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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Дискурсивний поворот у гуманітарних науках висуває у фокус
уваги лінгвістів формування й функціонування когнітивних структур,
що забезпечують і регулюють дискурсивну діяльність людини, як і усі інші
види її діяльності, а, в кінцевому підсумку, й її біологічне й соціальне
існування (Ж. Фоконьє, Ч. Філлмор, М. Джонсон, Р. Ленекер, Дж. Лакофф,
Л. Талмі, М. Тернер).
Особливий інтерес становлять дослідження дискурсів аргументативно-

сугестивного типу, зокрема політичного, в якому повною мірою виявляється
потенціал мови як засобу регуляції соціальної поведінки (О. Й. Шейгал).
З іншого боку, регулятивний потенціал є притаманним і гумористичному
дискурсу (В. І. Карасик, В. О. Самохіна), оскільки, окрім утвердження
значущості тих чи інших цінностей на підставі їх карнавалізації (М. М. Бахтін),
гумор відіграє пріоритетну роль і у формуванні лінгвосоціокультурних
стереотипних уявлень про “суть і порядок” речей.
В аспекті лінгвальної регулятивності унікальним об’єктом аналізу

є англомовне висловлення-політична образа – насмішка над політичним
опонентом, що є втіленням конфронтаційного стратегічного наміру суб’єктів
англомовного політичного дискурсу – боротьби за владу, вербалізація якого
виводить комунікацію за рамки норм соціальної поведінки. Успішна реалізація
стратегічного наміру автора політичної образи має місце лише за умови
досягнення комічного ефекту, що послаблює (карнавалізує) соціальні норми
й забезпечує вплив на електорат шляхом руйнації іміджу опонента
й конструювання власного позитивного іміджу.
Розгляд англомовної політичної образи з опорою на теоретико-

методологічну платформу когнітивно-дискурсивної лінгвістики дозволяє
встановити й описати когнітивні механізми, що лежать у підґрунті комічного
ефекту.
Сказане зумовлює актуальність теми дисертації, що визначається

її відповідністю пріоритетним антропоцентричним тенденціям сучасного
мовознавства, орієнтованого на вивчення мовлення як діяльності й фактору
регуляції соціальної поведінки людини. Когнітивно-дискурсивна інтерпретація
антропоцентризму, втілювана в роботі, мотивована необхідністю встановлення
когнітивних структур і когнітивних операцій, що забезпечують розумово-
мовленнєву діяльність людини, й лежать в основі регуляції усіх інших видів
людської діяльності.
Зв’язок з науковими темами. Проблематика дисертації відповідає

профілю досліджень, що проводяться на факультеті іноземних мов
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Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна у межах
наукових тем “Проблеми іноземної філології, перекладознавства та методики
в когнітивно-дискурсивній парадигмі” (номер державної реєстрації
0109U007962) та “Когнітивно-дискурсивні дослідження мови як регулятора
соціальної поведінки” (номер державної реєстрації 0111U010009).
Мета дослідження полягає у встановленні когнітивних операцій,

що лежать в основі комічного ефекту, який забезпечує комунікативну успішність
висловлень політичної образи в англомовному політичному дискурсі.
Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань:
– обґрунтувати конститутивні ознаки англомовної політичної образи

як конфронтаційної дискурсивної стратегії;
– виокремити дискурсивні тактики руйнації іміджу опонента, реалізовані

висловленнями політичної образи;
– встановити когнітивні операції, що складають підґрунтя комічного ефекту

політичних образ, побудованих на невідповідності референтної ситуації,
відображуваної висловленням, позалінгвальним нормам (онтологічним /
етологічним (морально-етичним) / логічним);

– виявити когнітивні операції, що лежать у підґрунті комічного ефекту
політичних образ, закорінених на невідповідності висловлення лінгвальним
і лінгвоетологічним нормам;

– з’ясувати класифікаційно-кваліфікативні й поведінкові інференції
інтерпретатора, що обумовлюють регулятивний потенціал англомовної
політичної образи.
Об’єктом аналізу є комунікативно успішні англомовні висловлення-

політичні образи як вияв конфронтаційної стратегії руйнації іміджу опонента
й конструювання власного позитивного іміджу в англомовному політичному
дискурсі.
Предметом дослідження є когнітивні операції, що лежать у підґрунті

комічного ефекту англомовних висловлень-політичних образ.
Матеріалом дисертаційної роботи служать 600 висловлень політичної

образи, що належать британським, американським, австралійським
та канадським політикам різних історичних періодів й опубліковані в Інтернет
виданнях англомовних газет та на Інтернет-сайтах. Висловлення відібрані
із 5 000 текстових фрагментів. До вибірки увійшли висловлення політичної
образи, які визнані англомовними політичними оглядачами взірцями
мистецтва політичної риторики в історії політичної боротьби, що дозволяє
вважати їх комунікативно успішними.
Методологічною базою дослідження є інтеграція положень представників

експерієнціального (В. Крофт, Ж. Фоконьє, М. Тернер, М. Томаселло)
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та дискурсивного (Р. Гаріс, А. Кларк, Н. Лав, К. Сінха, О. В. Кравченко,
О. І. Морозова) напрямів когнітивної лінгвістики, які уважають що семіотична
значущість не є інгерентною властивістю мовної форми й наділення мовної
форми значущістю відбувається лише у процесі концептуалізації, тобто
інтерпретації в конкретній ситуації комунікативної взаємодії з урахуванням
вербального, просодичного, соціально-ситуативного й психологічно-
міжособистісного контексту, який впливає на концептуалізацію, лише ставши
частиною структурно організованого знання інтерпретатора.
Методика дослідження інтегрує надбання експерієнціального

й дискурсивного напрямів когнітивної лінгвістики. Аналіз і опис процесу
концептуалізації здійснюється в термінах профілю (profile) і бази (base)
Р. Ленекера. Пояснення механізму виникнення комічного ефекту відбувається
в термінах мапування (Ж. Фоконьє, Дж. Лакофф, М. Джонсон, Л. І. Бєлєхова).
Виділення концептуальних просторів, що беруть участь у мапуванні,
забезпечується інструментарієм теорії доменів Р. Ленекера, а структурування
цих концептуальних просторів – інструментарієм фреймової семантики
Ч. Філлмора, розбудованим С.А. Жаботинською. Прогнозування вивідного
знання інтерпретатора здійснюється із розмежуванням класифікаційно-
кваліфікативних і поведінкових інференцій (за А. П. Мартинюк).
Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній вперше на основі

когнітивно-дискурсивного підходу встановленні й описані когнітивні операції,
що складають підґрунтя комічного ефекту комунікативно успішних
висловлень англомовної політичної образи й обумовлюють їх регулятивний
потенціал. Зокрема, обґрунтовані конститутивні ознаки англомовної політичної
образи як конфронтаційної дискурсивної стратегії, встановлені тактики руйнації
іміджу опонента, реалізовані висловленнями політичної образи; розкриті
особливості когнітивних операцій, що забезпечують комічний ефект політичних
образ, побудованих на онтологічній / етологічній / логічній / лінгвоетологічній /
лінгвальній інконгруенності; з’ясовані класифікаційно-кваліфікативні
й поведінкові інференції інтерпретатора, що реалізують регулятивний потенціал
англомовної політичної образи.
Наукова новизна отриманих результатів узагальнена в положеннях,

що виносяться на захист:
1. Англомовна політична образа є конфронтаційною стратегією

англомовного політичного дискурсу, реалізованою політиком,
комунікативним наміром якого є здійснення впливу на електорат
задля отримання / утримання влади шляхом руйнації іміджу політичного
опонента й конструювання власного позитивного іміджу на підставі тактик
дискваліфікації, дискредитації й дискримінації опонента.
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2. Комунікативна успішність англомовної політичної образи досягається
в разі виникнення комічного ефекту, який послаблює соціальні норми,
переводячи комунікацію в несерйозну (карнавальну) тональність. Комічний
ефект є реакцією інтерпретатора на невідповідність:
а) референтної ситуації, відображеної висловленням-політичною образою,

онтологічним / етологічним / логічним нормам (метафора, метафоричне
порівняння, метонімія, оксиморон (парадокс, антитеза), гіпербола / мейозис
та / або взаємодія цих тропів у контексті висловлень);
б) висловлення-політичної образи: лінгвоетологічним нормам, а саме, –

загальним принципам здійснення комунікативної взаємодії, що вимагають
уникати неоднозначності мовлення (іронія / сарказм), або прототиповим
структурно-семантичним характеристикам певної комунікативної події
(псевдоепітафія / псевдокомплімент); лінгвальним нормам – лексико-
фразеологічним (каламбур) і синтаксичним (використання синтаксичних
конструкцій, що ускладнюють структуру типового речення (звертання /
заперечення / риторичне запитання) або прийомів синтаксичного аранжування,
закорінених на плеонастичності мовлення (ампліфікація / асиндетон / повтор /
паралелізм конструкцій / клаймакс)).

3. Когнітивним підґрунтям актуалізації висловлення-політичної образи
є операція мапування (проективного / субститутивного / контрастивного /
схемного), тобто проекція схемних структур організації енциклопедичного
знання (доменів / фреймів) на висловлення й профілювання (інференційне
виведення) змісту висловлення на базі цих структур.

4. Комічний ефект висловлення-політичної образи виникає через
інконгруентність схемних структур організації енциклопедичного знання,
що слугують когнітивною базою для профілювання змісту висловлення-
політичної образи у ситуації комунікації.

5. Інтерпретатор висловлення-політичної образи здійснює інференції
щодо мовця як учасника комунікативної ситуації й референта як учасника
референтної ситуації: класифікаційно-кваліфікативні (категоризація
й оцінювання) й поведінкові (прийняття рішень щодо сценаріїв соціальної
поведінки). У випадку комунікативно успішної політичної образи поведінкові
інференції мають вигляд [ВАРТО ВЗЯТИ НЕГАТИВНУ ОЦІНКУ РЕФЕРЕНТА
ДО УВАГИ → НЕ ВАРТО ЗА НЬОГО / НЕЇ ГОЛОСУВАТИ] / [ВАРТО
СХВАЛИТИ МОВЦЯ ЗА ПОЧУТТЯ ГУМОРУ], а у випадку комунікативної
невдачі – [НЕ ВАРТО БРАТИ ОЦІНКУ РЕФЕРЕНТА ДО УВАГИ] / [ВАРТО
ЗАСУДИТИ МОВЦЯ ЗА ПОРУШЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ].
Теоретична значущість дисертації полягає в тому, що її результати

і висновки є внеском у когнітивну семантику та когнітивну теорію гумору
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(опис когнітивних операцій мапування, що лежать в основі актуалізації
комічного ефекту англомовної політичної образи), аналіз дискурсу
(обґрунтування конститутивних ознак англомовної політичної образи
як конфронтаційної дискурсивної стратегії, встановлення тактик руйнації
іміджу політичного опонента, реалізованих висловленнями політичної образи),
теорію мовної регулятивності (з’ясування класифікаційно-кваліфікативних
й поведінкових інференцій інтерпретатора, що реалізують регулятивний
потенціал англомовної політичної образи).
Практична значущість роботи визначається тим, що її результати можуть

бути використані при викладанні курсів стилістики (розділи “Стилістична
семасіологія”, “Стилістичний синтаксис”), лексикології (“Значення слова”,
“Фразеологія”) і граматики сучасної англійської мови (“Cловосполучення”,
“Речення”), загального мовознавства (“Мова і мислення”, “Семантика”),
а також спецкурсів з когнітивної семантики, дискурсології. З урахуванням
зміцнення міжпредметних зв’язків у гуманітарних науках результати
дослідження також можуть бути корисними політичним діячам,
PR-менеджерам, журналістам.
Апробація отриманих результатів. Основні теоретичні положення

й висновки дисертаційного дослідження обговорювалися на розширених
засіданнях кафедри теорії та практики перекладу англійської мови факультету
іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
(2009-2012), а також на п’яти конференціях: Всеукраїнській науковій
конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича
(1935-2003) (Житомир, 2009), ХI Міжнародній науковій конференції
“Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація” у Харківському
національному університеті імені В. Н. Каразіна (Харків, 2010), науковій
конференції германістів “Германістика у ХХI столітті: когнітивна, соціо-
і прагмалінгвістика” у Харківському національному університеті
імені В. Н. Каразіна (Харків, 2010), ІІІ Міжнародній науковій конференції
“Іноземна філологія у ХХІ столітті” (Запоріжжя, 2010), ІІ Міжнародній
науково-методичній конференції “Навчання англомовної академічної
комунікації в Україні та у світі: проблеми і перспективи” (Львів, 2011).
Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладено

в 10 одноосібних публікаціях, у тому числі 6 статтях, опублікованих у фахових
виданнях України, та 1 у зарубіжному виданні (загальним обсягом
3,5 друкованих аркуша).
Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох

розділів з висновками до кожного, загальних висновків, списків використаної
літератури (258 позицій, з яких 14 – лексикографічні джерела; джерел
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ілюстративного матеріалу 20 позицій) та додатків. Загальний обсяг роботи –
204 сторінки. Обсяг основного тексту – 172 сторінки.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Розділ 1. Теоретико-методологічні підвалини дослідження
англомовної політичної образи як втілення конфронтаційної стратегії
руйнації / конструювання іміджу політика. Англомовна політична образа
є конфронтаційною дискурсивною стратегією англомовного політичного
дискурсу. Дискурсивну стратегію тлумачимо за І.Є. Фроловою
як комунікативний намір мовця, сформований на підставі використання
суспільного досвіду для власних індивідуальних потреб і бажань; оцінювання
наміру як адекватного досягненню бажаних соціально значущих цілей
спілкування в його конкретний момент; реалізацію наміру вербальними
засобами і осмислення цієї реалізації усіма суб’єктами дискурсу.
У випадку англомовної політичної образи глибинний стратегічний

комунікативний намір мовця-політика полягає в здійсненні впливу на електорат
задля отримання / утримання влади шляхом руйнації іміджу політичного
опонента й конструювання власного позитивного іміджу. Нанесення образи
політичному опоненту є поверхневим комунікативним наміром, реалізація
якого є інструментом втілення глибинного стратегічного наміру.
Комунікативний намір руйнації іміджу політичного опонента реалізується

конфронтаційними тактиками дискваліфікації, дискредитації
й дискримінації.
У плані мовної реалізації англомовна політична образа становить собою

висловлення або фрагмент висловлення, формально рівний словосполученню
(еліптичному реченню), реченню різної структури або більшому фрагменту
дискурсу, що переважно реалізується в усній формі. Змістом висловлення-
політичної образи є негативна оцінка референта.
Комунікативна ситуація реалізації політичної образи включає

як інституціональні (публічна промова), так і неінституціональні
комунікативні події (приватна бесіда).
Конфронтаційний характер стратегії англомовної політичної образи

суперечить  нормам соціальної поведінки (як етологічним, так
і лінгвоетологічним). Відтак, комунікативна успішність англомовної політичної
образи досягається лише в разі виникнення комічного ефекту в момент
актуалізації висловлення-політичної образи в комунікативній взаємодії.
Комічний ефект вирішує комунікативний конфлікт шляхом “перемикання”
комунікативної взаємодії із серйозної на несерйозну (карнавальну) тональність
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(М. М. Бахтін, А. Бергсон), що приводить до усвідомлення інтерпретатором
ірреальності референтної ситуації, відображуваної висловленням, і послаблює
прийняті мовленнєві та соціальні норми.
У більшості філософських (Аристотель, Е. Кант, А. Шопенгауер, Г. Гегель)

і лінгвістичних теорій гумору (А. Кестлер, М. Мінський, В. Раскін, С. Аттардо,
П. МакГі, В. О. Самохіна) комічний ефект пов’язують з інконгруентністю
(тобто невідповідності нормі).
Комічний ефект англомовної політичної образи є результатом реакції

інтерпретатора на неочікувану невідповідність комунікативної ситуації,
включно з референтною ситуацією, відображеною висловленням-політичною
образою, усталеним нормам (позалінгвальним: онтологічним / етологічним)
та /  або лінгвальним: лексико-фразеологічним /  синтаксичним /
лінгвоетологічним).
Когнітивним підґрунтям актуалізації висловлення-політичної образи

є операція мапування. Поняття мапування є центральним у поясненні
формування структур знань й визначає загальний процес осмислення
суб’єктом одних об’єктів крізь призму інших шляхом проектування
складників одних концептуальних структур на інші концептуальні структури
(Ж. Фоконьє, Дж. Лакофф, М. Джонсон).
Універсальними схемами організації концептуальних структур є домен

як контекст (фон) для виділення (профілювання) концептів (Р. Ленекер),
і фрейм як схема, що становить собою набір концептів, пов’язаних таким
чином, що для розуміння одного з них потрібно зрозуміти цілісну структуру,
до складу якої вони залучені (Ч. Філлмор).
І домен, і фрейм є схемними структурами, що організують фонову

інформацію, на основі якої можна зрозуміти значення мовного виразу,
актуалізоване у ситуації комунікації. Проте якщо домен задає царину досвіду,
в рамках якої інтерпретується зміст мовного виразу й прогнозує складники
цієї царини, то фрейм встановлює відношення між цими складниками
на основі прогнозування лінгвальної “поведінки” відповідних мовних виразів,
як наприклад кількість і характер аргументів при одномісних, двомісних
тощо предикатах.
У цьому дослідженні мапування розуміємо як проекцію схемних структур

організації енциклопедичного знання (доменів / фреймів) на висловлення
й профілювання (інференційне виведення) змісту висловлення стосовно
цих структур.
Когнітивним підґрунтям комічного ефекту висловлення-політичної образи

є інконгруентність фреймів, що активуються у процесі інтерпретації
змісту висловлення.
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Інтерпретатор висловлення-політичної образи здійснює інференції
двох типів щодо учасників комунікативної ситуації: класифікаційно-
кваліфікативні (стосовно властивостей референта / й їх негативної оцінки
мовцем – категоризація й оцінювання) та поведінкові (стосовно прийнятних /
неприйнятних моделей поведінки щодо референта, до якого відсилає
висловлення мовця, і власне мовця, що продукує висловлення – сценарії
соціальної поведінки) (А. П. Мартинюк).
У випадку комунікативної успішності політичної образи як наслідку

комічного ефекту інтерпретатор бере до уваги негативну оцінку референта
мовцем. Ця оцінка формує негативне ставлення до референта, й визначає
його/її поведінкові інференції, які можуть реалізуватися у певних соціальних
діях (відмові підтримати референта-політика на виборах). З огляду на те,
що в англомовній культурі почуття гумору уважається еталонною рисою
політика, вдала політична образа формує позитивне ставлення до мовця.
У випадку комунікативно невдалої політичної образи інтерпретатор не бере
до уваги негативну оцінку референта-політика й формує негативне ставлення
до мовця як такого, що порушує етологічні й лінгвоетологічні норми.
Розділ 2. Англомовні політичні образи, комічний ефект яких

є наслідком невідповідності позалінгвальним нормам. Комунікативно
успішні англомовні політичні образи, комічний ефект яких є наслідком
інконгруентності фреймів, що беруть участь у мапуванні, в результаті
онтологічної / етологічної / логічної інконгруентності прототипових ознак
референта-політика й ознак, що приписуються референту в контексті
висловлень політичної образи, ґрунтуються на метафорі, метафоричному
порівнянні, метонімії, оксимороні (парадоксі / антитезі), гіперболі / мейозисі
та / або на взаємодії цих тропів у контексті висловлень.
Метафори, втілені вільними словосполученнями, сформованими на

базі образних слів, актуалізуються на підґрунті проективного мапування,
що являє собою накладання “висвітлених” ознак концептуального корелята
на концептуальний референт на фоні “редукції” інших ознак, несуттєвих
з точки зору мовця (за Ж. Фоконьє). Наприклад: [The Times, a British
newspaper, on Anthony Charles Lynton Blair, Prime Minister of the United Kingdom
(1997-2007)] …a US poodle.
Актуалізоване значення образного слова poodle структурується

за взаємодії ознак типового уявлення про референта ТОНІ БЛЕРА (воно
різне у різних суб’єктів дискурсу) і ознак гештальта ПУДЕЛЯ, що складають
основу для уподібнення [ЩОСЬ-ПУДЕЛЬ є ТАКИЙ: МАЛЕНЬКИЙ /
ПОТІШНИЙ / ДОМАШНІЙ / УТРИМУВАНИЙ ХАЗЯЇНОМ → ЗАЛЕЖНИЙ
ВІД ХАЗЯЇНА тощо].
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Дуга подібності створюється на основі “висвітлення” такої ознаки корелята,
як “залежність від хазяїна” й, відповідно, редукування або “затемнення”
всіх інших характеристик корелята при проектуванні на референтний домен
[ХТОСЬ-референт ПРЕМ’ЄР МІНІСТР ТОНІ БЛЕР є ТАКИЙ: ЗАЛЕЖНИЙ
ВІД ХАЗЯЇНА]. Звідси інференція [ХТОСЬ-референт ПРЕМ’ЄР МІНІСТР ТОНІ
БЛЕР є начебто ХТОСЬ-корелят ПУДЕЛЬ]. Атрибут US вводить новий елемент,
що специфікує ознаку “залежність від хазяїна” як “залежність від США”.
Комічний ефект є наслідком як онтологічної, так і морально-етичної

інконгруентності прототипових ознак успішного прем’єр міністра й ознак,
що “висвітлюються” корелятом й відповідно, несумісності фреймів,
які активуються при інтерпретації цієї метафори суб’єктами англомовного
політичного дискурсу. Ця інконгруентність задає несерйозну тональність
дискурсивної взаємодії і “карнавалізує” норми, що дозволяє втілити
стратегію руйнації іміджу політика без порушення морально-етичних
і лінгвоетологічних норм.

“Висвітлюючи” такі характеристики референта, як “несамостійність”
і “залежність від політики США”, метафора реалізує тактику дискваліфікації
референта, оскільки імплікує відсутність якостей, очікуваних від політичного
лідера, а також тактику дискредитації, оскільки натякає на дії, неприпустимі
для глави уряду самостійної держави.
Проективне мапування лежить у підґрунті не лише метафори-

словосполучення, а й метафоричного порівняння. Різниця між ними
полягає в тому, що в разі метафори концептуальний референт і корелят
співіснують як складники когнітивної структури значення образного слова,
тоді як у метафоричному порівнянні вони репрезентовані різними мовними
виразами. Наприклад: [E. L. Godkin (1831-1902), American journalist,
on James G. Elaine, American politician] Не’s wallowing in corruption like
a rhinoceros in an African pool.
Когнітивним підґрунтям метафор-речень є схемне мапування,

що становить собою проектування на висловлення схеми – фрейму,
що задається предикатом, який встановлює кількість і характер аргументних
ролей сутностей, що взаємодіють у референтній ситуації, й співвідносить
ситуацію з пропозицією в рамках певного домену досвіду (за Ж. Фоконьє).
Концептуальні кореляти й ознаки концептуальних корелятів виводяться
інтерпретатором із пропозиційного змісту речень шляхом інференції.
Наприклад: [Stanley Baldwin, Prime Minister of the United Kingdom (1935-37)
on David Lloyd George, Prime Minister of the United Kingdom] He spent
his whole life in plastering together the true and the false and there from
manufacturing the plausible.
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Предикати to plaster together (склеювати) й to manufacture (виробляти)
задають фрейм РЕМІСНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ДІЇ РЕФЕРЕНТА
уподібнюється ДІЯМ РЕМІСНИКА, ЩО СТВОРЮЄ ВИРОБИ, СКЛЕЮЮЧИ
ДОКУПИ ОКРЕМІ КОМПОНЕНТИ. Власне КОМПОНЕНТИ уподібнені,
відповідно, ПРАВДІ і БРЕХНІ, а ВИРІБ – СУТНОСТІ, що ЗДАЄТЬСЯ
ПРАВДОПОДІБНОЮ.
Інконгруентність тут полягає у повній несумісності еталонних якостей

ПОЛІТИКА як БОРЦЯ за ПРАВДУ й РЕМІСНИКА, що ФАБРИКУЄ ПРАВДУ
із БРЕХНІ. Усвідомлення цієї невідповідності створює комічний ефект.
Метафора реалізує тактику дискредитації опонента, оскільки імплікує його
нечесність й створює йому погану репутацію.
Схемне мапування є когнітивною основою і гіперболи / мейозису. Різниця

полягає в тому, що у випадку гіперболи / мейозису ознаки концептуального
корелята, що “висвітлюються” у зоні мапування й проектуються на референта,
інтенціонально перебільшуються / применшуються, доводяться до абсурду.
Наприклад: [Abraham Lincoln, President of the United States (1861-65),
on an opponent] He can compress the most words into the smallest idea of any
man I know.
Ця образа заснована на приписуванні референту властивості виражати

найнікчемнішу ідею найбільшою кількістю слів. Гіпербола і мейозиc,
відповідно, виражаються формами найвищого ступеня порівняння the most
(НАЙБІЛЬШИЙ ІЗ МОЖЛИВИХ) і the smallest (НАЙМЕНШИЙ
ІЗ МОЖЛИВИХ). Відтак, референту водночас приписується відсутність ідей
і марнослів’я. Відповідно, образа втілює тактику дискваліфікації референта.
У когнітивному підґрунті метонімічних політичних образ, виражених

вільними словосполученнями та реченнями, які містять номінацію метонімічного
заміщення, лежить субститутивне мапування (термін Л. І. Бєлєхової),
де номінація метонімічного заміщення функціонує як “провідник”,
що забезпечує суб’єкту ментальний доступ до концептуального референта
в рамках одного і того самого домену (за Ж. Фоконьє). Наприклад:
[T. E. Lawrence (1888-1935), British Army officer, on Ferdinand Foch, French
marshal] ... only a frantic pair of moustaches.
Ця метонімія закорінена на відношенні [ЧАСТИНА ТІЛА РЕФЕРЕНТА

замість РЕФЕРЕНТА]. Власне метонімічне заміщення вербалізується
словосполученням pair of moustaches. Препозитивний атрибут frantic
(божевільний), означений часткою only (лише), кваліфікує референта
як ВСЬОГО НА ВСЬОГО БОЖЕВІЛЬНУ ПАРУ ВУСІВ.
Референтний (або цільовий) концепт і концепт-провідник є складниками

одного домену ЛЮДИНА. Якісна характеристика, відображена
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прикметником frantic, кваліфікує референта в рамках  субдомену
ПСИХІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, який також входить до домену ЛЮДИНА. Вибір
номінації метонімічного заміщення прогнозує негативну оцінку цієї сутності
суб’єктом мовлення. Означення конкретизує цю оцінку (frantic →
невідповідність нормі → негативна нормативна оцінка “ненормально”;
невідповідність еталону ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА → телеологічна оцінка
“неефективно”); означення інтенсифікує цю оцінку (only → (лише) → вищий
ступінь неефективності).
Комічний ефект створюється через онтологічну інконгруентність

приписування частині тіла людини (в даному випадку – вусам) властивостей
людини. Це метонімічне заміщення імплікує незначущість референта. Відтак
аналізована образа реалізує тактику дискримінації, оскільки передає
зневажливе ставлення суб’єкта мовлення до референта, не специфікуючи,
які саме його властивості не відповідають еталону політика.
Актуалізація контрастних політичних образ (оксиморона / парадокса /

антитези), що спираються на когнітивну модель концептуального оксиморона,
відбувається на основі контрастивного мапування: концептуальний
референт кваліфікується на підставі встановлення суб’єктом асоціативного
зв’язку між контрастно протиставленими складниками одного і того самого
домену в результаті проектування онтологічних властивостей однієї сутності
на протилежні онтологічні властивості іншої сутності (за Л. І. Бєлєховою).
Наприклад: [F. E. Smith (1872–1930), British politician on Winston Leonard
Spencer-Churchill, Prime Minister of the United Kingdom] Winston had devoted
the best years of his life to preparing his impromptu speeches).
У цій політичній образі оксиморон виражений дієслівним сполученням

to prepare impromptu speeches (букв. готувати експромтні промови).
Цей оксиморон поєднує концепти ЕКСПРОМТНА ПОЛІТИЧНА ПРОМОВА
і ПІДГОТОВЛЕНА ПОЛІТИЧНА ПРОМОВА, які належать до одного домену
ПОЛІТИЧНІ ПРОМОВИ, але знаходяться на різних семантичних полюсах
шкали СТУПІНЬ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ МОВЛЕННЯ. Образа втілює тактику
дискредитації референта, оскільки “розкриває секрети” його блискучого
“експромтного” гумору.
Розділ 3. Англомовні політичні образи, комічний ефект яких

є наслідком невідповідності лінгвальним нормам. Комічний ефект
політичної образи може бути наслідком порушення мовцем як власне
лінгвальних норм (лексико-фразеологічних або синтаксичних),
так і лінгвоетологічних норм.
Комунікативно успішні англомовні політичні образи, комічний ефект яких

є результатом порушення лексико-фразеологічних норм, ґрунтуються
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на каламбурі. Каламбур виникає при одночасній актуалізації в акті
комунікації значень лексичних одиниць, що в системі мови пов’язані
парадигматичними відношеннями омонімії ([Winston Leonard Spencer-
Churchill, Prime Minister of the United Kingdom (1951-55) on Lord Privy
Seal] Tell the Lord Privy Seal I am sealed in my privy, and can only deal
with one shit at a time ) / полісемії ([Romano Prodi, Prime Minister
of Italy (2006-08), on Silvio Berlusconi, Prime Minister of Italy] The Prime
Minister clings to data the way a drunkard clings to lampposts, not for
illumination but to keep him standing up) / паронімії ([Jonathan Aitken
(born in 1942), British politician, on Margaret Thatcher, Prime Minister
of the United Kingdom] She probably thinks Sinai is the plural of sinus) /
синонімії ([H. L. Mencken (1880-1956), American journalist and critic
on Calvin Coolidge, President of the United States] He slept more than
any other president, whether by day or night. Nero fiddled, but Coolidge
only snored.
Якщо лексичні одиниці, що беруть участь у створенні каламбуру,

є компонентами фразеологізованих мовних виразів, каламбур стає
наслідком: 1) довільної заміни компонента фразеологізованого мовного
виразу ([Winston Leonard Spencer-Churchill, Prime Minister of the United
Kingdom (1951-55), on Clement Attlee, Prime Minister of the United Kingdom]
…«a sheep in sheep’s clothing»); 2) поєднання двох фразеологізованих
мовних виразів в одному шляхом заміни компонента: [Ann Richards
(1933-2006), American politician, on George H.W. Bush, President of the United
States] Poor George, he was born with a silver foot in his mouth; 3) поєднання
буквального і фразеологізованого мовних виразів на базі спільного
компонента: [Lady Violet Bonham-Carter (1887-1969) on Sir Stafford Cripps,
British politician] Sir Stafford has a brilliant mind until it is made up; 4) зміни
граматичної форми компонента фразеологізованого мовного виразу:
[Arthur James Balfour, Prime Minister of the United Kingdom (1902-05),
on Winston Leonard Spencer-Churchill, Prime Minister of the United Kingdom]
I thought he was a young man of promise; but it appears he was a young man
of promises; 5) буквальної інтерпретації компонента фразеологізованого
мовного виразу: [Jay Leno (born in 1950), American TV journalist,
on George W. Bush, President of the United States] He says he works out
because it clears his mind. Sometimes just a little too much; 6) метафоричної
інтерпретації буквального  мовного виразу: [John Diefenbaker,
Prime Minister of Canada (1957-1963), on fellow Conservative Flora
MacDonald after having a falling out with her] The finest woman ever to walk
the streets of Kingston.
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Комунікативно успішні англомовні політичні образи, комічний ефект яких
є результатом порушення синтаксичних норм, пов’язані, з одного боку,
з використанням синтаксичних конструкцій, схемне значення (значення
мовного виразу, що задається концептуальною системою структурної
(але не змістової) організації інформації (conceptual structuring system)
за Л. Талмі) яких обумовлює їх експресивний потенціал (звертання /
заперечення / риторичне запитання), а з іншого боку – з інтенсифікацією
експресивності мовлення шляхом застосування прийомів синтаксичного
аранжування, закорінених на плеонастичності (ампліфікація, асиндетон,
повтор, паралелізм конструкцій і клаймакс). Наприклад: [H. L. Mencken
(1880-1956), American journalist and critic, on Warren G. Harding, President
of the United States] He writes the worst English that I have ever encountered.
It reminds me of a string of wet sponges; it reminds me of tattered washing
on the line; it reminds me of stale bean soup, of college yells, of dogs barking
idiotically through endless nights. It is so bad that a sort of grandeur creeps
into it. It drags itself out of the dark abysm of pish and crawls insanely
up the topmost pinnacle of posh. It is rumble and bumble. It is flap and doodle.
It is balder and dash.
Комунікативно успішні англомовні політичні образи, комічний ефект яких

є результатом порушення лінгвоетологічних норм, закорінені на відхиленні
від загальних принципів здійснення комунікативної взаємодії, що вимагають
уникати неоднозначності мовлення (іронія / сарказм: [Lyndon Johnson,
President of the United States (1963-69), on Gerald Ford, President of the United
States] He’s a nice guy, but he played too much football with his helmet off), або
на відхиленні від типових структурно-семантичних характеристик певної
комунікативної події (псевдоепітафія: [Lord Byron (1788-1824)
on William Pitt, Prime Minister of Great Britain] With death doomed to grapple
Beneath this cold slab, he Who lied in the Chapel Now lies in the Abbey /
псевдокомплімент: [William Safire (1929-2009), American columnist,
on Jimmy Carter President of the United States] Jimmy Carter is the best U.S.
president the Soviet Union ever had.
У першому випадку комунікативна успішність політичних образ

забезпечується іронією або сарказмом, а у другому – переключенням
інтерпретатора на ігровий модус комунікації в результаті ефекту обманутого
очікування, створюваного конфліктом жанрових характеристик реальної
комунікативної події (зокрема, епітафії / компліменту) та їх пародійних
реалізацій.
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ВИСНОВКИ

Англомовна політична образа є конфронтаційною стратегією англомовного
політичного дискурсу, що втілюється (переважно в усній формі)
висловленням або фрагментом висловлення, формально рівним
словосполученню (еліптичному реченню), реченню різної структури
або більшому фрагменту дискурсу. Змістом висловлення-політичної образи
є негативна оцінка політиком-мовцем свого політичного опонента.
Поверхневий комунікативний намір мовця – нанесення образи політичному

опоненту – є інструментом втілення глибинного комунікативного наміру –
здійснення впливу на електорат задля отримання / утримання влади шляхом
конструювання власного позитивного іміджу й руйнації іміджу політичного
опонента за допомогою тактик дискваліфікації, дискредитації й дискримінації.
Відповідно, цільовим адресатом висловлення-політичної образи є широкий
загал (електорат). Усі інші адресати є проміжними, “технічними” учасниками
комунікативної ситуації.
З огляду на конфронтаційний характер стратегії політичної образи,

що суперечить нормам соціальної поведінки (як етологічним, так
і лінгвоетологічним), висловлення-політична образа стає комунікативно
успішним лише у випадку досягнення мовцем комічного ефекту,
який карнавалізує норми.
Комічний ефект виникає як реакція інтерпретатора на неочікувану

невідповідність комунікативної ситуації актуалізації висловлення-політичної
образи (включно з референтною ситуацією, відображуваною цим
висловленням) усталеним нормам –  позалінгвальним: онтологічним,
етологічним, логічним та/або лінгвальним: лексико-фразеологічним,
синтаксичним, лінгвоетологічним.
Когнітивним підґрунтям комічного ефекту політичних образ, закорінених

на невідповідності референтної ситуації, відображуваної висловленням,
онтологічним / етологічним / логічним нормам, є інконгруентність схемних
структур організації енциклопедичного знання, що слугують когнітивною
базою для інтерпретації змісту висловлення-політичної образи у ситуації
комунікації у ході когнітивної операції мапування – проективного (метафори-
словосполучення, метафоричні порівняння), схемного (метафори-речення,
гіпербола / мейозис), субститутивного (метонімія) або контрастивного
(оксиморон / парадокс / антитеза).
Комунікативно успішні англомовні політичні образи, комічний ефект

яких є результатом лінгвальної інконгруентності, ґрунтуються на каламбурі,
тобто одночасній актуалізації значень мовних виразів, що пов’язані
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парадигматичними відношеннями омонімії / полісемії / паронімії /
антонімії / синонімії в системі мови і можуть функціонувати як компоненти
фразеологізмів (лексико-фразеологічна інконгруентність); та/або
на використанні синтаксичних конструкцій (звертання / заперечення /
риторичного запитання) і прийомів синтаксичного аранжування мовлення
(ампліфікації / асиндетону / повтору / паралелізму конструкцій / клаймаксу),
що не узгоджуються з уявленнями комунікантів про структуру типового
“середньостатистичного” речення (синтаксична інконгруентність).
Когнітивним підґрунтям комічного ефекту каламбуру є одночасна

активація інконгруентних доменів людського досвіду, стосовно яких
профілюються несумісні значення мовних виразів, що віддзеркалює
онтологічну / етологічну / логічну інконгруентність сутностей / ситуацій,
до яких вони відсилають. Когнітивним підґрунтям комічного ефекту
англомовних політичних образ, що спираються на порушення синтаксичних
норм, є несумісність фреймів, що структурують досвід синтаксичного
аранжування мовлення, набутий комунікантами у ситуації комунікації,
і фреймів, що організують уявлення комунікантів про структуру типового
“середньостатистичного” речення.
Комунікативно успішні англомовні політичні образи, комічний ефект

яких результатом лінгвоетологічної інконгруентності, включають
висловлення, що порушують принцип уникання неоднозначності мовлення
(іронія / сарказм), або відхиляються від типових структурно-семантичних
характеристик  певної комунікативної події (псевдоепітафія /
псевдокомплімент).
Когнітивним підґрунтям комічного ефекту політичних образ,

закорінених на іронії / сарказмі, є несумісність фреймів, що структурують
поверхневі і глибинні смислові площини висловлень, а псевдоепітафій /
псевдокомпліментів – інконгруентність фреймів, що структурують уявлення
комунікантів про жанрові характеристики епітафії / компліменту й досвід
пародіювання цих характеристик, набутий у ситуації комунікації.
Перспективи дослідження пов’язуємо із застосуванням розробленої

когнітивно-дискурсивної методики аналізу для виявлення механізмів
комічного в різних жанрах англомовного гумористичного дискурсу,
встановлення ролі комічного ефекту у знятті конфліктності комунікативної
взаємодії в різних типах англомовного дискурсу, вивчення потенціалу
комічного ефекту як засобу регуляції соціальної поведінки.
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Основні положення роботи викладено в таких одноосібних
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АНОТАЦІЯ

Сідак О. О. Роль комічного ефекту в реалізації конфронтаційної
стратегії англомовної політичної образи. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук

зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України. – Харків, 2013.
У дисертації на основі когнітивно-дискурсивного підходу встановлені

й описані когнітивні операції, що складають підґрунтя комічного ефекту
комунікативно успішних англомовних висловлень-політичних образ
й обумовлюють їх регулятивний потенціал.
Англомовна політична образа тлумачиться як конфронтаційна стратегія

англомовного політичного дискурсу, реалізована політиком, комунікативним
наміром якого є здійснення впливу на електорат задля отримання / утримання
влади шляхом руйнації іміджу політичного опонента й конструювання
власного позитивного іміджу на підставі тактик дискваліфікації, дискредитації
й дискримінації опонента.
Когнітивним підґрунтям актуалізації висловлення-політичної образи

є операція мапування (проективного / субститутивного / контрастивного /
схемного), тобто проекція схемних структур організації енциклопедичного
знання (доменів / фреймів) на висловлення й профілювання (інференційне
виведення) змісту висловлення на базі цих структур.
Комічний ефект висловлення-політичної образи виникає через

інконгруентність схемних структур організації енциклопедичного знання,
що слугують когнітивною базою для профілювання змісту висловлення-
політичної образи у ситуації комунікації.
Ключові слова: англомовне висловлення-політична образа,

конфронтаційна стратегія, мапування, домен, фрейм, інконгруентність,
комічний ефект, регулятивний потенціал.
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АННОТАЦИЯ

Сидак О. А. Роль комического  эффекта  в реализации
конфронтационной стратегии англоязычного  политического
оскорбления. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических

наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Харьковский
национальный университет имени В. Н. Каразина Министерства образования
и науки, молодежи и спорта Украины. – Харьков, 2013.
В диссертации на основе когнитивно-дискурсивного подхода установлены

и описаны когнитивные операции, обеспечивающие комический эффект
коммуникативно успешных высказываний политических оскорблений
и обусловливающие их регулятивный потенциал.
Англоязычное политическое оскорбление является конфронтационной

стратегией англоязычного политического дискурса, воплощающейся
высказыванием или фрагментом высказывания, равным словосочетанию
(эллиптическому предложению), предложению разной структуры
или большему фрагменту дискурса. Содержание высказывания-
политического оскорбления заключается в негативной оценке политиком
своего политического оппонента.
Поверхностное коммуникативное намерение говорящего – нанесение

оскорбления политическому оппоненту – служит инструментом воплощения
глубинного намерения – влияния на электорат с целью получения / удержания
власти путем конструирования собственного позитивного имиджа и разрушения
имиджа политического оппонента с помощью тактик дисквалификации,
дискредитации, дискриминации. Соответственно, целевым адресатом
высказывания-политического оскорбления является электорат. Все другие
адресаты есть “техническими” участниками коммуникативной ситуации.
Исходя из конфронтационного характера стратегии политического

оскорбления, несовместимой с нормами социального поведения (как
этологическими, так и лингвоэтологическими), высказывание-политическое
оскорбление становится коммуникативно успешным только в случае
достижения говорящим комического эффекта, карнавализирующего нормы.
Комический эффект возникает как реакция интерпретатора на неожиданное

несоответствие ситуации актуализации высказывания-политического
оскорбления, включая референтную ситуацию, отображаемую этим
высказыванием, нормам –  нелингвальным (онтологическим /
этологическим / логическим) или/и лингвальным (лексико-
фразеологическим / синтаксическим / лингвоэтологическим).
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Когнитивной основой комического эффекта политических оскорблений,
основывающихся на несоответствии референтной ситуации, отображаемой
высказыванием, онтологическим / этологическим / логическим нормам,
является инконгруэнтность  схемных  структур  организации
энциклопедического знания, служащих когнитивной базой для интерпретации
содержания высказывания-политического оскорбления в ситуации
коммуникации в ходе когнитивной операции картирования – проективного
(метафоры-словосочетания, метафорические сравнения), схемного
(метафоры-предложения, гипербола /мейозис), субститутивного (метонимия)
или контрастивного (оксиморон, парадокс, антитеза).
Коммуникативно успешные англоязычные политические оскорбления,

комический эффект которых возникает вследствие лингвальной
инконгруэнтности, основываются на каламбуре, т.е. одновременной
актуализации значений языковых выражений, связанных в системе языка
парадигматическими отношениями омонимии / полисемии / паронимии /
антонимии / синонимии, а также функционирующих в составе фразеологизмов
(лексико-фразеологическая инконгруэнтность) и/или использовании
синтаксических конструкций (обращения / отрицания / риторического вопроса)
и приемов синтаксической аранжировки речи (амплификации / асиндетона /
повтора / параллелизма конструкций / клаймакса), не соответствующих
представлениям коммуникантов о структуре типового среднестатистического
предложения (синтаксическая инконгруэнтность).
Когнитивной основой комического эффекта каламбура является

одновременная активация инконгруэнтных доменов опыта, относительно
которых профилируются несовместимые смыслы языковых выражений, что
отражает онтологическую / этологическую / логическую инконгруэнтность
сущностей и ситуаций, к которым они отсылают.
Когнитивной базой комического эффекта политических оскорблений,

основывающихся на нарушении синтаксических норм, есть несовместимость
фреймов, структурирующих опыт синтаксической аранжировки речи,
приобретенный коммуникантами в ситуации коммуникации, и фреймов,
организующих представления коммуникантом о структуре типового
“среднестатистического” предложения.
Коммуникативно успешные англоязычные политические оскорбления,

комический эффект которых возникает вследствие лингвоэтологической
инконгруэнтности, включают высказывания, нарушающие принцип избегания
неоднозначности речи (ирония / сарказм) или отклоняющиеся от типовых
структурно-семантических характеристик определенного коммуникативного
события (псевдоэпитафия / псевдокомплимент).
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Когнитивной основой комического эффекта политических оскорблений,
построенных на иронии / сарказме, является несовместимость фреймов,
структурирующих поверхностные и глубинные смысловые пласты
высказываний, а псевдоэпитафий / псевдокомплиментов – инконгруэнтность
фреймов, структурирующих представления коммуникантов о структурно-
семантических характеристиках эпитафии / комплимента и опыт
пародирования этих характеристик, приобретенный в ситуации коммуникации.
Ключевые слова: англоязычное высказывание-политическое

оскорбление, конфронтационная стратегия, картирование, домен, фрейм,
инконгруэнтность, комический эффект, регулятивный потенциал.

ABSTRACT

Sidak O. O. The role of comic effect in the realisation of the
confrontational strategy of the English political insult. – Manuscript.

Thesis for a Candidate Degree in Philology. Speciality 10.02.04 – Germanic
Languages. – V.N. Karazin Kharkiv National University of the Ministry
of Education and Science, Youth and Sport of Ukraine. – Kharkiv, 2013.

The thesis presents the results of a cognitive-discursive research introducing
and describing the cognitive operations which produce the comic effect
of communicatively efficient English political insult utterances and stipulate their
regulative potential.

English political insult is viewed as a confrontational strategy of the English
political discourse which is realised by a politician to fulfil the communicative
intention of influencing the electorate in order to gain / hold the power by ruining
the image of a political opponent and building a positive self-image employing the
tactics of disqualification, discrediting, discrimination.

The cognitive basis of the actualisation of the English political insult utterance
is the operation of mapping (projective, schema, substitutive, contrastive), that
is the projection of the schematic structures organising encyclopaedic knowledge
(domains / frames) on the utterance and profiling (inferring) the meaning of the
utterance on the basis of these structures.

The comic effect of the English political insult utterance is caused by the
incongruity of the schematic structures which constitute cognitive basis for
profiling the meaning of the utterance in the situation of communication.

Key words: English political insult utterance, confrontational strategy, mapping,
domain, frame, incongruity, comic effect, regulatory potential.
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