. 393]. 

574.  Закидувати перен. Засилати, завозити у певне місце [1, с. 394] // СПП мол. 

Підвозити. … допомогти зібратись, а потому закинути на вокзал і посадити 

на потяг [321, с. 68].  

575. Закипати перен. Дуже збуджуватися, роздратовуватися [1, с. 395] // перен. 

Дуже збуджуватися, роздратовуватися. А 15 штук пузатих мужиків там шо – 

їбуться?! Вони ж жонаті! – я закипаю  [328, с. 254]. 

576. Закопати див. мочити 1. … якщо ми вас ще раз тут побачимо – ми вас 

закопаємо … [323, с. 51]. 

577. Закумарений див. закумарити. По двадцяти хвилинах такого 

ненав’язливого відеоряду один  закумарений чувак, не витягуючи рук з кишень, 

копає бляшанку з-під «Коки» сильніше, і та відлітає убік [316, с. 101]. 
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578. Закумарити нарк, крим. 1. Ужити наркотик. мол. 2. Набриднути [8, с. 145] 

// мол. Набриднути. ... Закумарили, –  підсумувала вона [317, с. 80].   

579. Закусь мол., крим., жрм. Закуска до спиртного [8, с. 145] // мол., крим., 

розм. Закуска до спиртного. За пів години спирт без закусі прикінчили ... [314, 

с. 169]; Будеш закусь нести. / І попхалися. Німець на порозі зупинився [314, 

с. 50]; – Оце класна закусь! [325, с. 94]. 

580. Заламатися СПП мол. Не захотіти щось робити. … мій друг Вася 

Комуніст, хороший хлопець, рідкісної душі похуїст, у якийсь момент заламався 

жити на водці з чаєм … [323, с. 45]. 

581. Залетіти СПП мол. Бути викритим. Час до часу ми справді залітали. 

Тобто хтось із перевірки виявлявся хитрішим за нас і накривав нас на гарячому 

[311, с. 194]. 

582. Заливати заг. Прибріхувати [3, с. 136] // заг. Говорити неправду. Раз ти 

зайнятий, буду грати з нею. Тільки не треба заливати [312, с. 270]. 

583. Заливатись Голосно, без упину, захлинаючись, плакати чи сміятися [1, 

с. 401] //  СПП мол. Багато пити спиртного. … заливатись алкоголем і спати з 

веселими безвідмовними китаянками … [321, с. 230].  

584. Залипнути заг. 1. Затримуватися деінде. 2. Уповільнено сприймати 

інформацію. 3. Засинати. 4. Відпочивати розслаблятись [3, с. 136] // заг. Довго 

перебувати деінде, затримуватися. … а сам залипнеш коло тєліка … [328, с. 74]. 

585. Залошити  СПП мол. Принизити. ... варто було раз забути зняти труси 

під порошком, як тебе вже залошили на все життя! [327, с. 69].  

586. Залупа див. дупа 2. …якби вся та весела делегаційка не полізла по цих її 

словах у відверту залупу, а й справді чемно для неї поспівала і – why not? – 

можливо, станцювала, то вона б, можливо, мене й відпустила без того, курва, 

штемпеля [311, с. 355]. 

587. Залупитися (залупатися) заг. Набридати, намагатися роздратувати когось 

[3, с. 137] // СПП мол. 1. Бути невблаганним, не йти на компроміси. … що коли 

тут і тепер не залупитися, мені ставатиме все гірше і гірше [311, с. 182]; 

… що діло серйозне, залупився, карочє, і попав під каток: царіца видала тєлєгу 
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розстріляти нафік автомат разом із чуваком, який її розвів [325, с. 149]; заг. 

2. Задиратися, намагатись роздратувати когось. … не залупайся, ви справді 

запізнились [322, с. 125]; І після того, як він зламав носа Грузинові, ніхто більше 

й не залупився [334, с. 28]. 

588. Зальотний заг. 1. Приїжджий, немісцевий. 2. Про дівчину, яка вийшла 

заміж через вагітність [3, с. 137] // заг. Випадковий, немісцевий. … раптом і 

зальотне щось із жилкою підприємця – молотками їх відбили і попродали 

роззявленим туристам де-небудь [330, с. 305]; Я там не просто якась 

зальотна героїня … [328, с. 108]. 

589. Замазати заг. Закрити якусь справу, тему для розмови [3, с. 137] // заг. 

Закрити якусь справу. Ба навіть при цьому не обходилося без втрат – аби 

замазати скандал доводилось платити ... [312, с. 157]. 

590. Замаланюватись мол. Намагатися познайомитися з кимось з метою 

зав’язування близьких стосунків [8, с. 147] // СПП мол. Залицятися. До мене 

замаланювався. А коли мав їхати додому, подарував його мені. Казав, що буде 

завжди любити [317, с. 83].  

591. Замануха журн. Приваблива іформація, яка може привернути увагу читача 

/ глядача / слухача [8, с. 147] // журн. Приваблива іформація, яка може 

привернути увагу. Така замануха для іноземців … [329, с. 242]. 

592. Замахати мол., несхв. Набриднути комусь, вимучити когось [8, с. 147] //  

мол., несхв. Набриднути. Замахав. Нам же, придурок, кооперувати треба … 

[329, с. 100]. 

593. Замахатися мол., несхв. Утомитись від чогось або когось [8, с. 147] // мол., 

несхв. Утомитись від чогось або когось. Замахавшись іти тим самим хребтом, 

ми нарешті зрозуміємо, що озеро десь отутечки [319, с. 55]. 

594. Замацати див. лапати. Сєрий тримав за ноги, але він, певне, думав, шо 

Фєдя – хоче мене тільки замацати ... [319, с. 87].  

595. Замашка розм. Звичка, нахил до чого-небудь [1, с. 404] // розм. Звички. 

Примхи. Освіжіться, тітко, я вам не пап’є-маше для ваших сракощипальних 

проектів з імперськими замашками [330, с. 389]. 
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596. Заметати крим. 1. Забрати речі. крим. 2. Арештувати, затримати когось [8, 

с. 147]; заг. Забрати [3, с. 138] // крим. Арештувати. Ви що, – кажу я, 

прокинувшись, – йобнулись? Заметуть відразу [323, с. 111]. 

597. Замолажувати заг. 1. Загравати до когось. 2. Справляти на когось 

враження [3, с. 138] // заг. Залицятися. Замолодивши ще на пару відсотків … 

[328, с. 187]. 

598. Заморочуватися Через турботи, клопіт втрачати здатність правильно, 

розумно діяти, думати, сприймати що-небудь [1, с. 407] // СПП мол. 

Замислюватися над чимось. Я сам до таких речей раніше нормально ставився, 

але останнім часом теж починаю заморочуватись ... [323, с. 38]. 

599. Замутити мол. 1. Зробити щось цікаве, екстраординарне. 

2. Познайомитися з дівчиною [8, с. 148] // мол. Зробити щось цікаве.  ... ви б не 

відмовились замутити зі мною одно пантомімку? [316, с. 276]. 

600. Зам’ятися заг. Припинити [3, с. 138] // СПП мол. Зупинитися, збитися з 

толку. Владік якось зам’явся [322, с. 428]. 

601. Заначка крим., мол. 1. Приховані від когось гроші чи дорогоцінності. мол. 

2. Щось приховане про запас [8, с. 149]; заг. Запас, схованка [3, с. 138] // крим., 

мол., заг. Запас, схованка. ... з заначкою гашу в задній кишені ... [320, с. 215]. 

602. Заниканий СПП мол. Схований. … сам Вася дістає звідкись заниканий 

бінокль … [323, с. 46]; … вказівки до якогось заниканого ним скарбу? [330, 

с. 59]. 

603. Заникати крим., мол.  Заховати щось у потаємне місце [8, с. 149] // крим., 

мол. Приховати. ... але не такий уже, паспорт мені принаймні віддав, хоча 

шнурівки й заникав [323, с. 68]. 

604. Заносити 1. Довго носячи, робити брудним, несвіжим одяг. розм. 2. Носячи 

на руках, заколисувати дитину [1, с. 409] // СПП мол. Про несподіваний прихід 

кудись когось або свій. … і ми справді з бодуна, це не гра, але у той же час гра, 

читайте вірші і не триндіть, курва, читайте вірші, а ви слухайте, ви, манекени 

у глядацькому залі, якого хріна вас занесло сюди в таку рань [311, с. 324]; … до 

яких тебе заносить щоразу … [321, с. 295]. 
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605. Занюханий заг. Поганий, неакуратний, огидний [3, с. 139] // заг. Брудний, 

поганий. Негативна характеристика чогось, когось. … катаєшся ти занюханою 

електричкою [323, с. 49]; … у скількох занюханих клубах вони виступали … 

[321, с. 44]; ... збоку знаходився занюханий секенд-генд [320, с. 154]; ... ще й 

третього занюханого дідка ... [328, с. 144]. 

606. Западати мол. Дуже цікавитися, захоплюватися чимось, кимось [8, с. 149]; 

заг. Бути падким на щось або на когось [3, с. 139] //  мол., заг. Уподобати когось, 

закохатися. … запав тоді на мою подругу … [328, с. 91]. 

607. Западлізмом мол. Навмисні неприємності, незручності [8, с. 149] // мол. 

Навмисні неприємності, незручності. … оскільки встиг помітити, що будь-які 

вияви уваги з боку змонтованої навколо мене реальності обов’язково 

закінчуються наперед прогнозованими гадостями чи просто дрібним 

житейським западлізмом. Реальність прикольна сама по собі, проте цілковито 

лажова при підрахунку післяматчевої статистики … [323, с. 5]. 

608. Западло мол. 1. Погано, не варто; не приємно, не подобається. 2. Підлість, 

поганий вчинок. 3. Неприємність [8, с. 149]; заг. 1. Пастка, підставна, неприємна 

ситуація. 2. Ненадійна, непотрібна річ. 3. Підла людина. 4. Ліньки, без бажання 

[3, с. 139] // мол., заг. Ліньки; не подобається. Собака ідейно не працює, вважає 

западло, говорить «мані западло працювати на них … [323, с. 39]; … бо в 

принципі говорити з нами йому западло … [322, с. 353]. 

609. Западляна див. западло. Тут годилося б чекати від лісових бобрів якої-

небудь западляни, підступу ... [321, с. 103]. 

610. Запаковуватися розм. Поміщатися де-небудь, ховаючись [1, с. 410] //  СПП 

мол. Сідати у транспорт. … автобус усе-таки подано, ми запаковуємся … [311, 

с. 353]. 

611. Запара заг. 1. Напружена ситуація. 2. Втома, виснаження [3, с. 139] // СПП 

мол. 1. Проблеми. … якось так трапилось, що в кожного своя запара, свої 

проблеми … [323, с. 73]; заг. 2. Неприємність, складна ситуація.  … запара, як 

справи Боб, винести з-під тебе посудину? що йому принести? апельсинів? на 
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хуя йому апельсини, якщо в нього біла гарячка? може він взагалі в койку 

сситься … [321, с. 132]. 

612. Запонтований див. понтовий. … жодних ненависних запонтованих пик 

псевдо-шоу-бізнесу … [329, с. 95]. 

613. Заправитися СПП мол. Напитися спиртного. Він, здається, уже встиг десь 

добре заправитися, бо напади філософії не були характерні для його звичної 

поведінки [312, с. 38]. 

614. Заправляти розм. Керувати ким-, чим-небудь [1, с. 415] // розм. Керувати, 

бути головним. … чи хто тут у них заправляє медіа-простором [330, с. 84]. 

615. Запресований див. пресувати. … ці діти, вони просто запресовані 

ідеологією і пропагандою … [321, с. 84]. 

616. Запхати розм. 1. Пхаючи, засовувати що-небудь, заштовхувати кого-

небудь кудись. перен. 2. Поміщати, переважно насильно, кого-небудь кудись [1, 

с. 413] // СПП мол. 1. Влаштувати кудись. … вирішити всі твої проблеми – це 

запхати тебе в яку-небудь контору або дати тобі в кредит який-небудь на фіг 

тобі не потрібний будинок із великою клумбою, за який ти будеш півжиття 

повертати кредити, щоби в голову не лізла різна хуйня … [321, с. 63]; розм. 

2. Неохайно, швидко щось кудись покласти. Перш ніж згадати, куди вона 

запхала телефонну книжку … [329, с. 87]. 

617. Запхатися розм.  Втискуватися куди-небудь, залазити у тісне, вузьке місце 

[1, с. 413] // СПП мол. Прийти, зайти (без запрошення). ... навіть він не зможе 

нам заборонити запхатися в цей ліс ... [320, с. 50]; … перш ніж запхатися до 

транспорту в Ґоа [330, с. 357]. 

618. Зариганий див. занюханий. ... і ті кілька зариганих зупинок ... [320, с. 13]; 

Студентську їдальню із зариганим сортиром і охоронцям при вході ... [320, 

с. 35]. 

619. Заряджений див. бухий. ... бо на хріна тобі валовий продукт, якщо ти вже 

зранку заряджений і точно знаєш, що на вечір у тебе теж щось є ... [323, 

с. 165]. 
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620. Зарядити заг. 1. Вдарити. 2. Спожити. 3. Ввести наркотичну речовину [3, 

с. 140] // СПП мол. Говорити, не слухаючи оточуючих. … я сиджу і втираю їй 

якусь туфту, зарядив своє «все буде добре» - все буде добре, недоумок … [321, 

с. 130]. 

621. Засвітити крим. Виявити, видати себе [8, с. 151] // крим. … ефект 

несподіванки, шок: омон тоді засвітили вперше … [311, с. 292]. 

622. Засирати  див. насрати 2. … американці просто засирають мізки всьому 

світові своїми ноу-хау … [321, с. 4]. 

623. Засікати (засікти) мол., жрм. Помітити, виявити когось, щось [8, с. 151] // 

розм., мол. Помітити, побачити. … я щоразу встигаю лише засікти, що в 

кожній з них – своя правда і сила і воля … [311, с. 267]; … щоби він тебе не 

засік, бо хєра … [328, с. 74]. 

624. Заскоки заг. Примхи [3, с. 141] // заг.  Особливості,примхи. Місто в нас 

невеличке, але не без заскоків [317, с. 137].   

625. Засраний заг. Брудний [3, с. 141] // заг. Брудний.  … останню годину ми 

сиділи з моїм приятелем Джоном Вінстоном Ленноном на його засраній кухні 

та чекали … [321, с. 45]. 

626. Засрана ситуація СПП мол. Погана, неприємна ситуація. … це тотальне 

безправ’я, цілком засрана ситуація [311, с. 178]. 

627. Засранець вульг.-просторозм. 1. Неохайна, нечистоплотна людина; 

нечепура. 2. Ненадійна, підлувата людина [6, с. 187] // вульг.-просторозм. 

Погана людина, підла. Продали авіацію, засланці … [322, с. 143]. 

628. Засраність див. засраний. … і попри всю його зовнішню засраність … [322, 

с. 347]. 

629. Застрягти перен. Затримуватися десь або на чому-небудь довше ніж 

звичайно, ніж треба [1, с. 425] // перен. Затримуватися десь або на чому-небудь 

довше ніж звичайно, ніж треба.  Хоча ось застрягли. Тиждень тут киснемо 

[322, с. 313]. 

630. Застукати див. засікати. Ми реальні молдавські робочі – каже Ведмідь, 

застукавши мене за виробництвом чаю … [328, с. 182]. 
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631. Затарений див. бухий. ... і хоча затарений Кузя вже не в стані був 

перетворити йорш на вино ... [334, с. 185]. 

632. Затаритися мол. Купити щось (частіше спиртне) у достатній кількості [8, 

с. 152]; заг. 1. Купити достатньо алкогольних напоїв. 2. Випити достатню 

кількість алкогольних напоїв [3, с. 142] // заг., мол. Купити щось (частіше 

спиртне) у достатній кількості. Коротше, затарився я там на триста баксів 

цим гамном, а потім ще таксист мене пробивав, скільки я грошей потратив. 

Типу, зняти собі процент за мій успішний шопінг [328, с. 275]; Зійшовши з гір до 

міста, вони знову затарилися в магазині пивом [316, с. 107]. 

633. Затесатися розм. Пробираючись між ким-, чим-небудь, серед кого-, чого-

небудь проникати кудись. перен. Випадково чи несподівано, без належних 

підстав проникнути в яке-небудь середовище, товариство [1, с. 428] // перен. 

Випадково чи несподівано, без належних підстав проникнути в яке-небудь 

середовище, товариство. Що ж до треього сюжету (бо завжди мусять бути 

три варіанти), то вважаймо, що оце і є третій варіант: не дочекавшись ані 

Аліції, ані Фредді (до речі, як він затесався сюди з таким педерастичним 

ім’ям?) [325, с. 58]. 

634. Затикатися (заткнутися) заг. Замовкнути [3, с. 142] // заг. Замовкнути. 

… так, щоби я врешті пройшовся і заткнувся і вже нікого не діставав … [323, 

с. 108]; … клерк нарешті заткнувся і зітхнув [330, с. 360]; … ледь не викрикнула 

я, але вчасно заткнулась [328, с. 49]. 

635. Заткатися див. затикатися. Заткайся … – якось невпевнено сказала вона 

[329, с. 12]. 

636. Заткнути рило див. затикатися. – Заткни рило, – процідив я крізь 

стиснуті зуби [319, с. 165-166]. 

637. Заточитися розм. 1. З’їжджати, сповзати вбік. перен. 2. Заходити в глиб 

чого-небудь; уклинюватися [1, с. 429] // СПП мол. Вдаритися. Боб встиг 

гоцнути шахтаря ногою, але швидко заточився і почав падати … [321, с. 127]. 

638. Затяганий заг. 1. Виношений, використаний, старий (про річ, предмет). 

2. Про людину легкої поведінки [3, с. 142];  розм., перен. 1. Зморити, 
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перевтомити когось, примусивши довго ходити куди-небудь або десь. 

Перевтомити кого-небудь частими відвідинами. 2. Довго носячи, забруднити; 

заносити (одяг, взуття і т. ін.) [1, с. 431] // розм., заг. 1. Заношений, старий. ... й 

білі затягані олімпійки на них я міг пам’ятати ... [320, с. 33]; СПП мол. 2. Не 

модний. ... з затяганим хайєром ... [320, с. 172]. 

639. Захіпаблудити СПП мол. Погроза фізичною розправою. Вони оперували 

такими прогресивними поняттями, як «он мєня напрягає», «ми вас всєх 

захіпаблудім», «будете нам всім башлять бабкі» і таке інше [317, с. 58].  

640. Зафанатіти СПП мол. Стати фанатом. А домогосподарки всі то й узагалі 

зафанатіють … І дітлахи пропруться [329, с. 132]. 

641. Зафігачити (зафігарити) мол. Інтенсивно виконати якусь дію, зробити 

щось [8, с. 152] // мол. Інтенсивно виконати якусь дію, зробити щось. 

… розвернувся і з усієї сили зафігачив по шкіряній кулі. М’яч запулив у небо … 

[322, с. 81]; … й коротким ударом зафігачив Сєві просто в живіт [322, с. 272]; 

Напишемо книжку разом, а підпишеш ти її своїм іменем. Не забувай, у тебе ще 

тиждень, не варто зафігачувати її за три дні [333, с. 130]. 

642. Зафуркати перен. Почати літати з шумом [1, с. 432] // СПП мол. Швидко 

уходити. … шоб ти тільки-но ногами зафуркав до свого Львова. Місто в нас 

невеличке, але не без заскоків [317, с. 137].   

643. Зафутболити розм. 1. Підбити, підкинути ногою що-небудь (перев. м’яч). 

2. Вдарити ногою у що-небудь [1, с. 432] // розм. Буцати м’яча. … пацани 

тишком підійшли, і Фєдя зафутболив ним у мою голову [319, с. 21].  

644. Захєрити див. похєрити. Я про її власну особистість, яку вона захєрила за 

шторку … [329, с. 291]. 

645. Зацідити вульг. З силою ударяти кого-небудь [1, с. 435] // вульг. Вдарити. 

… повертає його до себе і влучно заціджує йому просто в його сержантське 

їбало так, що картуз валиться на землю … [323, с. 208];  ... чи зацідити тобі в 

табло, чи міцно тебе обійняти, чи спиздити гаманець – важко сказати [315, 

с. 177]. 
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646. Зацінити СПП мол. Оцінити. Подивитися. … зацінивши їхні грубо в’язані 

«натовські» светри … [330, с. 359];  … щоби з більшим обзором зацінити … 

[328, с. 99]; Особливо класна стеля. Заціни. / Я задер голову й витріщився на 

облупдену штукатурку. Можна було, звичайно, сказати, що в мене на хаті 

тріщини крутіші, але змовчав [316, с. 212]. 

647. Зачепитися нарк., мол. Опинитя у стані наркотичного або алкогольного 

сп’яніння [8, с. 153]; перен. Захоплюючи що-небудь, укріплятися (на якійсь 

місцевості, об’єкті). перен. Зупинятися, затримуватися, зосереджуватися на 

чому-небудь. перен., розм. Затримуватися де-небудь, бути довше, ніж треба. 

Залишатися десь на проживання. Улаштовуватися на роботу [1, с. 436] // розм., 

перен. 1. Залишитися у певному місці. Улаштовуватися на роботу. Ми 

спазматично шукали роботу, щоб зачепитися [311, с. 135]; СПП мол. 

2. Зосередитися. … порожні бари й холодні жіночі погляди, за які намагаєшся 

зачепитись [321, с. 296]; 3. Про стан ейфорії після вживання наркотиків. 

… вона, і її обличчям промайнула вперта тінь, за якою несподівано проступило 

лагідне умиротворення. – Зачепило. Хороша трава, морячок [315, с. 8].  

648. Зачіпати 1. Ненароком або навмисне ударяти, бити кого-небудь, завдавати 

шкоди. Торкаючись чого-небудь виводити зі стану спокою. перен. 

2. Втручаючись у чиє-небудь життя, завдавати неприємності, кривдити [1, 

с. 436] // Втручаючись у чиє-небудь життя, завдавати неприємності, кривдити. 

… із якимось далекобійником, котрий гнав до Польщі, постійно зачіпав Кочу … 

[322, с. 86]. 

649. Зачморити див. постібатися. Бо мене зачморить податкова, я піду 

протестувати, поб’ю на майдані плитку і мені впиляють п’ятнадцять років … 

[330, с. 289]; ... вкінець зачморили нашого однокласника ... [320, с. 106] 

650. Зашибісь заг. Вражаюче [3, с. 143] // СПП мол. Вражаюче, прекрасно або 

жахливо, погано (залежно від контексту). Нда. Зашибісь. – Редька збиралась 

плюнути вниз … [330, с. 210]; О, зашибісь у мене резюме: єврейська відьма-

буддистка з таким способом життя ... [327, с. 26]. 
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651. Зашуганий мол. Наляканий, закомплексований [8, с. 153]; заг. 

1. Затурканий, отупілий. 2. Заляканий [3, с. 143] // мол., заг. Наляканий, 

закомплексований. … тут є інші, зашугані й мішкуваті [311, с. 177]; … всю ту 

зашугану команду змінювати … [311, с. 202]; Вона якась зашугана, сирота … 

[328, с. 10]; Одного з молодих вони заздалегідь поставили при дверях на шухері, і 

той, як усі молоді, зашуганий та розгублений ... [334, с. 18]. 

652. За якимось хріном див. хрін. 

653. Збивати жрм. Добувати, випрошувати у когось щось [8, с. 154] // СПП мол. 

1. Вимагати, застосовуючи фізичну силу. Ось ви їх запрошуєте, а з них бабки 

треба збивати, хай платять уроди ... [320, с. 202]; 2. Зменшити (про ціну на 

щось). Постійно хтось то кинути хоче, то ціну збити, то взагалі – увіпреться, 

хуй переконаєш [322, с. 300]. 

654. Збухатися мол. Спитися, стати алкоголіком, п’яницею [8, с. 154] // мол. 

Спитися. … навіть мама, яка і собі збухалась і з головою товаришує не більше 

за свого сина [321, с. 112]. 

655. Звалити мол., крим. Піти, поїхати звідкись [8, с. 154] // мол., крим. Піти, 

поїхати звідкись. … і попросили куди-небудь звалити [321, с. 25]; Скоро знову 

звалив на рік кудась … [330, с. 274]; Відтак сама Надя кудись на два тижні 

звалила, а подружжя нагло зависло в неї … [329, с. 91]; А потім вони таки 

звалили [329, с. 94]; ... звалити на сонячні острови посеред океану ... [320, 

с. 120]; А що не звалиш звідси? [322, с. 298]; … розрахувався з боргами і з 

чистою совістю звалив би куди-небудь у Берлін торгувати піцою [321, с. 252]. 

656. Звєзда заг. 1. Самовпевнена, самозакохана дівчина. 2. Негарна, вульгарна 

дівчина [3, с. 144] // СПП мол. Людина, яка зазнається (насмішка). … це дивно, 

що ви мене не хочете, я ж звєзда [328, с. 259]; Света звезда миньета [319, 

с. 33].   

657. Звихнутий перен. Який звихнувся, збочив у житті, поведінці і т. ін. [1, 

с. 446] // перен. Який звихнувся, збочив у житті, поведінці і т. ін. Той козел, 

звихнутий каплан, знову закинув її у своє сновидіння [317, с. 201].   
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658. Звір мол., крим. 1. Молодий, але авторитетний чоловік. 2. Комп’ютерний 

вірус [8, с. 155] // СПП мол. Чоловічий статевий орган. Подрочи мого звіра тощо 

[319, с. 33]. 

659. Звіріти Ставати лютим, жорстоким; скаженіти, шаленіти [1, с. 447] // Дуже 

злитися. Ти хто? Я урод і дух, я синок, салабон і череп. Тим часом лєтьоха звіріє 

і просто всирається з люті, ми починаємо бігти … [311, с. 163]. 

660. Зводити розм. Сприяти зустрічі, знайомству, зближенню і т. ін. кого-

небудь з кимось [1, с. 448] // розм. Знайомити когось. … вирішив звести Терезку 

з деяким обивателем, таким собі Петькою, на прізвисько Кварк [316, с. 22]. 

661.  З гарантією СПП мол. Точно, підтвердження чогось. Катю, щось я не 

вкурив. З одного боку ти кажеш, що секретарка – моя територія. А з іншого – 

тільки спробуй ... / Тому що я тебе приб’ю. / Нелогічно. /Зате з гарантією [312, 

с. 18]. 

662. Здати жрм. Зрадити, видати когось [8, с. 155] // розм. Зрадити, видати 

когось. Стопудово ж він нас здав [330, с. 120]; … вони мене вже не здадуть, 

щоби я й не сумнівався. Не здадуть, хоча я для них випадковий і малознайомий 

хуй … [322, с. 419]. 

663. Здибанка заг. Зустріч [3, с. 144] // заг. Зустріч. Після повернення з 

реанімації у нього була остання здибанка з Соломією [317, с. 36]. 

664. Здиміти діал. 1. Перетворитися вдим, згоріти. перен. 2. Зникнути, щезнути 

безслідно [1, с. 454] // СПП мол. Непомітно піти. Шантажуєте? Я теж можу! 

– приголомшила батьків панянка й на два дні здиміла з дому [314, с. 6]. 

665. Здирати СПП мол. Забагато вимагати (про гроші). … пацик, що ледве влізав 

у свої джинси, здер із них порядні гроші [330, с. 86]. 

666. Здихати мол. Переставати працювати (про комп’ютер, зарядні пристрої, 

електронні прилади тощо) [8, с. 155] // СПП мол. Померти, втомитися дуже 

сильно. Одного разу ми ледь не поздихали від ржачки … [311, с. 345]; … а цей 

зараз упаде і здохне [311, с. 419]; Ой бля. Знову хочеться здохнути [330, с. 144]; 

Не парся, малий, ми ж усе одно здохнемо [329, с. 290]; Урешті-решт стара 

пердуниха представилася: спочила, здохла, відкинула лещата, померла, пішла 
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до Бозі гайтю, врізала дуба, простягла ноги – називайте це, як вам завгодно 

[319, с. 10]. 

667. Здихатись розм. Позбуватися [1, с. 454] // розм. Позбутися когось (чогось) 

набридливого. Інакше вони б не знали, куди здихатися натовпів фінів, що 

напихалися би в Бутан за шаровим бухлом … [329, с. 238] 

668. Здоровий як бугай СПП мол. Про фізично сильну на вигляд людину. Він же 

здоровий, як бугай! [319, с. 123]. 

669. Здуру розм. Не розібравшись, у чому річ, не розміркувавши добре; з 

дурного розуму [1, с. 456] // розм. Згарячу, не подумавши. … що якось з дуру 

ледь не вийшла заміж … [328, с. 180]. 

670. Зелений крим., розм. Молода, недосвідчена людина [8, с. 156] // розм. 

Молода, недосвідчена людина. Ніяк не вдавалося звабити якусь просту, зелену 

ще медсестру [317, с. 152].   

671. Зирити заг. Дивитись [3, с. 145] // заг. Дивитись. Намагаючись не зирити з 

відкритим ротом на щойно спечений ключ … [330, с. 359]; … щоби позирити в 

люстерко … [329, с. 285]; … Медвідь і похмуро зирить на стояк [328, с. 184]; 

Він пролнизливо зирить за вікно ... [327, с. 110]; … зирили однооко на 

прибульців …  [330, с. 80]. 

672. Зіграло очко СПП мол. Забоятися. ... на третій раз у влади зіграло очко … 

[311, с. 292]. 

673. Зірвати шифер (дах, черепицю) СПП мол. Про потьмарення свідомості. 

Бути несповна розуму. … зірвало дах і вона застосувала омон з вівчарками [311, 

с. 296]; … може цілими днями впиватися розповідями про те, як йому зривало 

черепицю: і на даху крапав, і на Сонце втикав ... [316, с. 33]; При цьому зувидів 

щось таке, від чого йому зірвало шифер із цвяхами й кроквами [316, с. 117]. 

674. Зірватися Рвучко вставати, підніматися або дуже швидко залишати якесь 

місце; схоплюватися [1, с. 479] // Швидко піднятися, піти. … Діма раптом 

зірвався з ліжка [322, с. 430]. 

675. Зіскочити нарк. 1. Перестати вживати наркотики. мол. 2. Перестати 

вживати алкоголь [8, с. 157] // мол. Припинити вживати алкоголь або наркотики. 
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В цьому житті одні наркотики завжди витісняються іншими. Одним словом, я 

сам не розумію, як зіскочив. Але зіскочив [322, с. 417]. 

676. З’їбати обсц., згруб.-просторозм. Швидко і/або непомітно піти [6, с. 191] // 

СПП мол., лайл. 1. Втекти. Спробуємо ненав’язливо з’їбати від нього [330, 

с. 103]; лайл. 2. Швидко і/або непомітно піти. ... чи з’їбешся ти просто сьогодні 

вечірнім автобусом, подалі від чорнних дір у навколишньому повітрі, в якому 

вмістилась уся твоя історія, чи будеш далі нипати їхніми вулицями ... [320, 

с. 42]. 

677. З’їздити (по чомусь) вульг. Ударити [1, с. 461] // вульг. Вдарити. Про 

Малого Володьку, якому я різко з’їздив ребром долоні по шиї, просто в борлак, і 

він перестав дихати, посинів, а в мене відняло коліна, бо я уявив собі, що він 

зараз помре … [311, с. 47]; … з’їздити поміж  брів / цьому Андруховичу 

мудакові, щойно він з’явиться [311, с. 251]. 

678. З’їжджати мол. Змінювати мовний код спілкування [8, с. 157]; заг. 

Припиняти розмову на певну тему [3, с. 145] // мол., заг. Припиняти розмову на 

певну тему. Проте Гнат Юрович кожного разу з’їжджав із теми, роблячи 

вигляд, що не розчув чи недорозумів сказаного … [322, с. 168]. 

679. З’їхати з котушок див. зірвати черепицю. І якщо хтось спитає, із чого то 

я таке вигадала, покажу справку, що з котушок з’їхала … [330, с. 287]; Але я 

відчуваю, що з’жджаю з котушок. Та якщо я взагалі почав усе це, то мені 

просто, просто хана. Ти не уявляєш, який я насправді чіткий, який я 

формальний [315, с. 12]. 

680. Злазити нарк. Припинити наркотичну залежність [3, с. 145] // нарк. 

Припинити наркотичну залежність. … горопаха Дейв благополучно сидить на 

героїні і злазити з нього не збирається ... [323,  с. 165]. 

681. Зламати перен., розм. Перемогти, здолати кого-, що-небудь (у боротьбі, 

битві і т. ін.). Подолати чий-небудь опір, упертість, примусити скоритися. 

Позбавити кого-небудь сили, енергії, волі і т. ін., знесилити фізично або 

морально [1, с. 461] //  перен., розм. Позбавити кого-небудь сили, енергії, волі і 
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т. ін., знесилити фізично або морально. Захворіти. Мене знову зламала якась 

безіменна застуда … [311, с. 275]. 

682. Злити мол. 1. Продати щось. 2. Передати комусь певну інформацію [8, 

с. 158] // мол. Передати комусь певну інформацію. Нарешті тьотя здалася і 

злила інформацію [330, с. 175]; … я через бабки почну зливати своїх друзів? 

[322, с. 429]; Що вона знає? – крутилося в голові. – Хто міг злити? [312, 

с. 228]. 

683. Злітатися СПП мол. Приїздити, збиратися. Щоліта на цей фест 

злітаються готи і готеси ... [334, с. 117]. 

684. Злоїбучий (злоєбучий) обсц., згруб. 1. Який інтенсивно, довго і насильно 

здійснює статевий акт, садистський. Сексуально ненаситний. 2. Злий, 

сварливий. 3. Дуже міцний, гострий або різкий (про смак або запах чогось) [8, 

с. 192] // СПП мол., лайл. 1. Набридливий. … і домовитись, аби він підписав 

заднім числом копію цього злоїбучого протоколу [322, с. 163]; лайл. 2. Який 

дуже довго здійснює статевий акт. Але ця реально злоїбуча була [328, с. 271]. 

685. Змахувати 1. Махати чим-небудь, спрямовуючи рух угору. 2. Скидати, 

відкидати що-небудь змахом (змахами) руки. Махаючи чим-небудь, зганяти, 

відганяти кого-небудь. перен. Відкидати, гнати геть (думки, поганий настрій, 

смуток і т. ін.) [1, с. 465] // СПП мол. Бути схожим. … бо на доктора ти мало 

змахуєш … [328, с. 258]. 

686. Змахуватися СПП мол. Убігати. Спочатку Хіппі хотів змахатися, бо 

примітив Сєрого, а головне Фєдю [319, с. 90]. 

687. Змотатися фам. Іти звідкись, швидко покидати яке-небудь місце; тікати 

[1, с. 468] // фам. Іти звідкись, швидко покидати яке-небудь місце; тікати. Тоді 

краще швиденько змотатися [312, с. 262]. 

688. Знімати мол., жрм. Знайомитися з метою здійснення статевого акту [8, 

с. 158]; заг. Знаходити дівчину на одну ніч [3, с. 145] // мол., розм., заг. 

Знаходити партнера для статевого акту.  Може Гоша його зняв! – Як зняв? – не 

розумію я. – Мовчки! Взяв – і зняв. Ти що – не знаєш Гошу?  – Не знаю. – Гоша – 

підар номер один у цьому довбаному місті [323, с. 141]; А якщо взяти такі 
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дивнецькі нігерські комедії, де найацтойніший чувак стає найкрутішим, знімає 

класну толку ... [333, с. 42]; … не побоятися зняти місцеву курву Аньку, 

виграти її без засобів безпеки ... [319, с. 117]. 

689. Зніматися розм. Вирушати куди-небудь [1, с. 473] // розм. Вирушати куди-

небудь. Ніхто не сказав, що він боягуз, лох і зовсім не пацан. Всі тихенько 

знялися і пішли [317, с. 113].   

690. З носака СПП мол. Вдарити ногою. … один із них, очевидно старший, не 

витримує і валить з носака по патефону, котрий тут таки відлітає вбік і 

печально замовкає [323, с. 207];  … та ладно, говорить Собака  і з носака 

висаджує двері, – будемо тут їбатись ще півгодини … [323, с. 119].  

691. Зносить башку див. зшизіти. … якщо в тебе будуть друзі, а в них факс, 

тоді, звичайно, тобі по хуй буде така штука як п’яний тінейджерський драйв, 

котрий зносить башку …  [323, с. 13] . 

692. Зробити (когось) заг. 1. Провести статевий акт з кимось. 2. Зґвалтувати. 

3. Обставити, покращити чиїсь результати. 4. Поставити у незручне становище, 

принизити. 5. Довести свою правоту, показати на що здатен [3, с. 146] // заг. 

Показати на що здатен. Ах, як я їх зробив, – говорить преподобний Джонсон-і-

Джонсон чуваку з адміністрації. … Тільки для чого я знову про восьминогів 

тріпався, … тільки-но прийму вітаміни, як одразу починаю говорити про 

восьминогів. Нічого не можу  з собою зробити, – виправдовується він, – мене 

просто пре від цих чарівних істот [323, с. 35]. 

693. Зрізати перен., розм. Іспитуючи кого-небудь, доводити до невдачі, провалу 

[1, с. 480] // перен., розм. Іспитуючи кого-небудь, доводити до невдачі, провалу. 

Зріж йому медаль,зріж! [328, с. 10]. 

694. Зсовується шифер див. зшизіти. Уже досить тривалий час. Вона дуже 

чітко відчувала, як повільно зсовується шифер [317, с. 177].  

695. Зшизіти мол. Почати поводитись як божевільний [8, с. 159] // Почати 

поводитись як божевільний. Від цього можна було зшизіти [311, с. 287]. 

696. Ідіотка лайл. Недоумкувата людина [1, с. 488] // лайл. Некмітлива людина. 

... давно я не відчував себе такою ідіот кою ... [328, с. 158]. 
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697. Ізмєна мол., нарк. Сильне почуття страху [8, с. 160] // мол., нарк. Сильне 

почуття страху. ... бо хто прислухатиметься до алкоголіків і наркоманів, з 

їхньою деліріумною підозріливістю й відхідняковими ізмєнами [325, с. 100]. 

698. І-нет комп. Інтернет [8, с. 160] // комп. Інтернет. ... чи скачують піратську 

версію з і-нету – й на тобі! Але-оп, Фіфі! Ви попали! [327, с. 74]. 

699. Інфа комп. Інформація [3, с. 148] // комп. Інформація. … і пустив гуртягою 

ягою інфу про мене як про волею Божою поета [311, с. 103]; … в якій купці 

зарито скарб і поспішає поділитися інфою з білим зайдою, що пензлює радісно 

без карти і без компаса … [330, с. 179]. 

700. Італьяшка СПП мол. Італієць. … підлючий  італьяшка Леоло П’яцці [317, 

с. 147].  

701. Іти (йти) в жопу  див. жопа 3.  

702. Їбав я  СПП лайл.  Груба відмова. – Я їбав! – крикнув Коля, завів двигун і дав 

по газах. Джип рвонув із місця … [322, с. 149]. 

703. Їбало заг., лайл. Рот [3, с. 149] // СПП лайл. Обличчя. … дулом у їбало – і ти 

створив навколо себе справжню ауру недоторканності [311, с. 191]; … було 

моє їбало під час натхненного читання [328, с. 271]. 

704. Їбальник див. їбало. … понурий дяпан зі скляним оком і вічно нахнюпленим 

їбальником [311, с. 183]. 

705. Їбанат обсц., лайл. Дурень [6, с. 196] //  лайл. Дурень. … велика ласка 

господня, хай вона ляже і на таких їбанатів як ти … [323, с. 30]. 

706. Їбанутися обсц., лайл. Збожеволіти [8, с. 196] // лайл. Збожеволіти.  Або я 

їбанувся, або таки впізнаю ці гори [330, с. 75]. 

707. Їбати заг., лайл. 1. Проводити з кимось коїтус. 2. Набридати, дратувати. 

3. Переживати про щось [3, с. 149] // лайл. 1. Проводити з кимось коїтус. Ну то 

як, Юро, підемо знову їбати Аліску, як тоді? Чи тепер, може, твою Дарцю? 

Вона ж тоже ше та штучка … [317, с. 138]; СПП лайл. 2. Сварити, створювати 

неприємності (проблеми). … що не стільки дбають, скільки їбуть [311, с. 148-

149]; Сержанти їбали нас, а вони – і нас, і сержантів [311, с. 169]; 3. Вигук, 

який може виражати емоції радості, щастя або розчарування, негативного 
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враження (залежно від інтонації, контексту) … їбать яка у нас природа! [321, 

с. 132]. 

708. Їбатися СПП лайл. Робити щось довго. … та ладно, говорить Собака  і з 

носака висаджує двері, – будемо тут їбатись ще півгодини … [323, с. 119]. 

709. Їбло див. їбало. ... жмакані календарики з американським їблом 

преподобного – вони далі ніяк не могли зупинитись. І як вони грали! Як боги! 

Себто майже не лажали [323, с. 37]; … листівки з його усміхненим 

американським їблом роздавались на заводах … [323, с. 28]. 

710. Їбошити заг., лайл. 1. Здійснювати статевий акт. 2. Тяжко щось робити [3, 

с. 149] // лайл. 1. Виконувати важку роботу. Працювати. П’ять тисяч людей 

їбошить на «Позитроні», всі знають, що вони там їбошать … [311, с. 213]; 

СПП лайл. 2. Вовтузитися, робити щось нудне. … і ось вже четвертий день 

їбошиться тут, проповідуючи аборигенам слово боже …  [323, с. 28]; 

3. Розбиватися. Я не кажу про списані літаки, що їбошать об землю кожен 

місяць [329, с. 248]. 

711. Їбучий обсц., згруб. Поганий, мерзенни [6, с. 200] // лайл. Поганий, 

набридливий. То я макароном їх їбучим давлюся вже хуй зна скільки тижнів 

[330, с. 156]. 

712. Їдло діал. Їжа [1, с. 509] // діал. Їжа. Плюс трохи їдла з дому … [311, с. 87]; 

… і там можна було о другій ночі нажертися теплим робітничим їдлом … 

[311, с. 264]; … як ця псіхічєская (тобто я ) шарила крадькома по баняках, 

глитаючи виловлені звідти шматки м’яса! Бе!!! Як озиралася, мов злодій, чи не 

бачить хто з кімнати, як вона жадно пиздить їдло! [329, с. 99]. 

713. Йо мол., вигук; евфем. 1. Вираження досади або здивування. несхвальн. 

2. Дурна, вперта людина [8, с. 161] // СПП мол. Вигук для звернення уваги. 

… йо, друзі, що ви мені говорите … [321, с. 173]; Коротше, ми майже дві 

хіпарки-пацифісики-вегетаріанки, членкині недільної секти «Ісус для 

домогосподарок». Йо [327, с. 72]. 

714. Йоб заг., лайл. Незадоволення [3, с. 151] // лайл. Незадоволення.  Ах ти ж 

йоб! [322, с. 115]. 
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715. Йобаний заг., лайл. Обридливий, неприємний [3, с. 151] // лайл., Поганий, 

обридливий. … йобаний соціум вже ховався десь поруч … [321, с. 120]; … так, 

ніби всю дорогу, кілька днів і ночей, вони дрочать по обкурці, громадяни 

йобаного Азербайджану … [323, с. 53]; … і мені геть не подобалося, що тепер 

там хазяйнують якісь йобані російські танки [311, с. 21]; … пом’янути старі 

йобані часи, пекло учебки, поплювати в стелю, попиячити всмак перед тим, як 

розійтися на волю – от про що я увесь той час думав [311, с. 204]. 

716. Йобаний піздєц СПП лайл. Сильна лайка. От йобаний піздєц, – в таких 

ситуаціях класична поезія на думку чогось не спадає, – я ж не тебе, підараса, 

кликала [330, с. 214]. 

717. Йобаний / йобана у рот обсц., лайл., згруб.-просторозм. 1. Уживається для 

вираження крайнього презирства. 2. Уживається для вираження незадоволення, 

обурення, роздратування, розчарування з приводу кого-, чого-небудь 

[Ставицька укр. мова без табу: 129] // лайл. Уживається для вираження 

незадоволення, обурення, роздратування, розчарування з приводу кого-, чого-

небудь. Де ти, йобаний у рот, ну де ж ти?! [330, с. 213]; Саша, йобана в рот, 

як ви тут, питаємо? [322, с. 408]; Болить, йобанаврот! [328, с. 270]. 

718. Йобарь заг., лайл. Коханець [3, с. 151] // лайл. Коханець. Чому він повинен 

про все доповідати тьолці, яка приходить скористатися його послугами кухаря 

і йобаря? [315, с. 208]. 

719. Йобнути СПП лайл. Випити спиртного. Ребята, каже він нам, ребята – де 

тут можна йобнути? Йобнути? перепитуємо, да, каже він, йобнути, де тут 

можна йобнути о п’ятій ранку? [320, с. 20]. 

720. Йобнутий заг., лайл. Психічно ненормальний [3, с. 151] // лайл. Про 

психічні відхилення, неадекватність. … він нормальний загалом хлопець, 

йобнутий трішки, але нічого … [323, с. 8]; Ми були йобнутими не менше за 

нього і всі ці значки справді носили ... [320, с. 89]; ... про йобнуте суспільство ... 

[320, с. 153]. 

721. Йобнутись СПП лайл. 1. Про неадекватну поведінку. Ти що –  йобнувся? – 

ображається Вася [323, с. 79]; 2. Бути зацикленим на чомусь, комусь. Того літа 
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ми всі просто йобнулися на солодощах, уявляєш? [311, с. 175]; 3. Впасти. Я 

подумав: ну от, мудило, зараз ти злетиш високо-високо, а потім йобнешся з 

небес об землю … [311, с. 305]. 

722. Йобнутися можна СПП лайл. Збожеволіти. Йобнутися можна [321, 

с. 135]. 

723. Йоб твою мать СПП лайл. Сильна лайка, обурення. … кричав йоб тваю 

мать – десятки разів одне й те саме … [311, с. 120]; … йобтвоюмать, Пєтя, 

нунафіга [329, с. 20]. 

724. Йоптіть див. йоб. Ух ти, йоптіть – буддин зуб! [330, с. 274]. 

725. Йоханий мол., евфемізм. Вираження досади, незадоволення [8, с. 162] // 

мол. Вираження досади, незадоволення … їх не настільки цікавила доля всіх тих 

йоханих саперних машин … [311, с. 187]. 

726. Кажись СПП мол. Здається. Упс, кажись, ми попали … [329, с. 84]. 

727. Кайф мол., крим. 1. Задоволення, насолода, будь-які приємні емоції від 

чогось. нарк. 2. Стан наркотичної ейфорії [8, с. 164] // мол. Задоволення. Потім 

він почав ловити кайф від її уроків французької [317, с. 34]; Канікули, особливо 

літні. Це був кайф! [311, с. 58]; Це ж ніякого кайфу нема, якщо ходити з тими 

бульдозерами інтернаціональними! [329, с. 117]. В (у) кайф. Хоч це й було 

переважно в кайф – іти крізь той запах розігрітих просмолених шпал і потім 

тими закуреними вуличками [311, с. 52]; А наші, побачивши, жи їм то не в 

кайф, взялися чинити їм опір [319, с. 64]. 

728. Кайфово заг. Гарно, приємно [3, с. 154] // заг. Дуже гарно. Що це означало? 

/ Що йому кайфово [311, с. 322]. 

729. Кайфувати мол. 1. Отримувати насолоду, радість, задоволення від чогось. 

2. Сприймати із задоволенням, насолодою (фільм, передачу, книжку тощо). 

нарк. 3. Відчувати стан наркотичної ейфорії [8, с. 165]; заг. 1. Отримувати 

задоволення під дією наркотиків. 2. Насолоджуватись, отримувати задоволення 

[3, с. 154] // мол., заг. Отримувати задоволення.  Марла щиросердно кайфувала 

від Агри [329, с. 193]; Був один чувак, який назвав себе Андрієм Семпльованим і 

сказав, що він кайфує від електронної музики … [317, с. 18]; Із театральним 
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стогоном зітхнув (він просто кайфував від малої) і, вставши, поліз у шафу за 

кальяном [317, с. 81];  ... взагалі просто кайфувати від НЕ-можливості ... [327, 

с. 120]. 

730. Кака дит. Кал, бруд [1, с. 515] // СПП мол. Щось погане. Він або знає, що 

готується якась кака, або підозрює про це [312, с. 159]. 

731. Калічний заг. Дефективний, з вадами, ненормальний [3, с. 155] // заг. 

Дефективний, старий, поганий. Негативна характеристика чогось. Ми вийшли з 

його калічної машини ... [327, с. 57]. 

732. Канабіс див. гаш. ... ви зі своїми бабками, я зі своїм канабісом ... [320, 

с. 58]; … вживаючи алкоголь та канабіс [328, с. 266]. 

733. Канати нарк. 1. Бігти. мол., крим. 2. Іти, проходити; йти геть. мол., крим. 

3. Видавати себе за когось; намагатися бути схожим на когось [8, с. 165] // мол. 

Видавати себе за когось; намагатися бути схожим на когось. … щоби заканати 

під свою в Яремчі … [328, с. 79]. 

734.  Капати на мізки заг. Набридати, переконувати у чомусь [3, с. 155] // заг. 

Набридати, нав’язувати щось. І тому вона сиділа і капала мені на мізки цілими 

днями (видно теж злилася через татову мульку – щоб усі лягали спати і 

прокидалися тоді ж, коли і він) [333, с. 72]. 

735. Капець заг. Кінець, дуже погано [3, с. 155] // заг. 1. Кінець, крах, 

неприємності. Капець попадав у мене значно частіше … [328, с. 19]; Ти хочеш 

бути с Пітером, і на тому весь капець [315, с. 149]; … тобі буде капець [328, 

с. 72]; СПП мол. 2. Дуже. … пацан капєц як хоче потрапити … [328, с. 247].  

736. Картофан заг. Картопля [3, с. 156] // заг. Картопля. … за пару картофанів і 

ложку муки хоче?! – розгнівана Редька нарешті видихнула. / –Типу того. – 

Дордже вивчав інші пункти рахунку [330, с. 155]. 

737. Кастрат перен., знев. Нікчемна людина, від якої немає ніякої користі [1, 

с. 528] // СПП мол. Поганий хлопець. Негативна характеристика чоловіка, 

хлопця, приниження. Той кастрат не знав, як розщепити його ... він задер 

ліфчик і витяг ножа, шоби розрізати [319, с. 87];  На твоїх очях! Бо тобі, 
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кастрату, вона в жизни не дала би, будь ти хочь сто раз її друган! [319, с. 165-

166].  

738. Катати див. скатувати. Круто було катати в нього контрольні ... [328, 

с. 22]. 

739. Кафешка заг. Кафе [3, с. 156] // заг. Кафе. ... багато мегакрутих 

вегетаріанських кафешок [328, с. 282]. 

740. Кацап іст. Зневажлива назва російського вояка в Україні у 18 ст. // розм. 

Жартівлива назва росіянина [1, с. 530] // розм. Росіянин. … як кацапи кажуть, в 

сенсі, насцяв? [328, с. 79]; ... позаймалися йогою, поїбалися, поплавали в океані з 

канапами ... [328, с. 286]; А переконання у мене такі, що всі кацапи – дурні 

псиська ... на фіга вони Си-Ри-Си-Ри розвалили, га? [319, с. 19]; Дача стала 

черговою точкою кипіння. Кацапи не хотіли, шоб бандєровец-пребіжчик 

приїжджав тут зі своїми грошима. Тут зіграла проста заздрість. Він привіз 

весь матеріал зу Польщі, зашарив хавіру, і тепер приїжджає на зимові феєрії в 

Карпати. До речі, раз є хата, значить от-от будуть і Вовчиська [319, с. 65]. 

741. Кацапка розм. жін. до кацап [1, с. 530] // розм. Росіянка. ... кричала на 

офіцика схожа на бритого Достоєвського кацапка [328, с. 284]. 

742. Качєлі мол. З’ясування стосунків шляхом застосування фізичної сили [8, 

с. 167]; заг. Заворушення, неприємне збудження, що може привести до бійки [3, 

с. 157] // заг., мол. Заворушення. З’ясування стосунків. Старий я вже для таких 

качєлєй [322, с. 193]. 

743. Качнути (качати) заг., комп. Переписувати інформацію [3, с. 157] // комп., 

заг. Переписувати інформацію. … качнув прекрасний фільмець торентом (не в 

кіно ж тобі ходити?!) – от уже й день пройшов. Редька з цього всього хіба що 

не лишала моментів … [330, с. 22]. 

744. К бісу див. біс. Який, к бісу, голос? Я шо, на планокура схожа? [330, с. 16]. 

745. Квасити мол. Пити алкогольні напої, пиячити [8, с. 168]; заг. Пиячити [3, 

с. 157] // мол., заг. Пити алкогольні напої, пиячити. А випити хочеться. Ну, він і 

бере відразу два літри. Сидить і квасить [323, с. 22]. 



366 

746. Кепі Те саме, що кепка [1, с. 535] // Кепка. Іржон повертається зі школи. 

Жовта батькова партійна течка. Картате кепі на кучерявій голові. За ним 

біжать однокласники й верещать ... [325, с. 37]. 

747. Кеш заг. Готівкові гроші [3, с. 157] // заг. Немаленька сума грошей. 

Готівкові гроші. Так що не паритись і швидко заробляти свій нехитрий кеш … 

[330, с. 38]; Японець, ясне діло, хоче зняти кеш [328, с. 274]. 

748. К єбєням СПП лайл. Сильна лайка. Чи то й по-справжньому зайнятись 

альпінізмом і вбитися там к єбєням?.. [329, с. 262]. 

749. Кєнт (кент) мол. Хлопець, молодий чоловік [5, с. 415]; заг. 1. Хлопець. 

2. Друг [3, с. 158] // заг., мол. Друг. Ти, і той твій волохатий підар-кєнт [319, 

с. 165-166].  

750. Кидалово мол. Обман [8, с. 170]; заг. Підлість, обман, видурювання грошей 

[3, с. 158] // заг., мол. Обман. … за що Євка неодмінно платила черговим 

кидаловом [329, с. 57]. 

751. Кидати (кинути) мол. Вимагати за допомогою махінацій значні суми 

грошей; обдурювати когось [8, с. 170]; заг. Обманути [3, с. 158] // СПП мол. 

1. Сказати. Валимо до тебе, бо вони можуть засікти нас, – кинув він [319, 

с. 43]; 2. Почати бійку. Водії не витримали і з лементом кинулись на 

Травмованого. Почалось місиво [322, с. 80]; мол., заг. 3. Обманути. … кльово, що 

ти повернувся до нас … що ми тобі зробили, що ти нас так безпантово 

кинув … [323, с. 11]; … думає кинути мене, як же, думає – де цей агент, зараз 

я його кину, зараз він у мене вигребе … [321, с. 181]; ... вона думала, що я її кину 

[320, с. 183]; – Ти вже вибач, але я тобі скажу, як думаю. / – Валяй. / Не вірю я 

тобі, одним словом. Кинеш ти нас. Тому що тобі все це на хуй не потрібно. І 

Кочі теж на хуй не потрібно [322, с. 53]. 

752. Кип’ятком сцяти СПП мол. Погроза фізичною розправою. Взагалі будеш 

кип’ятком сцяти [317, с. 142].   

753. Киснути розм., перен. Проводити час бездіяльно, одноманітно, нудьгуючи 

[1, с. 538] // розм. Проводити час бездіяльно, одноманітно, нудьгуючи. Хоча ось 

застрягли. Тиждень тут киснемо [322, с. 313]. 
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754. Кінчений мол. Поганий, не вартий доброго слова [8, с. 173] // мол. 

1. Поганий, з поганою репутацією. … ти ж був нормальною людиною, не зовсім 

кінченою і не цілком передбачуваною, що ж ти так облажався … [323, с. 63]; 

... але вони були кінченими лузерами, і наш містечковий клуб був їхньою 

лебединою піснею, відстійником для невдах ... [320, с. 88]; СПП мол. 2. Втрачена 

людина (про п’яниць, наркоманів). Тамтешній адміністратор виглядав 

кінченим синяком і пройдохою … [311, с. 140]; 3. Неадекватний.  … він 

кінчений у плані комунікацій … [322, с. 404]. 

755. Кінчити розм. Позбавляти життя, вбивати [1, с. 542] // розм. Вбити. В мене 

така робота. Якщо я тебе не кінчу, кінчать мене [315, с. 13]. 

756. Кіпіш мол. Колотнеча, клопіт, метушня через дрібницю [8, с. 174]; заг., 

комп. Переписувати інформацію [3, с. 157] // мол. Колотнеча, клопіт, метушня 

через дрібницю … такий собі мокрий кіпіш [328, с. 66]; Такий кіпіш піднявся 

[312, с. 79]. 

757. Кіпішувати заг. Сильне збудження, хвилювання, метушня [3, с. 160] // заг. 

Хвилювання. Славо, ти не кіпішуй [312, с. 212]. 

758. Класний жрм. Гарний, чудовий [8, с. 175]; заг. Гарний, відбірний, 

надійний, модний тощо [3, с. 161] // розм., заг. Чудовий. … що він абсолютно 

веселий і класний чувак [311, с. 62]. 

759. Класно мол., жрм. Дуже добре [8, с. 175]; заг. Гарно [3, с. 161] // розм., заг., 

мол. Дуже гарно. І це дуже класно [330, с. 330]; Класно, – кажу.  – Да, –

говорить Микола Іванович … – Що класно? Він же, щеня, навіть свого імені не 

назвав [323, с. 184]; … ми з тобою зараз спимо і бачимо один і той же сон. 

Класно, правда? [317, с. 139].   

760. Класти мол. З презирством, зневагою ставитись до когось [8, с. 175]; заг. 

Демонстративно ігнорувати [3, с. 157] // заг., мол. Ігнорувати. З презирством, 

зневагою ставитись до когось. … на побут кладе, кімната в нього майже 

порожня … [323, с. 87]; … демонстративно клав на школу і постійно знаходив 

якесь гівно, в яке відразу ж і влізав [321, с. 119]; … а він, Міша, відразу ж 



368 

погодився, і тому разом їм нічого не страшно, і ніхто не потрібен, і клали вони 

на всіх … [321, с. 293]. 

761. Клеїти мол. Знайомитися з кимось, фліртувати; схиляти до статевого 

контакту [8, с. 175]; заг. Загравати [3, с. 162] // заг., мол. Загравати. … а Сара 

відверто клеїть нашу чеську подругу [321, с. 19]. 

762. Клеїтися (клеятися) заг. Залицятися [3, с. 162] // заг. Залицятися. … мирно 

дрочив, не клеячись даремно до їхньої жінки [322, с. 402]. 

763. Клерк Конторський службовець, діловод; конторник [1, с. 545]; 

Службовець. … і кожен клерк думає лише, як мене урити [321, с. 176]; ... де 

жоден клерк і жоден лягавий не буде совати носа в твої документи, де жодна 

влада, наскільки б ссученою вона не була, не зможе дістати тебе на твоїй 

тютюновій фабриці ... [320, с. 220]; Чим більше заробляють ці крикливі 

клерки ... [328, с. 285].  

764. Клешня мол. 1. Рука. 2. Нога [8, с. 176]; заг. Рука [3, с. 162] // заг., мол. 

Рука. … що комусь із них вистачає лише простягнути клешню і взяти [311, 

с. 370]; ... Кварк заходився у реготі, хапався клешнями за боки й спускав слину 

[316, с. 22]. 

765. Клікуха (кликуха) мол. Прізвисько, кличка [8, с. 173]; заг. Прізвисько [3, 

с. 162] // заг., мол. Прізвисько. Є ж у мене клікуха [328, с. 38]. 

766. Клоун 1. Цирковий артист-комік. Блазень. перен. 2. Про людину, що вдає 

блазня або своєю поведінкою схожа на клоуна [1, с. 547] // СПП мол. 

Посміховисько. Йобана циганва знову його опустила, виставивши клоуном … 

[322, с. 395]. 

767. Клюб мол. Клуб. А наші, побачивши, жи їм то не в кайф, взялися чинити їм 

опір. Одним словом, поки вся прогресивна молодь та інша шпана сиділа в клюбі 

й слухала ... [319, с. 64]. 

768. Кльовий мол., крим. Гарний, прекрасний [8, с. 177]; заг. Цікавий, гарний [3, 

с. 163] // заг., мол. Гарний, прекрасний. А така, здавалось, кльова дівчина 

була … [317, с. 30]; … але вони кльові, говорить вона і показує на Сільві [321, 

с. 17]; ... який кльовий у мене прапор, такого прапору більш ні у кого немає. 
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Зустрічні йшли і думали – що це за уйобок іде з грузинським прапором ... [320, 

с. 71]; Ти такий кльовий, такий щедрий, так багато для нас робиш! Хєр з ним, 

з тим комп’ютером … [328, с. 257]. 

769. Кльово мол., крим. Добре, чудово [8, с. 177]; заг. Добре [3, с. 163] // заг., 

мол. Добре, чудово. А сьогодні зранку кльово вийшло … [329, с. 37]; У, кльово їм 

[330, с. 292]; … кльово, що ти повернувся до нас … що ми тобі зробили, що ти 

нас так безпантово кинув … [323, с. 11]; … ми кльово входили в життя, інша 

річ, на яку хуйню це все потім перевелося [321, с. 118]; Кльово. Крута бабка. 

Треба моєму дідові про неї розказати [330, с. 193]. 

770. Кнопкодав мол. Офісний службовець. Я ж не стану кнопкодавом, понти не 

дозволять [312, с. 360]. 

771. Кобила мол. Дівчина, жінка [5, с. 415] // мол. Дівчина, жінка. Коли ті 

кобили з гуртожитку прогнали її, сучки [317, с. 177]; Дві голі сорокарічні 

кобили на очах підлеглих тягають одна одну за патли [312, с. 339]. 

772.  Ковбаситися заг. Тривалий час перебувати деінде, виснажливо працювати 

[3, с. 164] // заг. Працювати. … і цілий день ковбасишся на благо 

батьківщини … [323, с. 138].   

773. Ковбасить нарк. Про погане самопочуття після передозування наркотиків 

або великої кількості випитого алкоголю [8, с. 179] // нарк. 1. Про погане 

самопочуття після передозування наркотиків або великої кількості випитого 

алкоголю. … він застряг – ні туди, ні сюди. А його при цьому ще й ковбасить 

[323, с. 184]; СПП мол. 2. Про погане самопочуття з буд-якої причини. 

… спостерігаючи, як мене тут ковбасить – в тихому містечку … [321, с. 73]. 

774. Ковбой У західних странах США – пастух-вершник, що пасе табуни коней у 

степах [1, с. 550] // СПП мол. Хлопець, гарний хлопець. Як ті київські тьолачькі 

велися на наших ковбоїв … [328, с. 63]; … будь-який аутсайдер здається тобі 

сповненим таємниць і можливостей опівнічним ковбоєм [328, с. 91]. 

775. Кодла крим. Організована злочинна група [8, с. 179]; заг. Груповий секс [3, 

с. 164] // СПП мол. Нечесні працівники, злочинна група. Бо ти ж бачиш, як 

працюють есбеушники: кожен опер, який ще не остаточно ожирів від лінощів, 
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може завербувати там усю кодлу – від директора до прибиральниць [312, 

с. 58]. 

776. Коза мол. Дівчина, жінка [8, с. 179]; заг. Причіплива, занудлива дівчина [3, 

с. 164] // мол. Дівчина, жінка (негативна характеристика). Та я не те що уві сні, я 

навіть під наркозом до тебе на кілометр не підійшов би, коза драна [314, 

с. 158]; Нєфіг було мені скакати, як козі облізлій, там, внизу, і тут, вище, по 

снігу! [330, с. 221]. 

777. Козел мол., крим. Зрадник, донощик[8, с. 179]; заг. Чоловік [3, с. 164] // заг. 

Чоловік. Але сон не мій, а того козла, того придурка, того кретина на дверях, 

охоронця, Корія, чи як там його [317, с. 171]; ... то він може забиратися на хер 

просто зараз, бо ти не хочеш витрачати ще п’ять років на якогось неглибокого 

козла [315, с. 146]. 

778. Козирний Який є козирем [1, с. 552] // СПП мол. Гарний, авторитетний. Він, 

правда, козирний був – із «Єрмаком» вишивав. А ми шо? Размазня! [330, с. 182]; 

Братела, – засміявся Толік. – Це ж якраз козирна погода … [322, с. 256]; … що 

козирну тьолочку візьме й запросить якийсь уродливий і смердючий чувак … 

[328, с. 57]; … повіддирай хтось з них козирні лейбочки [328, с. 112].  

779. Козиряти перен. Виставляти що-небудь як свою перевагу; хвалитися, 

чванитися чимось [1, с. 552] // СПП мол. Прикриватися кимось авторитетним. А 

за гуманоїдами решта і собі взялася тобою козиряти – як треба пробити 

якийсь свій лівак ... [312, с. 117]. 

780. Койка Підвісна постіл із парусини (звичайно на пароплаві) [1, с. 552] // 

СПП мол. Ліжко. Одне з чудовиськ зістрибує з верхньої койки … [311, с. 324]; 

… якщо в нього біла гарячка? може він взагалі в койку сситься … [321, с. 132]; 

... вживати самогонку, курити в казармі (і навіть лежачи на койці) ... [334, 

с. 17]. 

781. Колеса заг., нарк. Таблетки, шо містять наркотики [8, с. 180] // заг. 

Наркотики. Так принаймні прояснював йому Дощ, великий спеціаліст у сфері 

«коліс». У концентрованому вигляді тарен був сильним затьмарювачем 

свідомості [317, с. 20]; Він сидів на якихось потужних колесах. І, здається, 
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ширявся. На додачу до всіх життєвих невдач тих двох поців у них іще й жінки 

та діти в Україні залишилися [329, с. 94]; Проте Гнат Юрович кожного разу 

з’їжджав із теми, роблячи вигляд, що не розчув чи недорозумів сказаного, пив 

свій піратський ром, боляче щипав Наташу і закидався якимись колесами … 

[322, с. 168]. 

782. Колотися мол. Признаватися в чомусь [8, с. 181]; заг. Розкривати 

інформацію [3, с. 166] // заг., мол. Признаватися. Ти ж не колешся, що там 

твоя сімейка заховала і від кого [330, с. 61]. 

783. Колупатися перен. Робити справу, яка вимагає копіткої та довготривалої 

праці; робити що-небудь дуже повільно або невміло [1, с. 557] // СПП мол. Мати 

інтимні стосунки. Він тихий саботажник і антирадянщик, мріє купити все 

командування коньяком, що його от-от навезе папа, часто жвиндить про те, 

як у себе в Єревані катався власною волжаною і колупався у тридцятилітніх 

курвах [334, с. 9]. 

784. Коменти заг. Коментарій [3, с. 166] // заг. Коментарій. Редька з цього 

всього хіба що не лишала моментів … [330, с. 22]; Як на підйобисті коменти 

про сплавлений джіпіес, то буков не шкода пацанам [330, с. 33]. 

785. Комп комп., жрм. Персональний комп’ютер [8, с. 183]; заг. Комп’ютер [3, 

с. 166] // заг., розм. Комп’ютер. … тьолки знаходять ще одну хорошу модель 

компа [328, с. 256]; Вірчин комп стояв вимкнутий [313, с. 33]; Невже я зможу 

робити справи на домашньому компі, ну просто не віриться! [333, с. 160]. 

786. Комашка заг. Компанія [3, с. 166] // заг. Компанія. Компашка затихла. 

Поглядами вони ловили  кроки торгаша [316, с. 43]. 

787. Комунар (комунарик) мол. Комуніст [8, с. 183] // мол. Комуніст. За усними 

переказами сучасників комунари виявились людьми непевними й стрьомними, і 

особливою любов’ю в місцевого населення не користувались, влаштували такий 

собі проміскуїтет в аграрних умовах, сільським господарством відверто 

нехтували, жили абияк, пили по-чорному … [320, с. 24]. 

788. Кондратій заг. 1. Переляк. 2. Погане самопочуття [3, с. 160] // заг., 

Переляк, погане самопочуття. … раптом скаута схопив кондратій … [323, 
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с. 55]; Тому, доки стару культурну парадигму хапає кондратій соціальної 

неадекватності ... [334, с. 198]. 

789. Конкретний мол. 1. Сильний, який проявляється уповні (про ознаку). 

2. Солідний, респектабельний (про людину) [8, с. 183]; заг. Сильний, потужний, 

серйозний, великий тощо [3, с. 167] // мол. 1. Сильний, який проявляється 

уповні (про ознаку). Стовідсотковий.  Ми з тьолками, набравши вигляду 

конкретних сук … [328, с. 104]; мол., заг. 2. Дуже, сильно. ... ще й креативила 

конкретно [328, с. 125]. 

790. Контора мол., жрм. 1. Будь-яка установа. 2. Дитяча кімната міліції. 

3. Компанія [8, с. 184];  заг. 1. Велика компанія. 2. Організація. 3. Офіс. 4. Місце 

роботи [3, с. 168] // заг., мол., розм. Організація, компанія. Цю карту або шизик 

малював, або китайська контора [330, с. 217]; До того ж, як мене пізніше 

роздупляє Дафліш, adidas – то взагалі древня німецька контора [327, с. 49]. 

791. Кончений заг. 1. Людина, з якою ніхто не хоче мати справи. 

2. Непотрібний, нецікавий, набридливий [3, с. 168] // заг. Людина, з якою ніхто 

не хоче мати справи, поганий, неадекватний. … алкоголічка кончена … [323, 

с. 32]; Там Крапіва кончєна собі щось таке настригла [328, с. 15]; … але 

смішно було позадрачувати Алігарха. Кльово , коли люди вірять в те, у що ти 

хочеш, аби вони повірили. В даному випадку – в кончєну тьолку-ідіотку … [328, 

с. 250]. 

792. Конючити СПП мол. Щось просити. Нити. Він весь час був у дорозі – то 

переганяв нові машини, то мотався по навколишніх автобазах у пошуках різних 

деталей, мене це вставляло, я час від часу чіплявся до нього, починав 

конючити, він мене витримував і брав мене з собою [320, с. 76].  

793. Копати заг. Шукати [3, с. 168] // заг. Шукати, знайти. Господи, що ж вона 

там іще накопала?! [312, с. 116]. 

794. Копнути крим. Бити когось [8, с. 184]; заг. Бити [3, с. 168] // заг. Бити, 

вдарити. Ти копнув мене в носа, – ніби щойно нагадав собі Фєдя [319, с. 165]. 
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795. Копнути в сраку див. копнути. … як би то тебе краще копнути в сраку, 

шоб ти тільки-но ногами зафуркав до свого Львова. Місто в нас невеличке, але 

не без заскоків [317, с. 137].  

796. Корито заг. Розбитий, старий транспортний засіб [3, с. 169] // заг. Старий 

автомобіль. … місцеві оточували наше корито і пхали його вперед [322, с. 263]. 

797. Корішатися СПП мол. Товаришувати. Та й недаремно ж наш Президент 

корішається з тамтешнім [327, с. 9]. 

798. Корова (коровка) заг. Дівчина [3, с. 169] // заг. Дівчина, жінка. І зрадили 

музику, свою музику, бо ті корови слухали винятково всяке гівно … [311, с. 95]; 

… а ми дві корови ржемо, як псіхи, і нічого не можем зробити … Тупо без 

причини! [330, с. 274]; Досить вже того, корово, що ти заміж виперлась! [329, 

с. 58]; Ти як зі мною розмовляєш, корова [314, с. 81]. 

799. Коротше (карочє) заг. Вставне слово без особливого значення [3, с. 169] // 

заг. Вставне слово. Коротше, він поїхав, Германе … [322, с. 5]; … і з компанією 

не буду, дався мені той сторож і ті привиди, карочє … [328, с. 5]; Коротше, 

Марія Іванівна була прикольною гуцульською тьолкою … [328, с. 8]. 

800. Корчити заг. Удавати [3, с. 166] // заг. Удавати. Однак я блефував, коли 

корчив із себе крутого. Я сцяв по ногах не менше Хіппі [319, с. 31]. 

801. Косити мол. 1. Ухилятися від чого-небудь. 2. Прогулювати уроки. 

3. Наслідувати когось, намагатись бути схожим на когось. 4. Удавати з себе 

хворого; симулювати хворобу. крим. 5. Спекулювати [8, с. 186]; заг. 

1. Наслідувати когось. військ. 2. Ухилятися від служби в армії. студ. 3. Тікати із 

зінять. 4. Ухилятися від чогось. 5. Вдавати, бути лицемірним. 6. Брехати [3, 

с. 170] // СПП мол. 1. Заробити грошей. … та ще накосити чутарік бабла [329, 

с. 234]; мол. 2. Удавати когось. Євка не звалилась на підлогу, людські задки 

залишились там, де й були, – світ косив під константу, вдаючи, що нічого не 

змінилось [329, с. 29]; ... і вбивство це, знаєш, закосили під ритуальне [312, 

с. 99]; Він тепер під ідіота косить [316, с. 282]. 

802. Косопиздити СПП мол. Про неприємні відчуття, які проявляються на 

обличчі. Це ця тупа жирна жадна сука, шо сама нічо не вміла, сиділа дивилась, 
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як ти смажиш всьо, її аж косопиздило кожен раз, як наливав олії на 

сковорідку ... [330, с. 155]. 

803. Косяк крим., нарк. 1. Цигарка або самокрутка з наркотичною речовиною. 

мол. 2. Людина, яка уникає певних обов’язків, удаючи з себе немічну, хвору. 

3. Двадцять п’ять доларів. крим., мол. 4. Косий погляд [8, с. 187]; заг., нарк. 

1. Сигарета з марихуаною. 2. Неприємна ситуація, неясність, крах планів [3, 

с. 170] // заг. 1. Цигарка з наркотичною речовиною. Я писав твори на «відмінно» 

і розкурював косяки з Грузином та його компанією [311, с. 71]; ... хтось 

закурює косяк ... [320, с. 73]; СПП мол. 2. Помилка. Напореш косяків, потім не 

розгребеш. Найпростіше – це продати все на хуй, правильно? [322, с. 78]; 

Схоже, там не твої косяки … [322, с. 345]. 

804. Косячок див. косяк 1. І Марла притоптала щойно викурений косячок 

середньої гребучості трави … [329, с. 84]. 

805. Краля заг. 1. Гарна дівчина. 2. Дівчина [3, с. 171] // заг. Дівчина. … так 

само траплялися цілком стерпні (або й цілком нестерпні) кралі … [311, с. 93]. 

806. Крейзанутий мол. Дивна або божевільна людина [8, с. 188] // мол. Дивна 

або божевільна людина. Може, це був задум крейзанутого архітектора ... [325, 

с. 7]; ... моя мама взагалі крейзанута, вважає себе пупом землі [333, с. 19]. 

807. Кретин лайл. Дурень, тупа, нікчемна людина; ідіот [1, с. 585] // лайл. 

Нерозумна людина. … мовляв, що за фігня, що це в мене дзвенить, до нього 

рушає охоронець, але я вже вибігаю назовні і рухаюся до підземки, мудак, 

просто мудак, якими кретинами наповнює господь старі-добрі європейські 

міста … [311, с. 53]; … і що кабінети психологів – не місце для таких кретинів 

[317, с. 65]; Але сон не мій, а того козла, того придурка, того кретина на 

дверях, охоронця, Корія, чи як там його [317, с. 171].   

808. Кретинізм перен. Тупоумство, розумова обмеженість [1, с. 585] // перен. 

Тупоумство, розумова обмеженість. … бо в мене ж зовсім кретинізм 

топографічний … [330, с. 118]; … завдяки колірному кретинізму … [328, с. 41]. 

809. Криве слово Висловлена в грубій формі образа [4, с. 665]; Який 

характеризується несиметричністю; перекошений, викривлений. Кривий 
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погляд. Підозрілий, неприязний погляд [1, с. 585] // СПП мол. Несхвальні 

висловлювання. А коли спіймає, то вирішить ТАК відімстити нам за кожне 

криве слово ... [319, с. 31]. 

810. Криша їде див зірвати шифер. А чьо-чьо?.. Рєхнувся. Криша поїхала. Ше б 

нє – щодень стільки дєрьма слухати. Як якусь старшокласницю пахан взув … 

[317, с. 122].   

811. Кружитися перен., розм. Постійно займатися різними справами, 

клопотатися чимось, шукаючи виходу з біди, труднощів [1, с. 592] // СПП мол. 

Багато працювати. Що він робить п’ять днів на тиждень? Не лише ж 

майбутнім рестораном займається ... Кружиться ... Гроші заробляє [313, 

с. 226]. 

812. Крутезний див. крутелик. Ех, – зітхнула Редька – тож і зараз є купа 

крутезних чуваків [330, с. 294]. 

813. Крутелик мол. 1. Багатий, респектабельний, процвітаючий (часто 

пов’язаний з кримінальними структурами). 2. Успішний, процвітаючий 

бізнесмен, який відзначається, зухвалою, агресивною поведінкою. 3. Той, хто 

вдає з себе багату, респектабельну людину [8, с. 190]; заг. Новий українець [3, 

с. 172] // мол., заг. Багатий, авторитетний чоловік. Ну, наприклад, до тебе ні сіло 

ні впало підходить – а краще, під’їжджає на білому лімузині! – якийсь 

крутелик і пропонує оголити філію його банку на Карибських островах 

[Роздобудько 2009: 83]. 

814. Крутизна СПП мол. Бути сміливим та авторитетним. Але зараз Дзвінка 

потребувала моєї крутизни ... [319, с. 88]. 

815. Крутий мол. Оригінальний, екстраординальний [8, с. 181]; заг. 1. Сильний, 

впливовий, грошовитий (про людину). 2. Модний, сучасний, гарний (про 

якість). 3. Прогресивний, модний, впевнений у собі, успішний (про людину) [3, 

с. 171] // мол., заг. 1. Гарний. … мій улюблений крутий подвійний сандвіч із 

шинкою. Вау, – завивають … [321, с. 173]; 2. Сучасний, авторитетний, дуже 

гарний. Крута бабка. Треба моєму дідові про неї розказати [330, с. 193]; 
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3. Успішний. Однак я блефував, коли корчив із себе крутого. Я сцяв по ногах не 

менше Хіппі [319, с. 31]. 

816. Крутити (крутитися) заг. 1. Працювати діджеєм. 2. Слухати музику. 

3. Мати якісь стосунки, інтригувати [3, с. 173] // заг. 1. Слухати, вмикати тощо 

(про музику). … в нас крутили прадвінуті пацани … [328, с. 63]; 2. Інтригувати, 

недомовляти щось. Коча, що ти крутиш? [322, с. 6]; 3. Мати якісь стосунки. 

Перебувати, знаходитися десь. … я ж не знаю, де в біса крутиться твій ділер 

[311, с. 411]; Довкола вантажівки крутились два сержанти … [322, с. 20]; 

… що крутились навколо неї … [322, с. 334]. 

817. Крутити романи Перебувати в інтимних стосунках з ким-небудь або 

фліртувати з кимсь [4, с. 318] // Мати статеві стосунки або фліртувати. 

Спочатку він крутив романи з однією викладачкою англійської … [317, с. 152].  

818. Круто мол. Дуже добре [8, с. 193]; заг. Добре, престижно, вражаюче [3, 

с. 173] // заг., мол. Дуже добре. О, кажу – дивіться. – Круто [323, с. 25]; Ні-ні, я 

не пошкодую, все круто, правда, я не шкодуватиму! – запевнила Дарця добродія 

[317, с. 216].   

819. Кручений заг. Капризний (про людину) [3, с. 173] // СПП мол. 

Авторитетний, сучасний, багатий. У Васі була достойна найглибших респектів 

кручена мама … [328, с. 90]. 

820.  Кумар накр. 1. Наркотичне сп’яніння. мол. 2. Цигарковий дим. 3. Людина, 

яка набридає іншим дурними та беззмістовними розмовами [8, с. 194] // мол. 

Стан сп’яніння (від наркотиків або спиртного). ... коридори були заповнені 

п’яними анархістами, обкуреними лесбійками, циганками на теплому 

вранішньому кумарі, голомозими викладачами ... [320, с. 130]. 

821. Кумарити мол. 1. Про бажання спати. 2. Набридати комусь [8, с. 194]; заг. 

1. Пригнічувати. 2. Набридати [3, с. 174] // заг., мол. Набридати. Якщо тобі 

щось відверто не подобається, ти можеш сказати, що воно тебе кумарить, 

або ж харить [333, с. 199]. 

822. Кумарний мол. Млявий, флегматичний [8, с. 194]; заг. Той, що наганяє сон, 

набридає; нецікавий [3, с. 174] // заг., мол. Набридливий, нецікавий. Той, що 
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дратує. … і цей його кумарний вітчим теж поліз своєю ногою і навіть пробив 

тромб … [323, с. 75]; ... із кумарним сьогоденням, то можливістю цією варто 

скористатися на всі сто ... [320, с. 49]. 

823. Кумпель мол. Товариш [8, с. 194] // мол. Друг. Банзаїв найкращий кумпель – 

Сергій Мокоша, який усім представлявся як Дощ … [317, с. 9].  

824. Купитися заг. Бути ошуканим [3, с. 175] // заг. Бути ошуканим. І він, 

мудило, купився [322, с. 400]; Такий гівнюк! Отак утертися в довіру?! Знала би 

ти, як він усе прорахував! До міліметрика!!! А я спочатку й сам купився! [316, 

с. 69]. 

825. Курва мол., крим., розм. 1. Жінка легкої поведінки; повія. 2. Коханка [8, 

с. 195]; заг. 1. Проститутка, легкодоступна дівчина. 2. Сварлива жінка, стерва. 

3. Неприємна людина [3, с. 175] // СПП мол. 1. Вираження негативної емоції, 

вигук, вставне слово. Курва, тільки й подумав я [321, с. 143]; … особливо у своїй 

зневазі до курви політики, але і я мав рацію на всі сто, коли відповідав йому, що 

вся ця курва політика тепер для мене курва поезія, найвища курва поезія [311, 

с. 304]; Курва, вже втретє! [311, с. 128]; ... курва, читайте вірші, а ви 

слухайте, ви, манекени у глядацькому залі, якого хріна вас занесло сюди в таку 

рань [311, с. 324]; я відчув, як у мені щось обривається – сталося, курва, 

неможливе – хтось помер, щось померло, чогось не стало на світі ... [311, 

с. 45];  мол., розм., заг. 2. Жінка легкої поведінки. … що за курва підселилась до 

нас … [323, с. 32];  Факультативно їй ще вдавалося бути лярвою, стервою, 

курвою і просто сукою [317, с. 34]; … кілька разів навіть зупинявся біля курвів, 

які стояли на кожному перехресті в білих панчохах … [321, с. 9]; … не 

побоятися зняти місцеву курву Аньку, виграти її без засобів безпеки ... [319, 

с. 117]. 

826. Куриця (курка) мол. Дівчина [8, с. 195]; заг. Дурна, легкодоступна жінка [3, 

с. 175] // заг., мол. Жінка, дівчина. Зайшли туди  й побачили, що ситуація 

складна – чин відпочиває з бабою, гарною, але з біса агресивною куркою [312, 

с. 60]. 
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827. Курча мать див. йоб. Отак я там парюся з годину десь і нічого не можу 

вибрати. Як же добре, що я просинаюся, курча мать [327, с. 61]. 

828. Лабати мол. Грати музику на якомусь заході [8, с. 197]; заг. Грати на 

музичних інструментах [3, с. 177] // заг., мол. Грати на музичних інструментах. І 

чувак ніде не міг си найти роботи, тільки того й мав, що лабав по весіллях і 

грав у переходах [319, с. 63]. 

829. Лаве мол., крим. Гроші [8, с. 198]; заг. Гроші [3, с. 177] // заг., мол. Гроші. 

Він з твоїм Придурком тут лаве пиляли на двох. Окремо від усіх. До того ж 

той його дрючив на всі заставки [312, с. 309]. 

830. Лажа мол. 1. Те, що низько оцінюється; низької якості. 2. Прикрість [8, 

с. 198]; заг. 1. Щось погано зроблене. 2. Прикрість, проблема, неприємна 

ситуація [3, с. 177] // заг., мол. Прикрість, невдача, вади. Останній, маючи не 

особливої краси дружину, намагався знайти максимальну кількість лажі в 

інших жінках [329, с. 184]; Ну чому ти завжди сподіваєшся на лажу від людей? 

[329, с. 217]; Вона вигукувала його ім’я і йому було похуй, що його ніколи не 

звали Антоном. Він відчув якусь лажу … [328, с. 264]; Ну, що, – кажу, – тепер 

нам треба його знайти. Завтра похорон. А його ніде немає. Уявляєш? – Да, – 

говорить Маруся, – лажа [323, с. 139]; … перестати годувати уїбанів, 

зібратися почитати мудрих книжок, як якась дурна лажа обов’язково тебе 

знайде [330, с. 47]. 

831. Лажати мол. 1. Робити щось неправильно, помилятися. 2. Завдавати 

комусь клопоту, робити неприємні речі [8, с. 181]; заг. Фальшивити, 

неправильно робити, діяти [3, с. 178] // мол., заг. Неправильно щось робити, 

фальшивити. ... тренер щоразу більше пив і на полі лажав … [320, с. 88]; 

… пляшки з-під водяри і жмакані календарики з американським їблом 

преподобного – вони далі ніяк не могли зупинитись. І як вони грали! Як боги! 

Себто майже не лажали [323, с. 37]. 

832. Лажовими мол. Поганий, кепський, невдалий [8, с. 199]; заг. Поганий, 

недороблений, звадами [3, с. 178] // мол., заг. Поганий, невдалий, фальшивий. 

Скільки разів доводилось бачити, коли нормальні загалом люди хапались за 



379 

відверто лажові речі … [323, с. 44-45]; За останні 15 років у мене було більш 

ніж  достатньо підстав, аби не любити це життя … воно відразу ж взяло за 

звичку обертатись лажовими ситуаціями, згадувати про які не хочеться … 

[323, с. 3]; А нам у цей час забивають голови якоюсь лажовою квантовою 

механікою! І ось тут, після слів про квантову механіку, всіх прориває [320, 

с. 133]. 

833. Лазити заг. Ходити [3, с. 178] // заг. Ходити. І як ти думаєш своєму 

зацофаному триклятому Олегу запасти в серце-душу, якщо лазиш, як сновида, 

в неякісних дешевих шмотках? [333, с. 89]. 

834. Лайно просторозм. 1. Кал, екскременти; гній. 2. Що-небудь неякісне, 

непридатне, погане. 3. Що-небудь гидотне, мерзотне. 4. Незначна, ница людина. 

5. Підла, мерзотна людина [8, с. 225] // розм. Щось погане, кепське. … майже 

всі вони виявилися стовідсотковим лайном … [329, с. 86]; Але, холєра, мене вже 

так трафило все те лайно, яке я відчував на собі, відколи запізнав Фєдю, що 

єдиною реакцією у відповідь на страх стало бажання якнайшвидше то 

зробити. Просто щоби відчути, як це – замочити свого найлютішого ворога ... 

[319, с. 126]. 

835. Ламати мол. Комусь дуже не хочеться щось робити [8, с. 199]; заг. 

1. Схиляти до чогось, умовляти. 2. Відсутність сил, набажання щось робити, 

нерухливість [3, с. 178] // мол., заг. 1. Лінь, небажання щось робити. О п’ятій 

мене зазвичай ламало, і я в міру чутливо засинав при своєму столі у вартівні … 

[311, с. 192]; ... скільки разів мене ламало від небажання займатись тим ... 

[320, с. 174]; Собаку ламало, але він тримався і ходив на роботу … [323, с. 8]; 

СПП мол. 2. Не витриматися, здатися. Знаєш, що ламає більшість наркоманів? 

Те, що кожен із них сам по собі [322, с. 417]. 

836. Ламати кайф СПП мол. Зіпсувати задоволення. Тоненька смужка синього 

ламала кайф доморощених растаманів … [329, с. 227]. 

837. Ламатися мол. 1. Проявляти свої здібності не найкраще. муз; несхвальн. 

2. Помилятися при  виконанні музики; фальшивити [8, с. 199]; заг. Не 

піддаватися проханням, упиратися [3, с. 178] // заг. Не піддаватися проханням. 
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Довго Сивілла, тобто Секлета, ламалась, але нарешті на зачакловане місце 

поперлась [319, с. 58]. 

838. Лапати заг. Чіплятися, розпускати руки [3, с. 179] // заг. Розпускати руки. 

… курив на ґанку люльку з довгим цибухом і лапав наймиток за сраку [319, 

с. 57]. 

839. Ласти крим., мол. 1. Ноги. крим. 2. Руки. мол. 3. Крах, кінець; невдале 

завершення справи [8, с. 200]; заг. 1. Ноги. 2. Взуття завеликого розміру [3, 

с. 179] // крим. Руки. заперечливо махає ластами частина менеджерів! 

Давайте про баб! [321, с. 173]. 

840. Ласти склеїти заг. Померти [3, с. 179] // заг. Померти. Коротше, ласти 

склеїти не вийшло [327, с. 214]. 

841. Лафа крим., мол. Блаженство, удача, везіння, безтурботне життя [8, с. 200]; 

заг. Добре [3, с. 179] // заг., мол. Блаженство. Навіть в американців можна буде 

брати дипломати з доларами – лафа! [312, с. 201]. 

842. Лахати мол. Сміятися [8, с. 200]; заг. 1. Обманювати. 2. Принижувати, 

висміювати когось [3, с. 179] // мол., заг. Сміятися з когось, насміхатися. А вони 

всі з нього лахали. Бо вони взагалі з нього тільки й лахали [311, с. 203]. 

843. Лахи заг. Одяг [3, с. 179] // заг. Одяг. Семпльований був у лахах, на два-три 

розміри більших … [317, с. 48].   

844. Летіти утрихуя СПП лайл. Про складну життєву ситуацію, крах, кінець. 

… я не мав де жити, навчання летіло утрихуя … [311, с. 126]. 

845. Лигнути мол. Випити спиртного [8, с. 202]; мол. Випити спиртного. 

Терезка, тепер уже нічим не переймаючись, струсила попіл на турецький килим 

і лигнула пива [316, с. 113]. 

846. Лимон жрм. Мільйон грошових одиниць [8, с. 202]; заг. Мільйон [3, с. 180] 

// заг., мол. Мільйон. Казна-що! Півтора лимони кинули наліво? [311, с. 301]. 

847. Линяти крим., мол. Іти, зникати, утікати, звичайно тихо й непомітно [8, 

с. 202]; заг. 1. Швидко залишити якесь місце, зникнути, щезнути. 2. Йти геть. 

3. Тікати, ухилятись від виконання роботи [3, с. 180] // заг., мол. Утікати, 

уходити по-тихому. А може, просто злиняв з моїми бабками [323, с. 148];  … й 
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вирішила линяти через балкон [328, с. 94]; Линяй звідси, доки не передумав 

[332, с. 132]. 

848. Лібертуха СПП мол. Лібералізм. У цьому сенсі там панувала цілковита 

лібертуха [311, с. 82]. 

849. Лівак заг. Сторонній підробіток [3, с. 181] // заг. Сторонній підробіток. 

Незаконно зароблені гроші. А за гуманоїдами решта і собі взялася тобою 

козиряти – як треба пробити якийсь свій лівак ... [312, с. 117]; Однак, зловити 

лівак – це тільки половина діла [312, с. 33]. 

850. Лівий заг. 1. Чужий, не наш. 2. Незручний, непідходящий. 3. Неякісний, 

підроблений [3, с. 181] // заг. Чужий, не наш. В дитинстві більшість лівих 

непорозумінь вирішуються якось ніби самі собою [328, с. 26]; А було ще таке – 

відіслала на «мило» своєму знайомому  з Батон Ружа (Луїзіана, США) листа з 

лівої адреси, типу, чувак, ти втрапив – я від тебе вагітна [333, с. 6]. 

851. Лізти див. лазити. До Ужгорода ми долізли разом з темрявою. Тобто ні – 

насправді ми повзли їй назустріч … [311, с. 369]; Та чого вони всі лізуть сюди? 

– не витримала врешті Редька, – чим їм намазано?! [330, с. 342]; … я в його 

бізнес не ліз [322, с. 6]; Якісь люди кончєні: відхерюють м’ясо, що само лізе в 

руки з клятвами у вічному коханні, і всираються за тими, кому вони нафіг не 

всралися. (Тавтологія як запорука стопудового донесення суті) [328, с. 239] 

852. Ліньки див. в лом. … якщо їй ліньки навіть читати щоденник тата зі 

згадками про маму [330, с. 376]; Їй просто ліньки було говорити [329, с. 62]; Він 

належав до тих типів, котрим ліньки (зимно? лячно?) скидати головні убори в 

приміщенні [316, с. 196]. 

853. Ліпити крим., мол. 1. Говорити. 2 Говорити неправду. Брехати [8, с. 203]; 

заг. 1. Робити щось. 2. Прибріхувати, говорити нісенітниці [3, с. 181] // СПП 

мол. 1. Приєднувати. Сприймати щось на свій лад. Вони пхають свій галімий 

психоаналіз, куди він тільки лізе … / Це типу я? /От чого ти все до себе ліпиш 

– що, інших людей нема?! Так от, ці підараси умудрилися залізти навіть в 

літературу [329, с. 49]; мол., заг. 2. Говорити неправду. А тепер менти 

ліплять, що це Вовчик підірвав [312, с. 212]. 
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854. Ловити див. вкидуватися. … на теперішньому сленгу прокинути означає 

дещо інше, тому сьогодні цю акцію можна потрактувати й так, що ми тоді 

насправді її, поезію, прокинули. Ти все одно не ловиш цих нюансів … [311, 

с. 323]. 

855. Ловити глюк див. глючити. … Клаус піймав глюк [321, с. 219]. 

856. Ловити за яйця вульг.-просторозм. Про почуття гострої досади, жалю іт. 

ін. [6, с. 419] // лайл. Не давати змоги щось робити. ... в якій мене вперше ловить 

за яйця проминання часу [311, с. 258]. 

857. Ложити див. класти. Ти постійно блефуєш. Мені казали, шо ти маєш 

силу, але той, кого ти хочеш випустити, на тебе ложив … [317, с. 137].   

858. Лопух заг. Недотепа, пришелепкуватий, наївний [3, с. 183] // заг. Недалекий, 

нерозумний, забудькуватий. Никола виявився лопухом, попри пару десятиліть, 

проведених за кермом на далеких перевезеннях, він поводився, ніби цілковитий 

чайник [311, с. 345]. 

859. Лох мол. людина з провінції, села [5, с. 415]; заг. 1. Дурень, йолоп. 

2. Людина, яку не поважають у колективі (частіше у злочинних угрупуваннях). 

3. Неотесена, некультурна людина. 4. Людина, що не вміє користатись зі своїх 

можливостях, невдаха [3, с. 183] // заг., мол. Дурень, некмітливий, 

некультурний. … продати можна було б Моряку, він лох, він би купив [323, 

с. 46]; … але що ми з Васею – лохи, бітлз слухати … [323, с. 152];  Ніхто не 

сказав, що він боягуз, лох і зовсім не пацан. Всі тихенько знялися і пішли [317, 

с. 113]; Тому лохом бути не варто … [330, с. 263]; Це явно був той 

привокзальний лабіринт, у яких зазвичай губляться лохи-приїжджі й де 

точиться нелегальна торгівля ... [325, с. 10]. 

860. Лохівство СПП мол. Бути некмітливою, відсталою людиною. … певно, не 

гудіти тут вважається за лохівство [329, с. 191]. 

861. Лохівський СПП мол. Легкий. Спершу всім треба проходити лохівську 

стадію навчання  [330, с. 259]. 

862. Лох позірний СПП мол. Про некмітливу, відсталу людину, яка не викликає 

поваги. Коротше, ми два позірних лохи з тобою … [329, с. 224]. 
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863. Лошиця мол., жарт-ірон. Дівчина, жінка середнього віку. [8, с. 206] // СПП 

мол. Негарна, некмітлива дівчина, жінка. Отака я лошиця [330, с. 183]; Іди у 

своє стадо лошиць, помішаних на косметиці і моді, зрозуміла? [333, с. 166]. 

864. Лузер див. лопух. … якщо я бачила де-небудь таких лузерів, таких 

мудозвонів як ви! [321, с. 179]; ... але вони були кінченими лузерами, і наш 

містечковий клуб був їхньою лебединою піснею, відстійником для невдах ... [320, 

с. 88]; ... і хай нас скільки завгодно вважають лузерами ... [320, с. 209]. 

865. Лузерство див. лохівство. Добре, що хоч лідерство, а не ділерство. І не 

лузерство … [328, с. 31]. 

866. Лупанути СПП мол. Ударити. Редьку раптом, наче током, лупануло 

параноєю … [330, с. 343]. 

867. Лупити фам. Брати, встановлювати непомірно велику плату, ціну [1, 

с. 629] // фам. Просити, брати забагато (зазвичай про гроші). … могли лупити 

такі наглі гроші [330, с. 87]; … не заважало селянам лупити з перехожого 

ціну … [330, с. 151]; … о, дивляться, бухі мажори, бабла злупимо, і ригачки 

повтираємо … [328, с. 163]; ... ми лупимо таке бабло! [328, с. 306]; Я ще й за це  

з чехів злуплю [328, с. 312]. 

868. Людці див. народ. Людців, котрим немає діла до того, що трійко 

ненормальних підлітків, ще зовсім дітей, надумали уколошкати одного скурвого 

сина. Людців, яким не було ні найменшого діла до того, що скурвий син мало не 

трахнув ту дівчинку, що зігріває диханням мою щоку [319, с. 146]. 

869. Люкс Позначення чого-небудь надзвичайно розкішного, вигідного, 

доброякісного [1, с. 631] // СПП мол. Дуже гарно. – Ну як вам? – Паша підійшов 

до столика і притопнув ногою. / – Люкс! [312, с. 256]. 

870. Лягавий крим. Міліціонер, будь-який працівник правоохоронних органів [8, 

с. 207]; заг. Міліціонер [3, с. 184] // заг. Працівник поліції. Наше щастя, що 

лягаві не надто старалися з розслідуванням … [311, с. 74]; ... де жоден клерк і 

жоден лягавий не буде совати носа в твої документи, де жодна влада, 

наскільки б ссученою вона не була, не зможе дістати тебе на твоїй 

тютюновій фабриці ... [320, с. 220]. 
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871. Ляля розм. Дуже добре [1, с. 633] // СПП мол. Гарна дівчина. Тобі чого, 

лялю? – цідить мужик [315, с. 238]. 

872. Ляпнути (ляпати) заг. 1. Говорити дурниці. 2. Говорити [3, с. 184] // заг. 

1. Говорити зайве, дурницю. Я так і знав, що ти зараз ляпнеш, дотепнику! 

[311, с. 313]; 2. Говорити. Може, я би залишилася? – ляпнула Редька … [330, 

с. 300]. 

873. Лярва жрм. Повія [8, с. 207]; заг. 1. Проститутка. 2. Зневажлива назва 

жінки [3, с. 184] // заг. Зневажлива назва жінки. Факультативно їй ще вдавалося 

бути лярвою, стервою, курвою і просто сукою [317, с. 34]; Ну, стара лярва 

почала вагатися. Каже, жи може щось і вдасся прояснити з тими всіма 

мавками-нявками. Тоді накинув панок іще й відерце полядвички й діжечку бухла 

дешевого, по-тодішньому сивухи [319, с. 58]. 

874. Магаз заг. Магазин [3, с. 186] // заг. Магазин. … закінчується й робочий час 

цього магазу [328, с. 191]. 

875. Мажор  мол. 1. Матеріально забезпечена молода людина, яка вдає із себе 

представника еліти й підкреслює свою вищість над іншими. 2. Підліток, син 

заможних батьків [8, с. 208]; заг. 1. Дитина заможних батьків. 2. Багата молода 

людина [3, с. 186]; мол. Матеріально забезпечена молода людина, що вдає із 

себе представника еліти і підкреслює свою вищість над іншими [5, с. 415] // 

мол., заг. Матеріально забезпечена молода людина, що вдає із себе 

представника еліти і підкреслює свою вищість над іншими. ... а моїм 

кандидатом який-небудь мажор, якому насрати на права трудящих ... [320, 

с. 58]; Шура був мажором, наскільки це було можливо в наших 

сільськогосподарських умовах ... [320, с. 95]; ... цей їхній мажор, зірка коледжу, 

він просто обламався жити справжнім божевільним життям ... [320, с. 197]; 

... двійко приїжджих мажорів, а яремчанські менти до півсмерті побили ... 

[328, с. 123]. 

876. Мажористо див. мажорний. … Боря виглядав мажори сто … [322, с. 10]. 

877. Мажорний заг. 1. Заможний, успішний. 2. Той, хто вихваляється своєю 

забезпеченістю [3, с. 186] // заг. Заможний. Дорогий, коштовний. ... з вагонів 
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висипала мажорна столична публіка і купувала несвіжу пресу в кіоску і теплу 

водяру в буфеті ... [320, с. 29]; Вона приїхала на своєму пафосному мажорному 

джипі ... [320, с. 165]. 

878. Мажорний синок див. мажор. Керівництво компанії, мажорні синки, 

щойно запахло горілим, розсварилися та розлетілися, а розгрібати ситуацію 

залишили середню ланку  – менеджерів і бухгалтерів [312, с. 9]. 

879. Мазати лижі салом СПП мол. Збиратися кудись дуже активно. … на Індію 

вже мазав лижі салом. Я збиралася туди на десять днів, не відаючи, що 

зависну там на півтори місяці [328, с. 249]. 

880. Мала заг. 1. Дівчина (частіше про кохану дівчину) [3, с. 187] // заг. Дівчина, 

кохана. Мала сіла за стіл, він дав їй горнятко чаю [317, с. 79];  Із театральним 

стогоном зітхнув (він просто кайфував від малої) і, вставши, поліз у шафу за 

кальяном [317, с. 81].   

881. Малімони нарк. Галюцінації [8, с. 211] // нарк. Галюцінації. Слухай, які 

дальше малімони були! [316, с. 272]. 

882. Малолітка заг. Дівчина / хлопець набагато менші за мовця. Найчастіше так 

називають неповнолітніх [3, с. 188] // заг. Дівчина / хлопець набагато менші за 

мовця. Найчастіше так називають неповнолітніх. … щоби ми вас тут більше не 

бачили, малолітки чортові … [321, с. 126]; Оце гонить малолєтка! [328, с. 57]. 

883. Манати мол. Ігнорувати щось, нехтувати чимсь [8, с. 211]; заг. Не бажати 

щось робити [3, с. 189] // заг., мол. Нехтувати. А, манав я такий бізнес! [322, 

с. 192]. Манала ти цих балканських мачо ... [315, с. 206]. 

884. Манатки див. шмотки. На ранок мені попустило, і я знову розпакував 

манатки [311, с. 307]; … вибралися звідси разом зі своїми манатками … [321, 

с. 136]; … зібрати манатки й виселетись … [322, с. 348]. 

885. Мандрьоха заг. Хвойда [3, с. 189] // заг. Дівчина, жінка, яка легко 

погоджується на статевий акт. … на аборт або не вистачило грошей, або та 

мандрьоха просто не хотіла. Орка скрутили й пошили в дурні. Мама прогнала 

його. Тепер він десь у Польщі: спекулює на барахолці [319, с. 9]. 
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886. Марамул (марамулити) нарк. Про стан інтоксикації, викликаний 

вживанням барбітуратних, психотропних препаратів та транквілізаторів [8, 

с. 211] // нарк. Про стан інтоксикації, викликаний вживанням барбітуратних, 

психотропних препаратів та транквілізаторів. Кетаміни проводять час у двох 

стінах: випадають на кетаміновий марамул або торочать про кетамінові 

марамули на терпугах. Потім знову ґедзаються й від’їжджають на чергові 

сорок п’ять хвилин [316, с. 241]. 

887. Марівана заг., нарк. 1. Мірихуана. 2. Морфін (медичний препарат, що 

містить алкалоїди опію) [3, с. 190] // заг. 1. Марихуана. 2. Морфін (медичний 

препарат, що містить алкалоїди опію).  Починає гребти марівана [329, с. 62]. 

888. Мармиза мол. Обличчя [5, с. 415] // мол. Обличчя. ... б’єш молодого по 

борзій мармизі, бо він, шланг, за весь день так і не виправ тобі мундир, ти 

молотиш цього салабона задроченого ... [334, с. 50]. 

889. Масу давити мол. Спати [8, с. 213] // мол. Спати. Палець об палець не 

вдаримо, в хуй не дунемо, дихаємо свіжим повітрям, граємо на гітарах, масу 

давимо і вночі, і вдень [334, с. 25]. 

890. Мати паяльник в задниці вульг.-просторозм. Покарання, догана [6, с. 177] 

// СПП лайл. Мати проблеми.  ... бізнес середньої руки така стрьомна штука, 

що лише один невірний крок – і вже маєш паяльник в задниці … [323, с.  45]. 

891. Мать його заг., лайл. Висловлювання сильного роздратування, 

незадоволення [3, с. 191] // заг. Незадоволення. Сильна лайка. Коли вже, мать 

його, прийде веселеньке оповіданнячко? [329, с. 18]. 

892. Мать його йоб див. мать його. Це буде твій вибір, c’est la vie, мать його 

йоб [327, с. 71].  

893. Махатись СПП мол. 1. Здійснювати статевий акт. … вздовж державного 

кордону і навіть помахатись немає з ким – навколо одні спекулянтки, з ким 

тут махатись … [323, с. 49]; 2. Битися, змагатися.  … помахатися по 

можливості – помахатись із кимось за честь місцевого спорттовариства та 

радянського спорту загалом [321, с. 123]. 
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894. Махнути розм., фам. Іти, їхати, бігти, вирушати в певному напрямку [1, 

с. 653] // розм. Поїхати. На неділю, – вирішила Терезка, – махну до вуйка ... [316, 

с. 88]. 

895. Мачо заг. 1. Темпераментний, маскулінного типу чоловік. 2. Італієць [3, 

с. 191] // заг. Чоловік (гарний, темпераментний). Щоби не пиздів усім, який він 

мачо [328, с. 217]. 

896. Мачо-мен див. мачо. … чисто тобі мачо-мени, після армії, після дурки як 

відмазки … [328, с. 55]; … як їхні мачо-мени безпорадно регочуть … [328, с. 89]. 

897. Маячити заг. Знаходитись деінде, привертати увагу, миготіти перед очима 

[3, с. 192] // заг. Знаходитись деінде, привертати увагу. Він був маленьким 

причепливим енергетичним упирцем, якого неможливо було відігнати від себе, 

пока перед очима маячить це миле личко ... [316, с. 175]. 

898. Мега Перша частина складних слів, що означає величезний, гігантських 

розмірів [1, с. 654] // СПП мол. Дуже. ... багато мегакрутих вегетаріанських 

кафешок [328, с. 282]. 

899. Мейл див. мило. СПП мол. Електронна пошта. Я продиктував свій mail, і за 

хвилю ... [325, с. 112]. 

900. Мем див. мала. … але сорі, мем – нічого з цього не вийде, боїмось, ми не 

зможемо вирішити вашу проблему … [321, с. 169].  

901. Мен заг. 1. Гарний, показний мужчина. 2. Будь-який мужчина [3, с. 192] // 

заг. Чоловік, хлопець. Ну, що, мен … [321, с. 29]; ... мій мен сидить за 

столом ... [328, с. 305]; У момент найвищого мого прозріння двері кабінету 

розчахнулися й на порозі нагло постав мен-ін-блек. Погрожуючи жіночим 

феном, він гаркнув ... [325, с. 91]; Та то я один був чоловіком її життя. Меном, 

котрому вся та її кінематографічна хуйня присвячувалася [327, с. 106]. 

902. Менінгіт мол. Непроста проблема [8, с. 215] // мол. Непроста проблема. В 

офісі не прцюватиму.  Людям з такою самодисципліною як у мене, офіс – то 

зайвий менінгіт [313, с. 203]. 

903. Мент (мінт) крим., мол. Міліціонер, будь-який працівник правоохоронних 

структур [8, с. 216]; заг. Міліціонер [3, с. 192] // заг., мол. Працівник поліції. 
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… який я мінтові свій? [323, с. 66]; … і менти, що страждають по такій 

спеці … [321, с. 286]; А хто не згоден, то на них ментів із газом … [330, с. 262]; 

... на вахті менту говориш ... [320, с. 145]. 

904. Ментовка мол. 1. Відділок міліції. 2. Міліцейська машина [8, с. 216]; заг. 

Відділок міліції [3, с. 193] // заг., мол. Відділок поліції. Тим більше, що самі 

нещодавно парилися в ментовці [312, с. 326]; Виглядали вони дещо незвично – 

чи після ментовки, а чи від незвичної медичної обстановки ... [312, с. 259]. 

905. Мерс мол., жрм. Автомобіль Mersedes [8, с. 217]; заг. Автомобіль марки 

«Mersedes» [3, с. 193] // розм., заг., мол.  Автомобіль марки «Mersedes». ... чому 

вони всі їздять на мерсах? [320, с. 57]. 

906. Мєдляк СПП мол. Повільний танок. … як безмежно довго танцюю під неї 

так званий мєдляк [311, с. 59]; Коротше, мало хто запрошував мене на 

«мєдляк». Мєдляк – це така штука, коли всі тьолки … [328, с. 57]. 

907. Мєнтик див. мент. Шпокнули ми його. У понеділок приходить до тебе 

молодий мєнтик і каже ... [319, с. 140]. 

908. Милитися мол., крим. Збиратися, мати намір піти кудись [8, с. 218]; заг. 

Збиратися кудись, щось планувати [3, с. 194] // заг., мол. Збиратися кудись, щось 

планувати. … коли вона блаженно милилася пити пиво з друзями в «Бабаї» на 

Пушкінській [330, с. 39]; Карочє, треба й нам такий, – порішили ми з Вовіком, 

що теж милився жити в нашій … [328, с. 177]; ... а вона його так обкрутила – 

чхнути не встиг! Ой-йой! І вже не треба хлопцю ніякої тундри, чи куди він там 

намилився ... [314, с. 35]. 

909. Мило комп. Електронна пошта [8, с. 218]; комп. Електронна пошта [3, 

с. 194] // комп. Електронна пошта. А було ще таке – відіслала на «мило» своєму 

знайомому з Батон Ружа (Луїзіана, США) листа з лівої адреси, типу, чувак, ти 

втрапив – я від тебе вагітна [333, с. 6]. 

910. Мимо каси див. пофіг. Разом? Їм що, свого не вистачає? Бо якби спитали 

мене особисто, я би сказав, що нам ці вибори зовсім мимо каси [312, с. 34]. 

911. Мимра див. корова. От же ж, блін. Нема нікого дома, валіть, мимри 

наглі … [330, с. 23]. 
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912. Мишка зменш.-пестл. 1. До миша (Миша – 1. Невеличка тварина ряду 

гризунів, перев. сірого кольору з гострою мордочкою і довгим тонким хвостом). 

2. Судорога [1, с. 669] // СПП мол. Жінка, яка дуже мало уваги приділяє своєму 

зовнішньому вигляду; сором’язлива, скромна, без амбіцій. Потім пан Андрій 

переключив увагу на власну секретарку, але ця була маленькою заляканою 

мишкою … [317, с. 152].  

913. Міна Вираз обличчя [1, с. 676] // Обличчя. Вічно невдоволена, знаєш, така 

дещо надута міна [311, с. 407]; … і, зробивши злісну міну, вигукує … [311, с. 64]; 

Редька скривила болісну міну … [330, с. 210]; Вуйко кривив забавні міни, мов 

першокласнк ... [316, с. 98]. 

914. Мінтовня заг. 1. Відділення міліції. 2. Міліція [3, с. 195] // заг. Працівники 

поліції (збірне поняття). За всім цим збоку спостерігає мінтовня ... [320, с. 116]. 

915. Мінтура див. ментовка. Мінтура, очевидно, нічого робити не буде … [322, 

с. 193]; Навіть мінтуру підігнати не змогли, привезли якихось доход яг …  [322, 

с. 389]. 

916. Місиво 1. Напіврідка суміш чого-небудь. Те саме, що тісто. В’язке  болото, 

грязюка (на шляхах стежках і т. ін.). 2. Корм для худоби або птиці з суміші 

борошна, м’якини або висівок [1, с. 679] // СПП мол. Бійка. Водії не витримали і 

з лементом кинулись на Травмованого. Почалось місиво [322, с. 80]. 

917. Містяк СПП мол. Місце. Тут всі містяки якісь стрьомні [330, с. 87]; 

Містяк що треба [330, с. 170]; Дуже сумно помічати, що містяки, котрі я 

відкрила для себе років зо п’ять тому, коли вони були малолюдними й 

невідомими, повільно перетворюються у відстійники турбидла [328, с. 285]. 

918. Містячок див. містяк. Забила містячок [328, с. 271]. 

919. Мнутися діал. М’ятися [1, с. 682] // СПП мол. Сумніватися, замешкатися. 

Та ладно, не мнися, я тоже хочу собі закрапатись [316, с. 36]. 

920. Мобіла мол. Мобільний телефон [8, с. 220]; заг. Мобільний телефон [3, 

с. 195] // заг., мол. Мобільний телефон. Шур, – сказав я, – дай мобілу [322, 

с. 49]; Спочатку думав, що він знову мобілу комусь упарив … [322, с. 343]. 
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921. Мобілка  див. мобіла. … відразу набігла купа пацанів, стрижених «під 

нульку», русифікованих та з мобілками. Почалася штурханина … [317, с. 50].   

922. Мобло див. мобіла. Стоматолог, лаючись, дістав мобло, і почав 

пробивати азербайджанців [321, с. 205]; … палив одну за одною і нервово 

хапався за мобло, видзвонюючи брата [322, с. 15]; Вся сцена, похапцем 

зафіксована на чиєсь корпоративне мобло ... [334, с. 202]. 

923. Могорич розм. 1. Частування з приводу успішного завершення якої-небудь 

справи. Те, що пьють за такого частування. перен. 2. Плата за послугу і т. ін. [1, 

с. 683] // розм. Випивка. ... вдалося туди прошмигнути. За могорич ... [328, 

с. 125]; А я без могоричу! – заметушився Льошка. – Сьомо ... Так тепер – якщо 

твоя воля – ти ж можеш мене в районі пристроїти [314, с. 205].  

924. Моделька СПП мол. Дівчина, яка працює маникенницею. Чуєш, а ти гарна 

була – моделька, чи що? [315, с. 7]. 

925. Моднявий СПП мол. Модний, сучасний. Чи від того, що якась пизда 

напудрена ін’язівська, однокурсниця моднява, побачивши мене в одному й тому 

ж одязі два дні поспіль, тонко під’їбнула … [329, с. 278].  

926. Моднячий див. моднявий. Вона вже чудово розуміється на міських 

маршрутах, назвах вулиць, цінах і взагалі встигла накупити собі безліч різних 

ганчірок, а головне – моднячі джинси ... [332, с. 2008]. 

927. Молодца розм. Те саме, що молодець [1, с. 685] // розм. Молодець. Заєбаца-

молодца [328, с. 191]. 

928. Молокосос розм., ірон. Дуже молода, недосвідчена людина. Уживається як 

лайливе слово [1, с. 686] // розм. Людина, яка є молодшою за мовця, 

неповнолітня людина. … не розуміє цей молокосос  [321, с. 173].  

929. Молоти перен., фам. Верзти нісенітницю; теревенити [1, с. 686] // перен., 

фам. Говорити пусте, дурниці, зайве. … молов усякі несосвітенні географічні 

дурниці … [311, с. 345]; … що ти мелеш, курва, від забитих сідниць не 

вмирають, але я мовчу … [311, с. 382]. 

930. Молоти пурґу СПП мол. Говорити нісенітниці.  Молов таку пурґу, шо його 

стали цуратися ... [319, с. 109]. 
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931. Молоток жрм., крим. Молодець [8, с. 221] // розм. Молодець. – Ну, ти – 

молоток! – похвалила Марла Павела. – Роздуплився моментально. Дивно, що я 

так протупила – зазвичай же брешу професійно [329, с. 85]. 

932. Морда див. мармиза. … чо цей урод та тупо на нас витріщився? Ще й 

морда вся в прищах … [328, с. 58]; … а Васілій її побачив і набив морду? Карочє, 

сказав, шо в неї така … [328, с. 67]. 

933. Мордяка див. мармиза – А тепер завали мордяку й не рухайся, –  процідила 

злісно Дзвінка [319, с. 165-166]; 

934. Мордячка див. мармиза. Я хочу бачити виражанс його мордячки [333, 

с. 113]. 

935. Морозитися див. відморожуватися. Єдина людина, що могла би хоч щось 

пояснити – Соня – тупо від неї морозилася [330, с. 43]; … але вони 

морозяться … [322, с. 348]; Він довго морозиться. Зрештою, тьолки що 

називали … [328, с. 256]; ... і сама цього лякається, морозиться [313, с. 205].  

936. Морочити яя СПП мол. Говорити або робити щось зайве, заплутувати. 

Завдавати клопоту. Не мороч гостям яя [316, с. 283]. 

937. Москаль розм. Росіянин [1, с. 691] // розм. Громаданин Росії. Зрештою, то 

всьо фігня; ти ж бачиш: у Мідних Буках постійні конфлікти між нами й 

москалями [319, с. 64]; Москалі завжди на понтах. Одразу починають 

командувати, хаміють і дуже дивуються, коли їх раптом посилають на фіг 

[312, с. 55]. 

938. Мотати перен., фам. Швидко кудись йти, бігти кудись. Іти геть, 

забиратися [1, с. 692] // перен., фам.  Швидко кудись іти, їхати. Зараз же мотай 

до лікарні та лягай з будь-яким діагнозом. Сиди там, як миша, і не вилазь до 

понеділка [312, с. 213]. 

939. Мотатися розм. Проводити час у турботах, клопотах [1, с. 692] // розм. 

Бігати, їздити у справах. Він весь час був у дорозі – то переганяв нові машини, 

то мотався по навколишніх автобазах у пошуках різних деталей … [320, с. 76]. 
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940. Мотузити СПП мол. Бити, ганяти м’яча. ... кидав нам його, як шматок 

сирого м’яса шавкам, і ми вже мотузили його по стоптаному майданчику ... 

[320, с. 88]. 

941. Мочити мол, крим. 1. Бити, ударяти з великою силою. 2. Убивати [8, 

с. 223]; заг. 1. Вбивати. 2. Сильно бити [3, с. 197] // заг., мол. 1. Бити. … а от 

напивались, виходили непомітно на коридор і починали мочити один одного ... 

[323, с. 41]; Або такий прікол. Політичний москальський аніґдот. Завелися у лісі 

бородаті зайці і почали всіх звірюх мочити … [317, с. 121]; 2. Вбивати. … де 

вона збиралася поводитися по-хамськи й мочити свідомість домогосподарок 

історійками на захист полігамії [329, с. 269]; В його романах хтось когось 

постійно мочив ... [320, с. 34]; Я замочив жидівську морду [319, с. 33]; Як ми, 

по-твоєму, замочимо його, не привертаючи уваги? [319, с. 120]; Знаєш, я 

замочила Марішку. З пістолета [333, с. 37]. 

942. Мудак крим., вульг. 1. Наївна людина. крим., мол., вульг., жрм. 2. Дурна, 

нікчемна, шкідлива людина [8, с. 223]; заг., лайл. Дурень [3, с. 198] // розм., заг., 

мол. Погана, нікчемна людина. Нікому з вас, мудаків, не відомий геній [311, 

с. 106]; ... одні мудаки навколо, мудаки і придурки, текст, суки, нормально 

перекласти не можуть, сидять в своєму траханому Лондоні, на своєму, блядь, 

туманному альбіоні і не можуть нормально перекласти текст про цю довбану 

білявку Мартін Гор, що за білявка така [323, с. 165]; Тому що ти не просто 

якийсь мудак, котрий змирився із існуючим несправедливим станом речей і з 

повсякденними найобками з його боку, тому що ти не збираєшся до кінця своїх 

днів вгризатись в чиєсь горло за розфасовану … [323, с. 17]; Припускаю, що я 

видався їм мудаком-чехом, котрий усе одно не в’їде в їхні розмови [311, с. 361]. 

943. Мудило див. мудак. Я подумав: ну от, мудило, зараз ти злетиш високо-

високо, а потім йобнешся з небес об землю … [311, с. 305]; … старий мудило, 

всі місцеві закидони … [322, с. 393]. 

944. Мудакуватість заг., лайл. Тупість, обмеженість [3, с. 198] // заг. 

Обмеженість, будь-яка негативна риса характеру. Хоча зі свого боку я особливих 
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претензій ніколи не висловлював, очевидно, у мене все гаразд у моїх стосунках із 

життям, навіть попри його клінічну мудакуватість [323, с. 3]. 

945. Мудачка заг., лайл. Жін. до мудак [3, с. 198] // заг. Жін. до мудак. Дзвінка 

ніколи б не одягла міні-спіднички. Це, як шашлик із музикою  й дівчатами, було 

таланом мудачок [319, с. 56]. 

946. Мудка заг. 1. Справа, план. 2. Задумка [3, с. 198] // заг. Справи, проблеми. 

Давайте,  кохані,  ходімо у  той ваш парк. По дорозі розкажете, шо тут за 

мудки [317, с. 56].   

947. Мудозвон (мудодзвін) крим., жрм. Людина, схильна до довгих, 

беззмістовних розмов; пустодзвін [8, с. 224]; заг., лайл. Придурок. [3, с. 198] // 

розм., заг. Пустодзвін. … якщо я бачила де-небудь таких лузерів, таких 

мудозвонів як ви! [321, с. 179]; ... і п’яних звечора мудозвонів, себто наших 

політичних опонентів, назовімо їх так. Ми з товаришем Гелікоптером саме 

пробили траву і пішли курити за пам’ятник іллічу [320, с. 128]. 

948. Мудь див. мудка. Усі ці странні події почалися фіґ зна каґда. І хєр просциш, 

коли ця мудь скінчицьця [316, с. 281]. 

949. Мулька мол. Дурниця [8, с. 224]; заг. 1. Те, що не дає спокою, нав’язлива 

думка. 2. Цікавинка, технічне нововведення [3, с. 199] // заг. 1. Забаганка. Те, що 

не дає спокою, нав’язлива думка. І тому вона сиділа і капала мені на мізки 

цілими днями (видно теж злилася через татову мульку – щоб усі лягали спати і 

прокидалися тоді ж, коли і він) [333, с. 72]; 2. Цікавинка. Він на початку 

дев’яностих збирав данину з ларьочників. І придумав таку мульку. Якщо хтось 

із клієнтів не хотів платити … знаходив бомжа і за сто доларів домовлявся, 

що той зіграє роль [312, с. 89]. 

950. Муляти перен., розм. Не давати спокою, мучити, турбувати [1, с. 696] // 

розм. Мучити, не давати покою. … але після цього листа Редьку навідало й 

почало муляти відчуття легкого пройобу … [330, с. 376]. 

951. Мусарня див. ментовка. Спочатку мусарня, потім цей марксист в кедах 

[323, с. 130]. 
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952. Мутити мол. 1. Щось придумувати, планувати. 2. Про невизначену 

поведінку, нечітку відповідь на щось [8, с. 226]; заг. 1. Робити що-небудь. 

2. Інтригувати, чинити дивно, підозріло. 3. Упадати коло дівчини [3, с. 200] // 

заг. 1. Робити що-небудь незрозуміле. Останні місяці вони з братом щось 

мутили, якийсь новий родинний бізнес, в який я не ліз … [322, с. 12]; 

2. Інтригувати, поводитися підозріло.  … що в нього зараз у голові діється, що 

там у нього за мутки? Він же напевне щось приховує, сидить тут і щось 

мутить [322, с. 36]; 3. Робити будь-що. І ми тут таке замутимо!!! [328, 

с. 185]; ... концерти мутять нам. Тьху-тьху-тьху. Працюють женщіни. Нє 

спугнуть би [328, с. 289]; 4. Приготувати щось. Там їх узагалі цілий сад. 

Ніштяковий садочок ... / І вужака отакенний повзає! – підтримую я. – А винце, 

яке ви там з Дімичем замутили, воно як? / Ах, вінчик! – маестро витягає з-за 

пазухи ... [316, с. 153]. 

953. Мутка див. мудка. … якось смутно віддає татовими мутками [330, с. 35]; 

Муток ціла купа – ритуали не слабіші від ваших [330, с. 278-279]; 

… розповідала тобі про цю мутку з дзеркалами? [329, с. 37]; Що за мутки? 

[322, с. 347]. 

954. Мутний мол. Непередбачувана людина, наміри якої незрозумілі, приховані 

[8, с. 226]; заг. 1. Ненадійний, непевний, той, що може зрадити, не викликає 

довіри. 2. Незнайомий [3, с. 200] // заг., мол. Людина, яка не викликає довіри. 

Мутний він якийсь, цей адвокат … [322, с. 357]. 

955. Мухлювати розм. Обманювати, шахраювати [1, с. 697] // розм. 

Обманювати, бути нечесним.  Ті падлюки грали нечесно! Вони підставили не 

того! Вони мухлювали, мерзотники! [317, с. 207].   

956. Мучачик заг. Чоловік [3, с. 201] // заг. Чоловік, хлопець. … не економте 

бабло своїх мучачиків [328, с. 237]; Останній раз, коли все було хуйово, фільм 

ледве повз, ламалася техніка, валили люди з команди і мене не любив черговий 

мучачік, я щось подібне нила йому в листах ... [327, с. 91]; Та ще й з метою 

підчепити когось. Когось обов’язково неодруженого. Бо минулого року Віола 

влипла в історію з одруженим мучачиком ... [333, с. 125]. 
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957. М’ясо мол. Дівчина, жінка [5, с. 415]; заг. Проститутка [3, с. 201] // СПП 

мол. Партнер для статевих відносин. Якісь люди кончєні: відхерюють м’ясо, що 

само лізе в руки з клятвами у вічному коханні, і всираються за тими, кому вони 

нафіг не всралися. (Тавтологія як запорука стопудового донесення суті) [328, 

с. 239]. 

958. На автоматі СПП мол. Автоматично, не замислюючись. Редька 

продовжувала свої звичні жарти більше на автоматі [330, с. 292]; Тому що 

купу моментів просто пройобуємо і живемо на автоматі [327, с. 23]. 

959. Набирати триочкові СПП мол. Ставати популярним, зміцнювати 

авторитет. ... набираючи триочкові просто на порожньому місці, говорив, що 

має місцеве коріння, але загалом є васпом [323, с. 8]. 

960. Набити стрілу мол. 1. Призначити побачення, зустріч. нарк. 2. Голка 

шприца. 3. Усне з’ясування стосунків [8, с. 312] // мол. Призначити зустріч для 

вирішення певних проблем (часто шляхом фізичної розправи). Одним словом, 

старий, нам набили стрілу. І не хто-хто, а сам Кабак [317, с. 49].  

961. Набичений  див. нарваний. … були бородаті й набичені [322, с. 270]. 

962. Набратися СПП мол. Напитися спиртних напоїв. … сиділи, пили, вони з 

Аліком швидко набралися, почали щось співати … [321, с. 97]. 

963. Набухатися див. нажертися. … які намагались будь-що набухатися до 

фінального свистка … [321, с. 56].  

964. Наварґанити СПП мол. Щось зробити. Жінка – це пизда, і можливі лише 

дві версії … але ті панічні підрядники, що їм за півночі наварґанили з добрягою 

Кручиком, чомусь прийшлось йому до ґусту … [311, с. 312]. 

965. Наваляти див. мочити 1. … ми поїдемо хрін знає куди і всім там 

наваляємо … [321, с. 123]; … і могли йому при бажанні неслабо наваляти [328, 

с. 42]. 

966. Навантажувати див. грузити. Ні, я не лаявся на батька з мамою, як 

робили багато хто з ровесників, але й великого кайфу від їхньої присутності не 

мав. Тож навіщо навантажувати сина тим, від чого сам свого часу 

страждав?[Брати Капранови,  2011: 330]. 
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967. Навернути діал. Їсти (з апетитом або багато) [1, с. 703]; заг. Випити [3, 

с. 203] // діал.  Поїсти. Зараз би рагу бабиного навернула, вона там м’яска не 

жаліє. На крайняк би відбивнушку і пюре зі сметанкою … [330, с. 204]. 

968. Наворочений мол. Перевантажений, переускладнений елементами, 

деталями; переважно дорогий, престижний [8, с. 228]; заг. 

1. Високотехнологічний, новий, сучасний, вражаючий. 2. Переобтяжений 

чимось. 3. Людина, яка має великі можливості, забезпечена тощо [3, с. 203] // 

заг., мол. Високотехнологічний, престижний, сучасний. … я купив собі 

наворочений комп’ютер … [322, с. 11]. 

969. На всі сто СПП мол. Точно, повною мірою. Хімік був сам винен, на всі сто 

[311, с. 74]; … особливо у своїй зневазі до курви політики, але і я мав рацію на 

всі сто, коли відповідав йому, що вся ця курва політика тепер для мене курва 

поезія, найвища курва поезія [311, с. 304]; ... із кумарним сьогоденням, то 

можливістю цією варто скористатися на всі сто ... [320, с. 49]. 

970. На всю котушку 1. По-справжньому, зі всією вимогливістю, строгістю і т. 

ін. 2. Найбільше з можливого, дуже суворо [4, с. 308] // Дуже гучно, найбільше з 

можливого. Винайнятий джип ходив ходуном від індійської й непальської поп-

музики, що її на всю котушку врубали гіди [329, с. 264].  

971. Нагинати 1. Згинаючи, нахиляти. перен. 2. Спрямовувати, навертати до 

чого-небудь [1, с. 707] // СПП мол. Примушувати щось робити, принижувати. 

... але директор його сука остання, нагинає усіх із цими йобаними виборами і 

менш за все думає про батька ... [320, с. 49]; ... одним словом президент 

нагинає міністра, міністр нагинає ректора ... [320, с. 132]. 

972. Наглі гроші СПП мол. Завеликі гроші. … могли лупити такі наглі гроші 

[330, с. 87]. 

973. Наглухо Дуже щільно, не лишаючи отворів. Дуже міцно, сильно; так, що не 

можна роз’єднати, перемістити [1, с. 707] // СПП мол. Зовсім, до кінця. ... і ті 

два убиті наглухо хрони, з якими ви пили самогон на березі річки ... [320, с. 41]. 

974. На голову не налазити Говорити, робити і т. ін. що-небудь несерйозне, 

нерозумне, недоречне або зовсім безглузде [4, с. 422] // Говорити, робити і т. ін. 
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що-небудь несерйозне, нерозумне, недоречне або зовсім безглузде. ... є 

комерційна реклама. Деяка взагалі на голову не налазить [328, с. 273]. 

975. Нагріти перен., розм. Хитрістю, обдурюванням і т. ін. завдавати збитків 

кому-небудь [1, с. 709] // розм. Обманути. А коли, збагнувши, що їх нагріли на 

рівному місці … [330, с. 104]; Катька тоді психонула тому, що ніякої подруги не 

було – це її саму нагріли у Єгипті на півтори штуки баксів [312, с. 207]. 

976. Надавати піздюль див. наваляти. Шура надавав тоді йому піздюль ... 

[320, с. 96]. 

977. Надерти задницю див. наваляти. … аби надерти задниці всім мудакам, 

котрі не відповідають високим господнім стандартам … [321, с. 78]; … крім 

гордощів і злого бажання ще кому-небудь надерти задниці … [321, с. 122]. 

978. Надибати заг. 1. Знайти. 2. Зустрітися [3, с. 204] // заг. Знайти. Надибала я 

у вітрині гаванської крамнички … [328, с. 250]; На сторінках газети легко 

можна надибати таке ... [334, с. 109]. 

979. Надратися заг. Сильно напиватись [3, с. 204] // заг. Напитися. І ось тут 

вони надрались. Вони випили все, що було, і спробували співати [321, с. 156]. 

980. На дурняк СПП мол. Даром. Класно кінчається тиждень – на дурняк 

з’їздила в цю сраку з піцою [330, с. 40]. 

981. Надута міна СПП мол. Ображений вираз обличчя. Вічно невдоволена, 

знаєш, така дещо надута міна [311, с. 407]. 

982. Нажерлись мол., жрм. Напитися доп’яну [8, с. 228] // розм., мол. 

1. Напитися доп’яну. Да вони вгашені обидві зранку, суки, я ж кажу! Вони 

якоїсь фігні нажерлись, а потім ще водяра. Як та сука з балкону назад 

потрапила – не уявляю. Вони одна одну вже не впізнавали [323, с. 24]; СПП мол. 

2. Наїстися. Щоби нажертися. Ці падлюки чим вище, тим більше бабла деруть 

за хавку [330, с. 204]. 

983. На ізмєні див. ізмєна. – Таж коневі зрозуміло: зірвався вранці з бодуна і на 

ізмєні в прірву поліз. Що, знову чулись голоси? [325, с. 30]. 

984. Наїбати заг., лайл. Обдурити. [3, с. 204] // лайл. Обманути. Мене наїбати – 

великого розуму не треба …  [330, с. 60]; Тоді нас помітять і запросять у 
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політики – бо якщо ми змогли наїбати стільки незнайомих людей, то наїбемо й 

усю Україну [328, с. 185]; … усім своїм виглядом показуємо, що нам відомо, як 

виглядає добрий драп і що нас не наїбеш … [323, с. 95]; … на думці мають одну 

святу заповідь: наїби туриста [330, с. 157]; ... авантюризм, наївність, 

вроджене ненав’язливе бажання наїбати всіх навколо ... [320, с. 62]. 

985. Наїжджати мол., крим. Поводитися аґресивно щодо когось, висувати 

претензії, погрожувати комусь, застосовувати насильство [8, с. 229]; заг. 

Звинувачувати у чомусь, ображати [3, с. 204] // заг., мол. Звинувачувати у 

чомусь, висувати претензії. Отож не наїжджай на мене, дядьку. Не уникай 

відповіді на запитання [313, с. 29]; На вулиці взяли за хуліганку і посадили. 

Думали, він на мене наїде, чи що [312, с. 260]. 

986. Наївняк мол. 1. Наївні людина 2. Про наївних людей [8, с. 229] // мол. 

1. Наївні людина 2. Про наївних людей. Щоб не розстроювати таких 

наївняків, як ти [317, с. 142]. 

987. Наїхати див. наїжджати. Ті два уроди наїхали на бідолашну шоковану 

Надю … [329, с. 92]; Натомість наїхали на Ернста … [322, с. 347]. 

988. Найглибша срака див. капець. Мені здається, то був час найглибшої 

сраки [311, с. 87]. 

989. Найобка заг., лайл. Обман, підлість [3, с. 294] // лайл. Обман. Тому що ти не 

просто якийсь мудак, котрий змирився із існуючим несправедливим станом 

речей і з повсякденними найобками з його боку, тому що ти не збираєшся до 

кінця своїх днів вгризатись в чиєсь горло за розфасовану ними хавку [323, с. 17]; 

… ці штатні найобки на зразок бройлерного типу … [321, с. 116]; Головне – 

справедлива, без всіляких там капіталістичних найобок [323, с. 104]. 

990.  Накаркати розм. 1. За народними повір’ями – каркаючи, накликати лихо, 

неприємність і т. ін. (про ворону). перен. 2. Багато сказати про що-небудь 

неприємне, недобре [1, с. 718] // розм. За народними повір’ями – каркаючи, 

накликати лихо, неприємність і т. ін. (про ворону). Зглазити. … інакше все якось 

занадто тупо. Накаркала, курва, про сенс життя – побачити гори … [330, 

с. 213]. 
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991. Накачаний мол. Який перебуває під дією наркотиків, спиртного, ліків [8, 

с. 230]; заг. 1. Мускулистий. 2. Під дією наркотичних речовин [3, с. 205] // заг., 

мол. Під дією наркотиків, спиртного. До нього з невидючим поглядом підходить 

уже добряче накачаний різними стимуляторами печальний скінгед, сумно 

шкребе рукою свій голомозий череп і гугнявим голосом просить дати йому 

бабок … [321, с. 59]; … накачаний портвейном, і завалюється спати [323, 

с. 42]. 

992. Накачувати (накачати) мол., жрм. Напоїти когось спиртним, ліками; 

увести наркотики тощо [8, с. 230] // розм., мол. Напоїти когось спиртним, 

ліками; увести наркотики тощо. По-моєму, вони його чимось накачували ... [320, 

с. 138]. 

993. Накачуватися алкоголем заг., нарк. Вжити велику дозу наркотичних 

речовин [3, с. 205] // СПП мол. Випити багато спиртного. … накачався 

алкоголем [320, с. 140]. 

994. Накласти в штани вульг.-просторозм. Злякатися [6, с. 253] // розм. 

Налякатися. … то як же тепер не накласти в штани від власної 

відповідальності? [311, с. 333]. 

995. На крайняк мол. У крайньому разі [8, с. 188] // мол. У крайньому разі. На 

крайняк би відбивнушку і пюре зі сметанкою … [330, с. 204]; … з простими і 

потрібними всім речами в руках – розвідними ключами, фугасними гранатами, 

чи на крайняк – макетами літаків, діти великого народу … [323, с. 58]; Чи 

пюрешку посолить на крайняк [330, с. 284]; На крайняк, залізла б на дах, 

волала якихось зовсім нецензурних пісень ... [333, с. 76]. 

996. Накривати нарк., мол. 1. Прихід наркотичної ейфорії, задоволення. мол. 

2. Який перебуває під дією наркотиків, спиртного, ліків [8, с. 230]; заг. 

1. Мускулистий. 2. Під дією наркотичних речовин [3, с. 205] // мол., заг. 1. Про 

дію наркотичної речовини. І тут нас як не висадить, як не дойде! Думаємо: ніх-

х-хуя собі накрило нас – вигнали собі, буцім приїхали якісь хіпаблуди з Омська 

[316, с. 272]; ... накриває його з головою, його просто пре під час проповіді, на 

нього навіть почали ходити планові, вони по-своєму розуміють старого, це ніби 
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така всесвітня солідарність всіх обковбашених придурків … [323, с. 29]; СПП 

мол. 2. Виявити когось, піймати когось на місці злочину. … по ходу, якщо ти 

нам допоможеш – ми їх накриємо [322, с. 427]; 3. Зламатися, зруйнуватися, 

зіпсуватися, вийти з ладу. … навіть у власній букмекерській конторі, котра 

накрилась на другий місяць свого існування [322, с. 11].  

997. Накривати на гарячому див. накривати 2. Тобто хтось із перевірки 

виявлявся хитрішим за нас і накривав нас на гарячому [311, с. 194]. 

998. Накритися заг. 1. Бути викритим. 2. Змінити плани. 3. Зламатися, 

зіпсуватися, вийти з ладу [3, с. 206] // заг. Змінити плани. … якщо вже з Ґоа всьо 

накрилось? [330, с. 162]. 

999. Накурка заг., нарк. Стан після вживання наркотичної речовини (наприклад, 

марихуани) [3, с. 206] // заг. Куріння цигарок з наркотичною речовиною. Під час 

накурки йому було дане видіння. Якийсь чоловік у білих шатах, з бородою і 

довгим гіпівським волоссям простягав йому рослину коноплі ... [317, с. 126].  

1000. Нализатися заг. Напитися [3, с. 206] // заг. Напитися. ... як її чоловік знову 

нализався і застряг у чергової хвойди ... [315, с. 215]. 

1001. Нализатися як свиня див. нализатися. Ми почнемо операцію ще 

завидна. Вони, можливо, вип’ють лиш по пляшці. Але ше не налижуться, як 

свині [319, с. 138]. 

1002. Наліво див. лівий. Казна-що! Півтора лимони кинули наліво? [312, с. 301]. 

1003. Намазано СПП мол. Привабливо. Та чого вони всі лізуть сюди? – не 

витримала врешті Редька, – чим їм намазано?! [330, с. 342]. 

1004. Намазати розм. Підмальовувати обличчя гримом, фарбою [1, с. 723] // 

розм. Підмальовувати обличчя гримом, фарбою. Ну, намазали мої незугарні 

велетенські губи … [328, с. 59]. 

1005. Намалюватись заг. З’явитись, прийти кудись [3, с. 207] // заг. Прийти. У 

залі намалювався офіціант [312, с. 273]. 

1006. Намахати жрм. Обдурити когось [8, с. 230]; заг. 1. Обманути. 

2. Перевершити [3, с. 207] // розм., заг. 1. Обманути … скоріше такий дружній 

колектив симулянтів, які намахують усіх вербувальників і роботодавців … 
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[323, с. 39]; … а знайшовши, довго не виходиш на вулицю, намагаючись 

намахати всіх і все … [321, с. 47]; Намахала, зараза – ні мами, ні торта [333, 

с. 215]. 

1007. Намахування див. намахати 1. Не люблю бути об’єктом для намахувань 

[312, с. 208]. 

1008. Намацати СПП мол. Знайти. Толік із Гошею намацали стежку і все далі 

заходили в ніч [322, с. 255]. 

1009. Наминати розм. З апетитом їсти [1, с. 723] // розм. З апетитом їсти. А ще 

от знати б, як буддисти з індуїстами відмазуються від заповіді про «не вбий», 

коли мнясо наминають [330, с. 161]; ... наминає смажений рис із тофу ... [328, 

с. 306]. 

1010. Намутити заг. 1. Створити інтригу. 2. Накрутити, хитрувати. 3. Зробити 

що-небудь. 4. Відшукати потрібне [3, с. 207] // заг. 1. Накрутити, хитрувати. 

… пустив їх до Праги, і вони там усякого намутили, а мені після них увесь той 

бардак розрулювати [311, с. 18]; 2. Знайти. ... дарма що наймолодший – 

намутив один на всіх квиток ... [327, с. 33]; Я нам, кажись, попутку намутив 

[330, с. 76]; СПП мол. 3. Випросити, забрати. … що його Коча намутив у 

котрогось із далекобійників … [322, с. 245].  

1011. Напакований див. накурка. Учні, напаковані тареном, пісялися зі 

сміху … [317, с. 21].   

1012. Напарити див. впарювати. … хоча і проти вашої волі, напарив вам свої 

послуги гіда [330, с. 103]. 

1013. Напихатися див. запхатися. Інакше вони б не знали, куди здихатися 

натовпів фанів, що напихалися би в Бутан за шаровим бухлом … [329, с. 238]. 

1014. На повному серйозі див. стопудово. Старенька вчителька стверджувала 

на повному серйозі, що іноді, будучи в доброму гуморі, кіт розмовляє [317, 

с. 15]; Марії збуваються, треба тільки не здаватися і не опускати рук! – На 

повному серйозі [314, с. 8]. 

1015. Напомпований Дієприкм. до напомпувати. Напомпувати. За допомогою 

тиску накачувати що-небудь рідиною або газом [1, с. 730] // СПП мол. 
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Накачаний (про спрортсменів). … власники нев’їбенно напомпованих біцепсів і 

трицепсів … [329, с. 226]. 

1016. На приколі див. накачаний.  ... а він сидить на вітрі в тонкій вітрянці й 

смугастій матросці і є собі, як кажуть, на приколі [316, с. 237]. 

1017. На прицілі перен. Зосереджувати на кому-, чому-небудь увагу, 

спостерігати, стежити за кимсь, чимсь; тримати в полі зору [1, с. 1139] // розм. 

Бути під спостереженням. ... вони навіть не здогадуються, що я тримаю їх на 

прицілі ... [320, с. 66]. 

1018. Напружити заг. Набридати, не подобатися [3, с. 207] // заг. 1. Не 

подобатися. Редьку трохи напружила така пропозиція, але відмовлятись 

видавалося неввічливим [330, с. 245]; Льоліка, схоже, напружувала 

необхідність їхати кудись із братом … [322, с. 13]; СПП мол. 2. Замислитися. 

… я відразу помітив, як напружився Ернст … [322, с. 352]. 

1019. Напряг заг. 1. Напруження. 2. Несподівана неприємність [3, с. 205] // заг. 

Напруження. Зайві зусилля. … завтра я їм усе видам без штовханини й 

напрягу … [311, с. 93]; Слухай, ну можна ж просто поговорити, нормально, без 

напрягів, навіть не на якісь філософські теми ... [315, с. 229]. 

1020. Напрягати СПП мол. Просити допомогти. Ех, прийдеться напрягати 

друзів. Тільки от кого? Покреативити і насрати після себе – таких у нас повно 

[328, с. 200]. 

1021. Напрягатися заг. Докладати особливих зусиль [3, с. 207] // заг. 

Докладати зусиль. … як це наші уроди в Києві не додумалися до такого 

«пояснення» нищення міста. Напрягаються там, бідні, чекають … [330, 

с. 262]; Може, щоб не напрягатися, вони всі тут ключі під один стандарт 

нарізали? [330, с. 363]. 

1022. Напхатися див. напихатися. ... що за військовими частинами сюди 

відразу ж напхалась купа різної кабінетної шлоїбені ... [320, с. 23]. 

1023. Нарваний заг. Ризикований, бездумний, настирливий [3, с. 208] // заг. 

Ризикований, сміливий. Так, пацан,  – каже один із них, очевидно, старший, або 

нарваніший [323, с. 60].  
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1024. Нариватись заг. Потрапляти у халепу, провокувати когось, нариватись на 

проблеми [3, с. 205] // заг. Потрапити у халепу, зухвало поводитися, 

провокувати когось. … на перон вони виходити бояться, аби зайвий раз не 

нарватись на шпон … [323, с. 53]; Це належало і почасти й дотепер належить 

до його стилю – нариватися при знайомствах [311, с. 250]; Нарватися на 

таких вилупків було простіше, ніж два пальці обісцяти [319, с. 21]. 

1025. Нарити заг. Знайти [3, с. 208] // заг. Відшукати когось або щось.  

Нариють, ось побачиш [321, с. 277]. 

1026. Нарізаний СПП мол. Скорочений (про музику). ... з нарізаними на ньому 

треками ... [320, с. 140]. 

1027. Наркота мол., нарк. 1. Наркотики. 2. Окремий представник чи соціум, 

компанія наркоманів [8, с. 233]; заг. Наркотики [3, с. 208] // заг., мол. 

Наркотики. … вирішити спробувати ледь не всю можливу наркоту за один 

вечір [329, с. 45]; Турбувалася, що готівку на наркоту спустять [329, с. 93]. 

1028. Народ заг. Поширене звертання до гурту [3, с. 209] // заг. 1. Звертання до 

гурту. 2. Люди. Не переживайте, народ! То ж звичайнісінькі сільські бики. Ми 

ше змусимо їх … гм-м … як то кажуть у народі, забашляти нам і вам бабки 

[317, с. 57]; … ви розливаєте це гівно зі своїх брандсбойтів, і що найприкріше – 

купа народу ведеться … [321, с. 82]; Не думаю, шо тут народ шарить по 

наших циферках на планчику [330, с. 119]. 

1029. Насрати заг. 1. Образити, принизити когось. 2. Байдуже [3, с. 209] // заг. 

1.Все одно, байдуже. … та мені насрати, – каже коридорний … [321, с. 10]; 

Мені насправді насрати, де я живу, головне – як я живу [321, с. 26]; Тільки нам, 

на відміну від них, насрати на наші душі [329, с. 11]; ... а моїм кандидатом 

який-небудь мажор, якому насрати на права трудящих ... [320, с. 58]; СПП мол. 

2. Набруднити, зробити щось погане. Ех, прийдеться напрягати друзів. Тільки 

от кого? Покреативити і насрати після себе – таких у нас повно [328, с. 200]. 

1030. Насрано див. насрати 2. Надіюся, що вище в горах менше насрано … 

там пакети, може, по 5 разів використовують [330, с. 99].  
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1031. Настругати перен., фам. Без особливих зусиль збирати, набувати, 

заробляти [1, с. 738] // СПП мол. Написати. Хіба їх було мало, щоби хоч зараз 

сісти сяку-таку повість настругати? [330, с. 277]. 

1032. Насцяти див. насрати 1. Крім того, ми насцяли на вічний вогонь, себто 

не поїхали до нього з квітами [311, с. 140]. 

1033. Натовкти розм. Побити кого-небудь. Натовкти морду [1, с. 740] // розм. 

Побити кого-небудь. Натовкти морду. ... сусідці з п’ятого поверху фейс 

натовчеш [325, с. 77]. 

1034. Натовкти гризло див. натовкти. ... себто натовкти їм гризла. Але де 

ж тих ржісів узяти? На базарі їх не купиш, вдома на агар-агарі не виростеш 

[317, с. 49]. 

1035.  Натравити розм. Спонукати, підбурити до ворожих, агресивних дій 

проти когось [1, с. 740] // розм. Налаштувати проти когось. Теж пафосний 

такий, що всраться не підняться. Я натравив на нього тьолок [328, с. 243]. 

1036. Нафіг (на фіга) жрм. Для чого [8, с. 234] // СПП мол. 1. Підсилювальна 

частка Та кому це нафіг потрібно? [328, с. 20]; 2. Зовсім.  … і не могли 

дочекатися фінального свистка, аби викинути нас звідси на фіг [321, с. 125]; 

розм. 3. Для чого, навіщо. … хоч на фіг їм анальгін, не розумію [321, с. 22]; А на 

фіга йому спати? [329, с. 30]; Нафіґа ти все це мені розповідаєш? [327, с. 86]. 

1037. Нафіг не потрібний див. нафіг 2. Світ став «картонним» і нафіг не 

потрібним [317, с. 93];  … який-небудь на фіг тобі не потрібний будинок із 

великою клумбою, за який ти будеш півжиття повертати кредити, щоби в 

голову не лізла різна хуйня … [321, с. 63] 

1038. Нафіг треба див. фіг. … величезна шапка, сповзаючи на очі, заважала 

дивитися довкола, а нафіг треба [329, с. 23]; Кому ти така нафіг треба? [328, 

с. 56]. 

1039. На халяву заг. Безкоштовно [3, с. 312] // заг. Безкоштовно. ... нікому 

непотрібне, навіть на халяву. Куди цікавіше гуляти топлес разом з іншими ... 

[316, с. 19]; ... коли на п’ятий день ще хотілося випити, а без молодих, на 

халяву, уже ніхто не наливав [314, с. 53]. 
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1040. Нахапатися див. Накачати. … немов оті школярочки, що нахапались 

коноплі в туалеті [317, с. 166]. 

1041. На хріна див. нафіг. ... бо на хріна тобі валовий продукт, якщо ти вже 

зранку заряджений і точно знаєш, що на вечір у тебе теж щось є ... [323, 

с. 165]. 

1042. На хуй див. нафіг. ... о’кей, думав він, нормальні чуваки мені трапились 

(це він про нас), відвезу їх куди треба, повернусь назад, уб’ю цю суку на хуй, 

відремонтую копійку, пострижусь, о’кей [320, с. 47]. 

1043. На хуй з пляжа СПП лайл. Посилання у віддалене місце. ... на хуй, на хуй 

з пляжа, дєвочка …  [323, с. 33]. 

1044. На хуя СПП лайл. Навіщо. … Я його питаю – на хуя тобі, мужик, два 

літри? [323, с. 22]; … на хуя йому апельсини, якщо в нього біла гарячка? може 

він взагалі в койку сситься … [321, с. 132]. 

1045. Нахуячитись див. накачатися. … що ж ти так нахуячився, Елвісе … 

[321, с. 180]. 

1046. Нацик СПП мол. Нацист. Увесь пришпил у тому, шо троє з них взагалі 

жодного відношення до демонстрації не мали. Їх помилково затовкли нацики 

[319, с. 65]. 

1047. Начистити пачку СПП мол. Побити. Це теж вимагало рішучості – 

одного дня перестати відвідувати секцію, де мені так і не вдалося начистити 

кому-небудь пачку [311, с. 70]. 

1048. Начхати вульг. Виразити байдужість, зневагу до кого-, чого-небудь; 

наплювати [1, с. 745] // вульг. Байдуже. … то Редьці було на це начхати [330, 

с. 232]; … котрій начхати було на наші забобони [328, с. 197]. 

1049. На шару див. на халяву. Бо зажирно для мене на шару в Україну літати 

[329, с. 123]; … коли ми хотіли зробити щось бігом і на шару [328, с. 39]; 

… плануючи на шару провести на церемонію … [328, с. 206]. 

1050. Нашуганий мол., жрм. Зляканий [8, с. 235] // розм., мол. Наляканий. … а 

штірліци ходять нашугані, шепочучи, що всі довкола змовились і світ загине … 

[329, с. 49]. 
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1051. Не вдобняк СПП мол. Не зручно. Чувакові було не цілком вдобняк, що 

його баба така істеричка … [311, с. 22-23]. 

1052. Нев’їбенний обсц. схвальн. 1. Гарний, відмінної якості. 2. Дуже великий 

розмірами, кількістю. 3. Надзвичайно сильний інтенсивністю або ступенем 

свого вияву [6, с. 257] // лайл.  Дуже гарний, неповторний, оригінальний. ... коли 

можна буде вийти на нев’їбенний харківський майдан ... [320, с. 116].  

1053. Нев’їбенно обсц. 1. Прислівник до нев’їбенно. 2. Великою мірою, надто 

[6, с. 257] // лайл. Дуже. Він був таким собі стовідсотковим коміксовим 

професором: лисина, сива борідка-еспаньйолка, нев’їбенно товсті окуляри [311, 

с. 18]; З цим нев’їбенно складно. Розумієш, це був дуже нелегкий у житті 

нашої тодішньої країни час [311, с. 95]. 

1054. Недойоб СПП лайл. Недостатність статевих стосунків. Він мав постійний 

синдром недойобу і фотографію … [328, с. 202].  

1055. Недойобаний обсц., згруб.-просторозм., презирл. 1. Придуркуватий, 

несповна розуму. 2. Нікчемний. лайл. 3. Мерзотний підлий [6, с. 257] // лайл. 

1. Придуркуватий, несповна розуму. 2. Нікчемний. 3. Мерзотний підлий. … всі 

ці недойобані інтелектуали й інтелектуалки … [321, с. 78]. 

1056. Недоносок перен., знев. Про нікчемну, негідну, нерозумну і т. ін. людину 

[1, с. 757] // перен., знев. Про нерозумну або погану людину. … ти, недоноску, – 

не витримує мама, малий ще вчити мене, не стоїть ще, і тут Боб не витримує 

і завалює їй просто з правої … [321, с. 124]. 

1057. Недоросль див. молокосос. Лукаві, пропірсинговані уздовж і впоперек 

недорослі стріляли в перехожих цигарки і реготали за їх спинами так, що 

мурашки по шкірі [316, с. 32]. 

1058. Недоумок див. недоносок. … я сиджу і втираю їй якусь туфту, зарядив 

своє «все буде добре» – все буде добре, недоумок … [321, с. 130]. 

1059. Незарах СПП мол. Про не складений залік або іспит. А з театрального 

мене поперли за «незарах» з акторскої майстерності [327, с. 61]. 

1060. Не зростися перен. Ставати нерозривно з’єднаним, зв’язаним з ким, чим-

небудь, невіддільним від когось, чогось [1, с. 480] // СПП мол. Про невдачу, 
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поразку у чомусь.  З курсом користування бібліотекою в універі в неї якось не 

зрослося …  [330, с. 32]. 

1061. Не клеїтися розм., перен. Не здійснюватися успішно, злагоджено; не йти 

в лад [1, с. 544] // розм. Невдача, поразка у чомусь. … і нічого не клеїться, 

суцільна дупа всюди … [311, с. 326]; Розмова у нас не склеїлася [330, с. 365]. 

1062. Некст тайм СПП мол., англ. У майбутньому. ... мовляв, краще буде якось 

некст тайм [327, с. 87]. 

1063. Не пальцем роблений просторозм., жарт.-ірон. Який розбирається у 

чому-небудь, уміє робити щось не гірше за інших [6, с. 270] // розм. Про 

людину, яку не просто обманути; яка знає, що робити.  Але й ми не пальцем 

роблені – чоловічий організм сам знаходить вихід ... [312, с. 234]. 

1064. Не по-дитячому див. по-дорослому. Тут я обриваю листування і 

переходжу вже до останнього листа ... Який вражає дійсно не по-дитячому 

[333, с. 67]. 

1065. Не при ділах СПП мол. Ні при чому. … типу не при ділах … [328, с. 75];  

Та нащо? Це ж вона мені казала, не тобі ... / А я, виходить, не при ділі ... [314, 

с. 98]. 

1066. Непруха мол. 1. Невезіння, смуга невдач; неталан. 2. Сумне, невеселе 

життя [8, с. 236]; заг. Незадоволення; проблеми, невпевненість, невезіння [3, 

с. 210] // заг., мол. Невезіння. … Ні квитка взяти, ні штраф заплатити, 

нерпуха одним словом [323, с. 57]. 

1067. Нереальний 1. Який не існує, якого не буває у дійсності; уявний. 

2. Неможливий для виконання, здійснення [1, с. 777] // СПП мол.  Про те, що 

справляє сильне враження. … ціни нереальні, як і сама галерея [321, с. 22]; … в 

Гоци чудовий смак на музику … її приятелі просто нереальні чуваки [318, 

с. 146].  

1068. Нереально СПП мол. Дуже, занадто. Який ти нереально сьогодні гарний! 

[329, с. 189]; ... це нереальне відчуття від забитого голу ... [320, с. 92]. 
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1069. Неслабий заг. Дуже якісний, сучасний, модний тощо [3, с. 210] // СПП 

мол. Непоганий, багато (про гроші). … не слабе бабло, як на ті пелехаті часи 

[329, с. 238]. 

1070.  Нести перен. 1. Змушувати йти куди-небудь. розм., перен. 2. Говорити 

що-небудь нерозумне, несерйозне і т. ін. [1, с. 777]; заг. Говорити [3, с. 210] // 

розм., заг. Говорити нісенітниці. … несли різну хуйню й заплутували 

оперативників [322, с. 198]; СПП мол. 2. Тягнути до когось, чогось. Про почуття 

закоханості. Бо починало мене на нього нести, як спущене гамно в каналізацію 

[328, с. 245]; 3. Не стримуватись у чомусь. Нда. Несло пацанів по молодості. 

Гуляла душа [330, с. 310]. 

1071. Нет див. інет. Вона жила «нетом» щодня ... [333, с. 222]; Можна 

лишити хіба що нет, і то в режимі порноресурсів [334, с. 199]. 

1072. Нефігово заг. Гарно, сильно [3, с. 211] // заг. Непогано, гарно. Останній 

раз нефігово блювалося під традиційну музику … [329, с. 17]. 

1073. Нефори мол. Неформальна молодь [8, с. 237]; заг. Неформали [3, с. 211] // 

заг., мол. Неформальна молодь. Стільки нефорів у дертій джинсі та з 

кульчиками в носах ті стіни ще не бачили [311, с. 276]. 

1074. Нехилий мол. Гарний, чудовий; такий, що викликає схвалення [8, с. 237]; 

заг. Непоганий [3, с. 211] // заг., мол. Непоганий, гарний. … у нас було чудове 

дитинство й нехила країна … [321, с. 116]. 

1075. Не хіло (нехило) мол. Добре, чудово [8, с. 237]; заг. Непогано [3, с. 211] // 

заг., мол. 1. Непогано, добре. ... так нехіло англійською говорить ... [328, 

с. 275]; СПП мол. 2. Сильно. І всипали мені тоді не хіло … [328, с. 21]; Нехіло я 

борзіла [328, с. 142]; Чесно кажучи, це не хіло додавало Тріші Торнберґ 

впевненості ... [327, с. 78]. 

1076. Нехуйово див. нефігово. … ми йдемо за Гошою і виходимо на безрозмірну 

кухню, нехуйово йому, очевидно, платять … [323, с. 145].   

1077. Не шкребти СПП мол. Не хвилювати. Про байдужість.  Бо мене вже 

навіть бандитський піздєц не шкребе, а саме ним ще аж сюди заносить. І це 

усе не твоє діло. Що витріщився?! [330, с. 150]; Вона щось пробувала пояснити 
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англійською, але нікого то не шкребло, їй просто дали копняка під дупу … [329, 

с. 301]. 

1078. Нємєряний СПП мол. Дуже великий. ... і за нємєряне бабло ... [328, 

с. 314]. 

1079. Нємєряно (неміряно) жрм. Багато досить чого-небудь (звичайно про 

гроші) [8, с. 236] // розм. Багато. … нємєряно відвалю, а той – ні фіґа, самому 

треба, діло, тіпа, не в бабках, а в принципі … [325, с. 149].  

1080. Нєфіг СПП мол. Непотрібно. Нєфіг було мені скакати, як козі облізлій, 

там, внизу, і тут, вище, по снігу! [330, с. 221]. 

1081. Нєфіг срать  СПП мол. Про дію, яку можна зробити дуже легко. Та нєфіг 

срать! [329, с. 201]. 

1082. Нєхуй СПП лайл. Непотрібно. … сам облажався, сам давай і розрулюй, і 

нєхуй мене зайвий раз … [322, с. 356]. 

1083. Никатися заг. Ховатися [3, с. 211] // заг. Ховатися. Ясно, що треба 

никатися десь ... [330, с. 320]. 

1084. Нипати діал. Ходити туди й сюди, вишукуючи що-небудь [1, с. 786] // 

діал. Ходити, бродити без діла. ... чи з’їбешся ти просто сьогодні вечірнім 

автобусом, подалі від чорнних дір у навколишньому повітрі, в якому вмістилась 

уся твоя історія, чи будеш далі нипати їхніми вулицями ... [320, с. 42]. 

1085. Нити розм. Набридливо скаржитися на кого-, що-небудь, виражати своє 

незадоволення з приводу чогось [1, с. 786] // розм. Надокучати скаргами. Редька 

намагалась не нити … [330, с. 142]; Ну ти ж не пересічний … – нила Редька 

[330, с. 291]; Карпа, хочеш нити – іди в емо-туалет [328, с. 217]. 

1086. Ничка (у ничку, на ничку) мол. 1. Схованка. 2. Гроші чи запаси на чорний 

день. 3. Місце, де можна дістати спиртне, магазин з особистих запасів та інше 

[8, с. 237]; заг. Схованка [3, с. 211]; мол. 1. Потаємне місце. 2. Схованка. 

3. Гроші чи запаси на чорний день [2] //  заг., мол. 1. Схованка. Чи ничка в неї 

була десь для трави [330, с. 121]; … нички з сигаретами … [322, с. 435]. На 

ничку СПП мол. 2. Потайки. … і йшла на ничку до їдальні … [328, с. 22]; ... не 

мали своєї студії і писалися на ничку в Романовій [328, с. 141]. 
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1087. Нишпорити розм. Шукати, заглядаючи скрізь, оглядаючи все [1, с. 786] // 

розм. Ходити, вишукуючи щось, когось. ... лише тьотка сидить на рецепції в 

білому халаті та прибиральниця нишпорить коридорами, дослуховуючись до 

нашого дихання, дихання трьох обкурених чужинців ... [320, с. 38]. 

1088. Ніґер мол. Негр [5, с. 415] // мол. Негр. … і почав того копати ногами, 

викрикувати: «Будеш бля, знати, сраний ніґер, як насміхатися з чужого горя, 

будеш знати, сраний виблядок! [317, с. 146]; Пахав, як ніггер, і це допомагало … 

[318, с. 146]; 

1089. Нігерська комедія СПП мол. Комедія, де акторами є афроамериканці. А 

якщо взяти такі дивнецькі нігерські комедії, де найацтойніший чувак стає 

найкрутішим, знімає класну толку ... [333, с. 42]. 

1090. Нікого не їбе  СПП лайл. Нікого не хвилює, байдуже. Твій вік тут нікого 

не їбе, дуже агресивно каже він [311, с. 182]. 

1091. Ніфіга СПП мол. 1. У ролі заперечної части – ні. А ніфіга – все відбулося 

суперцивільно [329, с. 17]; 2. Відмова. … Ні, ні фіга, там, розумієте, така 

система – він коли випиває свої два літри … [323, с. 23]; 3. Нічого. Я можу з 

тобою переспати, чуєш, сновида? Але мені все рівно ні фіґа не буде за то. Я 

навіть не залечу! [317, с. 171]; 4. Зовсім. Шось він, блін, ніфіга й не полегшав 

[330, с. 137]. 

1092. Ніфігіща СПП мол. Нічого. А я тут і так ніфігіща не розумію [330, 

с. 56]. 

1093. Ні хріна СПП мол. Нічого. Не знаю, я ні хріна не чую, – зі зневагою до 

всіляких там фіктивних переживань легковажно сказав біолог. – От слухав 

Дімка про всяку хєрню, і поїхала йому криша [317, с. 123]; Тепер я доведу вам, 

що ви, хоч і стоїте на постах, однаково ніхріна не охороняєте ... [334, с. 29]. 

1094. Ні хуя собі лайл., заг. Нічого (собі) [3, с. 320] // лайл. Нічого (собі), 

здивування. … ні хуя собі [311, с. 224]. 

1095. Нічого такий див. неслабий. За цей час я роздивлявся його бивні – нічого 

такі, але ... [316, с. 179]. 
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1096. Ніштяк мол., крим. 1. Усе гаразд, добре. мол. 2. Щось дуже гарне, 

відмінної і високої якості, те, що є джерелом приємних емоцій [8, с. 238]; заг. 

Дуже добре [3, с. 212] // заг., мол. 1.Щось дуже гарне. ... я жер там всі 

ніштяки, які продавались у навколишніх магазинах ... [320, с. 79]; 2. Добре. З 

мамою все ніштяк … [322, с. 219]; ... із роллінг стоунз якраз все ніштяк, 

потрапивши цього літа на їхній мюнхенський концерт ... [334, с. 182]. 

1097. Ніштяковаий див. неслабий. Там їх узагалі цілий сад. Ніштяковий 

садочок ... [316, с. 153]. 

1098. Нон-стоп Безперервно; видовище, яке триває, повторюється безперервно 

і яке можна будь-коли подивитися [1, с. 791] // СПП мол. Про будь-що, що 

відбувається без зупинок. Він просто йде якомога швидше, минаючи кіоск нон-

стоп, колишній книжковий магазин, в котрому тепер гніздиться дешева 

забігайлівка ... [325, с. 26]. 

1099. Носак розм. Передня частина взуття; носок [1, с. 792]; заг. 1. Перед взуття 

(носки). 2. Шкарпетки [3, с. 212] // розм., заг. Початок, передня частина взуття, 

носок. Травмований про щось міркував, розглядаючи носаки своїх черевиків 

[322, с. 78]. 

1100. Ностальжі СПП мол. Ностальгія. ... її давила ностальжі за родіною ... 

[321, с. 56].  

1101. Ноу-хау 1. Технічні знання, досвід, секрети виробництва, сукупність 

документальних технічних знань і досвіду, необхідних для здійснення 

виробничого процесу, для виготовлення якого-небудь виробу, передача яких 

обумовлюється спеціальною угодою між сторонами. 2. Те саме, що новація [1, 

с. 793] // Нововведення, винаходи, щось нове. … американці просто засирають 

мізки всьому світові своїми ноу-хау … [321, с. 4]; Тільки дивися, не розкривай 

ніяких ноу-хау [312, с. 42]. 

1102. Нуль на масу див. пофіг. Я проходжу у дитячу і стукаю в двері. Нуль на 

масу [312, с. 25]. 

1103. Нюхати ногу СПП мол. Посил у віддалене місце. … чи «Нюхай ногу». Це 

такі евфемізми замість бонального посилання на хуй [328, с. 62]. 
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1104. Оббивати хуями груші обсц., згруб.-просторозм., жарт.-ірон. 

Байдикувати або займатися нікчемними справами [6, с. 392] // лайл. Нічого не 

робити. З дня на день оббиваєте хуями груші, а на постах пиздять бензин ... 

[334, с. 26]. 

1105. Обдовбаний заг. Під дією наркотику [3, с. 214] // заг. Під дією наркотику. 

... два нещасні обдовбані створіння … [323, с. 143];  Не став реготати з мене, 

не сказав, що я ідіотка об довбана … [329, с. 167]. 

1106. Обісратися заг. Осоромитися, залишитись ні з чим [3, с. 214] // заг. 

Осоромитися, злякатися. … невже обов’язково потрібно мати партійний 

стаж, щоби не обісратися в критичній ситуації? [322, с. 171]. 

1107. Обісцяний див. обісратися. Я останній захист цієї кімнати від Сил Зла!» 

і ми обісцяні побіжимо всі втрьох геть щойно вимитим коридором… [328, 

с. 197]. 

1108. Обковбашений мол. Який погано почуває себе після куріння наркотику [8, 

с. 239]; заг. 1. Мускулистий. 2. Під дією наркотичних речовин або алкоголю [3, 

с. 215] // заг., мол. Під дією наркотиків або алкоголю. ... це ніби така всесвітня 

солідарність всіх обковбашених примурків … [323, с. 29]; … якщо він не хоче 

тягати за собою цілий вечір обковбашеного індуса … [321, с. 39]; Ніде правди 

діти, я ніколи не бачив його пьяним чи обковбашеним наркотиками ... [325, 

с. 43]. 

1109. Обкрутити перен., розм. 1. Увести в оману; обдурити. розм. 

2. Одружити, вінчати [1, с. 806] // розм. Одружити. ... а вона його так 

обкрутила – чхнути не встиг! Ой-йой! І вже не треба хлопцю ніякої тундри, чи 

куди він там намилився ... [314, с. 35]. 

1110. Обкурений нарк. Який перебуває під дією викуреного наркотику [8, 

с. 239]; заг. 1. Мускулистий. 2. Який перебуває під дією марихуани [3, с. 215] // 

заг. Який перебуває під дією викуреного наркотику. Коли йому попустило, 

Банзай спакував речі, обнявся з Корбою, взяв обкуреного в дупу Доща під пахву і 

поїхав … [317, с. 127];  ... дослуховуючись до нашого дихання, дихання трьох 

обкурених чужинців ... [320, с. 38]. 
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1111. Обкурка нарк. Ефект після куріння наркотику [8, с. 240]; заг., нарк. 

1. Куріння марихуани. 2. Відчуття після куріння марихуани [3, с. 215] // заг. 

Ефект після куріння наркотику … який весь час нервово пив спрайт, його 

сушило, схоже він був з обкурки, але гнав таки на Захід … [321, с. 6]. 

1112. Облава 1. Оточення місця, де перебувають або можуть перебувати 

переслідувані особи, з метою їх затримання, арешту. Особи, які беруть участь в 

оточенні, затриманні кого-небудь. діал. 2. Натовп [1, с. 806] // Засідка. … де 

вельми зручно робити облави на хіпаблудів … [317, с. 58]. 

1113. Облавно СПП мол. У великій кількості. ... відстійних двієчників, котрих 

при оглядах облавно треба буде десь закривати ... [328, с. 125]. 

1114. Облажатись мол., крим. Помилково потрапити у незручне становище [8, 

с. 240]; заг. Осоромитись, не здійснити бажане [3, с. 215] // заг., мол. 

Осоромитися, потерпіти поразку, невдачу. … не цілком передбачуваною, що ж 

ти так облажався … [323, с. 63]; Все нормально, ми сьогодні вкінець 

облажалися, треба валити з цього довбаного Донбасу … [321, с. 126]; І як 

ніколи легко було облажатися [330, с. 67]; … не дуже видно, як я облажалася 

[330, с. 238]; … я чекаю, дивись не облажайся [322, с. 303]; … сам облажався, 

сам давай і розрулюй, і нєхуй мене зайвий раз … [322, с. 356]. 

1115. Обламано СПП мол. Переможено, присоромлено. Я підвівся, обтрусив 

пил і обламано потягся за ними [322, с. 106]. 

1116. Обламатися мол. 1. Переконати когось у недоцільності виконання 

певних дій, вчинків. 2. Дати словесну відсіч, висміяти когось. 3. Комусь щось 

набридло робити [8, с. 240]; заг. 1. Присоромлювати, висміювати, виводити на 

чисту воду. 2. Тиснути на психіку, морально ламати людину [3, с. 215] // мол. 

1. Комусь щось набридло робити. ... цей їхній мажор, зірка коледжу, він просто 

обламався жити справжнім божевільним життям ... [320, с. 197]; … якщо ти 

взагалі ще не обламався брати у всьому цьому участь, дай мені хоча б 

шанс …[323, с.  36]; ... вкінець обламався робити бізнес на водярі … [323, с. 90]; 

Ведучий робить паузу, очевидно, думає, чи не запустити йому ще раз степана 

галябарду, гуляти так гуляти, але врешті обламується і говорить далі … [323, 
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с. 164];  Потім я обламався і викинув їх [320, с. 89]; СПП мол. 2. Про щось, що 

не справдилось, не вийшло зробити. Потерпіти невдачу. Завжди так, коли 

обламуються сподівання [330, с. 145]; мол., заг. 3.Дати словесну відсіч, 

висміяти когось. ... просто обламував і все – говорити про щось далі було марно 

[320, с. 76].  

1117. Обламати роги заг. Принизити когось, побити когось, поставити на місце 

[3, с. 263]; зневажл. Примусити кого-небудь підкоритися; приборкати, здолати 

когось [4, с. 450]; розм., заг., мол. Приструнити, заспокоїти когось. … їм уже 

давно пора обламати роги [322, с. 427]. 

1118. Облом мол., крим. 1. Невдача, руйнування планів. мол. 2. Важкий 

душевний стан, негативні емоції, переживання. 3. Про апатію, небажання щось 

робити. 4. Вираження досади, роздратування [8, с. 241]; заг. 1. Лінощі, 

небажання щось робити. 2. Хандра, розпач, зневіра. 3. Сором, приниження. 

4. Неприємність [3, с. 215] // заг., мол. Невдача. ... з першими розборками за 

заводськими парканами, з першими проблемами і першими обломами ... [320, 

с. 61]. 

1119. Обломитися спец. Найпростіша архітектурна деталь [1, с. 809] // СПП 

мол. Бути не потрібним. Ну от скажи, яким кутом тобі обломився той Олег? 

[333, с. 90]. 

1120. Обмити заг. Відзначати якусь подію (частіше з випивкою) [3, с. 216] // 

заг. Відзначати якусь подію (частіше з випивкою). Випивати. Давай обмиємо! 

Е-е-ех! А я без могоричу! – заметушився Льошка. – Сьомо ... Так тепер – якщо 

твоя воля – ти ж можеш мене в районі пристроїти [314, с. 205].  

1121. Оборзіти заг. Знахабніти [3, с. 216] // заг. Знахабніти.  Ти що, ботан – 

ваще оборзів? [330, с. 70]. 

1122. Обсирати заг. Зводити наклеп, обливати когось брудом [3, с. 205]; заг. 

Обливати когось брудом. … а це «щось» якраз активно обсирали злидні [330, 

с. 22]; ... ще на пенсії обсирати депутатів ... [328, с. 317]. 
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1123. Обскакати розм., перен. Випереджати вчомусь кого-небудь [1, с. 818];  

розм., заг., мол. Перевершити. ... Цей найбагатший французький актор-колобок, 

що обскакав Жерарця Депардье за бабловими показниками ... [327, с. 44]. 

1124. Обсмоктувати розм., перен. Докладно, до дрібниць що-небудь 

обмірковувати, обговорювати, вивчати і т. ін. [1, с. 818] // розм. Докладно, до 

дрібниць що-небудь обмірковувати, обговорювати, вивчати і т. ін. Це ж скільки 

не обсмоктуй сусіда за сусідом, завжди знайдеться свіжачок [328, с. 27]. 

1125. Обування лоха СПП мол. Про обман когось. Знаменитого Художника 

«Обування лоха» висить у зібрані будь-якого нового українця – покровителя 

мистецтв [312, с. 208]. 

1126. Обчистити розм. Те саме, що обкрадати [823] // розм. Вкрасти. 

… вирішили щось обчистити. Витягли кілька підсилювачів, примочки там 

різні, навіть частину барабанної установки, прикинь [323, с. 80]. 

1127. Общак крим. Спільний грошовий фонд, спільна власність злочинного 

угрупування [8, с. 242]; заг. Спільна каса, майно [3, с. 216] // заг. Спільні гроші. 

… дістають з общака рештки бабок і купують у скаутів один із ящиків 

водяри … [323, с. 50]; Вони не брали безпосередньої участі у бойових операціях, 

а скромно лічили гроші в общаках і саме тому щасливо уникли міліцейської кулі 

[312, с. 145]. 

1128. Однофігственно СПП мол. Байдуже. … на крайняк – ангелом, що в умовах 

розпаду капіталу – однофігственно [323, с. 107] 

1129. Окей розм. Добре, в порядку [1, с. 836] // розм., англ. Добре, в порядку. 

Особливо коли все о’кей, завтра уроків немає … [317, с. 70]; Ну, в нього 

дихання, окей. А мені, як ти думаєш – приємно? [321, с. 98]; Окей, бути 

проституткою справді не найгірший варіант … [321, с. 148]; Так швидше буде. 

Окей? [330, с. 284]. 

1130. Ок див. окей. Ок, – каже цей ублюдок … [321, с. 174]; О’к, О’к, в’яжи 

шнурка скоріше, та тільки в петлю зразу не полізь [325, с. 30]. 

1131. Окрутити див. обкрутити. Стьопко! І тебе окрутили? [314, с. 93]. 

1132. Олд скул СПП мол., англ. Стара школа. Олд-скул рулить … [330, с. 182]. 
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1133. Олень (алєнь) крим. Наївна людина [8, с. 243] // СПП мол. Дурень. – Ти, 

олень, – сказав йому на це Андрюха … [322, с. 131]; А ще казали: «Алєнь твій 

тато … [328, с. 62]. 

1134. Опер крим. Оперуповноважений карного розшуку [8, с. 243]; заг. 

Працівник правоохоронних органів (оперативний відділ) [3, с. 217] // заг. 

Працівник правоохоронних органів. Бо ти ж бачиш, як працюють есбеушники: 

кожен опер, який ще не остаточно ожирів від лінощів, може завербувати там 

усю кодлу – від директора до прибиральниць [312, с. 58]. 

1135. Опускати мол. 1. Принизити, образити когось. крим 2. З ганьбою вигнати 

із  злодійського угруповання [8, с. 244]; заг. Ганьбити когось, принижувати [3, 

с. 217] // заг., мол. Принижувати. … вони його опускали перед сивим, перед 

пацанами … [322, с. 395]; Йобана циганва знову його опустила, виставивши 

клоуном … [322, с. 395]. 

1136. Опущений заг. 1. Чоловік, якого принизили через гомосексуальний 

статевий акт або за допомогою відходів життєдіяльності людського організму. 

2. Принижений, знеславлений [3, с. 217] // заг. 1. Принижений. Настільки 

опущеним я себе ще не відчував [320, с. 91]; 2. Чоловік, якого принизили через 

гомосексуальний статевий акт або за допомогою відходів життєдіяльності 

людського організму. Цікаво, хто саме? Шістки чи опущені? А може, 

скрипаль? Вийде і змете владу  [312, с. 166]. 

1137. Опущеність СПП мол. Приниженість, знеславлення. … те відчуття 

опущеності … [322, с. 406]. 

1138. Організувати розм. Роздобувати, діставати або готувати що-небудь для 

когось [1, с. 853] // розм. Роздобувати, діставати або готувати що-небудь для 

когось. Тетянка знайшла гребінця, лак для волосся – зараз Марусі модну зачіску 

організує [314, с. 37]. 

1139. Осел див. олень. … що тобі хуйово, подивися на цього осла. Йому 

хуйовіше за всіх на землі [328, с. 255]. 

1140. Отримати див. вигребти. ... але тут-таки отримує по голові [320, 

с. 133]. 
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1141. Офігенний мол. Прекрасний, чудовий, який викликає захоплення [8, 

с. 244]; заг. Дуже гарний, вражаючий [3, с. 218] // заг., мол. Прекрасний. 

Скромність, скромність, скромність. Насправді, офіґенна штука [327, с. 51]. 

1142. Офігіти мол. Відчути здивування,  приголомшення [8, с. 244] // мол. 

Здивуватися. Я взагалі офігів, коли віддав йому ту штучку назад [319, с. 110].  

1143. Офіцерня знев. Збірне до офіцер [1, с. 868] // знев. Офіцери. Офіцерня 

майже без винятку здавалася вгашеною, хоч день їхньої перемого 9 травня мав 

настати щойно завтра [311, с. 154]. 

1144. Офіцик СПП мол. Офіцер. ... кричала на офіцика схожа на бритого 

Достоєвського кацапка [328, с. 284]; … місцевому офіцику. – Єслі скажеш 

правільна … [328, с. 285]. 

1145. Охрініти див. офігіти. … плаксиво і відчайдушно, так, що аж всі 

охрініли – треба ж так, свистить, відвернувшись від поля, і від ультра сів … 

[323, с. 14]  

1146. Охуєнно заг., лайл. Дуже гарно, вражаюче [3, с. 218] // лайл. Вражаюче. 

… як охуєнно все з усім збігається … [311, с. 225]; Марлі охуєнно на Мальті! 

[329, с. 285]. 

1147. Охуєнність СПП лайл. Про щось дуже гарне, красиве, надзвичайне. Мене 

тим часом мучило кохання, комплекс власної некрасивості, відчуття власної 

засекреченої охуєнності і Дафліш [327, с. 50]. 

1148. Охуєнський див. охуєнно. … може з галімої старої «хонди» зробити 

охуєнську спортивну тачку [328, с. 221]. 

1149. Охуївати заг. лайл. 1. Дивуватись, бути враженим. 2. Нахабніти [3, с. 219] 

// лайл. Дивуватись. … Берні починає охуївати з цього молодого чоловіка … 

[321, с. 60]; Мав банькаті очі і дивився на свого почесного сусіда заскочено, ніби 

охуїваючи від його … [322, с. 167]. 

1150. Охуїлий обсц., зневажл. Який тимчасово втратив самоконтроль (про 

людину) [6, с. 269] // СПП лайл. Нахабний. … її на повному ходу збив якийсь 

охуїлий велосипедист [311, с. 208]. 
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1151. Охуйок  СПП лайл. Образа, погана, нахабна, невихована людина.  … ти 

що, кажу, охуйок, – раніше цигарки мої курив, тепер клей мій нюхаєш? [323, 

с. 64]. 

1152. Падла крим., жрм. Непорядна, підла людина [8, с. 245]; заг. 1. Погана, 

підла людина. 2. Погань [3, с. 220] // розм., заг. Підла людина. … ось так 

просто не пропустила в метро якась падла тилова. Погодьтесь? (ну в цьому 

місці вони просто пообкладали одне одного, але хай буде так) … [323, с. 7]. 

1153. Падлюка див. падла.  Ну нічо. Найду падлюку і сраку порву. Від вуха до 

вуха [330, с. 320]; Ті падлюки грали нечесно! Вони підставили не того! Вони 

мухлювали, мерзотники! [317, с. 207]; Ці падлюки чим вище, тим більше бабла 

деруть за хавку [330, с. 204]. 

1154. Падлюка дика див. падла. Падлюка дика. Редька прикладала неабияких 

зусиль, щоби, по-перше, хоч почати це все переварювати … [330, с. 248]; … а в 

мене, падлюки дикої … [328, с. 268]. 

1155. Пазурити див. в’ючити. Я моментально зрозумів значення слова 

плющити. Мене плющило й в’ючило, грицало й пекало, щурило, пазурило, 

цвиркало, сутанило наскрізь ковдрами в зірочку, аж підгиналися коліна [316, 

с. 224]. 

1156. Палена ситуація СПП мол. Про підступ, ненадійність у чомусь.  

Ситуація палена на сто процентів [312, с. 43]. 

1157. Палитися заг. Розкривати, розсекречувати [3, с. 221] // заг. 

Розсекречуватися. Я їй сказав, що поїхав по бізнесу, розумієш? Не хочу 

палитись [322, с. 136]; Сам спалився. Приніс мені на візу документи прямо від 

цієї своєї лівої контори [312, с. 33]. 

1158. Палити контору див. палитися. Тільки от поодинокі пальми всю 

контору палять [330, с. 106]. 

1159. Палка заг. Пеніс [3, с. 221] // заг. Чоловічий статевий орган. «І знаєш, що 

найгірше? Баби в мене немає. Уявляєш, я молодий, здоровий, палка ще стоїть, а 

баби інемає [325, с. 115]. 
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1160. Пантовий (понтовий) заг. Хвалькуватий [3, с. 243] // заг. Хвалькуватий, 

який зазнається. … і соціальною неадекватністю пантових нонконформістів … 

[321, с. 84]. 

1161. Папік заг. 1. Тато. 2. Чоловік поважного віку (набагато старший за мовця). 

3. Авторитетна людина. 4. Коханець (з великим розривом у віці) [3, с. 222] // заг. 

Заможний батько. Чоловік поважного віку. … контора почала наймати 

мажорів-стажорів: їхні папіки … [328, с. 205]; … приводив одного папіка, – 

озвався Олег, ледве повертаючи язиком, – все ж таки чує! – і той сказав ... [313, 

с. 15].  

1162. Парадайз СПП мол., англ. Рай. ... парадайз для всіх фашистських 

загарбників ... [320, с. 22]. 

1163. Паралельно заг. Однаково, байдуже [3, с. 222] // заг. Все одно, байдуже. 

Мені паралельно, сон це чи нє. Я тебе хочу, чуєш? [317, с. 173].   

1164. Параша крим. Відхоже місце [8, с. 248] // крим. Відхоже місце. Туалет. 

... що там нормальна середня школа і що там він зможе хоч негрів у параші 

вішати ... [320, с. 98]; Гашишом більше не пахло, залишився лише запах 

туалету, дух совкової параші ... [320, с. 154]; Вони обидвоє затягнули мене в 

хлопчачу парашу, Фєдя закрив мені рота й скрутив руки [319, с. 87]. 

1165. Париво СПП мол. Проблеми, неприємності, щось набридливе. Чому так 

багато людей, класних і розумних, несуть це гівно і париво з роботи додому … 

[328, с. 206]. 

1166. Парити заг. 1. Набридати, дратувати. 2. Прибріхувати, запевняти у 

чомусь малоймовірному. 3. Бентежити, хвилювати. [3, с. 223] // заг. 

1. Набридати, заморочуватися. … і наші боси, щоби не парити мізки ні собі, ні 

команді … [321, с. 122]; Редька знизала плечима й пообіцяла собі попарити 

совість пізніше [330, с. 114]; 2. Хвилювати. Мене ж мусить парити своє [328, 

с. 118]. 

1167. Паритися заг. Хвилюватися, перейматися чимось [3, с. 223] // заг. 

Піклуватися, заморочуватися. Нікіта так носиться із Сонею і париться про 

те, де їй на цьому фестивалі спати ... Нікіта так носиться із Сонею і 
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париться про те, де їй на цьому фестивалі спати ... [327, с. 28]; Паришся, що 

нічого вдягнути? Забий. Або візьми щось із мого [330, с. 29]; Так що не 

паритись і швидко заробляти свій нехитрий кеш … [330, с. 38]; Починаю 

паритись, як її досягти, що треба зрозуміти, кому дупу поцілувати [330, с. 56]; 

Боги, буває, дуже паряться, коли настає час … [330, с. 158]; Не парся, як ти 

кажеш [330, с. 255]; Поки що не парся [330, с. 309]; Не парся, малий, ми ж усе 

одно здохнемо [329, с. 290]; 

1168. Паскуда лайл. Погана, мерзенна людина [1, с. 892] // лайл. Підла, погана 

людина. Пасли Катьку персонально. Бо якби пасли клєнта, він би не платив за 

всіх, паскуда. Значить, це підстава. Блін, як же вона так необережно [312, 

с. 325-326]. 

1169. Пасти мол., крим. 1. Стежити, спостерігати за кимсь. 2. Контролювати 

чиюсь поведінку [8, с. 249]; заг. Вистежувати когось, шпигувати [3, с. 223] // 

заг., мол. Стежити, спостерігати за кимсь. Мені здається, – каже Вася, – вони 

нас підслуховують. – Ага, схоже вони насторожились, чуєш – замовкли?  – 

Вони нас пасуть [323, с. 157];  Його пасуть? [311, с. 437]; Ніна її відверто 

пасе … [321, с. 16]; Пасли Катьку персонально. Бо якби пасли клєнта, він би не 

платив за всіх, паскуда. Значить, це підстава. Блін, як же вона так 

необережно [312, с. 325-326]. 

1170. Паті заг. Вечірка [3, с. 223] // заг. Вечірка. Паті – для тьолок святе [328, 

с. 289]; Остання тєлєга прийшла в кучеряву голову Тріші Торнберґ на ґотичному 

паті в бароковому замку після того, як в її крові намішались абсент, марихуана 

й ... пиво [327, с. 23]. 

1171. Патли розм. Довгі, густі, скуйовджені пасма людського волосся; кудли 

[1, с. 893] // розм. Волосся. Дві голі сорокарічні кобили на очах підлеглих 

тягають одна одну за патли [312, с. 339]. 

1172. Патякати зневажл. Говорити багато про щось неістотне, пусте, не варте 

уваги; базікати, теревенити [1, с. 894] // СПП мол. Говорити. … сп’яніла від 

наркозу і віднайденої свободи Євка жваво патякала про дебільність 



421 

французів … [329, с. 56]; ... мені не хочеться багато патякати [327, с. 89]; І не 

патякай, що таке клуб, коли дізнаєшся більше [316, с. 161]. 

1173. Пафосний див. мажорний. Вони приїхала на своєму пафосному 

мажорному джипі ... [320, с. 165]. 

1174. Пахан (пахани) мол. Можновладець, авторитетна посадова особа [8, 

с. 249]; заг. Високопосадовець, впливова людина [3, с. 224]; мол. Батьки 

[Cтавицька 2005: 415] // мол., заг. Можновладець. Авторитет. А чьо-чьо?.. 

Рєхнувся. Криша поїхала. Ше б нє – щодень стільки дєрьма слухати. Як якусь 

старшокласницю пахан взув … [317, с. 122]; Але тут потрібний природний 

талант. Я, наприклад, так не вмію. Може, саме через це досі й не вибився у 

пахани? [312, с. 163]. 

1175. Пахнути перен. Передатися кому-небудь, поширитя на когось (про 

почуття, настрої, який-небудь стан і т. ін.) [1, с. 895] // СПП мол. Про 

передбачення. Відчувати щось. … ситуація пахла незліченним баблом … [311, 

с. 390]. 

1176. Пацан мол. Авторитетна людина в молодіжному угрупуванні [8, с. 250]; 

заг. 1. Хлопець. 2. Хлопець, що відповідає вимогам, до нього поставленим: 

дотримується свого слова, може боронити свою честь та честь друзів, 

товариський тощо [3, с. 224] // заг., мол. 1 .Хлопець. Авторитетна людина в 

молодіжному угрупуванні. Пацани, визирнув у вікно водій, ми, тіпа, за вас [320, 

с. 155]; Ми їх спочатку розводили, а потім бачимо – ну, хулі, б’ються пацани і 

хай собі б’ються [323, с. 41]; 2. Хлопець, що відповідає вимогам, до нього 

поставленим: дотримується свого слова, може боронити свою честь та честь 

друзів, товариський тощо. Були такі, котрі гордилися тим, що вони пацани, 

були такі, що пишалися своєю класною керівничкою або власним вмінням грати 

на «веслі» [317, с. 18]; Ніхто не сказав, що він боягуз, лох і зовсім не пацан. Всі 

тихенько знялися і пішли [317, с. 113];  … ми намагаємось не бігти, пацани ж 

ми чи хто … [321, с. 126]; Як на підйобисті коменти про сплавлений джіпіес, 

то буков не шкода пацанам [330, с. 33]. 
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1177. Пацанка заг. Хуліганиста дівчина-підліток [3, с. 224] // заг. Дівчина, 

хуліганка. Трішки потусувавшись зі старими друзями, Банзай зайшов до 

спортзалу. Відразу при виході стояла зграйка гопніків – пацанів та пацанок 

[317, с. 71].   

1178. Пацик мол. Хлопець, молодий чоловік [5, с. 415] // мол. Хлопець. … у 

таких випадках радив знайти кілька дужих ржісів (для невтаємничених – 

рішителів життя і смерті) і порішити з пациками, себто натовкти їм гризла. 

Але де ж тих ржісів узяти? На базарі їх не купиш, вдома на агар-агарі не 

виростеш [317, с. 49];  … пацик, що ледве влізав у свої джинси, здер із них 

порядні гроші [330, с. 86]; Якось їхали ми повз пациків на скутерах ... [328, 

с. 284]. 

1179. Пачка мол. Обличчя [8, с. 251] // мол. Обличчя. Це теж вимагало 

рішучості – одного дня перестати відвідувати секцію, де мені так і не вдалося 

начистити кому-небудь пачку [311, с. 70]. 

1180. Пекати див. в’ючити. Я моментально зрозумів значення слова плющити. 

Мене плющило й в’ючило, грицало й пекало, щурило, пазурило, цвиркало, 

сутанило наскрізь ковдрами в зірочку, аж підгиналися коліна [316, с. 224]. 

1181. Пензлювати мол., жрм. Іти [8, с. 252]; заг. Іти [3, с. 225] // розм., заг., 

мол. Іти. … в якій купці зарито скарб і поспішає поділитися інфою з білим 

зайдою, що пензлює радісно без карти і без компаса … [330, с. 179]; … і знову 

пензлюєш на роботу [311, с. 226]; Так що за пару годин я вже щасливий 

пензлював присмерковою бетонкою в бік шосе. Де мене підібрав перший-ліпший 

попутний руль [311, с. 183-184]. 

1182. Пердло див. пердун. … всі твої рідні грошики ідуть у кишені трєніків 

старого пердла [330, с. 30]; … розумієш, що ти старе пердло уже, і пора 

звільнити місце комусь молодому і борзому, хто проведе дурнявий тютінґ твоєї 

сонячної колісниці … [330, с. 159]. 

1183. Пердулет див. пердун. Да. Бо пердулету на Подолі прийшлося би 

доплачувати за Мойдодира ще по сім баксів за кожну ніч. Як за гостя [328, 

с. 211]. 
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1184. Пердун заг. 1. Придурок, йолоп. 2. Нудна, в’їдлива людина [3, с. 226] // 

заг. Літня людина. Ха, так тобі казали ті старі пердуни із Ззовні? Вони всі вже 

впали в маразм [317, с. 137].  

1185. Переварювати перен., розм. 1. Осягати, освоювати розумом. 2. Терпляче 

зносити; ставитися до кого-, чого-небудь терпимо [1, с. 902] // розм. Розуміти, 

укладати у голові. Редька прикладала неабияких зусиль, щоби, по-перше, хоч 

почати це все переварювати … [330, с. 248]; Терезка переварює інформацію 

[316, с. 153]. 

1186. Переводити стрілки перен. Перекладати свою провину на когось іншого 

[1, с. 1403] // СПП мол. Переводити розмову. Віталік цілком міг у відповідь 

здати мене, тобто Катьку. Щоб перевести стрілки [312, с. 327]. 

1187. Переводняк розм. Марнувати щось, переводити. Мама і так переживала 

за переводняк  продукту ... [328, с. 132]. 

1188. Передоз нарк. Передозування наркотику [8, с. 253]; нарк. Передозування 

наркотичної речовини [3, с. 226] // нарк. 1. Передозування наркотиків або 

алкоголю. … мовчки страждаючи від передозу [323, с. 134]; СПП мол. 

2. Забагато будь-чого. Дордже запнувся, напевно, відчувши словесний передоз 

[330, с. 146]. 

1189. Перейобувати СПП лайл. Прибити. … в природі плінтуси, розхуярити 

всю місцеву плитку, поперейобувати всі можливі картини разом із 

фотографіями всіх пиздуватих родичів усіх мешканців нашого кварталу ... [325, 

с. 76]. 

1190. Перекантуватись заг. Перебути десь, пережити, перечекати щось [3, 

с. 226] // заг. Перечекати щось. Краще зараз перекантуватись … [330, с. 125]. 

1191. Перекур розм. Невелика перерва в роботі, заняттях і т. ін.., звичайно для 

того, щоб покурити [1, с. 915] // розм. Перепочинок. … влаштувавши собі 

ранковий перекур [322, с. 4]. 

1192. Перемикати мол. Про психічний стан, коли людина різко змінює 

поведінку, звички тощо [8, с. 253]; заг. Раптово змінити спосіб поведінки, 

думок, мати нав’язливі ідеї [3, с. 227] // заг., мол. Різко змінити погляди на 
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життя, поведінку тощо. … і вже десь по четвертій когось із вас перемкне, що 

час таки й спинитись … [321, с. 67]; ... ну, два літри, його перемикає і йому 

вже не страшно [323, с. 23]. 

1193. Перемкнути див. перемикає. … уже в кінці мене раптом перемкнуло … 

[321, с. 131]. 

1194. Перепадати розм. Одержувати покарання за що-небудь [1, с. 921] // СПП 

мол. Діставатись комусь, отримувати щось. Найбільше перепало старим 

жінкам … [311, с. 292]. 

1195. Переплюнути розм., перен. Перевершити кого-небудь у чомусь [1, с. 923] 

// розм. Зробити щось краще за когось, перемогти. Хай відчуває, що трохи 

старань з її боку – і вона переплюне тебе [316, с. 286]. 

1196. Пересрати заг. 1. Пережити великий страх. 2. Зіпсувати якусь справу [3, 

с. 205] // заг. 1. Злякатися. І Сєрий ... він спочатку пересрав ... [319, с. 87]; 

Підпанок страшно пересрав! Сказав, що то робота всіляких нявок-мавок та 

мольфарів-сатаністів [319, с. 58]; 2. Зіпсувати. ... феміністична серйозність 

жесту дещо пересирається тим, що ти ніяк не можеш знайти картку, яка би 

працювала [315, с. 163].  

1197. Перетравити див. переварити. ... а головне, треба пережити, 

перетравити відповідно до природних циклів – страх, удар ... [312, с. 250]. 

1198. Перетусуватися див. тусити. Давай я десь у кущах перетусуюся, бо 

таксист мене виїде … [329, с. 286]. 

1199. Перець мол. Хлопець, молодий чоловік [5, с. 415] // мол. Хлопець. … наче 

модний перець, колись казали. Так, шо пише … Нда. Хуйня рєдка [328, с. 241]. 

1200. Перти нарк. 1. Про стан наркотичної ейфорії. 2. Викликати у когось 

позитивні емоції, доводити до захвату. мол. 3. Сміятися. мол. 4. Відчувати 

потребу зробити щось [8, с. 255]; нарк. 1. Про наркотичне задоволення. заг. 

2. Подобатись, давати насолоду. 3. Йти. 4. Ховати, нести кудись. 5. Красти. 

6. Здійснювати сексуальний акт [3, с. 228] // заг. 1. Іти. Вся ця підарня, яка пре 

звідсюди … [322, с. 431]; … такі злі й невиспані, пруть назустріч … [311, 

с. 226]; мол. 2. Бажання щось зробити. Але щось таки в тому є – що людей так 
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пре туди пнутися … [330, с. 191]; Не знаю, просто – перло нас, вирішили щось 

обчистити. Витягли кілька підсилювачів, примочки там різні, навіть частину 

барабанної установки, прикинь [323, с. 80]; заг. 3. Нести, везти, брати когось із 

собою кудись. Одного, лисого такого, навіть у відрядження з собою щоразу 

пер …  [330, с. 64]; СПП мол. 4. Виступати сильно (пітніти). Щось я й без 

рюкзака, і без куртки, а піт так пре, як комуністи на парад [330, с. 287]; 

5. Вигнати. А з театрального мене поперли за «незарах» з акторскої 

майстерності [327, с. 61]. 

1201. Пертися заг. 1. Отримувати задоволення. 2. Веселитися, реготати [3, 

с. 228] // СПП мол. 1. Іти. … щоб дійти цієї істини, мені треба було пертися 

аж в Амстердам! [329, с. 81]; Вона ніколи б не поперлася як людський щит в 

гарячу точку де-небудь … [329, с. 106]; заг. 2. Подобатися, отримувати 

задоволення від чогось. Марла думала про те, яка ж вона все-таки тупа і від 

яких примітивних речей вона преться [329, с. 130]. 

1202. Першаки СПП мол. Учні перших курсів. Це мусила бути святкова вечеря 

для своїх – шістьох або й сімох першаків [311, с. 90]. 

1203.  Пес (блядь, бля тощо) буду заг. Найсильніша обіцянка [3, с. 62] // заг. 

Підтвердження чогось. Обіцянка. Маестро запевнив, що знає всіх львівських 

чорнушників, як облуплених, а Колю Індєйца – як пес буду. [316, с. 280]. 

1204. Петеушник розм. Учень професійно-технічного училища [1, с. 941] // 

розм. Учень професійно-технічного училища.  … два петеушника, котрих ми 

підкинули від одного безіменного «посьолка» до іншого … [321, с. 161].  

1205. Петляти розм. Іти, пересуватися не по прямій лінії; ідучи, 

пересуваючись, робити петлі [1, с. 941] // розм. Ходити, їхати без особливого 

напрямку, блукати. Але поки він петляв коридорами … [311, с. 315]; Скільки 

разів ми проїздили цією дорогою й петляли між пагорбів … [322, с. 118]. 

1206. Петрати розм. Розумітися на чомусь [1, с. 941] // розм. Розуміти. Вчора, 

видно, сильно напилися, позаяк вона не зовсім петрає, як вони сюди допхались і 

що це за місце таке [330, с. 75]; Спершу він рипається тікати, бо петрає, що й 

до чого [328, с. 76]. 
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1207. Пєтух (петух) заг., злоч. 1. В’язень, до якого ставляться без поваги і який 

сидить біля в’язничного туалету. 2. Чоловік, якого принизили через 

гомосексуальний статевий акт [3, с. 228] // заг. 1. В’язень, до якого ставляться 

без поваги і який сидить біля в’язничного туалету. 2. Чоловік, якого принизили 

через гомосексуальний статевий акт. Хімік був начебто нашим товаришем, 

таким собі сорокарічним придурком. Перед тим він уже двічі сидів за 

малолітніх, при цьому на зоні його ще й зробили пєтухом [311, с. 72]. 

1208. Пивко див. півас. Тьолок клеять, півко попивають і на футбольчик в 

центр їздять, шоби траліки покурочити потім … [328, с. 213]. 

1209. Пивнуха (пивниця, пивничка) розм. Заклад, де продають я п’ють пиво [1, 

с. 942] // розм. Місце, де можна купити і випити пиво. Зате як тобі ця пивнуха 

у провінційному стилі? [311, с. 451]. 

1210. Пизда (пізда) обсц., просторозм.,  згруб., 1. Геніталії жінки або самки 

тварини. презирл. 2. Будь-яка жінка. презирл., лайл. 3. Жінка, яка легко вступає в 

сексуальні контакти з різними чоловіками. 4. Жінка, чий зовнішній вигляд 

викликає вкрай негативні емоції. 5. Надмірно балакуча або сварлива жінка. 

6. Втрата, зникнення, кінець. 7. Дуже неприємна ситуація [6, с. 280] // лайл. 

1. Геніталії жінки або самки тварини. Ми завмерли в очікуванні і потрясінні. Її 

пизди ми тоді так і не дочекались, але все одно було ураганно [311, с. 59]; 

2. Кінець, крах, неприємність. Ну всьо, мені пизда … [328, с. 94]; 3. Жінка 

(негативна характеристика). Чи від того, що якась пизда напудрена ін’язівська, 

однокурсниця моднява, побачивши мене в одному й тому ж одязі два дні 

поспіль, тонко під’їбнула … [329, с. 278]. Піти (іти, посилати) в пизду лайл. 

Посилання у віддалене місце. Пішла в пизду, – сказала Редька вголос … [330, 

с. 46]. 

1211. Пизданути (пиздонути) обсц, згруб.-просторозм., презирл. 1. Сказати 

яку-небудь дурницю або щось недоречне. 2. Сильно вдарити по чому-небудь. 

3. Упасти згори [6, с. 287] // лайл. Сказати зайве. … просто з ввічливості не 

пиздонула … [328, с. 246]; ... зразу би щось пизданула [328, с. 279]. 
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1212. Пизда прийшла СПП лайл. Крах. Поки не розумієш, що це ж насправді 

пизда прийшла [330, с. 213]. 

1213. Пиздатий лайл., заг. Дуже гарний [3, с. 229] // лайл. Дуже гарний. Все 

одно ти пиздатий пацан … [329, с. 272]. 

1214. Пиздець (піздєц) лайл. Кінець [3, с. 229]; обсц., згруб.-просторозм. 

1. Кінець, крах. 2. Що-небудь перестало працювати, стало непридатним для 

користування. 3. Що-небудь перестало існувати, зникло [6, с. 285] // лайл. 

Кінець, крах. Кольорук обов’язково вимовляв піздєц [311, с. 103]; Починаєш 

говорити про хвороби – тобі піздєц [329, с. 296]; Мені не піздєц [328, с. 15]; 

... пиздець підкрався непомітно, зате надійно вкорінився ... [327, с. 99]. 

1215. Пиздити лайл., заг. 1. Бити. 2. Красти [3, с. 230] // лайл. 1. Бити. … Юрку, 

Юрку, ти їм переклади, що ми їх у війну пиздили! [311, с. 432]; 2. Красти. А ми в 

цей час устигали напиздити всяких дротів і залізяк [311, с. 446]; Якісь поїбанці 

певної ночі спиляли йому голову. Ти ж чув про те, що в нашій країні пиздять 

метали? [311, с. 460]; … так що не сподівайтеся щось у мене безкарно 

спиздити [328, с. 185]. 

1216. Пиздіти заг., лайл. 1. Брехати, зводити наклеп. 2. Говорити дурниці, 

говорити пусте. 3. Погрожувати, залякувати [3, с. 230] // лайл. 1. Брехати, 

говорити неправду. А не пиздиш? [330, с. 222]; Не пизди.  – Що – не пизди? 

Серйозно – йде баба, п’яна сто пудів, я їй свій талончик даю, а вона звідкись із 

кишені дістає компостер, уявляєте? –  Свій компостер, мабуть, прикольно 

мати [323, с. 24]; 2. Говорити пусте. Ні, це не мій декан, так що я йому 

зателефоную. – Не пизди багато, – говорять вони [323, с. 62]. 

1217.  Пиздіння СПП лайл. Розмова. Я перервав це ментальне пиздіння, просто 

струсивши головою [316, с. 173]. 

1218. Пиздострадалець обсц., згруб.-просторозм., презирл. або лайл. 

1. Чоловік, який тужить за статевим життям, романтично мріє про жінок (перев. 

безуспішно). 2. Чоловік, який страждає через жінок [6, с. 287] // лайл. Чоловік, 

якому не везе у стосунках з жінкою. Тупоголові романтичні пиздострадальці 

дуже хочуть вірити, що саме солодощами і квітами можна розім’яти 



428 

неприступне жіноче серце, де їм допетрати, що на сніданок серце вимагає хіба 

що слойку зі шпинатом … [330, с. 23-24]. 

1219. Пиздувати лайл., заг. Іти [3, с. 230] // лайл. Іти. До вечора пересидиш, 

щоби ніхто нічого, а там – пиздуй, куди хочеш [323, с. 68]. 

1220. Пиздуватий лайл., заг. 1. Неприємний, підлий. 2. Дурний [3, с. 230] // 

лайл. Неадекватний, смішний, нерозумний, заморочений тощо. … одягалися 

пиздуватими казковими гномами … [311, с. 289]; … підтримує її пиздуваті 

арт-проекти … [329, с. 268]; Фасончик плаття намічався такий пиздуватий, 

що жоден вилитий … [328, с. 118]; ... і шкарпетки пиздуваті. Це я недавно … 

[328, с. 304]; … в природі плінтуси, розхуярити всю місцеву плитку, 

поперейобувати всі можливі картини разом із фотографіями всіх пиздуватих 

родичів усіх мешканців нашого кварталу ... [325, с. 76]. 

1221. Пиздуватість СПП лайл. Вигадливість, пруткість, влучність. Марла аж 

сама зраділа власній пиздуватості … [329, с. 302]. 

1222. Пиздячити див. пиздувати. … тому ми пиздячимо аж до цирку … [323, 

с. 90]; Ніхріна не роздупляю поночі, куди тут пиздячити [328, с. 171]. 

1223. Пика розм. Обличчя  людини, звичайно опасисте, свіже, рожеве в т. ін. [1, 

с. 942] // розм. Обличчя  людини, звичайно опасисте, свіже, рожеве в т. ін. Не 

криви пику. Все буде чотко [330, с. 259]; … щоби понурою пикою не зіпсувати 

людям світа [330, с. 350]; Бляха, хворію, та ще й пика рельєфною стала. То я, 

певно, кураги шарової переїла [329, с. 25]; … жодних ненависних запонтованих 

пик псевдо-шоу-бізнесу … [329, с. 95]. 

1224. Пиляти (пилити) перен., розм. Безперервно дошкуляти кому-небудь 

причіпками, повчаннями, дорікати чимось [1, с. 943] // СПП мол. 1. Йти. А ще 

він мій учитель (колишній). І коханець (та ж фігня). Сидить там і дується. / А 

пиляти нам іще дохуя. Довга, бля, дорога в дюнах … [329, с. 259]; … і до нього 

ще пиляти по морозу … [328, с. 65]; 2. Ділити.  Він з твоїм Придурком тут 

лаве пиляли на двох. Окремо від усіх. До того ж той його дрючив на всі 

заставки [312, с. 309].  



429 

1225. Писнути СПП мол. Написати. Клуби – гівно, народ – убитий, ну, хіба що 

якась вечірка зрідка трапиться, або робота журналістська змусить піти 

писнути щось [329, с. 46]. 

1226. Писок див. пика. ... ні – розхуячить собі писок яким-небудь станком [323, 

с. 38]; 

1227. Писулька розм. Коротенький лист або записка [1, с. 942] // розм. 

Коротенький лист або записка. … виявив писульки про Рибочку … [328, с. 246]. 

1228. Півас (пивас) заг. Пиво [3, с. 229] // заг. Пиво. У них півас продається 

тут, може? [330, с. 225]. 

1229. Підар заг. 1. Гомосексуаліст. 2. Придурок [3, с. 232] // заг. 

1. Гомосексуаліст. Не знаю. – Гоша – підар номер один у цьому довбаному місті 

[323, с. 141]; Інакше кажучи, він гей, розумієш, він підар … [321, с. 169]; 

2. Придурок, погана людина. ... а ти, підар, боровся тут із внутрішнім 

ворогом ... [320, с. 106]. 

1230. Підарас див. підар. Ці ж ось два підараса, які тебе притягли, і підберуть 

[323, с. 65]; … так, щоби Китай, але без підараса Мао … [321, с. 85]; 

… нечесність цих двох підарасів … [322, с. 409]. 

1231. Підарасити див. пєтух 2. … як доля тих, що сиділи за зґвалтування – їх 

підарасили [311, с. 145]. 

1232. Підарастичний зневажл. Який має відношення до стилю життя, одягу 

гомосексуалів; кумедний, смішний, неоковирний [6, с. 291] // зневажл. Який має 

відношення до стилю життя, одягу гомосексуалів; кумедний, смішний, 

неоковирний. … дотепні чуваки в сірих підарастичних формах свою справу 

зробили … [321, с. 126]. 

1233. Підар гнойний див. підар. От підар гнойний, шестьорка срана 

мусорська, жирний уйобок з напиждженим добром і пластиковою тьолкою 

[328, с. 294]. 

1234. Підарня СПП мол. Про поганих, підлих, невихованих, нахабних, злих, 

дурних тощо людей. Вся ця підарня, яка пре звідсюди … Уся ця банківська 

наволоч, мінти, бізнесмени, молоді адвокати, перспективні політики … блядь, 
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капіталісти – що вони поводять себе так, ніби їх прислали на канікули?[322, 

с. 431]. 

1235. Підарок див. підар. Мені цей підарок не подобається, лисий. Точно якусь 

підляну підкине [322, с. 357]. 

1236. Підарський див. підарастичний. … користується якимось підарським 

гелем …[323, с. 26]. 

1237. Підбити (підбивати) заг. Умовляти, підбурювати [3, с. 232] // заг. 

Підговорити. Спонукати до чогось. … ліниво намагався підбити Кочу до 

подальшої роботи … [322, с. 89-90]. 

1238. Підв’язати заг. Припинити вживання наркотиків [3, с. 232] // заг. 

1. Припинити вживання наркотиків або алкоголю. Але я давно підв’язав. Ви що 

– не вірите? [321, с. 87]; … їй насрати, що я вже підв’язав із наркотою, що я 

вже три місяці як чистий, їй, сучці, на це насрати, зараз почне грузити мене … 

[321, с. 181].  

1239. Піддатий розм. Знаходитися у стані сп’яніння [1, с. 952] // розм. 

Знаходитися у стані сп’яніння. ... крім того Тренер постійно був піддатий і на 

субординацію особливо не зважав ... [320, с. 89]; Зі штабу він прийшов увечері 

піддатий ... [320, с. 105]. 

1240. Підігнати заг. Діставати щось, приносити [3, с. 232] // СПП мол. 

Подарувати, дати щось. Пам’ятаєш ті дві наші запальнички, що тьотя в 

першому готелі підігнала? [330, с. 305]. 

1241. Підім’яти 1. Падаючи, рухаючись і т. ін.., навалюватися і придавлювати 

собою кого-, що-небудь. 2. Притискати чимось важким, згинати, м’яти [1, 

с. 958] // СПП мол. Закріпити за собою, забрати щось. …просто хочуть все під 

себе підім’яти … [322, с. 348]. 

1242. Підірваний заг. 1. Зухвалий, ризикований, ненормальний. 

2. Непередбачуваний, екзальтований [3, с. 233] // заг. Неадекватний. Навіть 

Юрко лише приблизно уявляє собі, що можна чекати від того підірваного [317, 

с. 178]; … це те, що каже собі кожен підірваний західний і заспаний турист о 

п’ятій ранку [330, с. 101]. 
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1243. Підземка розм. Підземна залізниця, метрополітен [1, с. 953] // розм. 

Метро. ... саме він лунає на порожніх перонах зимової нічної підземки ... [320, 

с. 149] 

1244. Підйобистий СПП лайл. Про саркастичні зауваження, коментарії; 

несмішливий. Як на підйобисті коменти про сплавлений джіпіес, то буков не 

шкода пацанам [330, с. 33]; За інших обставин Редька би пореготала з 

геніальності підйобистого маркетолога [330, с. 46]. 

1245. Підйобка (підйоб) обсц. Піддражнювання кого-небудь, підсміювання з 

когось [6, с. 292] // лайл. Насмішка. … незважаючи на сміх та підйобки 

бригади … [322, с. 402]; Терпляче ходив у спортзал, щоби припинити мої незлі 

підйобки з приводу його неатлетичності [327, с. 10]. 

1246. Підйобочний див. підйобистий. Щось таке з підйобочного лексикону 

моєї сестриці [330, с. 25]. 

1247. Підйобувати лайл., заг. Дражнити, насміхатися [3, с. 233] // лайл. 

Дражнити, насміхатися. Підйобуєш у святому місці. Ех, шакал [330, с. 304]; Чи 

від того, що якась пизда напудрена ін’язівська, однокурсниця моднява, 

побачивши мене в одному й тому ж одязі два дні поспіль, тонко під’їбнула … 

[329, с. 278]. 

1248. Підкинути розм. Те саме, що підвозити [1, с. 954] // розм. Те саме, що 

підвозити. … два петеушника, котрих ми підкинули від одного безіменного 

«посьолка» до іншого … [321, с. 161]; СПП мол. 2. Давати. … він час від часу 

підкидав Кочі роботу, давав гроші … [322, с. 38]; 3. Зробити. Мені цей підарок 

не подобається, лисий. Точно якусь підляну підкине [322, с. 357]. 

1249. Підколювати мол., жрм. Пожартувати над кимсь; розіграти когось [8, 

с. 258]; заг. Насміхатися [3, с. 233] // розм., заг., мол. Насміхатися. Іноді я Вірку 

підколювала, але недовго, бо вона готова була повірити будь-якій нісенітниці з 

моїх вуст [313, с. 18]. 

1250. Підкопатися заг. Збирати компромат на когось [3, с. 233] // СПП мол. 

Намагатися знайти недоліки. Кльові пісні для діток складали члени спілки 

письменників, не підкопаєшся [328, с. 44]. 
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1251. Підкочувати заг. Намагатися увійти у довіру [3, с. 234] // СПП мол. 

Залицятися. … до Асі постійно підкочували місцеві … [322, с. 401]. 

1252. Підляна СПП мол. Підлість. Мені цей підарок не подобається, лисий. 

Точно якусь підляну підкине [322, с. 357]. 

1253. Піднімати (підняти) заг. Отримати прибуток, заробити [3, с. 234] // заг. 

Отримувати прибуток, заробити. … все-таки він підняв цей бізнес із нуля [322, 

с. 76]. 

1254. Підняти дупу див. підриватися. Редька так і не підняла дупи за весь 

час … [330, с. 101]; … треба було тільки підняти дупу і поїхати до центру 

міста [329, с. 126]. 

1255. Підняти жопу див. піриватися. … підіймай свою жопу і виручай друга 

[322, с. 195]. 

1256. Підпрягатися перен., розм. 1. Братися допомагати кому-небудь у чомусь. 

2. Створювати сприятливі умови або поліпшуючи їх, допомагати, допомагати 

розвиткові чого-небудь [1, с. 959] // СПП мол. Напрягати когось, просити або 

примушувати щось робити. Якщо він нічим не підпряже … [322, с. 10]. 

1257. Підривати див. підриватися. … щось таке, від чого почесного ветерана 

плющило і підривало … [322, с. 176]. 

1258. Підриватися заг. Підніматись, йти [3, с. 235] // заг. Підніматися, щось 

робити. … бо ми вже й не дуже підривалися на всякі там накази … [311, 

с. 202]; … і тут уже всі менеджери середньої ланки підриваються зі своїх 

місць і кидаються хто до бару за новою випивкою … [321, с. 175]; … не куріть 

перед підйомом, давайте, підривайтесь, не робіть привал за привалом … [329, 

с. 61]; Наступного ранку зла і сонна Марла підірвалася, як солдат [329, с. 236]. 

1259. Підривати сраку див. підриватися. Ти у світі найпрекрасніша, 

наймиліша, підривай сраку, йдемо на бліскатєку [333, с. 69]. 

1260. Підривний 1. Призначений для підривання вибухом, пов’язаний з таким 

підриванням. перен. 2. Спрямований на підрив чого-небудь, посліблення в 

чомусь; шкідницький [1, с. 963] // СПП мол. Веселий, заводний. … бо саме там 
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шикувались одна за одною всі підривні радіостанції: «Свобода», «Вільна 

Європа» … [311, с. 61]. 

1261. Підсісти мол. Почати серйозно чимсь займатися [8, с. 259]; нарк. 

1. Звикнути до вживання наркотику. заг. 2. Захопитися. 3. Почати серйозно 

займатись чимось [3, с. 235] // заг., мол. Звикнути до чого-небудь. ... припускаю, 

що  переважна більшість цих милих, ще не зіпсованих системою курсантів 

підсідають на цей самий бром, і вже потім тащаться від нього – від свого 

термоядерного брому – по життю ... [320, с. 7]. 

1262. Підстава мол.  Зроблена комусь навмисна неприємність. [8, с. 259]; заг. 

Підлість, неприємна ситуація [3, с. 235] // мол., заг. Навмисна підлість, обман. 

Тим більше, взагалі не ясно, чи все це не підстава [330, с. 34]; … що Редька 

якось до останнього чекала якоїсь підстави [330, с. 361];  Внаслідок страшної 

підстави падлюки-роботодавця … [329, с. 149]; ... були просто мєнтовськими 

підставами ... [328, с. 286]; Пасли Катьку персонально. Бо якби пасли клєнта, 

він би не платив за всіх, паскуда. Значить, це підстава. Блін, як же вона так 

необережно [312, с. 325-326]. 

1263. Підсцикати див. сцяти. Кактус  був дико сцикливим. Він підсцикав 

найбільше … [328, с. 42]; … для тих, хто підсцикає виходити надвір … [328, 

с. 197]. 

1264. Підчепити див. клеїти. Та ще й з метою підчепити когось. Когось 

обов’язково неодруженого. Бо минулого року Віола влипла в історію з 

одруженим мучачи ком ... [333, с. 125]; Третій порадив піти в українську церкву 

і там підчепити гарного греко-католика, четвертий – піти на українське паті 

в Сіті ... [315, с. 152]. 

1265. Під шумок СПП мол. Заодно з чимось, непомітно щось зробити. При 

нагоді.  ... спритні банкіри під шумок і справді поцупили всі гроші з рахунку 

[312, с. 216]. 

1266. Піжонський розм. Властивий піжонові (піжон – той, хто любить пишно 

одягатись, пишно одягнений; пустий, легковажний чоловік) [1, с. 971] // розм. 

Властивий піжонові. Були вони в картатих піджаках і піжонських капелюхах 
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[321, с. 277]; Був невеличкого зросту і з піжонськими вусиками … [322, с. 46]; 

На Травмованому була піжонська білосніжна сорочка … [322, с. 77]; Одягнув 

свою піжонську білу сорочку … [322, с. 90]. 

1267. Пікати розм., перен. Скаржитися на когось, висловлювати незадоволення 

кимось, чимось; ремствувати, нарікати [1, с. 945] // розм. Скаржитися на когось, 

висловлювати незадоволення кимось, чимось; ремствувати, нарікати. І сидиш 

собі, не пікаєш, бо ти ж галімий якийсь доцент … [328, с. 161]. 

1268. Пінцет див. капець. Просто пінцет якийсь. То клізму вона не зробить … 

[325, с. 166]. 

1269. Піти на СПП мол. Посилання у віддалене місце. Пішли на … [329, с. 18]. 

1270. Пійло жрм. Спиртний напій [8, с. 260] // розм. Спиртне. Він м’яко їй 

посміхнувся, дякуючи за пійло [317, с. 43].   

1271. Планчик СПП мол. Планшет. Не думаю, шо тут народ шарить по наших 

циферках на планчику [330, с. 119]. 

1272. Пластиковий Зроблений з пластику; пластмасовий [1, с. 979] СПП мол. 

Після пластичної хірургії. От підар гнойний, шестьорка срана мусорська, 

жирний уйобок з напиждженим добром і пластиковою тьолкою [328, с. 294]. 

1273. Плей-стейшн СПП мол. Приставка для електронної гри. … гоцають 

своїми сраками два бевзі, ріжучись на плей-стейшн [328, с. 182]. 

1274. Плювати перен., розм. Виявляти щодо кого-, чого-небудь презирство, 

байдужість; зовсім не брати до уваги когось або щось [1, с. 986] // розм. 

Байдуже. Та мені плювати, за великим рахунком [329, с. 171]. 

1275. Плющити нарк. Перебувати у стані наркотичної ейфорії [8, с. 262]; заг. 

1. Розривати від сміху. нарк. 2. Дуже сильна дія наркотику. 3. Неприємні 

відчуття тиску, головного болю, запаморочення [3, с. 239] // СПП мол. Дивний, 

неадекватний стан з будь-якої причини. Найбільш діставало, що на його 

заняття ми мали приходити у військовій формі, виглядали ми як дауни, в 

нормальному одязі ми теж виглядали як дауни, нам було по п’ятнадцять років, 

нас плющило від адреналіну, у наших однокласниць різко починали рости груди, 

ми пробували курити в затяг ... [320, с. 103]; … щось таке, від чого почесного 
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ветерана плющило і підривало … [322, с. 176]; Я моментально зрозумів 

значення слова плющити. Мене плющило й в’ючило, грицало й пекало, щурило, 

пазурило, цвиркало, сутанило наскрізь ковдрами в зірочку, аж підгиналися 

коліна [316, с. 224]. 

1276. Пнутися перен. Домагатися, добиватися чого-небудь, намагатися стати 

кимсь, якимсь увійти до якогось середовища, товариства, зрівнятися з ким-

небудь [1, с. 1192] // СПП мол. Йти вперед, не зважаючи на перешкоди. І ви собі 

завтикуєте, і нікуди особливо не пнетеся [328, с. 250]. 

1277. По барабану заг. Байдуже [3, с. 54] // заг. Байдуже. Уколи щеплення, 

експерименти – мені все по барабану! [326, с. 102]. 

1278. Поблядушка див. блядь. Вони пішли з твоєю поблядушкою їбатися! Фєдя 

вже її в десятій позі грає! [319, с. 154]. 

1279. Поведений мол. Про надмірно захоплену чимсь людину [8, с. 263] // мол. 

Про надмірно захоплену чимсь людину. ... поведений на таких штуках, Какао 

чи не єдиний із моїх знайомих ходить до перукарні, користується якимось 

підарським гелем … [323, с. 26]; Я й раніше був поведений на фонетиці … [311, 

с. 280]. 

1280. Повернутий див. поведений. ... з’ясувалося, що він був такий самий 

повернутий, як Сем ... [333, с. 74]; Лялькарі повернуті на соціумі [316, с. 261]. 

1281. Повилазити розм. 1. З’явитися, показатися де-небудь, пробитися звідкись 

назовні (про все чи багато чого-небудь); повисуватися. 2. Випасти у великій 

кількості або зовсім (про волосся, вовну і т. ін.) повилазило (очі повилазили) – 

уживається як лайливий вислів, що означає осліп (осліпла і т. ін.)  чи що?, не 

бачиш (не бачив і т. ін.) чи що? [1, с. 995] // розм. 1. Повиходити. … що того дня 

всі вони повилазили на Арбат, бо десь пронюхали про мій перший вихід … [311, 

с. 309]; 2. Лайливий вислів, що означає осліп (осліпла і т. ін.) чи що?, не бачиш 

(не бачив і т. ін.) чи що?. Тобі повилазило? [312, с. 4]. 

1282. Повзти див. лізти. До Ужгорода ми долізли разом з темрявою. Тобто ні 

– насправді ми повзли їй назустріч … [311, с. 369]; Останній раз, коли все було 
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хуйово, фільм ледве повз, ламалася техніка, валили люди з команди і мене не 

любив черговий мучачік, я щось подібне нила йому в листах ... [327, с. 91]. 

1283. Повна труба див. капець. Із приходом тих протиприродних нашому 

світові Сил наступить повна труба [319, с. 114].  

1284. Повний перен., розм. Який виявляється повністю, не частково; 

цілковитий. нічим не обмежений. Остаточний [1, с. 995] // розм. Цілковитий, 

остаточний. ... вся інша українська кухня, окрім кухні моєї мами і бабці з Черкас, 

гівно повне [328, с. 131]; В загальному жопа повна ... [333, с. 36]; Коротше, 

повний відстій [328, с. 53]; … що це повний піздєц і крах, і грошей за квартиру 

в них нема … [330, с. 30]; … ті всі історійки про Закриваючих і Відкриваючих – 

повний брєд … Щоб не розстроювати таких наївняків, як ти [317, с. 142].  

1285. По газах СПП мол. Поїхати. Чуваки сіли, дали по газах і помчали в бік 

траси [322, с. 45]. 

1286. Поганяло мол., крим. Кличка, прізвисько [8, с. 263] // мол. Кличка, 

прізвисько ... це можна було списати хоча б на його поганяло ... [320, с. 154];  

Погоняло – Наташка [328, с. 37]; ... за декотрими закріпилися тваринно-

гастрономічні поганяли [328, с. 124]. 

1287. Погонялово див. поганяло. Це не ім’я, це поганялово [322, с. 99]. 

1288. Погріти кості  Гріти, зігрівати якийсь час [1, с. 1005] // СПП мол. 

Відпочити. Немов примарені тутешньою аурою, в Опері скрипу любили погріти 

кості артисти ... [316, с. 194]. 

1289. Подача Робити щось за порадою, вказівкою когось [8, с. 264]; спорт. 

Удар, яким м’яч уводиться  вгру (у футболі, тенісі і т. ін.) [1, с. 1007] // СПП 

мол. Удар. Максимум по чотири подачі одне одному. [328, с. 93]. 

1290. По-дебільному див. дебільний. … а якщо і правильно, то все одно по-

дебільному [321, с. 85]. 

1291. По-дорослому мол., жрм. Робити / зробити щось із  розумінням справи, 

професійно [8, с. 264] // розм., мол. … народ відпочиває  по-дорослому, бухаючи, 

як видається, від самого ранку [321, с. 23]. 
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1292. Позиркувати СПП мол. Дивитися.  Отож ми там просиділи якусь 

годину, потаємно розглядаючи всіх фріків, котрі у відповідь лише позиркували 

на нас і шаруділи своїми всохлими жовтневими газетами [311, с. 14].  

1293. По ідеї СПП мол. Здається. За попереднім планом. ... тебе, по ідеї, 

також ...  Все, закругляємось ... [333, с. 221]. 

1294. Поїбанець обсц. Людина, перейнята байдужістю до загальноприйнятих 

цінностей [6, с. 301] // лайл. Людина, перейнята байдужістю до 

загальноприйнятих цінностей. Якісь поїбанці певної ночі спиляли йому голову. 

Ти ж чув про те, що в нашій країні пиздять метали? [311, с. 460]. 

1295. Поїбень лайл., заг. 1. Те, що викликає роздратування; непотріб, гидота, 

дурниці. 2. Непоживна, нашвидкуруч приготовлена їжа, мішанина [3, с. 241]; 

обсц., згруб.-просторозм. 1. Статевий акт. презирл. 2. Те, що викликає огиду, 

роздратування своєю незначущістю або нікчемністю. 3. Щось незначне, дрібне 

[6, с. 301] // лайл. Про будь-які речі (особливо заплутані, незрозумілі мовцю, 

непотріб, дурниці тощо). Не кажучи вже про всілякі там ребра, гомілки і тому 

подібну анатомічну поїбень [323, с. 55]; … вироблення інформаційних рефлексів 

і тому подібну поїбень … [321, с. 81]. 

1296. Поїхати  див. поведений. … він же поїхав на своєму пиху, він же зараз не 

з тобою говорить, він же з Карлом Марксом говорить, причому гамбурзького 

періоду [323, с. 111].    

1297. Поїхала йому криша див. дах 2. От слухав Дімка про всяку хєрню, і 

поїхала йому криша [317, с. 123].   

1298. Пойобаний обсц., згруб.-просторозм. Який зазнав згубного впливу; 

зруйнований, пошкоджений [6, с. 301] //  лайл. Який зазнав згубного впливу; 

зруйнований, пошкоджений. Але військові маршрути виявлялися такими 

ускладнено-пойобаними … [311, с. 153]; Їхня свідомість пойобана тисячею 

взаємно суперечливих комплексів … [311, с. 383]. 

1299. Показувати фак див. фак. … ми звикли показувати їм фак і взагалі … 

[311, с. 331]; Шева показує капіталізму фак [320, с. 135]. 
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1300. По келішку див. квасити. … сказав він просто і без виїбонів, пішли по 

келішку … [321, с. 144].  

1301. Покидьок див. падла. … і ти в цьому світі – справжній покидьок, веселий 

сучий син, із паспортом моряка в кишені, і в тебе попереду ще є ціле життя, 

аби тягатись гамірними, теплими кримськими містечками … [321, с. 245]; Я не 

знав, що робити. Чи спіймав другий покидьок Хіппі? Той хоч і рахіт, однак 

бігає, наче вітер. Може, і втік. А втім ... Мені раптом стало все пофіг [319, 

с. 24]. 

1302. Покласти мол., крим. Виразити свою зневагу, байдужість до когось, 

чогось [8, с. 265]; заг. Полишити щось, демонстративно виявити свою зневагу 

[3, с. 242] // заг., мол. Виразити свою зневагу, байдужість до когось, чогось. 

… себто поклавши на всі принципи … [321, с. 92]; … і досі сидить собі, і взагалі 

нічого не втикає, поклавши на вашу ментальність … [321, с. 76]. 

1303. Покосити 1. Косити, скосити що-небудь. перен. 2. Знищити, вбити всіх 

чи багатьох [1, с. 1028] // СПП мол. Запрограмувати, навчити. Невже? О шіт! 

Ні, тільки не це! Хто їх навчив цього гівна? Невже в їхній Македонії чи Албанії 

це так само всіх покосило? [311, с. 441]. 

1304. Поламати Вбити [8, с. 265] // СПП мол. Покалічити. Ну всьо, поц, ти 

попався. Ти хочєш, шоб ми тебе тут паламали, да? [Дереш 2012, Поклоніння 

ящірці: 23]. 

1305.  По-любас / по-любому заг. Обов’язково [3, с. 240] // заг. Обов’язково. 

... по-любому я вгадував за тими скупо накиданими контурами орієнтирами ... 

[320, с. 73]; Кажуть, коли дуже сильно чогось хочеш, воно мусить збутися 

полюбас [328, с. 125]. 

1306. Полюбе див. полюбас. Затягне полюбе ... Була злива. Воно розкисло. Там, 

певне, вода навіть через траву проступає [319, с. 124]. 

1307. Поляна мол. Стіл із спиртним і закусками [8, с. 266]; заг. Накритий стіл 

[3, с. 243] // заг., мол. Накритий стіл. ... і вся поляна опинилася в унітазі [328, 

с. 132]. 
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1308. Помацати розм. Доторкатися руками або ногами до когось, чогось, щоб 

дослідити, упевнитися в чомусь [1, с. 1040] // розм. Сприймати щось на дотик. 

Вона помацала язиком піднебіння, одночасно вітаючи потребу сходити 

посцяти [329, с. 20]; … їх навіть можна помацати, якщо раптом виникне таке 

бажання … [321, с. 65]. 

1309. Поморочено СПП мол. Складно. Він загалом про своїх батьків говорити 

не любив, але щось десь все-таки розповідав, там у нього все якось поморочено 

виходило … [323, с. 74].  

1310. Понести заг. Про надмірну балакучість [3, с. 243] // заг. Про надмірну 

балакучість. І тут зненацька Редьку понесло [330, с. 124]. 

1311. Понт крим., мол. 1. Обман, хитрість; видимість чогось. 2. Самовпевнена 

поведінка, самовихваляння; мол. 3. Інтерес у чомусь [8, с. 267]; заг. 

1. Безпідставні вихваляння, снобізм, самовпевненість 2. Ілюзія, обман, фальш, 

незрозуміла ситуація. 3. Сенс [3, с. 243] // заг., мол. 1. Показуха, 

самовихваляння. … які носять окуляри, хоча, може це він для понту … [323, 

с. 88]; заг. 2. Сенс. Просто так напрягтися, безплатно. Який понт? А якщо сам 

собою знаходиться той, хто когось збив, бо був бухий ... [328, с. 288]; … з нього 

знімуть відбитки пальців, якщо комусь із нас таки підфортить? – питаю я. / – 

А понт? Все одно на мене всьо повішають ... [327, с. 55].  

1312. Понти мол. Самовихваляння, блеф [2] // мол. 1. Самовихваляння, блеф. 

… без зайвих понтів подзвонила подружці й попросила по неї заїхати  [329, 

с. 57]; … всі ці понти з воротами на заздрість і страх ворогів виявилися 

смішними [330, с. 42]; СПП мол. 2. Дуже мало. Часу для потяга лишилося – 

понти [327, с. 31]. 

1313. Понтовий мол. 1. Той, що демонструє свою позірну вищість. 2. Про річ, 

одяг тощо як предмет самовихваляння, пихи [8, с. 268] // СПП мол. 1. Щось 

несправжнє, для вигляду. Ха! Та тут же понтовий замок! [330, с. 128]; мол. 

2. Про річ, одяг тощо як предмет самовихваляння, пихи. ... одягнув свій новий 

понтовий костюм адідас ... [320, с. 96]. 
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1314. Понтово див. жирно. … але навряд чи італійські робітники ходять о 

четвертій ранку по рестораціях, надто понтово … [321, с. 19]. 

1315. Понтуватися мол., крим. 1. Поводитися таким чином, щоб привернути 

до себе увагу; демонструвати позірну вищість. 2. Вихвалятися [8, с. 268] // мол. 

Вихвалятися. ... він понтувався, говорив про боротьбу з внутрішнім ворогом ... 

[320, с. 106]. 

1316. Пообкладали Обкласти кого-, що-небудь чимсь (про кожного з багатьох); 

обкласти кого-, що-небудь багатьма предметами [1, с. 1050] // СПП мол. 

Наговорити комусь неприємностей. … ось так просто не пропустила в метро 

якась падла тилова. Погодьтесь? (ну в цьому місці вони просто пообкладали 

одне одного, але хай буде так) … [323, с. 7]. 

1317. Попадалово мол. 1. Арешт, затримання міліцією. 2. Неприємна і 

небезпечна ситуація [8, с. 268] // мол. Неприємна і небезпечна ситуація. В мене 

тут на день таких екшенів випадає, – так само з приводу чужого попадалова – 

що можна десять книжок написати [330, с. 34-35]; … в мене вже раз було 

попадалово [329, с. 62]. 

1318. Попалити див. накривати 2. Спершу їх попалили прикордонники … [329, 

с. 94]; ... сам себе не попалиш, не відкриєшся раніше ... [320, с. 146]; Тут мама 

мене й попалила [328, с. 21]. 

1319. Попандос мол. Ситуація, коли руйнуються плани [8, с. 268]; заг. Дуже 

неприємна ситуація [3, с. 244] // заг., мол. Неприємність. Відчуття попандосу 

до мене, як правило, приходить із запізненням [330, с. 35]. 

1320. По панятіям (понятіям, поняття) крим. 1. Зведення законів 

злочинного світу. Жити (життя) за поняттями. Про дотримання законів 

злочинного світу. мол. 2. Закон, за яким живе певна соціальна група [8, с. 268] // 

мол. За певними законами. … але ж то для них не по понятіям [330, с. 44]. 

1321. Попасти мол. Бути змушеним піти на незаплановані матеріяльні витрати 

[8, с. 268] // СПП мол. Отримати несподівані неприємності, проблеми. … ось і 

старий-добрий Лу Рід, що називається, попав [321, с. 4];  Упс, кажись, ми 
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попали … [329, с. 84]; Ти попав, – сказала я [328, с. 286]; ... чи скачують 

піратську версію з і-нету – й на тобі! Але-оп, Фіфі! Ви попали! [327, с. 74]. 

1322. Попензлювати див. пензлювати. А потім була ще така сцена на вокзалі 

(бо всі ми якогось хріна попензлювали за тими танками на вокзал, ніби щури за 

щуроловом) [311, с. 22]; … Валера вибрався з кімнати і кудись попензлював … 

[311, с. 315]; … відщипнули на дорогу по виноградині і неквапом попензлювали 

до виходу … [311, с. 390]. 

1323. Поперти див. перти. … з мене поперла якась така цілком екстатична 

львівська проза … [311, с. 112]; … звідти попруть із моїми звичками [322, 

с. 418]. 

1324. По повній програмі див. повний. ... шоби взули по повній програмі … [328, 

с. 313]. 

1325. По повному див. повний. … не дав відірватись по повній [322, с. 420]; 

... тут уже комбайнери відривалися на нас по повній ... [320, с. 90]. 

1326. По-приколу див. прикол. … мабуть, їм просто було по приколу 

впоратися із таким монстром … [323, с. 75]. 

1327. Попса мол., жрм. Популярна естрадна музика низького художнього рівня 

[8, с. 269]; заг. 1. Популярна музика. 2. Щось погане, нецікаве, неоригінальне, 

стереотипне [3, с. 244] // заг., розм., мол. 1. Популяна музика. ... а тьолочка в 

гуцульському кабаку – тільки українське та ще різну франко-англійську попсу ... 

[328, с. 121]; 2. Про те, що набридло, стало нецікавим.  Новий рік – це взагалі 

попса страшна і лєвий психоз [328, с. 240]. 

1328. Попсня див. попса. ... і я цілком успішно гасив Бобом Діланом блатну 

попсню, яка лунала з радіо [325, с. 51]. 

1329. Попсовий муз. 1. Той, що належить до популярної музики. заг. 

2. Поганий, нецікавий, неякісний [3, с. 244] // заг. Нецікавий, звичайний, 

набридливий. Однаково мені завжди давали відстійний приз за костюм. 

Найкращі призи діставалися попсовим сніжинкам та зайчикам [328, с. 129-

130]. 
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1330. Попускатися заг. 1. Зменшити свої амбіції, стримати вимоги. 

2. Заспокоїтись, розслабитися [3, с. 245] // заг. 1. Зменшити свої амбіції, 

зганьбитися. ...і ми почали добивати драп, навіть друг-Білий, кандидат 

історичних наук, який усі ці дні утримувався і обмежувався самогоном 

місцевого виробництва, тут щось попустився, розслабився, покурив з нами ... 

[320, с. 51]; Добре, попустився капітан – біжимо двадцять разів довкола 

плацу ... [320, с. 106]; 2. Заспокоїтися. … Син. Такий самий роз’їбай, як ти,  – 

Микола Іванович, схоже, попускається [323, с. 64]; Шо хтось прочитає твій 

щоденник чи твої аналізи снів, не знаю, чим ти там попускаєшся [330, с. 136]; 

Та ладно, попустися. Це тіло мого хлопця [333, с. 152]. 

1331. Попустити заг. 1. Ламати чиїсь амбіції, принижувати. 2. Розслабити, 

зменшувати інтенсивність. 3. Зменшитись (про дію наркотичної речовини чи 

алкоголю). 4. Полегшувати (про біль) [3, с. 245] // заг. 1. Зменшитись (про дію 

наркотичної речовини або алкоголю). Коли йому попустило, Банзай спакував 

речі, обнявся з Корбою, взяв обкуреного в дупу Доща під пахву і поїхав … [317, 

с. 127];  Полежати навзнак – і попустить, так я собі думав [311, с. 417]; Коли 

всіх трохи попустило і «ха-ха» змінилось на «умняк» … [329, с. 30]; 

2. Полегшати, розслабитись. … і остаточно всіх попустило лише після смерті 

Мао [311, с. 38]; На ранок мені попустило, і я знову розпакував манатки [311, 

с. 307]; Може, якщо послухаю, попустить [330, с. 327]; І Марла вже вирішила 

попуститися і їсти рівно стільки … [329, с. 100]; 3. Зменшити амбіції. Просто 

я попустилась, і все стало нормально. І ти попустись, зрозумів? [322, с. 233]; 

4. Принизити. Вони секундочку думають, як би попустити мого мужа ... [328, 

с. 292]. 

1332. Попущений СПП мол. Без амбіцій. І того вони, баби такі попущені й 

розслаблені, що знають – насрати, останній раз живемо [328, с. 278]. 

1333. Попхатися див. пертися. … як ми тут валяємося – в придорожньому 

гівні, на рудому щебені, під байдужими світилами, двоє фанатів, що попхалися 

завойовувати … [321, с. 128]; Одноокий попхався до нього … [322, с. 239]. 
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1334. По-п’яні див. вгашений. … які по п’яні дозволяли себе торкатися, хоч 

зазвичай нічим добрим це й не закінчувалося … [321, с. 118]; ... але не втримався 

і завалився на спину, чорт, подумав я, не вистачало ще розбитись тут по п’яні 

[320, с. 108-109]. 

1335. Порвати заг. 1. Вразити, здивувати. 2. Побити [3, с. 245] // заг. 1. Побити.  

… коли хтось мені каже зле про чеченців, я можу порвати [311, с. 192]; СПП 

мол. 2. Розсміятися. От тут мене й порвало [328, с. 206]. 

1336. Порішити розм. Прийняти яке-небудь рішення, доходити до якогось 

висновку; вирішувати [1, с. 1067] // розм. Вирішити. Карочє, треба й нам 

такий, – порішили ми з Вовіком, що теж милився жити в нашій … [328, 

с. 177]. 

1337. Порожняк мол., крим. Порожня розмова; беззмістовна або брехлива 

інформація [8, с. 270]; заг. 1. Відсутність чого-небудь. 2. Поганий настрій, 

нудьга [3, с. 246] // заг. Відсутність чого-небудь, нудьга. Сука, бля, піздєц! – 

кричала я. Як все це тупо, мілко й дешево! Які, на хрєн, люди? Совок це все 

грьобаний, де з нами поводяться, як зі скотами, бо в Україні і маємо молитися, 

що нам показали чиюсь стар-гримерку! Пішли ви всі на хуй зі своїм 

порожняком! [328, с. 207]. 

1338. Посадити мол. Привчити когось до  вживання наркотиків [8, с. 271] // 

мол. Привчити когось до  вживання наркотиків. От якби я був якимось жирним 

нелегалом, то вони посадили б мене на голку [311, с. 398-399]. 

1339. Посилати заг. 1. Сваритись з кимось, різко заявляти про небажання мати 

будь-які стосунки далі. 2. Висловити своє незадоволення різкою відповіддю [3, 

с. 246] // заг. Відмовляти у різкій формі. Вася підходить до першого вагона, його 

посилають, потім до наступного … [323, с. 53]; Батькові ідея не сподобалась, і 

він його послав [311, с. 140]; … але ти вже кілька разів її відкладала і боїшся, 

що Зоран тебе просто пошле [315, с. 177]. 

1340. Посланий СПП мол. Той, якому відмовили у чомусь. Хтось лише 

заїкнувся на тему дівчаток, але був одностайно посланий – які ще дівчатка на 

тверезу голову? [311, с. 95]. 
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1341. Послати на хуй заг. Дуже різкий вияв небажання спілкуватись [3, с. 246] 

//  лайл. Дуже різкий вияв небажання спілкуватись. … вимкнути свій ящик, 

послати на хуй листоношу і не відповідати на повістки … [321, с. 82]. 

1342. Поставити вульг.-просторозм. Здійснити статевий акт [6, с. 306]; перен. 

Примусити поважати себе, викликати повагу, шанобливе ставлення до себе. 

2. Помістити куди-небудь, розмістити десь. Подати на стіл (трави, напої і т. ін.) 

[1, с. 1082] // перен. 1. Пригостити. Хочете, я вам в барі поставлю пиво? [321, 

с. 89]; 2. Проявити, показати себе. Як ти сам себе поставиш, так і буде [322, 

с. 229]. 

1343. Поставити раком див. нагнути. … висипають прищі, хочеться 

поставити цілий світ раком, взагалі – починалися добрі роки, кінець 

блаженних вісімдесятих, час, заповнений сонцем, травою і кооперативним 

рухом, тотальний … [321, с. 114]. 

1344. Пост-фолк СПП мол. Молодіжне неформальне угрупування. Колись були 

чуваки, які дуже хотіли грати на гітарах, але ні фіга не вміли. Їх називали 

панками. Пост-фолк – це чуваки, котрі, на відміну від панків, не вміють грати 

на народних інструментах [334, с. 122]. 

1345. Постібатися заг. Висміяти, проіронізувати [3, с. 247] // заг. Висміяти, 

проіронізувати. Ненавиджу псевдогламурні туси. Як і суто ґламурні. 

Ненавиджу й люблю. Постібатися й занотувати пару-трійку образів героїв ... 

[328, с. 61]. 

1346. Потиснути див. пензлювати. … і потиснемо кудись із цього 

заповідника [330, с. 83]. 

1347. Потрусити див. трусити. … хто їй висить грошей, гарненько 

потрусити і не розтринькати здачу з квитка, на місяць життя в дешевій 

країні стане з головою [330, с. 24-25]. 

1348. Потупити див. тупити. Там можна було з насолодою потупити з 

приводу, що тобі треба, а що ні … [330, с. 14]. 

1349. По-тьолочному СПП мол. По-дівочому. … чого зараз так по-

тьолочному випрошує [330, с. 147]. 
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1350. Потяганий див. затяганий. … на ногах мала потягані кеди … [321, 

с. 278]; … сиділи дві красиві потягані жінки … [322, с. 204]. 

1351. По-фастфудівськи мол. Швидко. ... погано, по-фастфудівськи 

законспектувавши «Ідіотів» фон Трієра. Вони світили голими задами на 

вулицях ... [325, с. 123]. 

1352. Пофіг мол. Байдуже, все одно [8, с. 271] // мол. Байдуже. … хай собі 

робить, що заманеться, мені пофіґ, я ж бо сплю … [317, с. 138]; Євці було 

пофіг. Її рвало від того, що всі говорять лише про війну [329, с. 33]; Мені пофіг. 

Скажу, що захворів, що не хочу … [329, с. 279]; Їм було абсолютно пофіг [328, 

с. 44]; Я не знав, що робити. Чи спіймав другий покидьок Хіппі? Той хоч і рахіт, 

однак бігає, наче вітер. Може, і втік. А втім ... Мені раптом стало все пофіг 

[319, с. 24]. 

1353. Пофігізм мол., жрм. Стан байдужості, апатії; відсутність інтересу до 

навколишнього світу; презирство до зовнішніх умовностей [8, с. 271]; заг. 

Байдужість, інертність [3, с. 248] // заг., розм., мол. Байдужість. … зараз вже по 

голосу Соні важко було зрозуміти, навідала її раптова наївність чи просто 

маскувався звичний пофігізм [330, с. 376]; Марла відчувала невимовну 

спорідненість із цим електричним берлінським несмаком, із його соц\кап 

історією, вселенським пофігізмом … [329, с. 176]. 

1354. Пофігіст мол. Людина, перейнята пофігізмом; яка культивує його в собі 

та інших [8, с. 271] // мол. Байдужа людина. Ми вбили й нічого не відчули. / 

Покоління байдужих. Покоління пофігістів. Але то тільки зовні. Усередині 

муру ми існуємо, ба навіть живемо. Чи я шкодую за накоєним? Ні. Чи мене 

якимось чином це зачепило? Ні. Мене це абсолютно не гребе [319, с. 188]; 

Пофігіст – кіномеханік не помітив, як запустив кіноплівку в пришвидшеному 

режимі, а сам пішов пити каву [313, с. 12]. 

1355. Пофігістичний мол. Байдужий (про стан, ставлення до чогось) [8, с. 271] 

// мол. Байдужий. … а були її звичні пофігістичні справи … [330, с. 47]; Втім, 

пофігістична Марла у своїх уже не білих … [329, с. 290]; Мені було абсолютно 

все рівно, гомік він, чи ні. Таке вже наше покоління, пофігістичне [319, с. 35]. 
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1356. Пох див. пофіг. Макарони вийшли поганенькі, злиплися, і взагалі, їх можна 

було їста, тільки якщо перед цим добре випити. Ну той пох [333, с. 172]. 

1357. Похерити заг. 1. Проігнорувати, байдуже поставитись до чогось. 

2. Зневажити когось або щось. 3. Зіпсувати, понівечити щось [3, с. 248] // заг. 

Проігнорувати, байдуже поставитись до чогось. ... і все це для того, щоб потім 

якесь чмо, похеривши це все, призначало клієнтам ... [312, с. 113]. 

1358. Похєрений (похерений) див. поведений. Масони похєрені на ритуалах 

[316, с. 275]. 

1359. По ходу СПП мол. 1. У процесі. Доведеться по ходу додумуватися, як 

забивати … [330, с. 285]; 2. Мабуть, здається. Та нє, по ходу, ми тут на ніч 

[330, с. 207]; По ходу, Гєра, ніколи … [322, с. 5]; … по ходу, якщо ти нам 

допоможеш – ми їх накриємо [322, с. 427]. 

1360. Похуїзм лайл. Байдужість, інертність [3, с. 248] // лайл. Байдужість. Ти 

знаєш про теорію перманентного похуїзму? [323, с. 98]; Сподіваюсь її 

вистачить ще років так на 60 тривалого побутового похуїзму й незламної 

душевної рівноваги [323, с. 6]. 

1361. Похуїст див. пофігіст. … мій друг Вася Комуніст, хороший хлопець, 

рідкісної душі похуїст, у якийсь момент заламався жити на водці з чаєм … 

[323, с. 45]; Петя був задупленим крабоподібним довгов’язом, похуїстом і 

хамом у п’ятому коліні … [316, с. 22].  

1362. Похуїстичний див. пофігістичний. … він показав мені з кілька десятків 

своїх загалом похуїстичних віршів … [311, с. 250]. 

1363. Похуй заг., лайл. Байдуже [3, с. 248] // лайл. Байдуже. … його перемикає і 

йому вже не страшно …  – Йому похуй [323, с. 23]; Я хочу. Ти похуй [328, 

с. 248]. 

1364. Похую див. похуй. Просто це насправді не так вже й важливо, як 

здається, це така  що всі лише говорять – сім’я, сім’я, а насправді всім по 

хую … [323, с. 79]; … і все решта похую, ввалимо гірникам, вставимо їм по самі 

гланди … [3231, с. 123]. 
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1365. Поц заг. 1. Поганий чоловік. 2. Хлопець [3, с. 248] // заг. Некмітливий, 

дурний, поганий чоловік, хлопець.  На додачу до всіх життєвих невдач тих 

двох поців у них іще й жінки та діти в Україні залишилися [329, с. 94]; 

... сексуальна тьолка, а Папай поц. /  – Сам ти поц. Папай кльовий ... [328, 

с. 273]. 

1366. По цимбалах див. пофіг. … але насправді вдавав, що йому це все по 

цимбалах … [311, с. 302]; ... ти кажеш усім усе, і тобі по цимбалах [315, 

с. 185]. 

1367. Поцоватий СПП мол. Негарний, який виглядає глупо. … самі почали 

носити ці поцоваті стружечки … [328, с. 117]. 

1368. Почесати див. пензлювати. … що от уже невдовзі настане вересень, і я 

почешу до Москви … [311, с. 304]. 

1369. По-чорному див. по-дорослому. … сільським господарством відверто 

нехтували, жили абияк, пили по-чорному ... [320, с. 24]; Пруся тільки по 

чорному [316, с. 197]. 

1370. Пошарити заг. 1. Пошукати. 2. Втекти від виконання певної роботи. [3, 

с. 249] // заг. Пошукати. Редька пошарила кишенями [330, с. 231]. 

1371. Предур див. даун. … то перший-ліпший предур відразу ж викличе швидку 

або поліцію [311, с. 418]. 

1372. Пресинг перен. Цілеспрямований вплив, тиск на кого-небудь [1, с. 1106] // 

перен. Примушування. … створений для тотального пресингу [321, с. 172].  

1373. Пресувати мол., крим. Бити когось [8, с. 273] // мол. Бити когось. 

Змушувати до чогось. Виходило так, що якісь хуї пресували тут Кочу, і якби не 

Травмований, то цілком можливо, що почали б пресувати й мене, власника 

заправки [322, с. 47]; Там закривають і пресують. Бо влади київської для них 

нема [312, с. 333]. 

1374. Прибабаханий мол. Дивний [8, с. 273] // мол. Дивний. … просто вона ось 

така прибабахана … [321, с. 95]; … до того ж Сільві, як завжди, мала повні 

кишені свого прибабаханого нового джазу … [321, с. 3].  
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1375. Прибамбаси мол. 1. Додаткові надлишкові, орнаментальні деталі, що  

надміру прикрашають і часто підвищують вартість чогось. 2. Дивна звичка чи 

риса характеру [8, с. 273]; заг. 1. Оригінальна річ, цікавинка, якесь 

удосконалення. 2. Примха [3, с. 250] // СПП мол. 1. Різні речі, будь-що. 

… військові ліхтарики і ніжні прибамбаси для догляду за тілом … [329, с. 40]; 

мол., заг. 2. Додаткові надлишкові, орнаментальні деталі, що  надміру 

прикрашають і часто підвищують вартість чогось. Але годинник угорі був з усіма 

необхідними прибамбасами, – кованими стрілками, курантами і навіть із 

хороводом фігур ... [325, с. 16]. 

1376. Прибацаний мол., жрм. Несповна розуму;  придуркуватий [8, с. 274] // 

розм., мол. Придуркуватий, дурацький. … а тут хоч і прибацана, але все ж 

компанія … [321, с. 46]; … таким от чувакам, що приїздять на їхні прибацані 

фестивалі … [321, с. 74]; … котра жила з такими прибацаними батьками 

[321, с. 306]. 

1377. Прибити розм. Покалічити або вбити кого-небудь, причавивши, 

вдаривши і т. ін. [1, с. 1108] // розм. Погроза фізичною розправою. Захворію – 

приб’ю [330, с. 170]; ... одного разу мене ледь не прибили тут ... [320, с. 154]; 

Катю, щось я не вкурив. З одного боку ти кажеш, що секретарка – моя 

територія. А з іншого – тільки спробуй ... / Тому що я тебе приб’ю. / Нелогічно. 

/Зате з гарантією [312, с. 18]. 

1378. Прибитий заг. 1. Похмурий, сумний, стурбований чимось. 

2. Потайливий, сором’язливий, не схильний до спілкування. 3. Дивакуватий, 

несповна розуму [3, с. 250] // заг. Потайливий, сором’язливий, не схильний до 

спілкування. Дивно було бачити її такою – без звичної самовпевненості й 

назагал трохи прибитою [330, с. 375] 

1379. Прибрати розм. 1. Позбавлятися кого-небудь, знищувати його фізично; 

вбивати. розм. 2. Усувати що-небудь зайве, непотрібне тощо. Відсилати кого-

небудь з певною метою; виживати звідкись [1, с. 1109] // СПП мол. Звільнити.  

... я вже давно наполягав на тому, щоб того шниря прибрали з банку ... [312, 

с. 156]. 
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1380. Пригальмований див. прибацаний. … був міцно збитий і дещо 

пригальмований [322, с. 10]. 

1381. Придуркуватий див. прибацаний. … і придуркуваті добермани [328, 

с. 79]. 

1382. Придурок розм. 1. Той, хто удає наївну, нетямущу людину. лайл. 

2. Недоумок, дурнуватий [1, с. 1115] // лайл. Некмітлива, тупа людина.  Це 

тільки ми, придурки в їх очах, можемо з рукзаками по добрій волі горами 

валандатися … [330, с. 226]; … це ніби така всесвітня солідарність всіх 

обковбашених придурків … [323, с. 29]; … я більше тягався за старшими 

друзями, справжніми примурками … [321, с. 114]; ... придурки, текст, суки, 

нормально перекласти не можуть, сидять в своєму траханому Лондоні … [323, 

с. 165]; … коли збирається якась компанія і всі поводяться як придурки … [321, 

с. 106]; … в розписах і бичках, хоча який придурок би пер нагору … [328, с. 26-

27]. 

1383. Приїбатися заг., лайл. Причепитися [3, с. 250] // лайл. Причепитися, 

надокучати. Спасибі, відповіли ми незадоволено, хулі приїбався о першій ночі 

[320, с. 165]; А хулі ти приїбався до моєї тьолки? [327, с. 32]. 

1384. Приймати вітаміни СПП мол. Вживання наркотиків. … тільки-но 

прийму вітаміни, як одразу починаю говорити про восьминогів [323, с. 35]. 

1385. Приймати на грудь жрм. Випити спиртного [8, с. 274] // розм. Випити 

спиртного. Павло Антонович устиг прийняти на грудь не менше трьохсот 

грамів [311, с. 220]. 

1386. Прийняти на душу див. приймати на грудь. Як я розумію, він тоді 

вколовся або щось таке прийняв на душу населення [311, с. 73]. 

1387. Прикалуватися заг. 1. Насміхатися. 2. Розважатися пустувати [3, с. 252] // 

заг. Насміхатися. Ти шо, прикалуєшся? [312, с. 32]. 

1388. Прикид мол., крим. 1. Будь-який одяг. мол. 2. Гарний, дорогий,  модний 

одяг [8, с. 274] //  мол. Одяг. Ей, ти! Вино бухаєш? – спитав мене якийсь чувак 

досить епатуючого прикиду й дикої зачіски [316, с. 233]. 
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1389. Прикидувати мол. 1. Брати до відома, уявляти собі щось. 2. Думати, 

планувати. 3. Приміряти, підбирати одяг [8, с. 275]; заг. 1. Уявляти. 

2. Планувати [3, с. 251] // заг., мол. Уявляти. … навіть частину барабанної 

установки, прикинь [323, с. 80]; Я прикидую, як ефектно прозвучить сказане, і 

випалюю [316, с. 146]; … прикинь, поспали б вони на годинку довше, і їх би в 

прямому сенсі закосило. Комбайнова смерть … [330, с. 134]; А прикинь, у мене  

в натурі параноя почнеться тут? Вилизані, бляха, котеджики посольські … 

[329, с. 102]; Навіть до секти якоїсь потрапив, прикинь [322, с. 416]. 

1390. Прикінчити розм. Позбавити життя; убивати, добивати [1, с. 1118] // 

розм. 1. Вбити. Наш плід натякав на те, що збирається себе прикінчити [311, 

с. 136]; СПП мол. 2. Випити спиртне. За пів години спирт без закусі 

прикінчили ... [314, с. 169]. 

1391. Прикол мол., крим. Жарт, розіграш; дотепний вислів [8, с. 275]; заг. 

1. Смішна ситуація, жарт, розіграш. 2. Щось незвичне, вражаюче. 3. Звичка, 

особливість, прикметна ознака. 4. Новина, цікавинка. 5. Ідея. 6. Цікава річ, 

бажаний об’єкт [3, с. 251] // заг., мол. 1. Жарт. Або такий прікол. Політичний 

москальський аніґдот. Завелися у лісі бородаті зайці і почали всіх звірюх 

мочити … [317, с. 121]; 2. Розіграш. А прикол брутальний вийшов [330, с. 364]; 

Ага, прикол … [329, с. 233]; … цих його сибаритських приколів не поділяла [328, 

с. 53]; От був би прикол, якби «Космополітен» написав великими літерами ... 

[333, с. 174]. У (в) чому прикол заг. Ідея, сенс. Я знаю в чому прикол … [329, 

с. 51]; Така бодяга. Але знаєш, у чому сам прикол? [325, с. 146]. 

1392. Приколист мол. Людина, яка любить жартувати, створює смішні  

ситуації [8, с. 275];  заг. Жартівник, весела людина [3, с. 251] // мол., заг. 

Жартівник. … так оті казали, котрі, типу, приколисти, ага [328, с. 92]. 

1393. Прикольний мол. Потішний, смішний, достойний іронії [8, с. 275] // мол. 

Веселий, смішний. Хоча Анджей казав, розлучення прикольне [329, с. 291]; … в 

тебе, казав я йому, такий прикольний вітчим-їбанат, що ти на нього 

женеш … [323, с. 75]; Прикольна ступа, подумав я і пішов назад на шосе. 
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Думаю, бабок у них, все-таки не було [320, с. 205]; Коротше, Марія Іванівна 

була прикольною гуцульською тьолкою … [328, с. 8]. 

1394. Прикольно заг. Цікаво, гарно, влучно [3, с. 251] // заг. Гарно, цікаво, 

весело.  … в таборі прикольно. Купа тьолок … [323, с. 146].   

1395. Приколювати заг. 1. Подобатися. 2. Уявляти [3, с. 252] // заг. Подобатися. 

Але Моряка ідея вже не приколює, пішли додому … [323, с. 52]; Вас таке 

приколює, Дмитре? [316, с. 211]. 

1396. Приколюватися мол., крим. 1. Сміятися з кого, з чого. мол. 

2. Захоплюватися чимсь; отримувати задоволення від чогось [8, с. 276] // мол. 

Насміхатися, жартувати. Може, це хтось із мене приколюється [329, с. 24]. 

1397. Прикривати 1. Наближаючи що-небудь, до чогось стулювати цілком або 

не щільно. перен. 2. Захищати кого-небудь від ударів [1, с. 1119] // СПП мол. 

1. Завершити щось, прибрати, зачинити. … будуть ходити до мене щодня й 

вимагати, аби я прикрила твій бізнес [322, с. 161]; перен. 2. Заступатися, 

захищати. Дік добре розумів, що він мене безплатно прикриває [328, с. 74]. 

1398. Прикривати дупу СПП мол. Допомагати комусь, заступатися, захистити. 

... котрі весь час прикривали його дупу ... [328, с. 142]. 

1399. Примазуватись перен., розм. Влаштовуватися біля кого-, чого-небудь. 

перен., розм. 2. Пристосувати свої вчинки, поведінку, діяльність до певних 

вимог з якоюсь метою. Піддобрюватися до кого-небудь з метою домогтися 

чогось [1, с. 1121] // розм. Приписувати собі чужі заслуги. Ой, не примазуйся! 

Доглядає він! [312, с. 71]. 

1400. Примочки мол. Розіграш; дотепний  вислів [8, с. 277]; заг. 1. Будь-яке 

удосконалення, що може значно полегшити роботу; винахід, технологічна 

новинка. 2. Жарт, влучний вислів [3, с. 252] // заг. Будь-яке удосконалення, що 

може значно полегшити роботу; винахід, технологічна новинка. Витягли кілька 

підсилювачів, примочки там різні, навіть частину барабанної установки, 

прикинь [323, с. 80]. 

1401. Принести перен., фам. Приходити, приїжджати куди-небудь нежданим 

або небажаним [1, с. 1124] // перен., фам. Про чийсь прихід без запрошення. 
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Бібліотекарка згорнула журнал, на двері з осторогою – кого принесло? [314, 

с. 186]. 

1402. Приникати див. заникати. Диви, який я скарб приникав [330, с. 115]. 

1403. Припекти розм. Стати терміново потрібним [1, с. 1127] // розм. 

Захотітися. Вниз не хочеться? Чи їсти припекло? [330, с. 293]; А перебравшись, 

якщо припече, через неприступні гори ще подалі … [330, с. 373]. 

1404. Приперти див. перти 3. … а ці вже й сніданок приперли, щоби я швидше 

забиралася … [329, с. 120]. 

1405. Припертися заг. Прийти [3, с. 252] // заг. Прийти. Слушай, Дарця, і ти ше 

сюда приперлася? [317, с. 25];  Хімік приперся десь коло десятої … [311, с. 73]; 

Бляха, з жека якогось точно приперлися … [330, с. 22]; … якби я тоді за тобою 

не приперлася, і нас чорти не попхали би сюди? [330, с. 146].  

1406. Припижджений заг., лайл. З психічними та розумовими вадами [3, 

с. 253] //  лайл. Неадекватний, понурий, з психічними та розумовими вадами. 

… що від початку такий припижджений ходив [311, с. 203]. 

1407. Припхатися див. припертися. … І, значить, думає – що це за мудак 

сюди припхався і тут стоїть [323, с. 23]; … на якому виступить Баланеску-

квартет на чолі з самим Баланеску, який теж сюди припхався, вірніше, це я 

сюди припхався … [321, с. 74]; … і я припхалась сюди не просто так … [321, 

с. 177].  

1408. Припиздячити обсц. 1. Приєднати, прикріпити що-небудь кудись, до 

чогось. 2. Сильно вдарити кого-небудь [6, с. 306] // лайл. Прибити. Ні, так 

жити далі неможливо. З розуму зійти. Що вона там, у біса, робить?! Та це ж 

уже можна було поприпиздячувати всі наявні в природі плінтуси, розхуярити 

всю місцеву плитку, поперейобувати всі можливі картини разом із 

фотографіями всіх пиздуватих родичів усіх мешканців нашого кварталу ... [325, 

с. 76]. 

1409. Приповзати розм. Прийти, прибути куди-небудь небажаним [1, с. 1127] // 

СПП мол. Приходити п’яним. … якісь музиканти, очевидно, такі самі піжони, 



453 

як і Какао, коли він із ними зустрічається, то приповзає додому на рогах, 

накачаний портвейном, і завалюється спати [323, с. 42]. 

1410. Припухлий СПП мол. Розбещений, нахабний. ... щодня подавали в постіль 

найбільш припухлим з них сніданки ... [334, с. 19]. 

1411. Припухнути заг. 1. Нахабніти. 2. Дивуватися, бути сильно враженим [3, 

с. 253] // заг. 1. Знахабніти. Ти шо це виробляєш, припух?! [330, с. 322]; 

2. Дивуватися, бути сильно враженим. Васілій припухне від тебе … [328, с. 64]. 

1412. Пристроїти розм. Влаштовувати кого-небудь на якусь посаду, квартиру і 

т. ін. [1, с. 1134] //  розм. Влаштувати кудись. Так тепер – якщо твоя воля – ти 

ж можеш мене в районі пристроїти [314, с. 205].  

1413. Притарабанити СПП мол. Принести. Ми притарабанили туди кілька 

пляшок білого сухого … [311, с. 235]. 

1414. Притирок див. тип. Стоїть якийсь притирок з кейсом, пиздить тут 

[323, с. 72]. 

1415. Притоптати СПП мол. Викурити, спожити. І Марла притоптала 

щойно викурений косячок середньої гребучості трави … [329, с. 84]. 

1416. Приторчати див. втикати. – Шо, приторчав? – спитав чувак, киваючи 

на троянду. – Гляди ж, не задивися знову [316, с. 233]. 

1417. Притягнути розм. Прийти, приїхати куди-небудь (перев. з труднощами 

або недоречно) [1, с. 1137] // СПП мол. Насильно привести. Та тут же всі 

уроди … – шипіла Редька. – Куда ти мене притягнув? [330, с. 81]. 

1418. Прифігілий див. офігіти. … з круглими, прифігілими очима … [328, 

с. 97]. 

1419. Прихуячений див. припиздячити. … висить дорогий килим, прихуячений 

по краях цвяхами … [323, с. 94]. 

1420. Причандали нарк. Галюцінації [8, с. 277]; заг. Статеві органи [3, с. 254] // 

СПП мол. Будь-які речі. Навколо стояло купа всяких причандалів … [328, с. 24]. 

1421. Причандалити див. перти 2. А тебе ніколи не причандалило реклами 

придумувати? / Вуйко знизав плечима / Ну, тоді слухай, бо мене 

спричандалило. Значить, телевізійна реклама журналу мод. Такого дуже 
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просунутого й ультраструйового. На кухні сидить юнак спиною до камери. 

Чути як запалюється сірник. Чути, як чувак затягується. Половина думаючого 

населення України зразу викуповує, що до чого … [316, с. 99]. 

1422. Причалити див. припертися. Врешті ми причалюємо до борту якогось 

велетенського метало-пластикового одоробла [328, с. 160]. 

1423. Причепится перен., розм. Невідступно надокучати кому-небудь, не 

давати спокою [1, с. 1140] // розм. Нав’язатися. … ти за ними причепишся. А їм 

чужі не потрібні, у них свої закони. Ти ще подякуй, що вони тобі нічого не 

зробили. Тягаєшся незрозуміло де … [322, с. 325]. 

1424. Причмелений див. прибацаний. В усіх дещо причмелений збуджений 

стан, ну, говорять наші старші, ми їм, блядь, покажемо … [321, с. 123]. 

1425. Причучурений див. прибацаний. Ні, я знав, що ці хлопці причучурені, але 

навіть для них це було забагато [312, с. 216]. 

1426. Пришвартувати див. припертися. Яким таким шовковим шляхом його в 

такий глушняк пришвартувало?!  [330, с. 265]. 

1427. Пришелепкуватий див. прибацаний. … мовляв, нікуди ти не поїдеш, 

досить, що твій пришелепкуватий тато сидить … [321, с. 124]. 

1428. Пришпил див. прикол. Увесь пришпил у тому, шо троє з них взагалі 

жодного відношення до демонстрації не мали. Їх помилково затовкли нацики 

[319, с. 65]. 

1429. Пробити заг., нарк. 1. Діяти (про наркотики). 2. Спонукати до чогось, 

починати, проявляти ініціативу щодо чогось. 2. Мати бажання, хотіти. Дістати 

щось, частіше – із зусиллями. [3, с. 254] // СПП мол. 1. Дізнатися. ... щоб потім 

Ґенек пробив, звідки ноги ростуть [312, с. 302]; … і дав Івану Івановичу 

телефон свого психоаналітика, сказав, що той на місці все проб’є, потрібно 

лише йому зателефонувати [321, с. 218]; 2. Проходити через різні перешкоди. 

... як ти ріс, як ти вгризався в це життя, як ти його пробивав своїм тілом ... 

[320, с. 217]; заг. 3. Дістати щось. ... котрий мав пробивати їм у новому, 

невідомому для них місті, наркоту. Думаю, що це чос, але чос красивий ... [334, 

с. 184]; Ми з товаришем Гелікоптером саме пробили траву і пішли курити за 
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пам’ятник іллічу [320, с. 128]; 4. Про спонукання щось зробити, приход 

натхнення. Була просто неймовірно щасливою, мене пробило на творчість ... 

[333, с. 77].  

1430. Пробити канали див. пробити 1. Брат, – сказав мужик із морозивом, – 

ти ж знаєш канали. Пробий [321, с. 205].  

1431. Проваланцатися див. валанцатися. … стане сильно впадло. Ми можемо 

ще десь день проваланцатися [330, с. 101]. 

1432. Провалитися перен., розм. Зазнавати провалу в чому-небудь [1, с. 1144] // 

розм. Потерпіти поразку. … вимагалося знання надто багатьох технічних 

фішок, я заплутався і провалився [311, с. 37]. 

1433. Провтик див. провтикати. І нема нічого кримінальнішого за провтик 

можливості виїбати жаданого тобою чоловіка ... [327, с. 38]. 

1434. Провтикати заг. 1. Проґавити, втратити шанс. 2. Прослухати, 

пропустити інформацію [3, с. 255] // заг. Проґавити, пропустити. Національна 

ідентичність – штука дещо провтикана … [329, с. 111]; Відтак Марла десь 

цілу мить із сумом думала, що провтикала свій черговий Великий Шанс … [329, 

с. 153]; Напевно, тоді, замість того щоби пропустити чотири літаки до 

Джакарти (як то Марла з успіхом зробила в Сінгапурі), вона провтикала би 

шістнадцять [329, с. 167]; Взяла і провтикала моє щастя [328, .с. 110]; …якщо 

вони щось провтикали … [328, с. 112]. 

1435. Прозависати див. зависати. Вистачало три доби прозависати в 

Неборака у Львові … [311, с. 277]. 

1436. Прозріти СПП мол. Здивуватися. Але замість того, щоб прозріти, Пітер 

робить інше ...  [315, с. 41] 

1437. Проганяти див. гнати 3. … що Казьмук начебто не раз проганяв таку 

тєлєгу, що от він відразу ж на першій же варті і застрелиться. Хай йому 

тільки автомат дадуть. А вони всі з нього лахали. Бо вони взагалі з нього 

тільки й лахали [311, с. 203]. 

1438. Проїбати обсц., згруб.-просторозм. 1. Нерозумно без користи витрачати 

гроші, майно і т. ін.; Даремно, без користи губити (про життя, силу і т. ін.); 
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марнувати [6, с. 315] // лайл. 1. Витратити марно. Ви що – проїбали моє бабло? 

[322, с. 231]; … що ти останнє проїбала [328, с. 272];  СПП мол. 3. Пропустити, 

проґавити. В якийсь момент я розумію, що  ще трохи – і я проїбу свій потяг 

[327, с. 30]. 

1439. Пройоб СПП лайл. Неуважність, втрата, провина. … скасований в 

останню мить через пройоб астронавта … [311, с. 356]; … але після цього 

листа Редьку навідало й почало муляти відчуття легкого пройобу … [330, 

с. 376]. 

1440. Пройобаний див. проїбати. В мене логіка пройобана багато років тому 

[329, с. 178]. 

1441. Проканати заг. Підходити, ставати у пригоді [3, с. 256] // заг. Підходити, 

ставати у пригоді. … не проканає з непомітним підкладанням ... [327, с. 123]. 

1442. Прокинути див. кинути. … на теперішньому сленгу прокинути означає 

дещо інше, тому сьогодні цю акцію можна потрактувати й так, що ми тоді 

насправді її, поезію, прокинули. Ти все одно не ловиш цих нюансів … [311, 

с. 323]. 

1443. Прокладка Те, що кладуть, уміщують між чим-небудь [1, с. 1155] // СПП 

мол. Посередник. Слухай, а хто вони такі? Я даю гроші. Вони – тільки 

прокладка. З крильцями! [312, с. 138]. 

1444. Прокльовуватися розм., перен. Ставати помітним або відчутним [1, 

с. 1155] // розм. Ледь виднітися. ... а було ж піздєц як холодно. Сонце ледь 

прокльовувалося [328, с. 280]. 

1445. Проколотися мол. Ускочити в клопіт, зазнати  невдачі [8, с. 279] // мол. 

Зазнати невдачі. … він таки проколовся і просто забув умонтувати їх цього 

разу у мій щоденний відеокліп [311, с. 401]. 

1446. Прокумаритися див. роздуплитися. Наступного ранку Шура 

прокумарюється ... [320, с. 97]. 

1447. Пролетіти жрм. Пропустити виграш [8, с. 279]; заг. Втрачати 

можливість, не скористатись шансом [3, с. 256] // заг. Про втрачену можливість. 
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І якщо він таки не відповідає дійсності, людина пролітає мимо каси [334, 

с. 54]. 

1448. Промивання мізків СПП мол. Розповідати, нав’язувати інформацію. 

… вічне промивання мізків усілякою ідеологічною хернею … [311, с. 56]. 

1449. Пронести перен. Не зачіпати, не торкатися кого-небудь, обминати когось 

(про біду, лихо і т. ін.) [1, с. 1162] // СПП мол. Уникнути чогось небажаного. 

Хух. Пронесло. Хоча дивно [328, с. 102]. 

1450. Пронюхати перен., розм. Дізнаватися про що-небудь, вивідувати щось [1, 

с. 1162] // розм. Дізнатися про щось. … що того дня всі вони повилазили на 

Арбат, бо десь пронюхали про мій перший вихід … [311, с. 309]. 

1451. Пропацючений див. бухий. Вони, бідаки, такі вже пропацючені були, 

такі розпенцачені, що ледве на ногах трималися [316, с. 272]. 

1452. Проперти заг. Давати насолоду [3, с. 256] // заг. Отримати задоволення, 

сподобатися. … всю ту блядську комісію чомусь дуже проперло від моїх 

творів … [311, с. 71]; А домогосподарки всі то й узагалі зафанатіють … І 

дітлахи пропруться [329, с. 132]; Останнє гасло проперло Марлу найбільше … 

[329, с. 264]. 

1453. Проплющити див. проперти. – Запхай в дупу свій сертифікат разом із 

вирівняним цвяхом ... Від всієї цієї бридні мене проплющило, і я вирішив 

піднятися на дах ... [325, с. 78].  

1454. Пропхенькати див. гундосити. То всьо Корій, не йди туда, чуєш? – 

пропхенькала вона [317, с. 182].   

1455. Прорвати заг. 1. Почати бурхливо виявляти емоції. 2. Почати багато 

говорити [3, с. 257] // заг. Про бурхливий вияв емоцій. А нам у цей час 

забивають голови якоюсь лажовою квантовою механікою! І ось тут, після слів 

про квантову механіку, всіх прориває [320, с. 133]. 

1456. Просирати див. провтикати. … Собака успішо і безтурботно просирав 

свої молоді роки … [323, с. 8]; ... що просрала довіру свого народу ... [328, 

с. 288]; Кампанію урочисто були просерли ... [312, с. 99]. 
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1457. Просікати (просікти) див. сікти. Інколи Дік просікав твій злочинний 

задум піти … [328, с. 75]; ... але я вмить просік усю П’явчину суть [316, с. 174]. 

1458. Просунутий мол., жрм. 1. Той, хто серйозно займається чимось, знає 

щось краще за інших; компетентний у своїй галузі. мол. 2. Який потребує 

компетенції для розуміння [8, с. 279]; заг. 1. Прогресивний, обізнаний з 

модними тенденціями, сучасний. 2. Серйозний, впливовий, професійний [3, 

с. 233] // заг., розм., мол. Прогресивний. Достатньо просунуті, щоби не 

цілувати землі ... [316, с. 243]; Значить, телевізійна реклама журналу мод. 

Такого дуже просунутого й ультраструйового. На кухні сидить юнак спиною 

до камери [316, с. 99]. 

1459. Протовкти голову див. кумарити. Я не тільки розумів це, але й голову 

протовк Паші з приводу стукачів у банку ... [312, с. 156]. 

1460. Протупити заг. 1. Зробити дурницю. 2. Втратити шанс, проґавити [3, 

с. 257] // заг. 1. Зробити дурницю. 2. Втратити шанс, проґавити. Дивно, що я так 

протупила – зазвичай же брешу професійно [329, с. 85]. 

1461. Протягнути розм. Прожити, проіснувати якийсь час [1, с. 1176] // розм. 

Прожити, проіснувати якийсь час. Ідеальне радіо навряд чи довго протягне ... 

[320, с. 190]. 

1462. Профукати див. провтикати. ... і гроші ці я не профукала ... [328, 

с. 151]. 

1463. Прохавати мол. Зрозуміти щось; сприйняти зміст,  значення, суть чого-

небудь [8, с. 280]; заг. Сприйняти, зрозуміти [3, с. 257] // заг., мол.  Зрозуміти 

щось; сприйняти зміст, значення, суть чого-небудь. Оркестр підхоплює цю 

химерну тему, всі раптом прохавують, який кльовий чувак цей Малий Чак 

Бері … [323, с. 37]. 

1464. Прохавати тему див. прохавати. Прохавав тєму [330, с. 264]. 

1465. Прохідняк СПП мол. Прохідний квиток. Щось, що дає змогу кудись 

пройти. Розділ двадцять другий. Відвертий прохідняк, який авторові дуже 

закортіло напсати [313, с. 160]. 
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1466. Проходити розм. 1. Прослуховувати курс навчання, набувати певних 

знань, навичок. перен. 2. Бути наявним, простежуватися в чому-небудь, 

протягом певного часу [1, с. 1178] // СПП мол. Про те, що вже відбувалося. Ми 

ж це все проходили ... [316, с. 286]. 

1467. Процідити див. вихилити. ... мені закортіло процідити скляночку винця 

[316, с. 193]. 

1468. Прочесати перен., розм.  Детально оглядати, обстежувати яку-небудь 

місцевість, щоб знайти, спіймати когось [1, с. 1180] // розм. Проходити у 

пошуках чогось, когось. … футболісти й шпана з нового району – всі 

розсипаються темрявою і прочісують пустирі … [322, с. 82]. 

1469. Прошивати перен. Проходити, проникати вглиб, всередину крізь товщу 

чогось [1, с. 1180] // СПП мол. Шукати. ... по-моєму, чувак промахнувся, він 

прошивав це місто, як дельфін акваторію ... [320, с. 46]. 

1470. Прошманати (шманати) крим., жрм. 1. Обшукувати когось,  

влаштовувати обшук десь. арм. 2. Влаштовувати перевірку [8, с. 379] // розм. 

Обшукувати когось, влаштовувати обшук десь. … його уже до нас хтось 

прошманати встиг … [330, с. 166]. 

1471. Прошмигнути перен., розм. З’явитися на одну мить перед очима у кого-

небудь; промайнути [1, с. :  1180] // розм. Промайнути, пройти швидко. 

... вдалося туди прошмигнути. За могорич ... [328, с. 125]. 

1472. Псевдогламурний див. понтовий. Ненавиджу псевдогламурні туси. Як і 

суто ґламурні. Ненавиджу й люблю. Постібатися й занотувати пару-трійку 

образів героїв ... [327, с. 61]. 

1473. Психонутий див. прибацаний.  В дитинстві  його психонутий татко 

вдарив по коліну молотком [317, с. 145].   

1474. Пудрити сраку СПП мол. Приводити до ладу зовнішній вигляд. 

… пудрить сраку перед виходом … [328, с. 189]. 

1475. Пузир мол, жрм. Пляшка зі спиртним [8, с. 281]; заг. Пляшка 

алкогольного напою [3, с. 259] // мол., розм., заг. Пляшка спиртного. … вдавить 

він пузир, вдавить другий ... [323, с. 22]. 
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1476. Пурга мол, крим., несхв. Беззмістовна розмова; теревені [8, с. 281]; заг. 

Дурниці, нісенітниці [3, с. 259] // розм., заг. мол. Нісенітниці. ... слухаючи 

ідеологічно витриману пургу про встановлення радянської влади ... [320, с. 39]. 

1477. Путній розм. Який має певні позитивні якості [1, с. 1190] // розм. Який 

має певні позитивні якості. На звороті листівки нічого путнього не було [330, 

с. 32]. 

1478. Путьом див. путній. … потім стає і починає рухатись вгору, путьом, 

кричить нам звідти, що? Не розуміємо ми, я кажу – все путьом … [323, с. 113]. 

1479. Пхати розм. Швидко, недбало засовувати що-небудь кудись; запихати [1, 

с. 1192] // СПП мол. Про те, що всюди вставляють, показують, крутять по радіо 

тощо. Вони пхають свій галімий психоаналіз, куди він тільки лізе … [329, с. 49].  

1480. Пхатися заг. Йти [3, с. 259] // заг. Іти, їхати. Щоби кожен дурень туди не 

пхався [329, с. 201]; ... пхатись сюди і сидіти на кріслах у фойє ... [320, с. 117]; 

... ми пхались через ціле місто ... [320, с. 153]; … попрощатись із усіма нашими 

й попхатись до трактора [322, с. 411]. 

1481. П’яний в зюзю див. п’яний в дим. … від спирту його й розвезло, вже до 

обіду був він у зюзю п’яний … [322, с. 197]. 

1482. П’яний в дим зневажл. П’яний дуже сильно, до безпам’ятства [4, с. 299] // 

зневажл. П’яний дуже сильно, до безпам’ятства. … на сцені з’являється 

богомільна, проте п’яна в дим алкоголічка … [316, с. 259]. 

1483. П’яний в дрезину див. п’яний в дим. … п’яний в дрезину чи 

навіть …[311, с. 45]. 

1484. П’яний у драбадан див. п’яний в дим. … п’яний в дрезину чи навіть у 

драбадан … [311, с. 45]. 

1485. П’яний у дупу мол. Про великий ступінь сп’яніння [8, с. 131] // мол. Про 

алкогольне або наркотичне сп’яніння. Коли йому попустило, Банзай спакував 

речі, обнявся з Корбою, взяв обкуреного в дупу Доща під пахву і поїхав … [317, 

с. 127];  … йдуть з подружками в бар і набухуються в дупу … [328, с. 206]. 

1486. П’яний у сраку див. п’яний в дупу. … додому в сраку п’яна … [328, с. 67]. 
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1487. П’ятка нарк. Недопалок цигарки з марихуаною, де найбільша  

концентрація наркотику [8, с. 282] // нарк. Недопалок цигарки. … впевнено 

говорить він і добиває п’ятку [323, с. 100]. 

1488. Радіо див. мармиза. А ти взагалі: не втикайся: не твоя справа! – визвірів 

Антон. – Пиздуй звідси, поки не дали по радіо ... [316, с. 73]. 

1489. Размазня (розмазня) перен., зневажл. Нерішуча, слабохарактерна людина 

[1, с. 1250] // перен., зневажл. Нерішуча, слабохарактерна людина. Він, правда, 

козирний був – із «Єрмаком» вишивав. А ми шо? Размазня! [330, с. 182]. 

1490. Раз плюнути СПП мол. Легко. Відчитини двері – раз плюнути [316, 

с. 137]. 

1491. Растаман мол. Затятий курець марихуани, який аргументує цю звичку 

релігійними мотивами [8, с. 284] // мол. Затятий курець марихуани, який 

аргументує цю звичку релігійними мотивами. Тоненька смужка синього ламала 

кайф доморощених растаманів … [329, с. 227]. 

1492. Рахіт див. рогуль. Я не знав, що робити. Чи спіймав другий покидьок 

Хіппі? Той хоч і рахіт, однак бігає, наче вітер. Може, і втік. А втім ... Мені 

раптом стало все пофіг [319, с. 24]. 

1493. Рахітичнийий див. рогульський. Там ще був ставок, і в ньому розводили 

якихось рахітичних коропів [311, с. 446]. 

1494. Рашен СПП мол. Громадянин Росії. Людина, яка говорить по-руськи.  

Слиш, ти! – втирав абсолютно синій рашен місцевому офіцику. – Єслі скажеш 

правільна «Прівєт», дам сто баксав! Бля буду, дам! Во. Во смарі. Віш – 

паслєдняя сотка ... [328, с. 285]. 

1495. Рвати заг. 1. Вражати, впливати, викликати сильну емоційну реакцію. 

2. Прагнути, робити все можливе [3, с. 261] // СПП мол. 1. Нудити від чогось. 

Євці було пофіг. Її рвало від того, що всі говорять лише про війну [329, с. 33]; 

2. Вражати, впливати, викликати сильну емоційну реакцію. І тут нас рве на 

неподільні атоми [328, с. 235]. 

1496. Рвонути розм. Зробити що-небудь енергійно, поривчасто [1, с. 1204] // 

розм. Про швидкий початок якоїсь дії. У мене проблеми, говорить він, мені 
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хуйово. А, кажу, тоді нічого. Копійка рвонула назустріч обрію ... [320, с. 45];   

Джип рвонув із місця … [322, с. 149]. 

1497. Регіт розм. Нестримний, голосний сміх [1, с. 1207] // розм. Сміх. ... Кварк 

заходився у реготі, хапався клешнями за боки й спускав слину [316, с. 22]. 

1498. Реготати розм. 1. Гучно, нестримно сміятися. Насміхатися, глузувати з 

кого-небудь. перен. Видавати характерний звук, що нагадує гучний сміх (про 

птахів, тварин). Створювати розкотистий звук, що нагадує гучний сміх (про 

предмети, явища природи тощо). зах. 2. Іржати [1, с. 1207] // розм. Сміятися. За 

інших обставин Редька би пореготала з геніальності підйобистого 

маркетолога [330, с. 46]; Не став реготати з мене, не сказав, що я ідіотка 

обдовбана … [329, с. 167]. 

1499. Релакс див. кайф. Для Терезки не існувало кращого релаксу, ніж 

довіритися вуйкові ... [316, с. 91]. 

1500. Респект заг. Повага. Також використовується специфічний жест – 

вказівний та середній палець у вигляді англійської букви «V», що, окрім 

«перемога», також означає «повага, щире ставлення». Походить від хіпі [3, 

с. 263] // заг. Повага. У Васі була достойна найглибших респектів кручена 

мама … [328, с. 90]. 

1501. Ржака заг. Регіт [3, с. 262] // заг. Сміх, насмішка, смішна ситуація. Ми 

дурні якісь. Як тільки коло храму, так якась ржака [330, с. 274]; Небезпека 

посилює ржаку. Ржеш, коли вдається все … [328, с. 47]. 

1502. Ржати заг. Голосно, зухвало сміятися [3, с. 262] // заг. Реготати. У нас 

про такі випадки говорять уже навіть не насміявся, а наржався [311, с. 215]; 

Рже собі тільки і курить [330, с. 247]; … а ми дві корови ржемо, як псіхи, і 

нічого не можем зробити … Тупо без причини! [330, с. 274]. 

1503. Ржачний див. ржачно. Прізвище в нього таке ржачне й характерне ... 

[328, с. 142]. 

1504. Ржачно заг. Смішно [3, с. 262] // заг. Смішно. … це все одно було дико 

ржачно [328, с. 43]; Мені так ржачно було … [329, с. 37]. 



463 

1505. Рибне місце СПП мол. Прибуткове місце. От де ці, сука, мєнти 

тусують? Чого не в такому рибному місці? [328, с. 287]. 

1506. Ривок 1. Короткий, різкий, поривчастий рух кого-, чого-небудь. розм. 

Різке, грубе шарпання, спикання кого-небудь. перен. 2. Стрибок у розвитку 

чого-небудь [1, с. 1220] // СПП мол. Поїздка. … водієм про ривок на Долину за 

десять дойчмарок [311, с. 372]. 

1507. Рило СПП мол. Рот.  – Заткни рило, – процідив я крізь стиснуті зуби ... / –

 Завали свій риляк, бо зара’ схопиш кулю в лоба [319, с. 165-166]; 

1508. Риляк СПП мол. Рот. – Заткни рило, – процідив я крізь стиснуті зуби ... / 

– Завали свій риляк, бо зара’ схопиш кулю в лоба [319, с. 165-166]; 

1509. Рипатися розм., перен. Пориватися, намагтися кудись піти або щось 

зробити [1, с. 1222] // розм. Починати щось робити. … або сиди вдома і не 

рипайся, або вже давай – спробуй взяти за яйця прикрі обставини, а там, якщо 

все вдасться – на тебе обов’язково  чекатиме джек-пот … [323, с. 54]; Спершу 

він рипається тікати, бо петрає, що й до чого [328, с. 76]; А що люди? Їсти є 

що. Пити є що. Вдома у кожного тепла цицька. Куди вони рипнуться? [312, 

с. 21]. 

1510. Рипнутися див. рипатися. … ніхто вже не рипнувся, всі наші 

розбіглися … [311, с. 292]. 

1511. Рисуватися заг. Показувати себе, вихвалятися [3, с. 262] // заг. 

Показувати себе, вихвалятися. … що він усього тільки рисується перед нами 

[311, с. 378]; … могла би круто зарисуватися [328, с. 271]. 

1512. Ріел-тайм СПП мол., англ. У реальному часі. Дивишся свій приватний 

фільм у ріел-тайм [325, с. 101]. 

1513. Рідкісний Який трапляється, буває і т. ін. рідко; незвичайний. Який 

вирізняється з-поміж інших своїми якостями, властивостями і т. ін.; чудовий [1, 

с. 1225] // СПП мол. У ролі підсилювальної частки, без особливого значення. 

Знаю, сказала вона, мудак рідкісний [320, с. 181]; Пізніше, за кілька років, її син, 

рідкісний ублюдок ... [320, с. 84]. 
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1514. Різатися розм. Азартно грати у що-небудь [1, с. 1226] // розм. Грати. 

… гоцають своїми сраками два бевзі, ріжучись на плей-стейшн [328, с. 182]. 

1515. Рогуль / рагуль мол. Людина з провінції, села [5, с. 415] // СПП мол. 

1. Дурень. … бувало, як рогуль, при світлі … [328, с. 82]; 2. Людина з провінції, 

села. … суміш районного київського гопніка з західноукраїнським рагулем [328, 

с. 90]. 

1516. Рогульович див. рогуль 1. Та пішов ти на хуй, лох рогульович! [328, 

с. 101]. 

1517. Рогульський мол. Недалекий, примітивний [8, с. 287] // мол. Недалекий, 

примітивний. ... він має чергову халтурку на  черговому радіо (їх, як казав мій 

київський рогульський дядя-адвокат ... [328, с. 146]. 

1518. Розбіжатися розм. Не бути, не жити разом (про подружжя) [1, с. 1232] // 

розм. Розійтися. Навіть якщо ви завтра розбіжитесь ... [320, с. 70]; 

… отримаєш своє бабло, і робіжимось, ясно? [322, с. 428]. 

1519. Розбірки (розборки) мол., жрм. З’ясування обставин конфлікту, 

обговорення спірних питань [8, с. 287]; заг. З’ясування стосунків за допомогою 

силових методів [3, с. 264] // заг., мол. З’ясування стосунків за допомогою 

силових методів. … і завше влазив у якісь розбірки, особливо серед старших 

[311, с. 91]; ... з першими розборками за заводськими парканами, з першими 

проблемами  і першими обломами ... [320, с. 61].  

1520. Розводило див. розводити. Та й підручні його нагадували мені знайомих: 

наприклад, маленький розводило, який згорбатився над вухом,  до сміху ... [312, 

с. 162]; А другий – розводило, такий собі сірий кардинал [312, с. 110]. 

1521. Розводити мол. Обдурювати когось [8, с. 288]; заг. 1. Переконати в 

чомусь. 2. Обманути [3, с. 264] // заг., мол. 1. Обдурювати.  ... зараз я його 

розведу … [323, с. 96]; … мене на такі штуки не розведеш … [321, с. 74]; 

Просто я й так усе життя всіх дурю й розвожу [329, с. 224]; … коли не 

вдавалося розвести когось іншого помити за мене підлогу … [328, с. 6]; СПП 

мол. 2. Змусити когось витратити гроші, купити щось, подарувати тощо.  Карпа, 

розведи його на шоколадку! [328, с. 60]. 
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1522. Розводити як лохів (розвод для лохів) заг. Обман [3, с. 264] // заг. 

Обдурити. Вони розводили нас, як лохів … [311, с. 167]. 

1523. Розводитись мол. Повідомляти сумнівну інформацію [8, с. 288]; заг. 

Багато і розгорнуто розповідати про щось [3, с. 264] // заг. Багато і розгорнуто 

розповідати про щось. Мені взагалі здається, що коли людина довго і 

наполегливо про щось розводиться, це свідчить лише … [321, с. 3]; … він цей 

літр починає пити ще при нас, довго розводиться про баб взагалі й про голих 

зокрема, розпитує щось про школу, даун якийсь, врешті дає нам, що ми просили 

і валить на вечірній сеанс … [321, с. 117]. 

1524. Розводка заг. Обман, шахрайство [3, с. 264] // заг. Обман. Який мені сенс 

витрачати свій безцінний час на якісь розводки моєї сестри? [330, с. 35]. 

1525. Розвозити див. Плющити. Композиція справді починає звучати, і нас 

негайно від цього розвозить … [323, с. 153];  … від спирту його й розвезло, вже 

до обіду був він у зюзю п’яний … [322, с. 2011: 197]. 

1526. Розгребати заг. Вирішувати проблему, реабілітувати ситуацію [3, с. 265] 

// заг. Вирішувати проблеми, знаходити вихід із скрутного становища. Я ось 

розгребу тут все і обов’язково звалю додому [323, с. 80]; Напореш косяків, 

потім не розгребеш. Найпростіше – це продати все на хуй, правильно? [322, 

с. 78]; ... що є людина, яка розгребе наслідки твоєї безвідповідальності [312, 

с. 225]. 

1527. Розгулятися див. жирувати. Хоча й бабла у мене – не сильно 

розгуляєшся … [329, с. 188]. 

1528. Роздавлювати див. плющити. … це не входило в мої плани, бо мене 

сушило й роздавлювало, і з цим треба було щось робити [321, с. 71]. 

1529. Роздуплятися заг. 1. Розуміти. 2. Дивуватися, бути враженим. 3. Прийти 

до тями. 4. Розвеселитись [3, с. 265] // заг. 1. Приходити до тями. Роздуплилася, 

курва. Два тижні в цій дірі – і ні тобі сигналу, ні букви [327, с. 13]; 2. Зрозуміти 

щось. … легше було б просто сісти й роздуплитися в правилах читання [328, 

с. 24]; – молоток! – похвалила Марла Павела. – Роздуплився моментально. 

Дивно, що я так протупила – зазвичай же брешу професійно [329, с. 85]; 
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… добре роздуплялися в географії й політиці [329, с. 218]; Ну … А з якої статі 

я вам маю це давати? – роздуплявся тут Петращук … [328, с. 23]; Ніхріна не 

роздупляю поночі, куди тут пиздячити [328, с. 171]; До того ж, як мене 

пізніше роздупляє Дафліш, adidas – то взагалі древня німецька контора [327, 

с. 49]. 

1530. Роззявлений розм. Дієприкм. до роззявити (роззявити – відкривати 

широко (рот)) [1, с. 1242] // СПП мол. Неуважний. … раптом і зальотне щось із 

жилкою підприємця – молотками їх відбили і попродали роззявленим туристам 

де-небудь [330, с. 305]. 

1531. Роз’їбай обсц., лайл. 1. Невправна, невміла людина; недотепа. 

2. Розпусний чоловік, хлопець; лобур [6, с. 326] // лайл. Недотепа, байдужий. 

… Син. Такий самий роз’їбай, як ти, – Микола Іванович, схоже, попускається 

[323, с. 64]; … і те, що наші роз’їбаї дійшли аж так далеко … [321, с. 121]. 

1532. Розйобаний заг., лайл. Розбитий, потрощений [3, с. 266] // лайл. Розбитий, 

старий. ... сідали на розйобані молоковози ... [320, с. 78]. 

1533. Розкачка розм. Дія за значенням розкачуватися (розкачуватися) 

1. Набирати коливального руху; розхитуватися. перен., розм. 2. Виходити зі 

стану бездіяльності [1, с. 1244] // розм. Приведення у робочий стан. Тобто часу 

на розкачку немає ... [312, с. 255]. 

1534. Розклад мол. План, задум, намір [8, с. 289]; заг. 1. Стан справ, ситуація. 

2. Уявлення, принципи [3, с. 266] // заг., мол. Ситуація, стан справ. … людське 

місиво, прокльони і жіночі плачі, зовсім гнилий розклад … [311, с. 369]; ... на всі 

сто прийняти умовність такого розкладу ... [320, с. 211].  

1535. Розклад подій див. розклад. Зрештою такий розклад подій Євку не дуже 

й засмучував … [329, с. 65]. 

1536. Розколотися заг. Зізнаватися, розкривати всю інформацію [3, с. 266] // 

заг. Розказати щось, видати інформацію. Врешті хтось із них розколовся [320, 

с. 138]. 

1537. Розкрутити див. розводити.  … яке теж можна було розкрутити на 

їжу … [328, с. 82]. 
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1538. Розлученка СПП мол. Жінка, яка розвелася з чоловіком. І що взагалі вона 

– нещасна «розлученка», в таких в нашому суспільстві все ж таки не дуже 

шанують [331, с. 95]. 

1539. Розривати див. перти. … його просто розриває і все тут [323, с. 29]; 

... мене розриває від образи й розпачу, коли хто-небудь підходить і вимикає 

музику, яку я слухаю, яка мені подобається, мою, блядь, музику [320, с. 172]; 

... нас всіх розриває від того, що ми стоїмо, звішуючись над прірвою, в темному 

океанському повітрі, п’ємо водяру з пивом ... [320, с. 173]. 

1540. Розрулювати див. розгребати. … пустив їх до Праги, і вони там усякого 

намутили, а мені після них увесь той бардак розрулювати [311, с. 18]. 

1541. Розпалитись перен.  Виявляти дедалі дужче стан сильного нервового 

збудження. Захопившись, починати виявляти запал, завзятість у чомусь. 

Впадати в чуттєвість, відчувати пристрасть. Перейматися яким-небудь почуттям 

[1, с. 1255] // перен. Стати буйним, нервовим, активним. ... капітан розпалився, 

давай, всади чергою, хулі ти! [320, с. 107]. 

1542. Розпенцачений див. бухий.  Вони, бідаки, такі вже пропацючені були, 

такі розпенцачені, що ледве на ногах трималися [316, с. 272]. 

1543. Розпирати див. перти 2. Поки мене розпирало від слави ... [315, с. 133]. 

1544. Розповзатися розм. Почати багато або довго повзати [1, с. 1257] // СПП 

мол. Розходитися. … почали розповзатись, і бізнесмени розбрелись по тачках, і 

прибиральниці рушили збирати поміж рядами … [323, с. 37]. 

1545. Розпіздяйство обсц., згруб., презирл. Недбальство, незібраність, 

нехлюйство [6, с. 328] // лайл. Байдикування. … і не займатись розпіздяйством 

на робочому місці [323, с. 44 - 45]. 

1546. Розплющений див. задрочений. Господи, при чому тут ви? – я був 

просто розплющений [321, с. 89]. 

1547. Розривати див. розпирати. … я ж теж слухав цю історію про баб, мене 

зараз просто розірве … [321, с. 175]. 
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1548. Розрулювати див. розгребати. … й доручила йому розрулювати справи зі 

своїми дилерами [321, с. 199]; … сам облажався, сам давай і розрулюй, і нєхуй 

мене зайвий раз … [322, с. 356]; Пішов розрулювати ... [312, с. 257]. 

1549. Розслабитися жрм., крим. 1. Відпочити. мол., крим. 2. Здійснити 

статевий акт. жрм. 3. Випити спиртного в компанії [8, с. 291] // СПП мол. Не 

нервувати. Та ні, – я говорив легко і переконливо, – розслабся. За тиждень буду 

[322, с. 87]; Розслабся, – сказав Шура спокійно … [322, с. 390]. 

1550. Розслабити булки СПП мол. Не нервувати, бути спокійним.  А ми собі 

розслабили булки [330, с. 101]. 

1551. Розсмоктатися перен., розм. Поступово розходитися, розсіюватися, (про 

скупчення кого-, чого-небудь). Зникати, поступово розсіюючись, рідшаючи (про 

дим, пітьму, морок і т. ін.) [1, с. 1264] // розм. Розійтися. З часом тьоті сумно 

розсмокталися [328, с. 145]. 

1552. Розсобачитися СПП мол. Бранитися, соритися. Розсобачилися без мене! 

[312, с. 168]. 

1553. Розхєрачити див. розхуярити. Марла вже уявляла, як ця чорна 

пластмасова біда розхєрачує її кирпатого носа на квасне яблуко … [329, с. 296]. 

1554. Розхуярити  згруб.-просторозм. Ущент розбити, зламати, знищити що-

небудь [6, с. 329] // лайл. Ущент розбити, зламати, знищити що-небудь. … в 

природі плінтуси, розхуярити всю місцеву плитку, поперейобувати всі можливі 

картини разом із фотографіями всіх пиздуватих родичів усіх мешканців нашого 

кварталу ... [325, с. 76]; … розхуячить собі писок яким-небудь станком, 

перестріне тебе на вулиці і давай вантажити нікому не потрібними речами … 

[323, с. 38];  … за лічені секунди розхуячив лобове … [322, с. 402].  

1555. Розхуячений див. розхуярити. … щоби зняти розхуячену шахту йому 

потрібно щонайменше перетнути пару державних кордонів … [321, с. 149].  

1556. Розчохлити заг. 1. Зрозуміти. 2. Вийти зі стану заціпеніння [3, с. 267] // 

заг. Зрозуміти суть. Вєталь не розчехлив тєму і почав з ними сваритись, за що 

получив трохи … [333, с. 31]. 



469 

1557. Рот відкрити СПП мол. Сказати щось. Ти чо рот відкрила?! Хуй тобі, а 

не дванадцять євро [330, с. 155]. 

1558. Рубас СПП мол. Гроші. … по три рубаса за сто грам ... [328, с. 152]. 

1559. Рубати заг. 1. Їсти. 2. Погане самопочуття. 3. Розуміти [3, с. 267] // заг. 

1. Розуміти. Марла вже тепер бачила, що кобіта не зовсім рубає те, що їй 

кажуть … [329, с. 181]; 2. Їсти. ... що Вася рубанула тут фінального тунця 

[328, с. 316]. 

1560. Рубати фішку див. рубати 1.  Мені здається, ти рубаєш фішку ... [327, 

с. 194]. 

1561. Руки зі сраки вульг.-просторозм. Хто-небудь незграбний, невмілий [6, 

с. 352] // розм. Про того, хто не вміє нічого робити руками. Добре, що в тата 

руки були не зі сраки, посміхнулась Редька … [330, с. 372]. 

1562. Руль Те саме, що кермо [1, с. 1279] // СПП мол. Водій. Так що за пару 

годин я вже щасливий пензлював присмерковою бетонкою в бік шосе. Де мене 

підібрав перший-ліпший попутний руль [311, с. 183-184]; Без руля СПП мол. Не 

розуміти щось. Все одно я поки без руля, як це самій робити. Мене наїбати – 

великого розуму не треба …  [330, с. 60]. 

1563. Рулити заг. 1. Йти. 2. Підходити, бути придатним [3, с. 268] // заг. 

Підходити, бути придатним. Олд-скул рулить … [330, с. 182]; … радянська 

педагогіка рулить [328, с. 43]. 

1564. Салабон арм. 1. Солдат строкової служби (у перші 6 місяців). мол., жарт-

ірон. 2. Юнак (як правило, дуже молодий, недосвідчений) [8, с. 292] // арм. 

Солдат  строкової служби (у перші 6 місяців). Ти хто? Я урод і дух, я синок, 

салабон і череп. Тим часом лєтьоха звіріє і просто всирається з люті, ми 

починаємо бігти … [311, с. 163]; ... б’єш молодого по борзій мармизі, бо він, 

шланг, за весь день так і не виправ тобі мундир, ти молотиш цього салабона 

задроченого ... [334, с. 50]. 

1565. Сама рижа СПП мол. Якій не везе, гірша за всіх. Маю я право на 

відпочинок від навчання чи я сама рижа? [333, с. 89]. 
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1566. Саундтрек Фонограма, звукова доріжка (зазвичай до фільму) [1, с. 1295] 

// Фонограма, звукова доріжка (зазвичай до фільму).  Мені сподобався цей 

фільм, і саундтрек кльовий, тільки що викачала з Інтернету [333, с. 51]. 

1567. Свиня перен., лайл. Неохайна людина. Непорядна, нечемна, невдячна 

людина [1, с. 1279] // Підла, погана людина. ... я не хочу, аби моїми депутатами 

були ці жирні свині ... [320, с. 57]. 

1568. Свиснути крим, жрм. Обманювати, розказувати неправдоподібне [8, 

с. 294] // СПП мол. 1. Вкрасти. Головне, що не свиснули спальники [330, с. 136]; 

Ага, але ніхто не знатиме, що я то свиснула не в Діогена, а в Лами Друкпи 

Кунлі – і в цьому фішка [329, с. 249]; 2. Покликати. Та шо той ремонтик! Якщо 

свиснути всіх наших фанатів, все можна бахнути тупо за день [328, с. 185]. 

1569. Світити заг. 1. Бути у перспективі. 2. Отримати строк ув’язнення [3, 

с. 270] // заг. Бути у перспективі. ... і що вийти коли-небудь із цієї камери, із цієї 

в’язниці, із моєї пам’яті їм просто не світить ... [320, с. 66]; ... що вже ніяка 

маршрутка до Яремчі нам не світила [328, с. 312]. 

1570. Світитися заг. Показувати себе, заявляти про себе [3, с. 271] // заг. 

Показувати себе, заявляти про себе. І по змозі жити в тому гуртожитку далі, 

але не світитися [311, с. 87-88]. 

1571. Сексі заг. Сексуальна, приваблива дівчина [3, с. 271] // заг. Сексуальний, 

привабливий (про будь-що). Це не виглядало жахливо, але й не надто сексі [311, 

с. 54]; Останній вважав себе дуже сексі … [329, с. 91]; – Ета сексі, – казала 

Вася. / – Ета атстой, – казав Ведмідь [328, с. 243]; Так сексі? – питаю я 

Ведмедя. – Так хочеться трахати людину? [328, с. 258]. 

1572. Сем мол. Самогон. [8, с. 296] // мол. Самогон. ... купував дві банки 

самогону, шість літрів бронебійного, вибухонебезпечного сему ... [320, с. 90]; Я 

пошкодував, що не ношу в сумці пляшки з каламутним семом, отак би зараз, на 

здивованих очах П’явки відважити в горлянку [316, с. 174]. 

1573. Сидіти (на чомусь) нарк. Регулярно вживати наркотики [8, с. 297] // нарк. 

Регулярно вживати наркотики. … горопаха Дейв благополучно сидить на героїні 

і злазити з нього не збирається ... [323, с. 165]; Він сидів на якихось потужних 
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колесах. І, здається, ширявся. На додачу до всіх життєвих невдач … [329, 

с. 94]. 

1574. Сидіти як обісраний вульг.-просторозм. 1. У приниженому становищі. 

2. Принижений, зневажений [6, с. 261] // розм. Бути приниженим. Ми всі просто 

сіли, як обісрані [311, с. 61]. 

1575. Синій мол. П’яний [8, с. 297]; заг. П’яний [3, с. 272] // заг., мол. П’яний. 

… абсолютно синій рашен місцевому офіцику … [328, с. 285]. 

1576. Синок мол. Молодший за рангом, недосвідчений [8, с. 298] // мол. 

Молодший за рангом, недосвідчений. Ти хто? Я урод і дух, я синок … [311, 

с. 163]. 

1577. Синяк мол. Алкоголік, п’яниця [8, с. 298]; заг. 1. Алкоголік. 2. Росіянин 

[3, с. 272] // заг., мол. П’яниця. За його словами, цим синякам ще й непогано 

платять, а спирт вони дудлять літрами [311, с. 125]; Тамтешній 

адміністратор виглядав кінченим синяком і пройдохою … [311, с. 140]. 

1578. Си-Ри-Си-Ри див. совок. А переконання у мене такі, що всі кацапи – дурні 

псиська ... на фіга вони Си-Ри-Си-Ри розвалили, га? [319, с. 19]. 

1579. Сіра мишка див. мишка. І от, саме тут на сцені з’являється касир у 

скромному піджачку, вчорашній не видимий герой, фінансовий “подай-

принеси”, така собі сіра мишка [311, с. 146]. 

1580. Сікти заг. Розуміти [3, с. 273] // заг. Розуміти. Ну, і так далі. Січеш, нє? 

[316, с. 53]; … правильно, дружище, ти все вірно січеш, – і з цим пішов варити 

чифір [322, с. 84]; Інколи Дік просікав твій злочинний задум піти … [328, с. 75]. 

1581. Сільпо жрм. Некмітлива, розумово обмежена людина. Виходець із села; 

провінціал [8, с. 299] // СПП мол. Щось несучасне, провінційне. А про фіолетове 

з салатовим казала: «Несмак і сільпо» [329, с. 111]. 

1582. Сістер (сіста) заг. Сестра [3, с. 273] // заг., англ. Сестра. Слухай, сістер, 

якщо чесно, то мені цей авантюризм глибоко сама знаєш де. В мене тут на 

день таких екшенів випадає, – так само з приводу чужого попадалова – що 

можна десять книжок написати [330, с. 34-35]. 
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1583. Сіті 1. Центральна частина Лондона, де зосереджено контори та 

правління найбільших банків, фондова й товарна біржі. 2. Синонім англійської 

фінансової олігархії [1, с. 1325] // СПП мол., англ. Місто. Третій порадив піти в 

українську церкву і там підчепити гарного греко-католика, четвертий – піти 

на українське паті в Сіті ... [315, с. 152]. 

1584. Скатувати студ. Списати [3, с. 273] // студ. Списати. … в якої можна 

було всьо скатати [328, с. 21]. 

1585. Скиснути див. киснути. Мгм… – Редька скисла кінцево  [330, с. 293]. 

1586. Сконати мол. Піти кудись, зникнути [8, с. 300] // СПП мол. Померти. 

Першому пустили кулю в живіт, а другий теж сконав якось так  [311, с. 395]. 

1587. Скопититись крим. 1. Дуже сп’яніти. 2. Померти [8, с. 301]; заг. Померти 

[3, с. 275] // заг. Дуже сп’яніти. Проводир от-от скопититься під лавку [311, 

с. 420]. 

1588. Скурвий син заг., лайл. Негідник [3, с. 276] // заг. Негідник. Людців, яким 

не було ні найменшого діла до того, що скурвий син мало не трахнув ту 

дівчинку, що зігріває диханням мою щоку [319, с. 146]. 

1589. Слизький див. стрьомний. … слизькі якісь. Прийшли, давай щось 

винюхувати [322, с. 346]. 

1590. Смальнути див. ввасити. … смальнув по сто п’ятдесят у роздягальні з 

Павлом Антоновичем і Ферлеєм … [311, с. 225]. 

1591. Смажитися розм. Засмагати [1, с. 1347] // розм. Засмагати. Мій чувак 

смажиться в Гоа … [328, с. 261]. 

1592. Смахувати див. змахуватися. Вібрація наростала, і хтось із компанії 

промовив: – Не знаю як ви, а я смахую. Ніхто не сказав, що він боягуз … [317, 

с. 113]; Тікі папробуй смахатись, я тобі тута глотку через жопу вирву [319, 

с. 24]. 

1593. Смачно Із задоволенням, насолодою [1, с. 1348] // СПП мол. Сильно, 

дуже. … і смачно гупнулась на ліжко [329, с. 132]. 

1594. Смердючий перен. Який викликає гидливе почуття (виглядом, вчинками і 

т. ін.); огидний, бридкий. Уживається як лайка [1, с. 1348] // перен. Неприємний, 
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відразливий. … масу ублюдків у пресі й на телебаченні, продажні вибори, 

смердючі політичні рухи … [321, с. 63]; … що козирну тьолочку візьме й 

запросить якийсь уродливий і смердючий чувак … [328, с. 57]. 

1595. Смикатися заг. 1. Поводити себе нервово, виклично, намагатись 

привернути увагу. 2. Хвилюватися, переживати [3, с. 276] // заг. Поводити себе 

нервово, виклично, намагатись привернути увагу. Що ти смикаєшся? [322, 

с. 325]. 

1596. Смоктати розм. Повільно пити, втягуючи і пропускаючи рідину крізь 

зуби; ссати [1, с. 1349] // СПП мол. Пити спиртні напої. ... де паралельно з 

нарізанням якогось пиздоватого ролика збираємося смоктати пиво з треш-

їдлом [327, с. 82]. 

1597.  Совок жрм. 1. СРСР. 2. Радянська людина. 3. Щось пронизане 

радянською ідеологією. 4. Радянська влада, радянська державна система [8, 

с. 305]; заг. 1. Союз Радянських Соціалістичних Республік. 2. Громадянин 

Радянського Союзу. 3. Часи СРСР [3, с. 277] // заг., розм. 1.Союз Радянських 

Соціалістичних Республік. ... всього через кілька років, поламаються разом із 

совком ... [320, с. 101]; ... там ще за совка відбувались фантастичні за своєю 

асоціальністю речі ... [320, с. 154]; ... бляха-муха, куди це все поділось, совок 

видавив із них людське … [323, с. 58]; 2. Щось пронизане радянською 

ідеологією. Особливо якщо навколо – суцільний совок, сіра зона, котру 

шулерська компанія називає дійсністю [311, с. 111]; Тоді нафіг кидаємо цей 

совок … [329, с. 161]; Совок це все грьобаний, де з нами поводяться, як зі 

скотами, бо в Україні і маємо молитися, що нам показали чиюсь стар-

гримерку! Пішли ви всі на хуй зі своїм порожняком! [328, с. 207]. 

1598. Совковий заг. Радянський [3, с. 277] // заг. Радянський. Гашишом більше 

не пахло, залишився лише запах туалету, дух совкової параші ... [320, с. 154]. 

1599. Солоденький розм. Близький і рідний серцю, милий (про людину – перев. 

при звертанні) [1, с. 1355] // розм. Милий, ніжний. А нафіг і не потрібна нам 

солоденька дівчинка [329, с. 161]. 
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1600. Соплі заг. 1. Сльози. 2. Сентименти [3, с. 277] // заг. 1. Сентименти. Мені 

не вистачає у ваших діях цинізму, всі ці соплі, які розмазують по щоках борці з 

режимом … [321, с. 82]; Бодя стрьомався, що все так вийшло з Вєталом, він 

давно й кінцево пробачив тому й нічні плачі, і п’яні соплі … [321, с. 245]; 

... якийсь безкінечний трах із сестрами-жалібницями та відповідальними 

політпрацівниками (о’кей, із політпрацівницями, ясна річ, нічого такого за 

Володимиром Миколайовичем, здається, не спостерігалось), якісь постійні 

соплі з того приводу ... [320, с. 16]; Такі, знаєш, романтичні соплі … [322, 

с. 417]; 2. Сльози. ... вони поводили себе як бляді на першому побаченні – 

вимагали квітів і духових оркестрів, лізли на сцену і пускали соплі, говорячи про 

Кобу ... [320, с. 24]. 

1601. Сорі мол., заг. Вибачення. … але сорі, мем – нічого з цього не вийде, 

боїмось, ми не зможемо вирішити вашу проблему … [321, с. 169]; ... сорі, Міша, 

за фашизм [328, с. 298]; Сорі за тупий каламбур [327, с. 126]. 

1602. Сортир див. параша. … довго приходить до тями і ватяними ногами йде 

шукати сортир … [323, с. 30]; … відчиненими лишалися тільки сортир … [321, 

с. 15]; І ось він нервово заходить в сортир, сука, думає, во сука, самотня 

вагітна сука, як же вона мене дістала … [321, с. 177].  

1603. Спиздити див. пиздити 2. … він одного разу спиздив для мене в публічній 

бібліотеці міста Ноттінґам книгу його вибраних віршів [311, с. 259]; 

спиждженій жирафі шийні хребці не рахують «Пара «макарових» пасувала б 

більше, але ж спиздженій жирафі шийні хребці не рахують [327, с. 56]. 

1604. Списувати (приписувати – Перебільшувати які-небудь дані в офіційних 

документах) [Великий тлумачний словник. Бусел:  1126];  розм., заг., мол. 

Перебільшення даних, прибріхування. ...це можна було списати хоча б на його 

поганяло... [Жадан С. В. Anarchy in the UKR, 2011: 154]. 

1605. Спідаращення СПП мол. Зіпсування. … спідаращення тусовки, пошуки 

житла з високою стелею в історичному районі, дебільність корпоративної 

етики … [328, с. 104]. 
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1606. Сплавити перен., розм. Намагаючись позбутися кого-, чого-небудь, 

відправляти, влаштовувати кудись, передавати кому-небудь. Продавати, збувати 

що-небудь [1, с. 1369] // розм. Продати. … потім знову їдуть в Росію і купують 

чотири ящики водяри, так само привозять її назад і так само сплавляють … 

[323, с. 45]. 

1607. Сплавлений див. сплавляти. Як на підйобисті коменти про сплавлений 

джіпіес, то буков не шкода пацанам [330, с. 33]. 

1608. Спригнути див. зав’язати. Він пробував зацікавити Ігора тими 

книжками, але Чорний спригнув з тої хєрні [319, с. 113]. 

1609. Спричандалити СПП мол. 1. Скомпроментувати. Між іншим, на хріна 

ти мене так із тою запискою спричандалив? / Я прикидую, як ефектно 

прозвучить сказане, і випалюю … [316, с. 146]. 2. Прагнення щось робити. А 

тебе ніколи не причандалило реклами придумувати? / Вуйко знизав плечима / 

Ну, тоді слухай, бо мене спричандалило  [316, с. 99]. 

1610. Спустити розм. Легковажно, марно витрачати гроші, збувати майно і т. 

ін. [1, с. 1379] // розм. Легковажно, марно витрачати гроші, збувати майно і т. ін. 

Турбувалася, що готівку на наркоту спустять [329, с. 93]. 

1611. Срака заг., вульг. 1. Сідниці. До сраки – «до чорта» – вираження повної 

байдужості до об’єкта мовлення. В сраці – вираження негативних емоцій (у 

значенні вигуку). 2. Погана людина (виражає негативне ставлення до об’єкта 

мовлення) [3, с. 278]; вульг.-просторозм. Дуже складна, безвихідна і неприємна 

ситуація [6, с. 349] // розм. 1. Дуже складна, безвихідна і неприємна ситуація. І 

альтернатива: Київ, срака, смерть. І срака з великої букви, бо ж точно 

розріжуть її на стільки шматочків…  [330, с. 61]; 2. Глухе місце. Ти багато чув 

новин про білих і пухнастих камікадзе в сраках світу? [329, с. 106]. 

1612. Сракощипальний див. соплі 1. Освіжіться, тітко, я вам не пап’є-маше 

для ваших сракощипальних проектів з імперськими замашками [330, с. 389]. 

1613. Сракою чути вульг.-просторозм. Про передчуття чогось [6, с. 349] // 

розм. Відчувати, передчувати. От сракою ж чула, – бурмотіла собі під носа 
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Редька, порпаючись у черговому спамі з сайтів колишніх однокашників … [330, 

с. 10]; Сракою чула [328, с. 285]. 

1614. Сраку рвати див. дупу дерти. Ну нічо. Найду падлюку і сраку порву. Від 

вуха до вуха [330, с. 320]. 

1615. Срала мазала казала СПП мол. Нісенітниця, про марнослів’я. Срала-

мазала-казала, називає таку філософію Злюка [328, с. 248]. 

1616. Сральник заг. Туалет [3, с. 279] // заг. Туалет. На ранок після того 

святкування всі полкові сральники виявилися по вінця задристаними [311, 

с. 175]. 

1617. Сраненький див. сраний. Вавилон – доволі сраненька його версія … [330, 

с. 201]. 

1618. Сраний заг. Клятий, поганий, невдалий [3, с. 279] // заг. Поганий, 

невдалий. Будеш бля, знати, сраний ніґер, як насміхатися з чужого горя, будеш 

знати, сраний виблядок! [317, с. 146];  Імперіалісти срані,  – додав він і налив по 

новій [321, с. 26]; … це вам не срані кодаки, не дешевий одноразовий замінник, 

бо коли ти длубаєшся кілька годин в їдких сплавах і сумішах … [321, с. 115]; … а 

як же я ці срані консерви відкрию? [321, с. 69].  

1619. Срань вульг.-просторозм. 1. Випорожнення, кал. 2. Що-небудь 

нікудишнє, погане. 3. Уживається для вираження подиву, нетерпіння, досади і т. 

ін. [6, с. 356] // розм. Щось погане. Срань, що робити, я б його і не шукав [323, 

с. 81]; … такої срані, як у вашому кредитному банку, я давно не бачила [321, 

с. 179].  

1620. Срати див. насрати. Сиділи б і втикали, і срати хотіли б на кризу 

духовності і падіння валового продукту [323, с. 165]; Марлі, дивлячись на них, 

хотілося срати і було дуже сумно [329, с. 188]. 

1621. Срач вульг.-просторозм. 1. Безлад, бруд у приміщенні. 2. Пронос. зах., 

заст. 3. Недотепа, нездара. 4. Туалет за межами будинку [6, с. 359] // розм. 

Безлад. В мене була там така власна поличка – святилище срачу [328, с. 245]. 

1622. Срачка вульг.-просторозм. Пронос [6, с. 359] // розм. Діарея. … аеропорт 

там зірвуть, чи смог буде, чи срачка нападе …  [330, с. 62]; … в нього вже 
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перші приступи божого одкровення, в нього це як срачка, його просто розриває 

і все тут [323, с. 29]. 

1623. Ссучений СПП мол. Поганий. ... де жоден клерк і жоден лягавий не буде 

совати носа в твої документи, де жодна влада, наскільки б ссученою вона не 

була, не зможе дістати тебе на твоїй тютюновій фабриці ... [320, с. 220]. 

1624. Ссучитися СПП мол. Зіпсуватися. Мао, сука, Фідель, блядь, сука! в 

мережі одні суки й підари! на виборах – суки! демократія ссучилась, 

парламент ссучився! президент – сука це не твій президент! праві, губернатор, 

кандидат – сууууууууки!!! які петиції??? які профспілки??? яке відродження??? 

суки!!!!!!!! [320, с. 56]. 

1625. Стара пердуха  див. старий пердун. Я вдаю, що не чую. Дуже вигідна 

позиція! Стільки нового дізнаєшся про себе – наприклад, що ти «стара 

пердуха», «стерво», «перчена коза», «гівно собаче» [313, с. 9]. 

1626. Старий  мол. Чоловік, хлопець [8, с. 310]; заг. 1. Батько. 2. Дружнє 

звертання до чоловіка [3, с. 280] // заг. Батько. Оскільки я весь час тягався за 

своїм старим ... [320, с. 100]; ... мій старий переганяв час від часу машини ... 

[320, с. 35]; Все дитинство я прокатався зі своїм старим … [320, с. 76]; ... що 

мій старий ганяє тачки і працює водієм ... [320, с. 77]. 

1627. Старий пердун мол. Дід-пенсіонер [5, с. 415] // мол. Літня людина. 

Раптом старому пердунові пану Юрцеві спаде на гадку перевірити, чи, бува, не 

курить його доня на дачі у того шмаркача [319, с. 140]. 

1628. Старшаки СПП мол. Старший на один або декілька курсів студент. Він 

жив у кімнаті зі старшаками, третьокурсниками …  [311, с. 91]. 

1629. Ствол мол., крим. Вогнепальна зброя [8, с. 310] // мол. Вогнепальна зброя. 

Себе вони називали атрядом Сєрого, ходили завжди при стволах … [311, 

с. 367]. 

1630. Стерпний Якого можна стерпіти, витерпіти; прийнятний [1, с. 1391] // 

СПП мол. Непоганий. … так само траплялися цілком стерпні (або й цілком 

нестерпні) кралі … [311, с. 93]. 
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1631. Стібатися мол. Іронізувати, насміхатися з чогось, когось [8, с. 312]; заг. 

Насміхатися, іронізувати [3, с. 281] // заг., мол. Насміхатися, іронізувати. Так 

казали його 38 років, з яких Євка повсякчас стібалась. Але він направду був 

культовим чуваком … [329, с. 48]. 

1632. Стовідсотковий див. стопудово. … майже всі вони виявилися 

стовідсотковим лайном … [329, с. 86]. 

1633. Стопудово мол. Стопроцентно, обов’язково [8, с. 312]; заг. Насправді, 

точно [3, с. 281] // заг., мол. Насправді, точно. Це виступало в нього на обличчі, 

стопудово [311, с. 14]; Зате навесні 94-го – це пам’ятаю стопудово – я в 

деталях розповідав йому … [311, с. 352]; Стопудово ж він нас здав [330, с. 120]; 

… наступного разу стопудово спробую [329, с.  84]. 

1634. Стріляти заг. Випрошувати [3, с. 282] // заг. Випрошувати. Лукаві, 

пропірсинговані уздовж і впоперек недорослі стріляли в перехожих цигарки і 

реготали за їх спинами так, що мурашки по шкірі [316, с. 32]. 

1635. Строїти заг. Ставити на місце, розбиратися з кимось [3, с. 282] // заг. 

Ставити на місце, виховувати. Євка героїчно намагалася їх час від часу 

«строїти» – типу не куріть перед підйомом, давайте, підривайтесь, не робіть 

привал за привалом … [329, с. 61]. 

1636. Стругати заг. Блювати [3, с. 282] // заг. Блювати. ... пригадуючи, як злісно 

стругав після мухоморів [316, с. 176]. 

1637. Стрьом заг. 1. Страх. 2. Сторожа, варта [3, с. 283] // СПП мол. 1. Стан 

страху від алкоголю чи наркотиків. Стрьом починається від водяри. А випити 

хочеться. Ну, він і бере відразу два літри. Сидить і квасить. – Ну, почекай, 

вдавить він пузир, вдавить другий, та хрін з ним – вип’є усе. А далі? [323, с. 22]; 

заг. 2. Страх. Марлу не полишало відчуття легкого стрьому [329, с. 83]. 

1638. Стрьоматися заг. 1. Сумніватися. 2. Лякатися, боятися [3, с. 283] //  заг. 

Боятися. … у цю лискучу нікелеву діру, з якої чути голоси пекла і якої я тепер 

стрьомаюся настільки … [321, с. 57]; … завалив і його, але потім робота 

зупинилась, піхотинці стрьомались і хотіли назад в козарми … [321, с. 120]; 

Бодя стрьомався, що все так вийшло з Вєталом, він давно й кінцево пробачив 
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тому й нічні плачі … [321, с. 245]; ... Бьордон стрьомався, але коли почав 

грати ...  [320, с. 171]. 

1639.  Стрьомний мол. 1. Небезпечний, такий, що викликає страх. 

2. Небажаний, неприємний [8, с. 314] // мол. 1. Небезпечний. Пив би собі свій 

стрьомінер і не займався стрьомними походами [330, с. 150]; ... відповідно 

горіли разом з рештками фінансового благополуччя і суспільної поваги, бізнес 

середньої руки такт стрьомна штука ... [323, с. 44]; 2. Негарний, неприємний. 

… чоловіки намагаються натягнути на себе які-небудь стрьомні зелені 

куртки … [321, с. 31]; Тут всі містяки якісь стрьомні [330, с. 87]. 

1640. Стрьомно мол. Небезпечно [8, с. 314] // заг. Страшно, небезпечно. Какао 

дещо за товстий для цієї компанії, і в костюмі своєму виглядає стрьомно … 

[323, с. 26]; … продавати їх ще комусь було стрьомно … [321, с. 118]; … камінь 

класти стрьомно [328, с. 271]. 

1641. Стрьомнуватий див. стрьомний. … та й то вмудрялася десь 

завтикати, заблукати й дертися з переляку через чагарі, поки ніч не зовсім 

впала – це явно завдання стрьомнувате [330, с. 34]; Райончик 

стрьомнуватий … [329, с. 90]. 

1642. Студік заг. Студент [3, с. 283] // мол. Студент. ... що вже студіком десь 

працював і міг купувати тьолкам шоколадки [328, с. 309]. 

1643. Стукати крим., жрм. Доносити на когось [8, с. 314]; заг. Доносити [3, 

с. 283] // заг., розм. Доносити. … особливою насолодою було стукати на 

п’ятикурсників … [330, с. 33]. 

1644. Стукнути перен., розм. Сповнюватися, минати (про вік) [1, с. 1391] // 

розм. Виповнитися. … та й то символічний, бо 25 ще не стукнуло [330, с. 34]. 

1645. Стусуватися див. тусуватися. Стогнєвіч тоді дуже стусувалися з 

Дафлішем [327, с. 42]; Ми з Мацьком до Львова як поїхали хіпувати, 

стусувалися з такими собі Китайцем і Рудольою, постійно бухали з ними, а 

потім давали чувакам переписувати в нас «Пінк Флойда»!...  А вони собі на 

тому бабки робили ... [316, с. 110]. 
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1646. Стьоб мол., жрм. 1. Знущально-аґресивне, до певної міри парадоксальне, 

мислення, ставлення до навколишнього світу; відповідна поведінка. 

2. Іронічний, насмішливий стиль у  літературі, живописі, кіні [8, с. 315] // розм., 

мол. Насмішка, іронія. Спиздили наш жирний душ і для стьобу вставили у той 

же змішувач ще один кран. Знали, суки … [328, с. 186]; ... цю «Галицьку 

монархію» можна назвати стьобом зі стьобу в періоді [334, с. 109]. 

1647. Стьобатися заг. Насміхатися, іронізувати [3, с. 281] //  заг. Знущатися, 

насміхатися. Євка так і стьобаласть тоді з його звички надягати на себе всі 

можливі куртки і штани … [329, с. 19]. 

1648. Сьорбати розм. Істи рідку страву, набираючи ложкою. 2. Пити, перев. 

видаючи при цьому характерні звуки [1, с. 1423] // розм. Пити. … преподобний 

сьорбає з великої пластикової кружки … [323, с. 29]. 

1649. Сука (особа) мол. Зрадник, донощик; інформатор [8, с. 315]; заг. Підла, 

стервозна жінка [3, с. 284] // заг., мол. Підла, погана людина. Ну, ти сука, – 

засичав до Ніколаіча сивий … [322, с. 391]; … суки, я ж кажу! Вони якоїсь фігні 

нажерлись, а потім ще водяра. Як та сука з балкону назад потрапила – не 

уявляю. Вони одна одну вже не впізнавали [323, с. 24]; … не давай цим сукам, 

цим факін-католикам узяти тебе за геніталії, пам’ятай, бляха-муха, що ти із 

гордого роду Ганів … [323, с. 159]; … я валив цих сук іще в сорок п’ятому, 

розумієш? [321, с. 80]; ... сидять по хатах, позачинялись, суки, на всі замки і 

дивляться телевізор до самого ранку ... [320, с. 20]; Мао, сука, Фідель, блядь, 

сука! в мережі одні суки й підари! на виборах – суки! демократія ссучилась, 

парламент ссучився! президент – сука це не твій президент! праві, 

губернатор, кандидат – сууууууууки!!! які петиції??? які профспілки??? яке 

відродження??? суки!!!!!!!! [320, с. 56]. 

1650. Сукабля див. бля 2. Ой сукабля!!! – таки заволала Редька [330, с. 309]. 

1651. Сука бля йобана в рот див. бля 2. Сука бля йобана в рот [330, с. 148]. 

1652. Сука бля піздєц див. пиздець. Сука, бля, піздєц! – кричала я. Як все це 

тупо, мілко й дешево! [328, с. 207]. 
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1653. Супер-дебільний див. дебільний. … поклала на це супер-дебільне 

завдання, бо торт, видать, із галімим кремом був або прострочений … [330, 

с. 149]. 

1654. Суперовий заг. Найкращий. [3, с. 285] // заг. Дуже гарний. Гладка 

гранітна площадка біля постаменту була суперовим місцем [319, с. 12]. 

1655. Суперськи див. суперовий. Навіть треба. Лікує суперськи [333, с. 109]. 

1656. Сутанити див. в’ючити. Я моментально зрозумів значення слова 

плющити. Мене плющило й в’ючило, грицало й пекало, щурило, пазурило, 

цвиркало, сутанило наскрізь ковдрами в зірочку, аж підгиналися коліна [316, 

с. 224]. 

1657. Сучара див. сука. – Здоров, Гєрич, здоров, сучара! / Здоров, – увімкнулись 

відразу міцні горлянки, – здоров, сучара! [322, с. 111]. 

1658. Сучі діти заг. Лайка [3, с. 285] // СПП мол. Підлі люди. Та здадуть, сучі 

діти. – Він зітхнув. / –Тоді нам це дуже дорого обійдеться. Думаєш, менти 

такі дурні? [312, с. 218]. 

1659. Сучка див. сука. Агент приходить до домогосподарки і думає: сучка, – 

думає він, сучка, ось вона сидить собі вдома, зачинилась, думає кинути мене, як 

же, думає – де цей агент, зараз я його кину, зараз він у мене вигребе… [321, 

с. 181].  

1660. Сучка привокзальна див. сука. … а то зовсім оборзєла, сучка 

привокзальна … [323, с. 33]. 

1661. Сушити заг. Відчувати сильну спрагу [3, с. 285] // заг. Бажання пити.  

… який весь час нервово пив спрайт, його сушило, схоже він був з обкурки, але 

гнав таки на Захід … [321, с. 6]; … це не входило в мої плани, бо мене сушило й 

роздавлювало, і з цим треба було щось робити [321, с. 71]. 

1662. Сушняк мол., жрм. Сильна спрага після вживання наркотику чи алкоголю 

[8, с. 316]; заг. Відчуття спраги при похміллі [3, с. 285] // заг., розм., мол. Сильне 

бажання пити (часто після вживання наркотиків або алкоголю). Я прокинувся з 

бодуна, але прокинувся не сам – мене розбудив Ездра-молодший, до того ж 
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навіть крізь сон мучив мене страшний сушняк. Ез-молодщий теж був не сам – 

він приперся з якоюсь черговою … [325, с. 186]. 

1663. Сцикливий СПП мол. Який боїться, слабкий. Кактус  був дико 

сцикливим. Він підсцикав найбільше … [328, с. 42]. 

1664. Сцикло (сцикун) заг. 1. Боягуз. 2. Слабак, тюхтій [3, с. 286] // заг. Боягуз. 

Тобі смішно і трохи соромно, що ти намагалася закохатися в таке сцикло. 

Звісно тільки за два дні до того … [315, с. 199]. 

1665. Сцяти заг. 1. Ходити в туалет. 2. Фанатично захоплюватись. 3. Боятись 

[3, с. 286] // заг. Боятися. … та ладно, говорить Чапай, не сціть, зараз я його 

розведу … [323, с. 96]; Сциш? – поцікавився, між іншим, Сем [317, с. 188];  Не 

сци. Джіпіесом я так і не вмію нормально користуватися … [330, с. 121]; Я 

сцяв по ногах не менше Хіппі [319, с. 31]. 

1666. Сцяти кип’ятком заг. Фанатично захоплюватись кимось, чимось [3, 

с. 286] // заг. Фанатично захоплюватись. Релігія, його диктатора, що не може 

не сцяти кип’ятком на вигляд благополуччя … [330, с. 249].  

1667. Табло мол. Обличчя [5, с. 415] // мол. Обличчя.  ... чи зацідити тобі в 

табло, чи міцно тебе обійняти, чи спиздити гаманець – важко сказати [315, 

с. 177]. 

1668. Та ж фігня СПП мол. Так само. А ще він мій учитель (колишній). І 

коханець (та ж фігня). Сидить там і дується. / А пиляти нам іще дохуя. Довга, 

бля, дорога в дюнах … [329, с. 259]. 

1669. Таксо див. таксівка. У  мене грошей на таксо нема [333, с. 84]. 

1670. Таксівка заг. Таксі [3, с. 287] // заг. Таксі. За таксівку погоджується 

башляти Вася, він, схоже, вкінець обламався робити бізнес на водярі … [323, 

с. 90]. 

1671. Тапки мол. 1. Смерть. 2. Крах, кінець [8, с. 318]; заг. 1. Кінець, смерть. 

2. Взуття [3, с. 287] // заг., мол. Кінець, смерть. Іншому, коротше, скоро тапки. 

Він сидів на якихось потужних … [329, с. 94]. 

1672. Тапочки див. тапки. … у багатьох супермаркетах товари вже під 

електронним захистом, заловлять – і тапочки [311, с. 362]. 



483 

1673. Тачка заг. Автомобіль [3, с. 288] // заг. Автомобіль. Пішли хоч якусь 

тачку ловити [329, с. 286]; … проте навіть уві сні я хапаю єдино можливу 

тачку і домовляюся з її заснулим водієм про ривок на Долину за десять 

дойчмарок [311, с. 372]; … вмикають його у своїх тачках винятково … [311, 

с. 414]. 

1674. Тащитися мол. Отримувати задоволення від чогось,  насолоджуватися 

чимсь [8, с. 319] // мол. Отримувати задоволення від чогось,  насолоджуватися 

чимсь. ... припускаю, що  переважна більшість цих милих, ще не зіпсованих 

системою курсантів підсідають на цей самий бром, і вже потім тащаться від 

нього – від свого термоядерного брому – по життю ... [320, с. 7]. 

1675. Тема  міл. 1. Справа; ділова  розмова. мол. 2. Знати про щось, бути в курсі 

справи [8, с. 329]; заг. 1. Справа. 2. Річ, ідея. 3. Ситуація [3, с. 289] // заг. 

Ситуація, ідея. Знайома тема, посміхнулась Редька [330, с. 370];  Був у нас один 

сакральний забобон – тема про чорний день. Її, цю тему, запровадила Наталя 

Петрівна ... [315, с. 121-122]. В тему СПП мол. Доречно. Розуміти ситуацію, 

ідею. Хоча про мигдаль у карамелі – це ти раптом в тєму [330, с. 124]; Слухай, 

може, я тобі притчу розкажу по дорозі? Махаянська, в тєму, як ти кажеш 

[330, с. 282]; Диви – якраз і крамничка в тему [329, с. 208]; … а з-під нього 

взагалі не в тєму глипає салатова шкарпетка ... [327, с. 45]. 

1676. Тепла цицька СПП мол. Про рідну людину. А що люди? Їсти є що. Пити 

є що. Вдома у кожного тепла цицька. Куди вони рипнуться? [311, с. 21]. 

1677. Теревенити розм., зневажл. Дурниці, нісенітниці. Пусті, марні розмови, 

балачки [1, с. 1443] // розм. Розмовляти. Виявляється, поки ми теревенили, а 

м’яч вилежувався осторонь … [319, с. 21].  

1678. Термоядерний заг. Дуже сильний [3, с. 289] // заг. Дуже сильний. … від 

свого термоядерного брому – по життю ... [320, с. 7]. 

1679. Терпуга СПП мол. Ситуація або певний час, який треба перетерпіти. Ні 

квитка взяти, ні штраф заплатити, терпуга одним словом [321, с. 231]; 

Кетаміни проводять час у двох стінах: випадають на кетаміновий марамул 
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або торочать про кетамінові марамули на терпугах. Потім знову ґедзаються 

й від’їжджають на чергові сорок п’ять хвилин [316, с. 241]. 

1680. Тертися заг. Спілкуватися у певних колах, бути приналежним до певної 

компанії [3, с. 289] // СПП мол. 1. Знаходитись у певному місці.  … Льолік уже 

терся коло холодильника … [322, с. 8]; … тертись між галасливою портовою 

публікою … [321, с. 231]; Редька для вірняка ще потерлася коло дверей хвилин 

п’ять-сім, а тоді нарешті відчинила [330, с. 23]; ... як правило нетверезою, 

публікою, котра з ранку треться навколо площі ... [320, с. 116]. 

1681. Тєлєга СПП мол. 1. Лист. … царіца видала тєлєгу розстріляти нафік 

автомат разом із чуваком, який її розвів [325, с. 149]; 2. Ідея. Остання тєлєга 

прийшла в кучеряву голову Тріші Торнберґ на ґотичному паті в бароковому 

замку після того, як в її крові намішались абсент, марихуана й ... пиво [327, 

с. 23]. 

1682. Тєлік заг. Телевізор [3, с. 289] // заг. Телевізор. … а сам залипнеш коло 

тєліка … [328, с. 74]; Побачивши в старому класі школи по теліку ... [328, 

с. 137]. 

1683. Тинятися розм. Ходити туди-сюди без певної мети й напрямку; бродити, 

блукати де-небудь [1, с. 1450] // розм. Ходити без діла. … де я тиняюся поміж 

усіх незліченних принад і запахів … [311, с. 339]; … добрих дві години 

протинялися тим варшавським автовокзалом … [311, с. 367]; Тиняючись 

центром міста … [328, с. 264]. 

1684. Тип СПП мол. Хлопець, чоловік. … потім до зали завалило двоє незле 

вставлених типів … [311, с. 274]; А Індрик їм уперто не подобався: підозрілий 

тип, не хоче базару, дується [311, с. 352]; … що це який-небудь місцевий тип 

[321, с. 230]; Є тут один такий хлопака – Фєдя Круговий. Дуже, дуже 

паскудний тип [319, с. 7]; Наступного ранку з важкого бодуна цей тип пішов 

до церкви ... [316, с. 217]. 

1685. Типок див. тип. Уздовж Берлінської стіни бредуть собі двоє типків, 

курять якусь папіроску на двох ... [316, с. 101]. 
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1686. Типу (тіпа) заг. Аналог частки «ніби»: виражає неповну вірогідність, 

сумнів, іронію щодо висловленого в реченні – слово-паразит [3, с. 290] // заг., 

Ніби.  Вони пхають свій галімий психоаналіз, куди він тільки лізе … / Це типу 

я? /От чого ти все до себе ліпиш – що, інших людей нема?! [329, с. 49]; Євка 

героїчно намагалася їх час від часу «строїти» – типу не куріть перед 

підйомом, давайте, підривайтесь, не робіть привал за привалом … [329, с. 61]; 

Пацани, визирнув у вікно водій, ми, тіпа, за вас [320, с. 155]; … простолюд 

типу мене хавав містику … [328, с. 6]; Скажеш їй, тіпа: мама ... [328, с. 295]. 

1687. Типу того  див. типу. … за пару картофанів і ложку муки хоче?! – 

розгнівана Редька нарешті видихнула. / – Типу того. – Дордже вивчав інші 

пункти рахунку [330, с. 155]; … фотографія Бога чи щось типу того [328, 

с. 206]. 

1688. Тирити заг. Красти [3, с. 290] // заг. Красти. Капустини були жахливо 

мокрі й важкі, але ми натирили їх з великий мішок [311, с. 132]; ... не тільки 

для міністра гроші тирить, але й себе не забуває [312, с. 309]. 

1689. Тицьнути розм. Різко торатися кого-, чого-небудь чимсь [1, с. 1453] // 

розм. Тикнути. Вистачило тицьнути одного з них автоматним дулом у їбало – 

і ти створив навколо себе справжню ауру недоторканності [311, с. 191]. 

1690. Тіві див. тєлік. ... тіві – ти сам знаєш всю правду про тіві! Мао мертвий, 

Фідель мертвий, не давай себе найобувати! [320, с. 55]; ... показують по тіві ... 

[320, с. 146]. 

1691. Тіло заг. П’яна людина [3, с. 290] // СПП мол. Людина. ... ця скотина 

взяла у мене інфу і спробувалв за її рахунок пробитися до тіла [312, с. 183-184]. 

1692. То було шось СПП мол. Про захват, сильне враження. Раз ми виступали 

разом із Сарою і Ред-Топ Бойз … То було шось [317, с. 146].  

1693. Товаришувати з головою СПП мол. Бути при нормальному глузді. 

… навіть мама, яка і собі збухалась і з головою товаришує не більше за свого 

сина [321, с. 112]. 
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1694. Товкти розм. Бити кого-, що-небудь у щось, по чомусь [1, с. 1457] // розм. 

Бити. Завалив йому вдруге і почав товкти, проте Шаміль швидко вивернувся … 

[322, с. 133]. 

1695. Толкати СПП мол. Говорити. ... це він толкав такі вєщі, про існування 

котрих П’ятачок і не здогадуався. І при цьому сам П’ятачок реагірував на ці 

просвітлєнія й одкровєнія дуже бурно ... [316, с. 266]. 

1696. Тонкий як комариний хуй СПП лайл. Насмішка над не дуже дотепним 

висловлюванням. Тонко, наче комариний хуй [316, с. 204].  

1697. Топлес 1. Який оголює груди (про жіночий одяг). 2. Одягнута  в сукню без 

ліфа [1, с. 1462] // Який оголює груди. ... нікому непотрібне, навіть на халяву. 

Куди цікавіше гуляти топлес разом з іншими ... [316, с. 19].  

1698. Торгаш розм., зневажл. Дрібний торгівець; гендляр. Торгівець, купець 

узагалі [1, с. 1463] // СПП мол. Людина, яка продає наркотики. Компашка 

затихла. Поглядами вони ловили  кроки торгаша [316, с. 43]. 

1699. Тормоз мол., жрм. Дурень, йолоп [8, с. 322]; заг. Нудна з уповільненою 

реакцією людина [3, с. 291] // заг., розм., мол. Дурень. Дурак ти і тормоз [330, 

с. 128]; Навіть в Яремчі «васілієм» чи «васьою» називали тормозів [328, с. 62]. 

1700. Торопати діал. 1. Бідувати, злидарювати. зах. 2. Базікати [1, с. 1464] // 

СПП мол. Розуміти. ... а Галя тоді мало що торопала в житті [315, с. 121]. 

1701. Тортець СПП мол. Торт. … який кльовий тортець моя мама … [328, 

с. 164]. 

1702. Торчок мол. 1. Наркоман. 2. Хлопець, молодий чоловік. 3. Ерекція [8, 

с. 322]; заг. 1. Наркоман. 2. Об’єкт кепкування [3, с. 292] // заг., мол. Наркоман, 

об’єкт насмішок. … сидить старий торчок в поношених джинсах … [321, 

с. 23]; Торчки сторожко подивились … [321, с. 205]; ... а старі торчки 

продають самопальні касети ... [320, с. 142]; … що якби всі місцеві торчки 

почали звільнятись … [322, с. 419]. 

1703. Точити заг. Їсти [3, с. 293] // заг. Їсти. ... що копчена курка, яку зараз 

точить мужик, знесла яйця, які зараз точить черниця [315, с. 297]. 
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1704. Точняк див. стопудово. Точно. … нада шото рішать, а то кинуться їх 

шукати, точняк до нас приїдуть [322, с. 276]. 

1705. Трабли заг. Проблема [3, с. 293] // заг., англ. Проблеми. Ні, закопались у 

пісок, як лисиці, не виженеш. Кожного разу якісь трабли, кожного разу! [322, 

с. 49]. 

1706. Тралік заг. Тролейбус [3, с. 293] // заг. Тролейбус.  … на футбольчик в 

центр їздять, шоби траліки покурочити потім … [328, с. 213]. 

1707. Трафити діал. 1. Влучати. 2. Потрапляти [1, с. 1471] // СПП мол. 

Хвилювати, дражнити, виводити зі стану рівноваги. Але, холєра, мене вже так 

трафило все те лайно, яке я відчував на собі, відколи запізнав Фєдю, що єдиною 

реакцією у відповідь на страх стало бажання якнайшвидше то зробити. 

Просто щоби відчути, як це – замочити свого найлютішого ворога ... Замочити 

й вийти сухим, і забути, що таке гівно, як Фєдя, колись топтало Божу землю 

галицьку [319, с. 126]. 

1708. Трах заг. Секс [3, с. 293] // заг. Секс. ... якийсь безкінечний трах із 

сестрами-жалібницями та відповідальними політпрацівниками (о’кей, із 

політпрацівницями, ясна річ, нічого такого за Володимиром Миколайовичем, 

здається, не спостерігалось), якісь постійні соплі з того приводу ... [320, с. 16]; 

… і ваще непонятних речей: аборти, презервативи, міньєт (оце я досі не знаю, 

як правильно пишеться) і трах [328, с. 47]. 

1709. Траханий мол., лайл. Бридкий, огидний; набридлий [8, с. 324]; заг. 

1. Вимучений, надокучливий. 2. Негативна характеристика: поганий, 

неприємний, непотрібний [3, с. 293] // мол., заг. Поганий, набридливий тощо.  

... коли наш траханий транзистор одного разу замовкне ... [320, с. 191]; 

… хотів, кажу, талончик прокомпостувати, а ваш траханий компостер мені 

руку зажував [323, с. 25]; … раз він сам увіпхав туди тих траханих бобрів … 

[321, с. 104]; … чортів траханий порошок … [321, с. 183]; Ось тобі 

революційна солідарність, буржуї трахані [320, с. 166]. 

1710. Трахати мол. 1. Здійснювати статевий акт. 2. Намагатися полагодити 

якийсь прилад, механізм тощо [8, с. 324]; заг., вульг. 1. Здійснювати статевий 
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акт. 2. Дратувати, набридати комусь [3, с. 294] // СПП мол. Вираження 

байдужості, лайка. … трахав  я таких білявок, костюма немає нормального, в 

гості вже кілька років не ходив, зуби, сука, гниють, а ця падла на героїні, разом 

зі своєю білявкою, сука, ненавиджу, падла … [323, с. 165]. 

1711.  Трахатись мол., жрм. Вступати у статевий контакт, здійснювати 

статевий акт [8, с. 325]; заг. 1. Мати статеві стосунки. 2. Вовтузитись, довго над 

чимось працювати [3, с. 294] // заг., розм., мол. Мати статеві стосунки. 

Послухайте, друзі, – кажу, я з вами разом не трахався (Алік закашлявся), – 

мені взагалі байдуже, що з вами буде [321, с. 107]; Ми би просто спали і 

змучено страхались … [329, с. 52]. 

1712. Трахнути див. трахати. Він трахнув нашу шкільну прибиральницю [320, 

с. 91]. … шеф, трахни цього хлопчика … [322, с. 404]. 

1713. Траходромський СПП мол. Який призначений для статевого акту. Ми 

лежимо на траходромському ліжку … [328, с. 260]. 

1714. Трахомудія мол. Дурниця, нісенітниця [8, с. 325] // СПП мол. Незрозуміла 

або будь-яка річ. Непотріб. … а ну ж крізь усю цю казенну трахомудію пролізе 

якась міжрядкова єресь! [311, с. 221]; Знову божественні трахомудії! [330, 

с. 306]. 

1715. Трек муз. Доріжка фонограми, а також сама фонограма [1, с. 1471] // СПП 

мол., англ. Про музичний кліп. ... з нарізаними на ньому треками ... [320, 

с. 140]. 

1716. Треш СПП мол., англ. Некорисний. ... де паралельно з нарізанням якогось 

пиздоватого ролика збираємося смоктати пиво з треш-їдлом [327, с. 82]. 

1717. Трешовий СПП мол., англ. Про непотріб. ... читав трешову рекламу ... 

[325, с. 123]. 

1718. Трєніки СПП мол. Старі домашні штани. Штани для занять спортом. … всі 

твої рідні грошики ідуть у кишені трєніків старого пердла [330, с. 30]. 

1719. Триндіти (трендіти) заг. 1. Говорити багато, набридати розмовами. 

2. Брехати [3, с. 295] // заг. Говорити багато, набридати, говорити зайве. Не 

тринди багато, – ображається Чапай. – Ніхто тебе не замете, охоронців 
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всього двоє [323, с. 111]; Тому кілька тижнів ми тільки про той матч і 

тринділи … [311, с. 44]; Ми потринділи про те і се, я показав йому кілька 

фоток з вілли … [311, с. 344]; Рибочка трендить безперервно [328, с. 115]; 

Поки ти зі своїм чуваком тринділа [328, с. 261]. 

1720. Триножити див. триндіти. Я про щось весело триножу з дяпчиком, 

моїм супроводите лем. Га, як розпоясалася, сволота п’яна [328, с. 160]. 

1721. Тринькати розм. Неощадливо, нерозумно витрачати гроші, майно тощо 

[1, с. 1476] // розм. Витрачати гроші. … хто їй висить грошей, гарненько 

потрусити і не розтринькати здачу з квитка, на місяць життя в дешевій 

країні стане з головою [330, с. 24-25]. 

1722. Триперний розм. Прикметник до трипер [1, с. 1476] // СПП мол. Людина, 

яка хворіє. … що б не підстерігало мене там, за ними, я ще чую спиною, як він 

гукає Юрік, не бійся, вони не триперні, але це вже останнє, що я від нього 

чую … [311, с. 267]. 

1723. Тріпатися заг. 1. Базікати, говорити ні про що. 2. Розпускати плітки [3, 

с. 295] // СПП мол. Говорити зайве. Тільки для чого я знову про восьминогів 

тріпався … [323, с. 35]. 

1724. Труба мол., нарк. Порожня цигарка «Біломорканал», в яку забивають 

коноплі [8, с. 327]; заг. Порожня цигарка «Біломор» [3, с. 296] // мол. Цигарка 

набита наркотичною речовиною. Натомість вони вдули по трубі на кожного … 

[317, с. 184].   

1725. Труп заг. Тіло, нерухома (часто п’яна) людина [3, с. 296] // заг. Мертвець, 

тіло. – Тобі піздєц того літа, чюєш? ТИ ВЖЕ ТРУП! [319, с. 24]. 

1726. Трупак див. труп. Чого би вони з трупака потішалися? [329, с. 127]. 

1727. Трусити мол. Говорити про щось незначне або нецікаве [8, с. 327] // СПП 

мол. Завдавати фізичних ушкоджень. … тряхнемо сьогодні жирних 

капіталістичних свиней, щоби не особливо зажирались, експлуатуючи і без 

того зайобані пролетарські маси … [323, с. 115]. 

1728. Трухани СПП мол. Спідня білизна. … по їдальні в труханах шастаєш? 

[328, с. 217]. 
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1729. Тулити заг. Нав’язувати, пропонувати [3, с. 297] // заг. Давати 

наполегливо, нав’язувати. … ми би таки бабло тулили діду. Він би охуївав … 

[328, с. 212]. 

1730. Тупезно  див. тупо. Який мудак ваш президент. Через нього я тут 

тупезно втикаю [329, с. 187]. 

1731. Тупий див. дебільний. … дивлюсь дебільні фільми по тупих каналах. Ми 

би просто спали і змучено страхались … [329, с. 52]; Марла думала про те, яка 

ж вона все-таки тупа і від яких примітивних речей вона преться [329, с. 130]; 

Бо Марла бовталась у тупому блаженстві … [329, с. 146]; … перед виходом на 

свою тупу роботу … [328, с. 114]; Однаково мені завжди давали відстійний 

приз за костюм. Найкращі призи діставалися попсовим сніжинкам та 

зайчикам. Бо вважалося раз вони в таких тупих костюмах … [328, с. 129-130]. 

1732. Тупити СПП мол. Робити або говорити дурниці. І неясно, що нас більше 

тупить. І одне діло тупити з тьолками і з ексами, а інше з чуваком, на 

котрого хочеш хоч пару грам хорошого враження справити [328, с. 244]. 

1733. Тупо мол. Просто, всього-на-всього [8, с. 328]; заг. Просто, банально, без 

смислу [3, с. 297] // заг., мол. Просто, без смислу. … чо цей урод так тупо на 

нас витріщився? Ще й морда вся в прищах … [328, с. 58]; По-моєму, це тупо 

[329, с. 106]; … Тупо без причини! [330, с. 274]; … що ми тупо займались одним 

і тим же – пильнували зі зброєю в руках усе те мертве залізо [311, с. 184-185]; 

… і дивилася тупо на віконце в моніторі … [330, с. 23]; Або й узагалі тупо 

нічого не відчуваєш [330, с. 199]; … інакше все якось занадто тупо. Накаркала, 

курва, про сенс життя – побачити гори … [330, с. 213]; І ти мені тупо не 

казав?! – не чула його Редька [330, с. 254]. 

1734. Тупоголовий див. тупорилий. Тупоголові романтичні пиздострадальці 

дуже хочуть вірити … [330, с. 23-24]. 

1735. Тупорилий крим., жрм. Дурний, недотепний [8, с. 328]; заг. Дурний [3, 

с. 297] // заг., розм. Дурний.  … це завжди тупорилий епатаж чи епатажний 

поступ [329, с. 21]. 
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1736. Турбидло СПП мол. Туристи, які поводяться некоректно. Дуже сумно 

помічати, що містяки, котрі я відкрила для себе років зо п’ять тому, коли вони 

були малолюдними й невідомими, повільно перетворюються у відстійники 

турбидла [328, с. 285]. 

1737. Туса див. тусовка. Ненавиджу псевдогламурні туси. Як і суто ґламурні. 

Ненавиджу й люблю [327, с. 61]; … ми ходили цілою тусою … [328, с. 20]; 

... сиділа ціла туса їхніх друзів, що, видно, ночували в нас. Паті – для тьолок 

святе [328, с. 289]. 

1738. Тусити мол. Збиратися групами (за інтересами, віком і т. ін.), проводити 

час у компанії друзів, однодумців [8, с. 329] // СПП мол. Перебувати у певному 

місці. … тому постійно тусив на заправці … [322, с. 34]; Потусивши на районі 

рік чи півтора загримів до збройних сил [322, с. 37]; … на чиїй землі ми 

нелеґально затусили [327, с. 82]. 

1739. Тусівниця мол. Людина, яка активно відвідує  тусовки  [8, с. 329] // мол. 

Дівчина, яка відвідує тусовки тощо. Найактивніша з тусівниць, лідер 

середовища, закушувала губу й кивала головою [316, с. 33]. 

1740. Тусня див. тусовка. … відбувається велика тусня, таке просто дуже 

величезне щорічне збіговище … [321, с. 62]; ... хлопчина вказав вухом на двері, за 

якими сиділа ранкова тусня жужок [316, с. 37]; ... теж відома постать 

тернопільської тусні [334, с. 107]. 

1741. Тусовка мол., крим. 1. Зустріч, зібрання молодіжних угруповань, 

компаній. мол. 2. Компанія, група людей, об’єднаних за спільними інтересами, 

віком, справою тощо [8, с. 329]; заг. 1. Компанія, угрупування людей зі 

спільними інтересами. 2. Процес спілкування певної групи людей, об’єднаних 

спільними інтересами. 3. Вечірка, концерт [3, с. 297] // заг., мол. Компанія, група 

людей, об’єднаних за спільними інтересами, віком, справою тощо. 

… спідаращення тусовки, пошуки житла з високою стелею в історичному 

районі, дебільність корпоративної етики … [328, с. 104]; Зате тусовка 

наступного дня гуділа плітками про те, як Тріша ... [327, с. 23]. 
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1742. Тусуватися див. тусити. … поїхав на Врученні потусувати. Це ж, типу, 

моднєнько [328, с. 206]; Німець тусувався відразу по кількох фронтах ... [320, 

с. 154]; Духи і привиди там залюбки тусуються … [330, с. 287]; Відповідно з 

батьками він не живе, говорить, що не може жити з євреями, тусується по 

знайомих, інколи зависає в нас на тиждень-другий … [323, с. 39]; Трішки 

потусувавшись зі старими друзями, Банзай зайшов до спортзалу. Відразу при 

виході стояла зграйка гопніків – пацанів та пацанок [317, с. 71]; … вони не 

тусуються опівночі під радянськими танками і не жеруть снодійного перед 

концертами … [321, с. 14]; … хто коло них тусується … [330, с. 24]; … як я 

вже казала, тусували, хто де міг [328, с. 176]. 

1743. Туфта мол., крим. Вигадка, дурниця, брехня [8, с. 258]; заг. 1. Щось 

погане, неякісне, несправжнє. 2. Дурниці, вигадки [3, с. 298] // заг. 1. Щось 

погане, неякісне, несправжнє. В такому віці завжди подобається різна туфта, 

гормони грають, висипають прищі … [321, с. 114]; ... які у вільний час знімають 

різну туфту на камеру … [316, с. 243];  мол., заг. 2. Дурниці, вигадки. … я 

сиджу і втираю їй якусь туфту, зарядив своє «все буде добре» – все буде 

добре, недоумок … [321, с. 130]. 

1744. Тьола (телиця, теличка) мол. Дівчина, жінка [5, с. 415] // мол. Дівчина, 

жінка. … двоє дядьків і ця тьола [311, с. 362]; … в таборі прикольно. Купа 

тьолок … [323, с. 146];  … в приставлену до сосни тьолку … [321, с. 204]; 

Карочє. Тьолки в аналогічних ситуаціях. Валіть з турботливого отчого дому 

[328, с. 135]. 

1745. Тьолка див. тьола. На виїзді з міста стояли дві тьолки, про щось 

перешіптувались, дивлячись на нас, і, здавалося, нікуди їхати не збирались ... 

[320, с. 44] 

1746. Тьолочка (тьолачка) див. Тьола. Як ті київські тьолачькі велися на 

наших ковбоїв … [328, с. 63]; ... а тьолочка в гуцульському кабаку – тільки 

українське та ще різну франко-англійську … [328, с. 121]. 
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1747. Тьолочниий СПП мол. Дівочий. ... тьолочні розклади ... [328, с. 151]; Я 

підарас більш тьолочний … [328, с. 213]; І це завжди такий тьолочний закон: 

варто послати чувака на хуй … [328, с. 250]. 

1748. Тьотка, тьотька (тітка) мол. Дівчина, жінка [5, с. 415] // мол. Жінка. 

... лише тьотка сидить на рецепції в білому халаті та прибиральниця 

нишпорить коридорами, дослуховуючись … [320, с. 38]; Наталя Петрівна була 

справді крутою тьотькою  [328, с. 37]. 

1749. Тьотя див. тьотка.  Пам’ятаєш ті дві наші запальнички, що тьотя в 

першому готелі підігнала? [330, с. 305]. 

1750. Тюнінґ СПП мол., англ. Налагодження чогось, приводити до ладу, 

удосконалювати щось. ... хто проведе дурнявий тюнінґ твоєї сонячної 

колісниці … [330, с. 159]. 

1751. Тяганина 1. Повільне виконання справи, супроводжуване зайвими 

формальностями; зволікання. 2. Справа, суперечка, яка виникає при зіткненні 

чиїх-небудь інтересів, завдає багато клопоту і розтягується на довгий час [1, 

с. 1489] // Затягування. … метою який є лише ця безкінечна тяганина 

територією об’єднаної Європи … [321, с. 267]. 

1752. Тягатися заг. Зустрічатися з кимось [3, с. 299] // СПП мол. Ходити, 

їздити. ... і тягаєшся за ними з однієї таємної вечері на іншу ... [320, с. 212]; ... я 

з дитинства тягався по усіх цих палацах ... [320, с. 152]; … ось вони, наприклад, 

– тягалися цим материком, тягалися … [321, с. 111]; … тягатись гамірними, 

теплими кримськими містечками … [321, с. 245]; … тягатись залами й 

кафетеріями … [321, с. 290]; ... і Сосюра зі своїми сестрами-жалібницями в 

основному по вокзалах тягався … [320, с. 27]; … я більше тягався за старшими 

друзями, справжніми примурками … [321, с. 114].  

1753. Тягнути заг. 1. Записувати інформацію (напр., з Інтернету). 2. Коштувати. 

3. Іти [3, с. 299]; розм. З насолодою, зі смаком пити або вдихати що-небудь [1, 

с. 1489] // розм. Пити спиртне. Вечір 17 лютого хотілося провести в тісному 

колі членів клубу галогенів, тягнути шампусик і жувати канапе ... [316, с. 162]. 
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1754. Тягнутися див. кайфувати. У мене добра половина друзів тягнеться від 

цього гурту [333, с. 207]. 

1755. Тягомотина розм. Про що-небудь нудне, одноманітне, що довго 

тягнеться [1, с. 1489] // розм. Щось набридливе, нецікаве. Коли я стану 

дорослим і мені буде 64, я обов’язково згадаю всю цю тягомотину … [323, 

с. 57]. 

1756. Убитий заг. 1. Втомлений, безсилий, без натхнення (про людину); старий, 

фізично застарілий (про предмет). 2. Нецікавий [3, с. 300] // заг. 1. Втомлений, 

безсилий, без натхнення (про людину); старий, фізично застарілий (про 

предмет). Клуби – гівно, народ – убитий, ну, хіба що якась вечірка зрідка 

трапиться, або робота журналістська змусить піти писнути щось [329, 

с. 46]; Какао давно так не вставляло, він просто впав на лаву, сидів убитий і 

слухав … [323, с. 37]; … матрац хоч і убитий, та все ж не розсипчастий [329, 

с. 44]; СПП мол. 2. П’яний. ... і ті два убиті наглухо хрони, з якими ви пили 

самогон на березі річки ... [320, с. 41]. 

1757. Ублюдок див. падла. ... ублюдку малолітній? [323, с. 159]; ... коротше, 

справжній фашистський ублюдок, але народу подобається [323, с. 29]; … масу 

ублюдків у пресі й на телебаченні, продажні вибори, смердючі політичні рухи, 

якщо ти не цікавишся шоу-бізнесом і макроекономікою, тебе просто … [321, 

с. 63]; Ок, – каже цей ублюдок … [321, с. 174]; Пізніше, за кілька років, її син, 

рідкісний ублюдок ... [320, с. 84]. 

1758. Увалити див. валити 3. Він нікому нічого не сказав, просто взяв і увалив 

[322, с. 6]; Раптом різко змахнув залізним обрубком і увалив по капоту [322, 

с. 270]. 

1759. Увімкнутися див. втикатися. – Здоров, Гєрич, здоров, сучара! / Здоров, – 

увімкнулись відразу міцні горлянки, – здоров, сучара! [322, с. 111]. 

1760. Узяти за геніталії див. брати за яйця. … узяти тебе за геніталії, 

пам’ятай, бляха-муха, що ти із гордого роду Ганів, а Гани, блядь, –  додав він 

кріпке моряцьке словечко [323, с. 159]. 
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1761. У (в) зуби фам. Безпосередньо, особисто комусь (давати, тицяти, совати 

що-небудь) [4, с. 274] // СПП мол. Тримати щось в руках. Саша, – випхався  

з кейсом у зубах Ніколвіч, – ну хулі ти демагогію розводиш? [322, с. 354]. 

1762. Уїбан заг., лайл. 1. Ідіот. 2. Той, що дуже дратує. 3. Потвора [3, с. 300] // 

лайл. Ідіот, дурень, погана людина. … аби різні уїбани вибивали їй воздушкою 

передні зуби [321, с. 204].  

1763. Уїбати вульг.-просторозм. Іти звідкись [6, с. 375] // СПП лайл.  Уїхати. 

… і ще я хочу уїбати до мами в Італію [317, с. 131].   

1764. Уйобок див. уїбан. … що зі мною було б, якби я був яким-небудь 

неврівноваженим уйобком … [321, с. 57]; … повністю прийняти, що перед нею 

таки не Павлова Віра Наумівна, а якийсь неідентифікований уйобок … [323, 

с. 19]; А ви більше не будьте такими уйобками! [329, с. 188]. 

1765. Уйобіщний див. траханий … і поклеїли ці уйобіщні обої  [328, с. 185]. 

1766. Уколошкати див. урити. Людців, котрим немає діла до того, що трійко 

ненормальних підлітків, ще зовсім дітей, надумали уколошкати одного 

скурвого сина [319, с. 146]. 

1767. Уламати заг. Умовляти, упрошувати [3, с. 300] // заг. Умовити, упросити. 

Запросити б її до себе на квартиру … Або до кабінету. Вона б дала себе 

уламати [317, с. 153];  … уламувала вона кострубату гордість [329, с. 56]; 

… але я їх вламала, пообіцявши нещадну інтелектуально-духовну експлуатацію 

в майбутньому [328, с. 255]. 

1768. Ульот заг. Вищий ступінь задоволення або якості [3, с. 301] // заг. 

Вираження задоволення, радості. Круто! – замилувалася собою я. – Надька, 

ульот! [328, с. 14]. 

1769. Умняк заг. 1. Серйозний вигляд, стан задуми. 2. Щось, сповнене глибоких 

розмірковувань, наприклад, художній твір тощо [3, с. 301] // СПП мол. 

Специфічний стан після вживання наркотиків. Коли всіх трохи попустило і «ха-

ха» змінилось на «умняк» … [329, с. 30]. 

1770. Універ студ. Університет [8, с. 333]; заг. Університет [3, с. 301] // заг., 

студ. Університет. Як одного з найкращих студентів його скерували на 
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практику в один коледж, відгалуження від універу … [317, с. 7]; З курсом 

користування бібліотекою в універі в неї якось не зрослося …  [330, с. 32]; 

... хоча він найкрасивіший хлопець універу ... [333, с. 82]. 

1771. Упарити  див. впарити. Спочатку думав, що він знову мобілу комусь 

упарив … [322, с. 343]. 

1772. Упасти на хвоста СПП мол. Нав’язатися. Останнім часом вона весь час 

намагалась упасти мені на хвоста – чи то підозрювала щось ... [312, с. 63]. 

1773. Упирець розм. Лихий упертий чоловік [1, с. 1509] // розм. Поганий, 

непривабливий, мерзотний чоловік, хлопець. Він був маленьким причепливим 

енергетичним упирцем, якого неможливо було відігнати від себе, пока перед 

очима маячить це миле личко ... [316, с. 175]. 

1774. Упитий див. бухий. В штабі лежав упитий в димину гебешник [320, 

с. 107]. 

1775. Упс мол. Вигук для вираження переляку, тривоги, здивування власній 

помилці [8, с. 333]; заг. Ой [3, с. 301] // заг., мол. Вигук для вираження переляку, 

тривоги, здивування власній помилці. Упс, кажись, ми попали … [329, с. 84]. 

1776. Ураганно перен. Своєю силою схожий на ураган, шалено [1, с. 1512] // 

СПП мол. Те, що викликає захоплення. Дуже гарно. Ми завмерли в очікуванні і 

потрясінні. Її пизди ми тоді так і не дочекались, але все одно було ураганно 

[311, с. 59]. 

1777. Урити мол. 1. Убити когось. 2. Піти, уїхати кудись [8, с. 333] // мол. 

1. Убити. Ми тебе уриємо, чуєш? [323, с. 9]; … і кожен клерк думає лише, як 

мене урити [3321, с. 176]; 2. Уїхати. … його всі кинули, коли сивий урив до 

міста … [322, с. 406]; … й пропонував кудись урити, скажімо, в Крим, до моря 

[321, с. 230]. 

1778. Урод мол. Психічно ненормальна і небезпечна для оточуючих людина [8, 

с. 334]; заг. Погана, неприємна, підла людина [3, с. 302] // заг., мол. Психічно 

ненормальна і небезпечна для оточуючих людина. … чо цей урод та тупо на 

нас витріщився? Ще й морда вся в прищах … [328, с. 58];  Ті два уроди наїхали 

на бідолашну шоковану Надю … [329, с. 92]; … штовхаються, уродами 
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вонючими їх ще в житті не називали … [311, с. 162-163]; Ти хто? Я урод і дух, я 

синок, салабон і череп [311, с. 163]; Та тут же всі уроди … – шипіла Редька 

[330, с. 81]; … як це наші уроди в Києві не додумалися до такого «пояснення» 

нищення міста [330, с. 262]. 

1779. Усцятись див. сцяти. Але тут він явно усцявся, наче задрипаний 

початківець [311, с. 369]. 

1780. Ухайдохати розм. Знесилити, втомити чоловік [1, с. 1522] // розм. 

Знесилити, втомити чоловік. Ще не награлася з молодим своїм чи вже 

ухайдохала його до ручки? [314, с. 65]. 

1781. Учебка СПП мол. Військова частина, де солдат навчають військовим 

спеціальностям. … пом’янути старі йобані часи, пекло учебки, поплювати в 

стелю, попиячити всмак перед тим, як розійтися на волю – от про що я увесь 

той час думав [311, с. 204]. 

1782. Учудити СПП мол. Зробити щось неадекватне, незвичне. Знаєш, що вона 

учудила, коли вперше прийшла до офісу? [312, с. 17]. 

1783. Ушпарити розм. Ударити з силою; зробити щось з силою, швидко, 

енергійно. Заграти, заспівати і т. ін.. завзято, з запалом. Почати іти з великою 

силою (про дощ, град і т. ін.) [1, с. 1524] // розм. Почати грати на музичних 

інструментах.  … і як ми там ушпаримо зі сцени всі наші хіти [311, с. 352]. 

1784. Фак мол. Уживається на позначення непристойного жесту, що  полягає в 

піднятті середнього пальця і  виражає негативне ставлення або відмову [8, 

с. 335]; заг., лайл. 1. Сильна лайка; приблизний еквівалент – «чорт». студ. 

2. Факультет. лайл. 3. Статевий акт. лайл. 4. Жест: стиснута в кулак долоня і 

витягнутий середній палець, – що означає агресивне небажання з кимось 

спілкуватись або агресивну відповідь [3, с. 303] // заг., мол., лайл. Сильна лайка, 

яка виражає будь-яку негативну емоцію. Фак, – говорить вона і виходить 

слідом за ним [321, с. 177]; Ой фак! – схопився раптом Дордже [330, с. 63]; 

Фак. Не дивись, – прошепотіла зовсім зблідла Редька [330, с. 221]. 

1785. Факін (факінг) див. фак. … ніколи не прогиналися під цими факін-

католиками, зрозумів, ти, ублюдку малолітній? [323, с. 159]; … говорить, 
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факінг шіт … [323, с. 29]; … сів чистити ту факінґ картоплю [311, с. 190]; 

Хмарочос, повторює він, facking хмарочос [325, с. 23]. 

1786. Фан мол. Фанат, пристрасний прихильник (як правило, музичного гурту, 

виконавця, спортивної команди) [8, с. 335] // мол. Прихильник. Його фани, 

студенти з Мінська, їздили за ним на всі його виступи [311, с. 412]. 

1787. Фашист заг. Німець [3, с. 304] // заг. Німець, нацист. ... ці фашисти 

задавлять його форматом, витрахають за кожен вкладений ними цент ... [320, 

с. 190]; Коля, блядь! Вимкни цих фашистів! [322, с. 74] 

1788. Фашистський СПП мол. Нацистський. … справжній фашистський 

ублюдок, але народу подобається [323, с. 29]. 

1789. Фейс мол. Обличчя [5, с. 415] // мол. Обличчя. … а от напивались, 

виходили непомітно на коридор і починали мочити один одного, причому по-

справжньому, без дураків, з вибитими зубами, з соплями і слізьми на фейсах 

[323, с. 41]; Дощ на те все залився буйним сміхом їй прямісінько у фейс [317, 

с. 36]; ... сусідці з п’ятого поверху фейс натовчеш [325, с. 77]. 

1790. Фест мол. Фестиваль [8, с. 339]; заг. 1. Фестиваль. 2. Свято [3, с. 305] // 

заг., мол. Фестиваль. Щоліта на цей фест злітаються готи і готеси ... [334, 

с. 117]. 

1791. Фешн СПП мол., англ. Про модний захід. … але тепер точно задумаюсь 

про згаданий тобою секс-шопний фешн [330, с. 311]; Траханий фен … [328, 

с. 13]. 

1792. Фібра 1. Жилка, нерв, волокно живої тканини. перен. 2. Уживається як 

символ душевних сил, що в сукупності становлять суть людської істоти [1, 

с. 1524] // перен. Орган передчуття. Ішли ми містом Яремча в одна тисяча 

дев’яносто третьому році і жодним фібром не підозрювали, що щойно нашими 

власними руками … [328, с. 17]. 

1793. Фіг заг. Нічого. Дофіга – багато  [3, с. 305] // СПП мол. 1. Нічого не вийде. 

Але в Києві у ліс фіг підеш погуляти тепер [330, с. 100]. Дофігіще (дофіга) заг. 

Дуже багато. Коли в тьолок бували гроші чи щедрі пацани під боком, вони йшли 

на кури. Можна з картоплею-фрі і з дофігіщею польського кетчупу … [328, 
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с. 92]; Нас тут ващє-то багато. Не те, щоби натовп не подолати, як співалося 

на одному Гамнобаченні, просто нас дофіга ... [328, с. 152]. Піти на фіг СПП 

мол. Посил у віддалене місце. … кричить, пішла на фіг … [321, с. 124]. 

1794. Фіга СПП мол. Відмова, ні; нічого. Він буде робити? – міністр обвів усіх 

загадковим поглядом. – Фігу! Фігу він вам сам буде робити [312, с. 38]. 

1795. Фігачити мол. Інтенсивно виконувати якусь дію [8, с. 339]; заг. Робити 

щось [3, с. 305] // мол., заг. Інтенсивно виконувати якусь дію. У мене 

телевізійники знайомі за чотири тисячі гривень фігачать за трьох зараз [330, 

с. 37]; Електрики тут нема, хоча могли б хоч на експорт фігачити її [330, 

с. 188]; … а самі фігачимо по цій, м-м-м … не дуже теплій воді? [330, с. 280]; 

… і тільки чайник Лєна фігачив щосили, віддуваючись за всю ту побутову 

техніку … [328, с. 265]. 

1796. Фігня мол. 1. Дурниця, нісенітниця. 2. Щось погане, низької якості; те, що 

викликає несхвалення. 3. Щось не варте уваги, незначне [8, с. 339] // мол. 

1. Дрібниця, дурниця. … сиджу в бібліотеці, фігня, що нічого не роблю … [329, 

с. 18]; Якщо захочеш перестати займатися фігньою, в мене є для тебе роботка 

[330, с. 36]; 2. Щось не варте уваги, незначне. … все-таки битва за врожай, 

всяка така фігня, що тут говорити [323, с. 76]; 3. Щось погане, низької якості. 

… для тебе куди природніше обіймати мідний бюст Молотова, члена цк, аніж 

свого власного, живого тата, така фігня [323, с. 221]; Да вони вгашені обидві 

зранку, суки, я ж кажу! Вони якоїсь фігні нажерлись, а потім ще водяра. Як та 

сука з балкону назад потрапила – не уявляю. Вони одна одну вже не впізнавали 

[323, с. 24]. 

1797. Фіговий заг., вульг. Неякісний, поганий тощо [3, с. 306] // заг. Поганий. 

... винищена чумою і фіговим комунальним господарством ... [320, с. 125]. 

1798. Фіговина див. байда. ... припадає курявою зразок такої хитромудрої 

шняги, чи штуки, чи фіговини ... [316, с. 167]. 

1799. Фігово заг., вульг. Неякісний, поганий тощо [3, с. 306] // заг. Погано. 

Фігово тобі? – співчутливо поцікавився він [330, с. 220]. 
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1800. Фігушкі СПП мол. Відмова, ні. А фігушкі – мені аж через сім років … 

[329, с. 219]. 

1801.  Фізія мол. Обличчя [5, с. 415] // мол. Обличчя. … до фізій кількох чуваків, 

які продавали нам гашиш … [321, с. 61]; ... безкоштовні календарики з фізією 

преподобного … [323, с. 28]; … перетворення дощу в мокрий сніг і зла 

татарська радість на знахабнілих спартаківських фізіях … [311, с. 45]. 

1802. Фіксатори Пристрій, пристосування, яким закріплюють що-небудь у 

потрібному положенні [1, с. 1535] // СПП мол. Те, що зупиняє людину перед 

чимось. … вибили йому з черепушки останні фіксатори й зупинити його вже 

було неможливо … [321, с. 121]. 

1803. Філово СПП мол. Байдуже. … що їй зараз філово щодо чистоти чиїхось 

намірів … [330, с. 104]. 

1804. Фільмець СПП мол. Фільм. … качнув прекрасний фільмець торентом (не 

в кіно ж тобі ходити?!) – от уже й день пройшов. Редька з цього всього хіба 

що не лишала моментів … [330, с. 22]. 

1805. Фішка мол. Особливість, сутність, специфічна риса, тенденція і т. ін. [8, 

с. 341] // мол.  Особливість, сутність, специфічна риса, тенденція і т. ін.  Ага, але 

ніхто не знатиме, що я то свиснула не в Діогена, а в Лами Друкпи Кунлі – і в 

цьому фішка [329, с. 249]; … вимагалося знання надто багатьох технічних 

фішок, я заплутався і … [311, с. 37]; У кожного з тих стариганів була своя 

фішка [311, с. 223]; Фішка не тільки в Горбачові чи пєрєстройці, а в тому, що 

Сиситема вийшла з рівноваги [311, с. 253]; Але фішка була в тому, що старша з 

сестер плавати не вміла … [321, с. 194]; Та фішка в тому, що не ясно, де тут 

Китай мав би починатись, чи ліпше закінчуватись [330, с. 217]; Мама-лоліта – 

це ж фішка! Але фішки цієї, окрім самого Іллі, щось ніхто так і не викупив 

[329, с. 150]; А ще ми придумали кльову фішку, коли в нас не було бабла ... [328, 

с. 290]; Мені здається, в цьому вся фішка – не забувати його ... [315, с. 50]. 

1806. Фонити СПП мол. Про почуття кохання, бурхливі емоції, захоплення. 

Дружби для сім’ї замало. Мені від нього не фонить ...  [313, с. 12]. 
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1807. Фортунити Щастити, таланити [1, с. 1545] // Щастити. Скидалося на те, 

що й Дарці не фортунило [317, с. 171].   

1808. Фотка заг. Фотографія [3, с. 309] // заг. Фотографія. Ми потринділи про 

те і се, я показав йому кілька фоток з вілли … [311, с. 344]; … коли в Артана з 

кейса випала твоя фотка. У мене є вагон грошей … [329, с. 153]. 

1809. Фоткатись заг. Фотографуватися [3, с. 309] // заг. Фотографуватися. 

… народ тільки і мріє, що сфоткатись там і бабці послати [330, с. 84]. 

1810. Фотошопно СПП мол. Ідеально. … вони виглядали майже фотошопно 

[330, с. 276]. 

1811. Фраєр мол. Хлопець, молодий чоловік [5, с. 415] // СПП мол. Злочинець. 

Лисина вкрилася крапельками поту – типовий фраєр [312, с. 121]. 

1812. Фрік заг. Дивак, людина, що виклично вдягається, веде незвичний спосіб 

життя [3, с. 310] // заг. Дивак, людина, що виклично вдягається, веде незвичний 

спосіб життя. … навіть найасоціальніші фріки [311, с. 276]; ... ми вивели 

закономірність: наявність фриків свідчить про духовне здоров’я міста [313, 

с. 22].  

1813. Фрі лав СПП мол., англ. Вільні стосунки, без зобов’язань. У нас, так бі 

мовити, фрі лав із повною взаємністю [327, с. 71].  

1814. Фугасити СПП мол. Бити. В усіх машини на перехресті пропускають 

одна одну, роз’їжджаються за правилами, а у синестетиків імпульси фугасять 

куди заманеться [313, с. 205].  

1815. Фуричити  заг. 1. Працювати, бути у належному стані. 2. Підходити [3, 

с. 310] // заг., мол. Працювати, бути у належному стані.  … що в його причепі не 

фуричать гальма [311, с. 345]. 

1816. Фуфло мол. Про щось погане, неякісне, не варте уваги [8, с. 345] // мол. 

Про щось нецікаве, погане, неякісне. Гаррісон, звісно, прикольний чувак, 

стосовно Будди це він, ясна річ, вірно помітив, але я особисто навряд чи повівся 

б на все це пацифістське фуфло ... [320, с. 206]; Не знаю, може, Роден і 

справжній, але Герінг – фуфло на сто відсотків [312, с. 208]. 
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1817. Хавати мол., крим. 1. Їсти, споживати їжу. 2. Сприймати щось із 

схваленням, уподобанням [8, с. 346] // мол. 1. Їсти. Ми ше сьогодні ніхуя не 

хавали! [329, с. 93]; ... основною метою яких є хавати місцеві делікатеси в три 

горла [315, с. 183]; ... нє фіг на шару в нас на весіллі хавати [328, с. 296]; 

2. Сприймати щось із схваленням, уподобанням. … простолюд типу мене хавав 

містику … [328, с. 6]; Хоча також дико дивно, як це тутешні моралісти не 

допускають, а зациклені на політкоректності америкоси схавали [327, с. 18].  

1818. Хавка заг. Їжа [3, с. 311] // заг. Їжа. … тому що ти не збираєшся до кінця 

своїх днів вгризатись в чиєсь горло за розфасовану ними хавку [323, с. 17]; 

… купимо хавки і додому … [323, с. 52]; Хавку за тринадцять баксів?! [330, 

с. 104]; Ці падлюки чим вище, тим більше бабла деруть за хавку [330, с. 204]. 

1819. Хавло див. хавка. А прикинь, – розправилась із першою тушкою вона – 

наловити б тих щурів, що бігали над нами в стайні? Мішка два хавла би було! 

[330, с. 186]. 

1820. Хавчик див. хавка. Раз на місяць приїжджає мама з грошима й 

хавчиком, який ми з Гладким Хіппі й Дзвінкою з’їдаємо за три дні [319, с. 6]. 

1821. Хайєр мол. Довге волосся [8, с. 347] // СПП мол. Зачіска. ... з затяганим 

хайєром ... [320, с. 172]. 

1822. Халтурка розм. Зменш. до халтура [1, с. 1555] // розм. Робота неофіційна. 

... він має чергову халтурку на  черговому радіо … [328, с. 146]. 

1823. Халупа заг. Квартира, житло [3, с. 312] // заг. Квартира. Та пішла ти зі 

своєю халупою разом!.. [333, с. 155]. 

1824. Халявити заг. 1. Підробляти на стороні. 2. Байдикувати, ухилятися від 

виконання чогось [3, с. 312] // СПП мол. Прогулювати роботу, навчання тощо. 

... я навіть пару разів відмовлявся від зустрічей із кураторкою, просто не 

приходив, і все. Кураторка ображалась, але що я міг їй сказати, не скажу ж я 

їй, що моя божевільна подружка бісексуалка вважає, що вона, кураторка, 

може зі мною таке ось зробити. Я просто халявив, і все. Ще в нас була спільна 

знайома з Білорусі, нещасна прикольна істота ... [321, с. 156].  
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1825. Халявний мол. Безкоштовний; такий, що отримують за чужий рахунок [8, 

с. 349]; заг. Дармовий [3, с. 313] // заг., мол. Дармовий. … вхід  халявний, плюс 

всім роздають безкоштовні календарики з фізією преподобного … [323, с. 28]. 

1826. Халявщик мол. Людина, яка користується чим-небудь безкоштовно або за 

чужий рахунок; нахлібник, нероба [8, с. 349]; заг. Людина, яка звикла живитись 

дармовим [3, с. 313] // заг., мол. Людина, яка користується чим-небудь 

безкоштовно. Халявщик, – буркнула захекана Редька [330, с. 193]. 

1827. Хамидло СПП мол. Нечемна людина, нахабна. … те ще було 

божественне хамидло [330, с. 295]. 

1828. Хана крим., жрм. 1. Кепський стан справ, повний провал, крах.  

2. Смерть. Загибель [8, с. 350] // розм. Крах, кінець, смерть. … що Собака їх 

слухає. – Якщо ти зараз кинеш слухавку. тобі хана. Ми тебе уриємо, чуєш? 

[323, с. 9]; Та якщо я взагалі почав усе це, то мені просто, просто хана. Ти не 

уявляєш, який я насправді чіткий, який я формальний [315, с. 12]; Сьомо, мені 

хана! [314, с. 204]. 

1829. Ханига розм. Нероба, ледар, п’яниця [1, с. 1556] // розм. П’яниця. … відвів 

убік одного ханигу і почав з ним про щось перемовлятися [321, с. 48]. 

1830. Хантимансійськ див. капець. І все-таки добре, що тоді я не пішла 

проколювати носа до тих панків у Джокджакарті. Бо був би вже 

хантимансійськ мені [330, с. 190]. 

1831. Хапати заг., нарк. Затягнутися сигаретою з наркотичною речовиною [3, 

с. 313] // заг. 1. Затягнутися сигаретою з наркотичною речовиною. Хапнемо 

зараз пару тяг … [317, с. 96]; СПП мол. 2. Ловити, схватити. … проте навіть уві 

сні я хапаю єдино можливу тачку і домовляюся з її заснулим водієм … [311, 

с. 372]. 

1832. Хапнути див. хапати 2. Редька хапнула чорний блокнотик із купки речей 

Дордже … [330, с. 136]. 

1833. Хапатися див. хапати 2. … палив одну за одною і нервово хапався за 

мобло, видзвонюючи брата [322, с. 15]. 



504 

1834. Харити заг. 1. Стан небажання чимось займатись. 2. Погане самопочуття. 

нарк. 3. Наркотична абстиненція. 4. Набридати [3, с. 314] //  заг. Лінь. Якщо 

тобі щось відверто не подобається, ти можеш сказати, що воно тебе 

кумарить, або ж харить [333, с. 199]. 

1835. Хата (на хату) мол. Додому [8, с. 352] // мол. Дом, житло. Можна було, 

звичайно, сказати, що в мене на хаті тріщини крутіші, але змовчав [316, 

с. 212]. 

1836. Хаха виг. Звуки, якими передається голосний сміх, регіт. у знач ім. 

Голосний сміх [1, с. 1557] // СПП мол. Стан підвищеного настрою від вживання 

наркотиків або алкоголю. Коли всіх трохи попустило і «ха-ха» змінилось на 

«умняк» … [329, с. 30]. 

1837. Хахаль заг. Чоловік, наречений, коханий [3, с. 314] // заг. Чоловік, 

наречений, коханий, залицяльник. … знайшла хахаля … [323, с. 32]. 

1838. Хач (хачик) мол. Кавказець [5, с. 415] // мол. Кавказець. Боб знайшов 

замовників, двох хачиків … [321, с. 119]. 

1839. Хвіст заг., студ. 1. Заборгованість. Мати хвіст – мати академ 

заборгованість. 2. Погоня, стеження, слідкування. Висіти на хвості –  стежити 

за кимось. Впасти на хвіст. Приєднатись до компанії. комп. 3. Провід, що 

з’єднує мишку з комп’ютером. 4. Неприємний, обтяжливий зв’язок. Рубати 

хвости – палити мости. Тримай хвіст пістолетом, морковкою. Будь в настрої, 

сповненим енергії. 5. Дати під хвіст. Провести статевий акт [3, с. 314]; розм., 

перен. 1. Слід від яких-небудь дій, подій, явищ. перен., розм. 2. Частина роботи, 

завдання і т. ін., яка залишилася невиконаною, незакінченою у визначений 

термін; заборгованість [1, с. 1559] // розм., заг. 1. Заборгованість. ... якщо будуть 

якісь рухи в нашому напрямку. Ти, Сергійку, теж там про всяк випадок 

подивися, чи не залишилось якихось хвостів  від моїх справ [312, с. 159]; Якісь 

там хвости тягнуться [322, с. 345]; заг. 2. Стеження. ... не виключено, що за 

моєю машиною також пустили хвіст [312, с. 328]. 
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1840. Херачити див. фігачити. І всі херачать у напрямку вокзалу … [311, 

с. 21]; Він навзаєм хєрачить мене по гомілці і я знову падаю. Цього разу на 

надувний матрац ... [327, с. 32]. 

1841. Херня див. байда 2. На обидвох випускали якусь оборонну херню, якісь 

гвинтики для ракет чи тому подібні прокладки [311, с. 213]; От слухав Дімка 

про всяку хєрню, і поїхала йому криша [317, с. 123].   

1842. Хепі-енд див. гепі-енд. Майстер хепі-ендів [328, с. 295]. 

1843. Хєра зо два див. фіг. Ні. Тільки хєра зо два ця робота заслуговує … [328, 

с. 203].  

1844. Хєр просциш СПП мол. Не зрозуміло. Усі ці странні події почалися фіґ 

зна каґда. І хєр просциш, коли ця мудь скінчицьця [316, с. 281]. 

1845. Хилити див. гнути. … не розуміючи, куди він хилить [322, с. 113]. 

1846. Хильнути заг. Випити [3, с. 316] // заг. Випити. Добре, що я вже перед 

тим встигла хильнути парочку маргарит … [328, с. 160]; А щоби там під 

клубом горілки хильнути чи папіроску спробувати – дулю! [314, с. 34]. 

1847. Хитровиїбаний заг., лайл. Хитрий, корисливий [3, с. 316] // лайл. Хитрий, 

корисливий. … більш хитровиїбаний і намагався справити враження свого 

хлопця … [322, с. 425]. 

1848. Хитровиїбано див. хитровиїбаний. Метелик – як хитровиїбано … [328, 

с. 159]. 

1849. Хитрозадий заг., лайл. Хитрий, корисливий [3, с. 316] // заг. Хитрий, 

корисливий. А хитрозадий Гургула навіть ... [334, с. 27]. 

1850. Хімія заг. 1. Хімічна завивка. 2. Синтетичний продукт. заг., нарк. 

3. Синтетичний наркотик [3, с. 316] // заг., нарк. Наркотична речовина. Він 

всього лиш поклав у кишеню одну ампулу з «хімією» [317, с. 21].  

1851. Хіпаблуди мол. Хіпі або інший представник неформальної молоді [8, 

с. 355]; заг. 1. Той, що належить до угруповання хіпі. На сьогодні частіше 

вживається на позначення неохайної, недбало вдягнутої людини. лайл. 

2. Потороч, погань [3, с. 316] // мол., заг. Хіпі або інший представник 

неформальної молоді. ... де вельми зручно робити облави на хіпаблудів … [317, 
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с. 58]; І тут нас як не висадить, як не дойде! Думаємо: ніх-х-хуя собі накрило 

нас – вигнали собі, буцім приїхали якісь хіпаблуди з Омська [316, с. 272]. 

1852. Хіпарь мол. Хіпі, член хіп-системи [8, с. 355] // мол. Хіпі, член хіп-

системи. – Знаєш шо, хіпарь? Вони пішли з твоєю поблядушкою їбатися! Фєдя 

вже її в десятій позі грає! [319, с. 154]. 

1853. Хіпан див. хіпарь. Вуйко Юлік, завгосп і хіпан, товстунець і веселун-

екстраверт, відійшов на кілька кроків убік – відлити [316, с. 93]. 

1854. Хіпівський СПП мол. Приналежний хіпі. ... а де починається 

солодкуватий хіпівський пафос [334, с. 81]. 

1855. Хіппіска див. хіпка. Я себе зараз такккою хіппіскою почуваю, шо то 

капець! [316, с. 94]. 

1856. Хіпка заг. Та, що належить до хіпі [3, с. 316] // заг. Дівчина, яка належить 

до хіпі. ... от ти, така крута хіпка, і твій вуйко ... [316, с. 98]. 

1857. Хіпота СПП мол. Молодь, яка належит до хіпі. Саші стоїть хіпота 

кінчена, гарний ранок гарного дня [323, с. 86]. 

1858. Хіпувати заг. Бути хіпі [3, с. 316] // заг. Бути хіпі. Об асфальт! Бац! А сік 

– хляп! Піздєц, карочє. Це я блядь, хіпував – так хіпував. Оце були деньки!..  

[316, с. 112]. 

1859. Хіпун див. хіпарь. Нічим не стримувана жага свободи, вкидуєшся? І ми, 

старі хіпуни, находимо ... [316, с. 98]. 

1860. Хлопака заг. Хлопець [3, с. 317] // заг. Хлопець. Є тут один такий 

хлопака – Фєдя Круговий. Дуже, дуже паскудний тип [319, с. 7]. 

1861. Холєра заг. 1. Проблема. 2. Незадоволення [3, с. 317] // заг. Вираження 

негативної емоції. Якесь, холєра, дежавю … [330, с. 337]; Холєра, хоч би 

ненадовго, бо вже метро закривається [329, с. 84]; Але, холєра, мене вже так 

трафило все те лайно, яке я відчував на собі, відколи запізнав Фєдю … [319, 

с. 126]; От холера, здається, я стаю сентиментальним [312, с. 167]. 

1862. Холодриґа див. дубак. Того року в середу була ще холодриґа з дощем і 

снігом … [311, с. 375]. 
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1863. Хотіти Мати бажання, охоту до чогось, відчувати потребу в чому-небудь 

[1, с. 1571] // СПП мол. Про бажання статевих стосунків. Мені паралельно, сон 

це чи нє. Я тебе хочу, чуєш? [317, с. 173]; … це дивно, що ви мене не хоче, я ж 

звєзда [328, с. 259]; Я просто поняв, яких пацанів дєвкі в натурі хочуть ... [319, 

с. 165-166].  

1864. Хохляндія жрм. Україна [8, с. 356] // розм. Україна. А базар все одно 

треба фільтрувати. Тут тобі не київ. / Ну, що там у вас, в Хохляндії? [312, 

с. 88]. 

1865. Хрін просциш див хєр просциш. Така хєрня, то зразу й не поймеш, шо то 

таке: павук, осьминог чи якийсь дракон, хрін просциш [319, с. 110]. 

1866. Хрін жрм. Чоловічий статевий орган [8, с. 357]; заг., лайл. 1. Чорт. Якого 

хріна – чого. Хрін його знає – чорт зна. 2. Пеніс [3, с. 317] // СПП мол. 

1. Чоловік, хлопець (зневажливо). Стою, сказав я, думаючи, що за хрін, що 

йому треба [320, с. 107]; 2. Ні. Відмова. … то хрін вона йому відмовить [328, 

с. 57]. За яким хріном. Не зрозуміло для чого. Грузин, що за якимось хріном 

опинився поруч, зажадав, щоб я їх негайно зголив [311, с. 180]. 

1867. Хріна зо два див. хрін 2.  – Хріна з два ми його приріжемо. Він же 

здоровий, як бугай! [319, с. 123]. 

1868. Хрін знає лайл., заг. Чорт зна [3, с. 317] // заг. Чорт знає, ніхто не знає. А 

втім, хрін їх знає, про що вони насправді піклуються [311, с. 395]; … у мене 

пересихало в роті, мій голос панічно втікав хрін знає куди, я дочитував 

звідкілясь із дна своєї найглухішої бочки … [311, с. 105]; … ми поїдемо хрін знає 

куди і всім там наваляємо … [321, с. 123]. 

1869. Хрін з ним див. пофіг. А випити хочеться. Ну, він і бере відразу два літри. 

Сидить і квасить. – Ну, почекай, вдавить він пузир, вдавить другий, та хрін з 

ним – вип’є усе. А далі? [323, с. 22]; Хрін з ним, врешті вирішила ти, що він, 

лізтиме під светрик? [315, с. 159]. 

1870. Хрінів див. хрін. … ти б мовчав уже, – каже йому Собака, – 

трипероносець хрінів, вони заводяться, але ми їх розтягуємо … [323, с. 90]; 

… до мене він поставився з симпатією, психолог хрінів … [321, с. 133]. 
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1871. Хріновина див. байда 2. Життя не погана хріновина … [311, с. 324]; 

… Собака наступає на якусь металеву хріновину і та глухо дзвенить … [323, 

с. 112]; ... що Ісуса прибили цвяхами до цієї хріновини, вони думали, що мова йде 

про якесь моральне покарання ... [321, с. 150].  

1872. Хріново заг. Погано [3, с. 319] // заг. Погано. ... бо мама готує хріново 

[315, с. 174]; … мені хріново, боже, як мені хріново, хто б знав, і граю я 

хрінові …  [323, с. 36-37]; … але почуваюсь я дуже хріново і піти теж чомусь 

не можу, тож ми сидимо півгодини і мовчимо [321, с. 129]; – Германе, – 

сказала, – як для Сороса, ти хріново граєш у скралі [322, с. 176]. 

1873. Хрін там див. хрін 2. Через надії, що щось знову спалахне і вивергнеться, 

як древній вулкан, якого вже давно перестали боятися? Хрін там. Може, Ісус і 

є любов … [315, с. 181]. 

1874. Хрон мол. Алкоголік, п’яниця [8, с. 357] // мол. П’яниця. ... і ті два убиті 

наглухо хрони, з якими ви пили самогон на березі річки ... [320, с. 41]. 

1875. Хряпнути див. хильнути. … батько хряпнув дверима і кудись попер у 

дощову пітьму разом з усією компанією … [311, с. 45]. 

1876. Художка СПП мол. Образотворче мистецтво. Кропива на художку не 

ходила [328, с. 19]. 

1877. Хуємотина заг., лайл. Плутанина, тягучка, неясність [3, с. 319] // лайл. 

Плутанина, тягучка, неясність. … після всієї господньої хуємотини … [321, 

с. 138]. 

1878. Хуїстика див. хуйня. Що з цим йобаним компасом?! Що це взагалі за 

містика-хуїстика? [330, с. 183]. 

1879. Хуїти див. охуївати. – Ми такі класні, шо я просто хуїю!!! [316, с. 96]. 

1880. Хуй заг. 1. Чоловічий статевий орган. 2. Чоловік. 3. Еквівалент «чорт» 

тощо. До хуя. Дуже багато. На хуя. Навіщо. На хуй. Навіщо. Ні хуя (собі) – 

нічого (собі). Хуй зна – чорт зна. Хуй на рило, два в умі – про потужний 

сексуальний потенціал. З хуєм – з хвостиком. Хуй собачий – лайка, щось погане 

[3, с. 320] // лайл. 1. Чоловік. Передавайте вітання старому хуєві! [321, с. 25]; 

СПП лайл. 2. Відмова, ні, нічого не вийде. … Хуй, – говорить Вася Комуніст, 
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дні за три подужаємо … [323, с. 45]; Вони спробують ще якийсь час дістати 

мене, але хуй – мої дамби скріплені моєю лімфою, моєю слиною і кров’ю, моя 

музика давалась із боєм ... [320, с. 178]; лайл. 3. Чоловічий статевий орган.  –

 Відремонтуй його! / –Чим? Хуєм? – розв’язно запитав Колюня [322, с. 412]. 

Хуй зна скільки СПП лайл. Багато, довго. То я макароном їх їбучим давлюся 

вже хуй зна скільки тижнів [330, с. 156]. Піти на хуй СПП лайл. Грубе 

посилання у віддалене місце. Ти конформіст, ображається він, пішов на хуй, 

відповідаю я … [321, с. 52]; … Богдане, говорить, не ходи, залишся тут, пішла 

на хуй, повчально говорить Боб … [321, с. 124]. Хуй класти СПП лайл. Виявити 

байдужість. Бо ж однаково предмети, володіючи кольоровими, смаковими, 

просторовими характеристиками хуй клали на рецептори … [329, с. 296]. Хуй 

там СПП лайл. Заперечення, відмова; ні. Хуй там знайдуть, – не погоджувався 

інший … [321, с. 277];  – І що – втекла? / – Хуй там, – задоволено відповів Коча 

[322, с. 153]. 

1881. Хуйнею маятися СПП лайл. Байдикувати. … хто це хуйнею мається? 

[311, с. 202]. 

1882. Хуйнути обсц., вульг.-просторозм. Уживається на позначення будь-якої 

швидкої, різкої або інтенсивної дії чи процесу [6, с. 400] // СПП лайл. 

1. Вкладати кудись (у щось) гроші. … хуйнули туди купу бабок … [321, с. 13]; 

лайл. 2. Ударити. Я тебе зараз хуйну так! [330, с. 152].  

1883. Хуйня заг., лайл. 1. Дурниці. 2. Щось погане. 3. Універсальна назва будь-

якого предмета, особливо стосується слів, які важко запам’ятати [3, с. 320] // 

лайл. 1. Щось погане, незрозуміле. … але в принципі тут не дуже цікаво – так, 

хуйня повна [323, с. 27]; Вони зацікавилися: що за хуйня? [311, с. 196];  … в 

голову не лізла різна хуйня … [321, с. 63]; … ми кльово входили в життя, інша 

річ, на яку хуйню це все потім перевелося [321, с. 118]. – Що за хуйня?! – не 

так запитав, як відповів Равзан [322, с. 132]; 2. Універсальна назва будь-якого 

предмета, особливо стосується слів, які важко запам’ятати. ... на обличчі різна 

хуйня … [323, с. 38]; … він у водонепроникній хуйні в мене [330, с. 167]; … в 

тебе все одно знайдуться цілі списки всякої невідкладної хуйні [330, с. 200]. 
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1884.  Хуйовий заг., лайл. Поганий [3, с. 320] // лайл. Поганий. І у нас будєт 

многа-многа дєнєг і хуйовая-хуйовая карма [328, с. 187]; … хуйова в нього 

карма, що тут скажеш [321, с. 34];  – Хуйовий такий? / –Точно. / –Це їхній 

комп’ютерник [322, с. 162]. 

1885. Хуйово заг., лайл. Погано [3, с. 320] // лайл. Погано. У мене проблеми, 

говорить він, мені хуйово. А, кажу, тоді нічого. Копійка рвонула назустріч 

обрію ... [320, с. 45]; Вони щось відповіли угорською, ми не розуміли нічого за 

винятком слова хуйово [311, с. 131]; Певно буде все хуйово [329, с. 289]. 

1886. Хулі заг. 1. Навіщо. 2. Що [3, с. 320] // заг. 1. Навіщо, чому. Спасибі, 

відповіли ми незадоволено, хулі приїбався о першій ночі [320, с. 165]; … А хулі 

він боїться? – Ну, не знаю, страшно йому [323, с. 22]; … хулі мені тут 

зависати? [311, с. 220]; 2. Що. Будемо його агентами ... а хулі? [328, с. 306]. 

1887. Хулі там див. хулі. … давайте, чуваки, відтягніться, хулі там, 

богослови, не зупиняйтеся, в жодному разі … [321, с. 65]. 

1888. Хуна крим. Жінка легкої поведінки [8, с. 358]; заг. Дівчина [3, с. 320] // 

заг. Жінка, дівчина (зневажливо). Звісно, та хуна, що все вихиляється від 

музики, в цьому не шарить ... [334, с. 49]. 

1889. Хуярити мол., жрм. Пожартувати над кимсь; розіграти когось [8, с. 258]; 

заг., лайл. 1. Бити. 2. Красти. 3. Йти. 4. Може виступати замінником будь-якого 

дієслова, що позначає активну дію [3, с. 321] // лайл. Може виступати 

замінником будь-якого дієслова, що позначає активну дію. ... ще раз заходить 

на кухню, хуярить стакан компоту з бромом, вирубає світло в квартирі, та й 

сам вирубається ... [320? c/ 8]; ... давайте, хуярте – це все, що від вас 

вимагається ... [320, с. 22]. 

1890. Хуячити див. хуярити. Оркестр хуячить першу частину П’ятої [311, 

с. 325]; ... що потрібно, аби відтрахати його наскільки стане сил – прокидаєш 

собі по флангу, обходиш їхнього правого опорного, ввалюєшся в штрафну і 

хуячиш в обхід воротаря в дальню дев’ятку! [320, с. 92]; … відловлюють їх у 

глухих коридорах нашої безмежної країни і хуячать по нирках … [323, с. 58]; 

… і тут наш форвард вивалюється сам на сам із воротарем і б’є, просто 
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хуячить з усієї сили … [323, с. 16]; … а в живіт мені вже хуячить такий 

приголомшливий струмінь … [311, с. 291]; … ось вони і хуячили наліво і направо 

елітні дивізії нещасних націонал-соціалістів [321, с. 6]; Рюкзаки на спину і 

хуячим, хуячим … [329, с. 260]. 

1891. Цвиркати див. в’ючити. Я моментально зрозумів значення слова 

плющити. Мене плющило й в’ючило, грицало й пекало, щурило, пазурило, 

цвиркало, сутанило наскрізь ковдрами в зірочку, аж підгиналися коліна [316, 

с. 224]. 

1892. Целка-патріотка (целка) заг. 1. Незаймана дівчина. 2. Дівоча пліва [3, 

с. 322] // заг. Незаймана дівчина. … що ти целка-патріотка і така сука … 

[328, с. 56]. 

1893. Цивільно заг. Правильно [3, с. 323] // заг. Правильно. А ніфіга – все 

відбулося суперцивільно [329, с. 17]. 

1894. Циганва СПП мол. Цигани. І вся ця їхня циганва зібралась уже … [322, 

с. 201];  Йобана циганва знову його опустила, виставивши клоуном … [322, 

с. 395]. 

1895. Цідити розм. Говорити неохото, недбало [1, с. 1587] // розм. Говорити 

крізь зуби. Тобі чого, лялю? – цідить мужик [315, с. 238]. 

1896. Цьом див. цьомкнути. Папа, цьом-цьом! [328, с. 105]. 

1897. Цьомкнути розм. Цілувати [1, с. 1590] // розм. Поцілувати. … підбігла і 

радісно цьомкнула його в блискучу лисину [322, с. 166]. 

1898. Цюпа діал. 1. Хижа. 2. В’язниця [1, с. 1590] // діал. В’язниця.  

… кишеньковий бульбулятор, і не посадить до цюпи на невизначений термін, а 

просто насварить пальцем [317, с. 56].  

1899. Чавити СПП мол. Іти. … а ці довбані 120 км ми вже чавимо сьому годину 

[329, с. 259]. 

1900. Чагарі Зарості багаторічних дерев’янистих кущових рослин [1, с. 1592] // 

СПП мол. Будь- яка місцевість, яку важко пройти. … та й то вмудрялася десь 

завтикати, заблукати й дертися з переляку через чагарі, поки ніч не зовсім 

впала – це явно завдання стрьомнувате [330, с. 34].  
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1901. Чайник мол. Голова [5, с. 416]; мол. Людина, недосвідчена в певній галузі; 

новачок [8, с. 361]; заг. 1. Голова. 2. Недосвідчена в будь-якій сфері людина, 

початківець [3, с. 324] // заг., мол. Людина, недосвідчена в певній галузі; 

новачок. … на далеких перевезеннях, він поводився, ніби цілковитий чайник 

[311, с. 345]; Ковбаса і Гасан були чайниками сновборду [315, с. 85]; 2. Голова. 

Однак відчувалося: втирає по-серйозному. Спершу поманив до себе наших 

сержантів і стиха, але не без аґресивного притиску, з десять хвилин полоскав 

їм чайники, так що до нас долітали окремі слова ... [334, с. 26]. 

1902. Череп мол. Батько [8, с. 362]; мол. Батько [5, с. 415] // СПП мол. Голова. І, 

значить, хапає порожній фугас з-під шампанського і запускає мені в череп [323, 

с. 24]; … печальний скінгед, сумно шкребе рукою свій голомозий череп і гугнявим 

голосом просить дати йому бабок … [321, с. 59]. 

1903. Черепна коробка див. черепушка. Стан супроводжується напливом сил, 

розкутістю рухів, м’ятним холодом усередині черепної коробки та живота 

[316, с. 76]. 

1904. Черепушка мол. Голова [8, с. 362]; заг. Голова [3, с. 325] // заг., мол. 

Голова. … вибили йому з черепушки останні фіксатори й зупинити його вже 

було неможливо … [321, с. 121]. 

1905. Чесатися розм. Енергійно, з запалом що-небудь робити, діяти. Швидко 

рухатися, бігти щосили [1, с. 1600] // СПП мол. Дуже хотіти. То тьолки тільки 

ілюзію володіння створюють, коли вже дуже заміж чешеться [328, с. 267]. 

1906. Чимчикувати розм. 1. Іти швидко, поспішно, часто ступаючи. 2. Іти 

(перев. повільно); плестися [1, с. 1601] // розм. Іти. Катю, ти не уявляєш, яка 

тут краса! – я чимчикую собі вздовж лінії пальм [312, с. 300]. 

1907. Чистий розм. 1. Справжній, який не підлягає сумніву; подібний до кого-, 

чого-небудь. 2. Повний, цілковитий, остаточний [1, с. 1602] // СПП мол. Який не 

вживає наркотики. … їй насрати, що я вже підв’язав із наркотою, що я вже 

три місяці як чистий, їй, сучці, на це насрати, зараз почне грузити мене … 

[321, с. 181].  
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1908. Чисто мол. Тільки, лиш; просто, всього-на-всього [8, с. 363] // мол. 

Тільки, лиш; просто, всього-на-всього. … ну чисто тобі Твін Пікс … [328, с. 6]; 

… єслі ти убазаріш мєня чіста вийті за тєбя замуж [328, с. 213]4 … я тє 

чіста в натурі грю. Ілі ти женіцца уже на мінє нє хочеш?! [328, с. 213]. 

1909. Чікі-пікі мол., крим. Чудово, прекрасно [8, с. 365]; заг. Добре, належним 

чином [3, с. 326] // заг., мол. Добре, чудово. Поки Полкач до нас доїде, всі 

повтікають з вартівні на свої пости, і все буде чікі-пікі [311, с. 187]; 

… показавши нареченій мудру «Всьо чікі-пікі» [311, с. 340]; … щоби все в його 

країні виглядало чикі-пікі [329, с. 238]; Не сци, з нами, німцями, всьо буде чікі-

пікі! [334, с. 37]. 

1910. Чмо мол., крим., жрм. Неприємна людина, яка викликає  відразу, огиду 

[8, с. 365] // розм., мол. Людина, яка викликає  відразу, огиду. Майже штука 

баксів! Це ж такому чму, як я, вистачить і на квиток! [330, с. 24]; А тут 

прийшло якесь чмо і всьо поламало [330, с. 255]. 

1911. Чмошний мол. Неприємний зовні, огидний [8, с. 365] // мол. Неприємний 

зовні, огидний, нікчемний.  … чмошний народ – сержанти, чмошний і 

суворий … [323, с. 60]; … безбарвним ступором нашого чмошного безчасся 

[321, с. 118]. 

1912. Чорний заг. 1. Азіат. 2. Представник негроїдної раси [3, с. 327] // заг. 

Представник негроїдної раси. … головне, щоби вони добре виглядали на сцені, 

ну, там жодних євреїв, жодних монголів, у жодному разі щоби не чорні, 

коротше, справжній фашистський ублюдок, але народу подобається [323, 

с. 29]. 

1913. Чорнушник СПП мол. Злодій, який вбиває жертв. Маестро запевнив, що 

знає всіх львівських чорнушників, як облуплених, а Колю Індєйца – як пес буду 

[316, с. 280]. 

1914. Чорт мол. Хлопець, молодий чоловік [5, с. 415] // СПП мол. Лайка, 

вираження незадоволення Чорт, якого дідька вічно це біле сухе?! [311, с. 333]. 

1915. Чорта лисого див. фіг. Чорта лисого би ви самі готували, якби вас так 

годували [328, с. 131]. 



514 

1916. Чортів див. хрінів. … чортів траханий порошок … [321, с. 183].  

1917. Чортовий СПП мол. Прикм. від чорт. … з її чортовою соціальною 

ізоляцією, що вона собі думає, що вона, курва, собі думає … [321, с. 168]. 

1918. Чос заг. Безглузді розмови, пусті обіцянки [3, с. 328] // заг. Неправда, 

нісенітниця. ... котрий мав пробивати їм у новому, невідомому для них місті, 

наркоту. Думаю, що це чос, але чос красивий ... [334, с. 184]. 

1919. Чотко заг. Добре, чудово [3, с. 329] // заг. Добре, чудово. Не криви пику. 

Все буде чотко [330, с. 259]; Всьо чьотко, Ніно! [328, с. 206]; ... у тебе кльове 

насичене життя і все буде чотко! [333, с. 208]. 

1920. Чувак мол., крим. Молодий чоловік; юнак [8, с. 367]; заг. Чоловік, рідше – 

друг [3, с. 328]; // мол., заг. Чоловік, хлопець. … преподобний Джонсон-і-

Джонсон чуваку з адміністрації [323, с. 35]; … дивляться знічено на 

гастролера, незручно перед чуваком … [323, с. 14]; … бо пиво мені довелося 

запивати повною склянкою водяри – щоб довести присутнім чеським 

чувакам … [311, с. 357]; … до фізій кількох чуваків, які продавали нам гашиш … 

[321, с. 61]. 

1921. Чувачок див. чувак. Та, і ше книжки! От скажи, ти розумнй: де могли 

чувачки з острова в Полінезії … [319, с. 110]; Достоєвський написав цілу 

книжку про переживання чувачка, котрий уколошкав стареньку [319, с. 188].   

1922. Чувирло крим., жрм. Нерозумна, недалека людина [8, с. 367]; заг. Дивак, 

дурень [3, с. 328] // заг., розм. Недалека людина.  А я якесь чувирло в кедах [328, 

с. 314]. 

1923. Чувіха (чувиха, чува) мол. Дівчина, жінка [5, с. 415] // мол. Дівчина, жінка. 

… а насамкінець, говорить чувіха, я хочу надати слово нашому гостю … [321, 

с. 76]; … що всьо кльово, чувіха, твою вину змив … [328, с. 46]; Він починає 

говорити про свої інші побачення і про те, які страшні чувіхи на них приходили 

[315, с. 179]. 

1924. Чутарік СПП мол. Трохи. … та ще накосити чутарік бабла [329, с. 234]; 

… з відображенням у дзеркалі у тебе мир і злагода, можна ще чутарік пожити 

[327, с. 65]. 
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1925. Чухатися заг. Робити щось дуже довго, затягувати, запізнюватись [3, 

с. 329] // заг. Робити щось дуже довго, затягувати, запізнюватись. Чухалися 

вдома до десятої ... [328, с. 300]. 

1926. Чухати дупу див. чухатися. … люди собі так само продовжували чухати  дупу й 

нічого не робили ... [330, с. 151]. 

1927. Чухнути заг. Втекти із занять [3, с. 329] // СПП мол. Втекти, поїхати. 

Кажуть, ніби невдовзі загримить на два роки в дисбат, бо пару місяців тому 

чухнув з полігону, лишивши молодого бдіти над казанами з кашею ... [334, с. 9]. 

1928. Шавка розм. Невелика кімната або дворовий собака [1, с. 1611] // розм. 

Безпородний собака. ... кидав нам його, як шматок сирого м’са шавкам, і ми 

вже мотузили його по стоптаному майданчику ... [320, с. 88]. 

1929. Шакал крим, жрм. Нахабна людина [8, с. 369] // розм. Підла, нахабна 

людина. Підйобуєш у святому місці. Ех, шакал [330, с. 304]. 

1930. Шалава крим., жрм. Повія; жінка легкої поведінки [8, с. 379]; заг. 

Проститутка, продажна жінка [3, с. 330] // заг., розм. Повія. Та на ґуччі всім 

насправді насрати. Кожна шалава в Києві в гучах ходить [330, с. 57]. 

1931. Шампусик мол. Шампанське [8, с. 371]; заг. Шампанське [3, с. 330] // заг., 

мол. Шампанське. Вечір 17 лютого хотілося провести в тісному колі членів 

клубу галогенів, тягнути шампусик і жувати канапе ... [316, с. 162]. 

1932. Шантрапа зневажл. 1. Пуста, нікчемна людина. збірн. 2. Пусті, нікчемні 

люди [1, с. 1613] // СПП мол. Мілкі злодії. … цього разу на нього налетіла якась 

ужгородська шантрапа … [311, с. 369]. 

1933. Шара мол. 1. Шанс, можливість. 2. Те, що дістається задарма [8, с. 258] // 

мол. 1. Шанс, можливість. І, як завжди, шара допомогла [330, с. 32]; 2. Те, що 

дістається задарма. Це ж бо чого?! Шару куштує [328, с. 250]. 

1934. Шарити мол. Гарно розумітися на чомусь, швидко, добре мізкувати [8, 

с. 372] // мол. 1. Розуміти щось, розбиратися у чомусь. Не думаю, шо тут народ 

шарить по наших циферках на планчику [330, с. 119]; Звісно, та хуна, що все 

вихиляється від музики, в цьому не шарить ... [334, с. 49]; Мені з тобою є про 

шо поговорити, ти з мене не знущаєшся, на відміну від деяких дєвушек. 
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Шариш? [319, с. 35-36]; СПП мол. 2. Шукати. … як ця псіхічєская (тобто я) 

шарила крадькома по баняках, глитаючи виловлені звідти шматки м’яса! Бе!!! 

Як озиралася, мов злодій, чи не бачить хто з кімнати, як вона жадно пиздить 

їдло! [329, с. 99].  

1935. Шаритися див. зависати. … вони тут всі шаряться, а я цицьками блимати 

буду! [329, с. 255].  

1936. Шаровий мол. Безкоштовний; той, що дістається даром [8, с. 372]; заг. 

1. Дармовий. 2. Той, що не потребує докладання зусиль, легкий [3, с. 331] // заг., 

мол. Безкоштовний, дармовий, недорогий. Бляха, хворію, та ще й пика 

рельєфною стала. То я, певно, кураги шарової переїла [329, с. 25]; Інакше вони б 

не знали, куди здихатися натовпів фанів, що напихалися би в Бутан за шаровим 

бухлом … [329, с. 238]; … наїдаються шаровим їдлом … [328, с. 230]; Завжди 

треба погоджуватися на шарову подорож [328, с. 239]. 

1937. Шаровик заг. 1. Той, хто втікає від виконання роботи, лінується. 

2. Успішна людина, везунчик [3, с. 331] // СПП мол. Той, хто звик жити задарма, 

за чужий рахунок. – Привіт, шаровики – сказав Травмований. / – Ми газовики – 

ображено поправив його бригадир. / Один хуй – відповів йому Андрюха … [322, 

с. 124]. 

1938. Шаройобитися див. зависати. … де мені лишалося прошаройобитися днів 

десять … [328, с. 247]. 

1939. Шастати розм. 1. Швидко, квапливо ходити, рухатися в різних напрямках (про 

людину, тварину).  Швидко пробігати, пролітати повз кого-, що-небудь; шмигати. Швидко 

рухатися в певних напрямках (про неживі предмети). Часто бувати в різних місцях, шукаючи 

кого-, що-небцдь. 2. Шукати, заглядаючи, обмацуючи щось тощо [1, с. 1615] // розм. 

Ходити. Тільки доріг не прокладай і шастай не сильно [330, с. 227]; … по їдальні 

в труханах шастаєш? [328, с. 217]. 

1940. Шваль заг. Дрібна, нецікава людина [3, с. 332] // заг. Дрібна, нецікава 

людина. Людина невідомого або простого робочого роду (простолюдин).  

... дозволяли безпомилково відрізнити істинних, родовитих парижанок від 

всілякої швалі зі здоровим генофондом [334, с. 128]. 
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1941. Швендяти розм. Ходити туди-сюди (перев. без певної мети, без потреби); тинятися [1, 

с. 1616] // розм. Ходити невідомо де. ... господиня десь швендяє, а хата 

порожня ... [314, с. 17]. 

1942. Шестьорка  заг. 1. Донощик. 2. Підлабузник. знев. 3. Людина на подачі, 

чорноробочий [3, с. 334] // заг. Донощик. Людина, яка докладує інформацію про 

когось поліції. От підар гнойний, шестьорка срана мусорська, жирний уйобок з 

напиждженим добром і пластиковою тьолкою [328, с. 294]. 

1943. Шиз мол. Тимчасове потьмарення свідомости, яке виявляється у 

неадекватності, ненормальності поведінки [8, с. 374]; заг. Божевілля [3, с. 332] // 

заг., мол. Потьмарення свідомості. ... невитравний побутвий шиз – скільки 

завгодно ... [320, с. 61]. 

1944. Шизик (шизанутий) заг. Психічно ненормальний [3, с. 332] // заг. 

Божевільна людина. Цю карту або шизик малював, або китайська контора 

[330, с. 217]. 

1945. Шизіти мол. Божеволіти; поводити себе як психічно ненормальна 

людина [8, с. 374] // мол. Божеволіти; поводити себе як психічно  ненормальна 

людина. Редька подумала, що вона або кінцево шизіє й не помічає, коли 

говорить думки вголос, або Дордже і так читає її думки …  [330, с. 263]; Я 

шизію від свободи! [316, с. 250]. 

1946. Шифруватися мол. Приховувати щось, не розголошувати якусь 

інформацію про себе [8, с. 375] // мол. Приховувати щось, не розголошувати 

якусь інформацію про себе. Друзі розмовляли про щось особисте, загорнуто 

шифруючись [317, с. 179].   

1947. Шістка див. шестьорка. Цікаво, хто саме? Шістки чи опущені? А 

може, скрипаль? Вийде і змете владу [312, с. 166]. 

1948. Шіт див. фак. … сорочку, шіт, говорить, факін шіт … [323, с. 29]; 

Невже? О шіт! Ні, тільки не це! Хто їх навчив цього гівна? Невже в їхній 

Македонії чи Албанії це так само всіх покосило? [311, с. 441]. 

1949. Шкіритись розм. Те саме, що сміятися [1, с. 1624] // розм. Сміятися, 
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вимитий хуйово, завтра виписую тебе в роту. Досить уже шлангувати [334, 

с. 12]. 

1952. Шлоїбень збарн., обсц., вульг.-просторозм., презирл. Спільнота, прошарок 

або група людей, соціальний статус яких оцінюється як низький, а спосіб життя, 
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с. 178];  Давайте візьмемо ще шмалі та підемо в сауну! [329, с. 45]. 

1956. Шмаляти заг. 1. Стріляти. 2. Курити сигарети. 3. Просити сигарети [3, 

с. 335] // СПП мол. Іти. … така собі фірма Глобус шмаляла по гарячих слідах 
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взагалі він зараз в шоці … [328, с. 260]. 

1969. Шо капець див. капець. Круто шо капєц [328, с. 16]; … холодно, шо 

капець … [328, с. 62]. 

1970. Шо нада СПП мол. Запитання: «Чим я можу допомогти?». Шо нада? – 

Соня була зайнятою і веселою водночас [330, с. 25]. 

1971. Шопінг заг. Покупки [3, с. 336] // заг., англ. Робити покупики. Одного разу 

вона таки потрапила на шопінг [323, с. 32]; А шопінг ти любиш? [329, с. 181]; 
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с. 418] // розм. Знущатися. … ми тебе спочатку відкачаємо, а вже потім яйця 

рвати будемо  [323, с. 9]. 

1989. Як два пальці вульг.-просторозм. Дуже легко зробити що-небудь, 

впоратися з чимось [6, с. 361] // розм. Легко. … знаєш, якби це входило в їхні 

плани, їм би це  було як два пальці [311, с. 302]. 

1990. Якого біса СПП мол. Навіщо, для чого; вираження негативної емоції. І 

взагалі, якого біса … то всьо … та вся комедія? [317, с. 136];  Я знаю, що її дер 

мій товариш, але якого біса! [311, с. 77]; Та якого це біса мене зараз 
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