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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Сміх народжується та існує в зоні контакту особистостей і соціальних груп,
культур та епох, центру і маргіналій (Т.М. Рюміна, А.А. Сичов). Саме тому
сучасна лінгвістика фокусує увагу дослідників на дискурсі як сукупності
процесу та продукту ситуативно зумовленої лінгвокреативної діяльності
суб’єктів (Н.Д. Арутюнова, А.Д. Бєлова, Т.А. ван Дейк, В.З. Дем’янков,
А.О. Кібрик, О.С. Кубрякова, Л.М. Макаров, А.П. Мартинюк, О.І. Морозова,
С.І. Потапенко, Л.В. Солощук, Н. Ферклоу, Л.Дж. Філліпс, І.С. Шевченко,
Д. Шиффрін). Дискурс є різновидом соціальної практики (М. Фуко), оскільки
лінгвістика орієнтована на дослідження мови в соціальному контексті
(І.А. Бехта). 

На тлі зростання інтересу до різноманітних типів інституційного дискурсу
як спілкування в межах визначеного соціального інституту (К.В. Бобирєва,
В.І. Карасик) аналіз професійного комізму все ще залишається поза увагою
лінгвістів. Одним із таких є дискурс, який становить ігрову форму комічної
комунікації – комічний інституційний дискурс. Дискурсивна реалізація гумору
вже була предметом мовознавчих розвідок. Висвітлено лінгвостилістичні
креативні засоби вираження комічного в тексті та дискурсі (А.О. Бернацька,
К.В. Вороніна, Д.  Кіаро, А.Е. Левицький,  О.В. Ребрій, В.О. Самохіна,
В.З. Санніков, І.Е. Сніховська, С.І. Сотникова). Чимало праць присвячено
комічному дискурсу як різновиду гумористичного спілкування в побутовій
сфері (С. Аттардо, А. Бергер, А. Брок, І.К. Кобякова, М.В. Мироненко,
Д. Нілсен, Н.С. Плотникова, А.О. Проскуріна), комічному в різних типах
дискурсу (Т.О.  Грідіна, М.Р.  Желтухіна,  Дж .  Морреал, Дж . Холмс,
Ю.В. Щуріна). Особливу увагу зосереджено на жанровому аспекті прояву
комічного (М.С. Петренко, Ф.М. Робінсон, В .Ф. Фрай, О.Д. Шмельов,
О.Я. Шмельова). Між тим, такий популярний у сучасному англомовному
лінгвокультурному просторі жанр стендап-комедії вперше стає об’єктом
дослідження у вітчизняній лінгвістиці. Стендап-комедія розглядалася лише
як матеріал до режисерських постановок комедійних виступів професійних
англомовних коміків (М. Бент, А. Грінбаум, О. Дабл, Г. Дін, Дж. Картер,
Дж. Лімон, Б. Ніл, Д. Розенберг, А. Росс, Дж. Сенкі, Д. Швенсен).

Комплексне дослідження комічного інституційного дискурсу, його категорій,
функцій та жанрів із позиції функціонально-комунікативного підходу до мовних
явищ, який притаманний сучасній лінгвістиці, на сьогодні ще не здійснено.
У фокусі цієї дисертаційної роботи перебуває жанр англомовної стендап-комедії
як різновид гумористичного спілкування в соціальному інституті комедії,
що зумовлює актуальність дослідження.
Об’єктом дисертаційної роботи є стендап-комедія, яка вважається

домінантним жанром сучасного англомовного комічного інституційного
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дискурсу, а предметом – специфіка реалізації категорій та функцій комічного
інституційного дискурсу на прикладах лінгвального аналізу жартів стендап-
коміків.
Зв’язок роботи з науковими темами. Проблематика дисертації відповідає

профілю наукових досліджень, що проводяться на факультеті іноземних мов
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна в рамках теми
„Когнітивно-дискурсивні дослідження мови як регулятора соціальної
поведінки” (номер державної реєстрації 0111U010009, тема затверджена
Міністерством освіти і науки України).
Мета дослідження полягає у виявленні засобів актуалізації категорій

комічного інституційного дискурсу на матеріалі жанру стендап-комедії
та встановленні його функціональних характеристик,  що передбачає
розв’язання таких завдань:

–  обґрунтувати теоретико-методологічні засади аналізу комічного
інституційного дискурсу й дати його визначення як лінгвокреативного
когнітивно-комунікативного утворення;

–  з’ясувати значущі риси стендап-комедії як одного з найпоширеніших
жанрів сучасного англомовного комічного інституційного дискурсу;

–  схарактеризувати диференційні ознаки комічного дискурсу,
які експлікують його інституційний статус;

–  розкрити особливості когнітивних та комунікативних категорій
комічного інституційного дискурсу;

–  установити критерії виділення метадискурсивної категорії театральності
в комічному інституційному дискурсі;

–  встановити та схарактеризувати функції комічного інституційного
дискурсу та особливості їх відбиття в жартах стендап-коміків;

–  виявити лінгвальні та екстралінгвальні засоби реалізації комічного
ефекту в жартах стендап-коміків.
Матеріалом послужили 4524 жарти, які було виокремлено методом

суцільної вибірки з відеозаписів та скриптів виступів професійних англомовних
стендап-коміків кінця XX – початку XXI століть.
Теоретико-методологічною базою дисертаційної роботи є функціонально-

комунікативний підхід до дослідження мовних явищ (С.Н. Денисенко,
В .А.  Кухаренко, А.Е.  Левицький, Л.Ф.  Омельченко,  М.М.  Полюжин,
В.О. Самохіна). Конкретно-науковою методологією слугують праці з теорії
дискурсу (А.Д. Бєлова, Дж. Браун, Т.А. ван Дейк, О.М. Ільченко, М.Л. Макаров,
Дж. Юль), із категорій тексту та дискурсу (С.Н. Валгіна, О.П. Воробйова,
І.Р. Гальперін, В.А. Кухаренко, М. Лоуренс, В.Я. Мізецька, Дж. Ренкема,
О.О. Селіванова, З.Я. Тураєва, Дж.Р. Хоббс, І.С. Шевченко), а також роботи,
присвячені аналізу комічного дискурсу (А.  Брок, А.Н.  Войткова,
С.Н. Плотникова, О.В. Харченко).
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Завдання дисертації передбачають використання низки взаємопов’язаних
методів: дискурс-типологічного аналізу – для виявлення та систематизації
дискурсотвірних рис комічного інституційного дискурсу; методики дискурсивної
інтерпретації – для розмежування й систематизації комічних дискурсивних
фрагментів у жанрі стендап-комедії; інтент-аналізу – з метою розкриття інтенцій
стендап-коміка при створенні гумору; інтерпретаційно-текстового аналізу –
для встановлення наявності комічного ефекту в жартах стендап-коміків; елементи
когнітивного моделювання – з метою з’ясування когнітивних механізмів
інконгруентності та смислового реверсу в комічних фрагментах; стилістичного
методу – для диференціації стилістичних засобів реалізації жартів англомовних
стендап-коміків; інтертекстуального  методу – з метою визначення
інтелектуальних форм гумору в комічному інституційному дискурсі; елементи
кількісного й статистичного аналізів використано під час установлення
частотності порушення норм, що приводить до виникнення комізму в жартах
стендап-коміків.
Наукова новизна  дисертації зумовлюється тим, що в ній уперше

визначено  інституційний статус комічного дискурсу в сучасному
англомовному лінгвокультурному просторі на основі висвітлення його
інгерентних ознак. Новим є аналіз англомовного комічного інституційного
дискурсу з позицій функціонально-комунікативного підходу, який поєднує
здобутки функціональної та комунікативної парадигм і дає змогу розглядати
мову в умовах реальної комунікації суб’єктів. Новизна полягає в обґрунтуванні
провідного сучасного жанру англомовного комічного інституційного
дискурсу – стендап-комедії, невід’ємними рисами якої є когнітивні механізми
інконгруентності та експліцитного або імпліцитного смислового реверсу.
З’ясовано  сутність  засобів  репрезентації загальних характеристик
когнітивних категорій (цілісності, інтертекстуальності, інформативності),
комунікативних категорій (адресатності, модальності, цілеспрямованості)
та метадискурсивної категорії театральності комічного інституційного
дискурсу,  що виявляється в їх здатності впливати на створення
та інтерпретацію гумору в жартах. Установлено функції англомовного
комічного інституційного дискурсу, які було виокремлено за комунікативною
настановою адресанта (критикувати, осміювати, відображати соціальні
аспекти життя англомовного суспільства).

Наукова новизна роботи може бути узагальнена в таких положеннях,
що виносяться на захист:

1. Комічний інституційний дискурс є когнітивно-комунікативною
лінгвокреативною діяльністю суб’єктів у сукупності лінгвальних
та позалінгвальних чинників. Комічному інституційному дискурсу властиві
конститутивні ознаки: типові учасники – комік та глядач; хронотоп: місце –
театр комедії та часові межі, які залежать від тривалості виступу професійного
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коміка (від 20 до 100/120 хвилин); мета – розсмішити, дати естетичну насолоду
глядачеві; широкий спектр комічних мовленнєвих жанрів.

2. У межах англомовного комічного інституційного дискурсу виокремлено
жанр стендап-комедії, який є запланованим інтерактивним виступом стендап-
коміка. Інтегруючи вербальні та невербальні засоби комічного, стендап-комік
має на меті створити ігрову комічну тональність спілкування. Стендап-комедії
притаманні такі жанротвірні риси: залучення різних за обсягом жартів,
які можуть бути малими (наративні жарти, однорядкові жарти, жарти-інвективи)
або великими за формою (комічні монологи); репертуар лінгвостилістичних
засобів комічного (у жартах превалюють гіпербола, іронія, алогічний висновок);
динамізм у розкритті ідеї жарту стендап-коміка,  вживання простих
за синтаксичною структурою речень, імпровізація, сучасність / реальність
(використання форм теперішнього часу), емоційність.

3. Комічний інституційний дискурс у жанрі стендап-комедії ґрунтується
на когнітивних, комунікативних та метадискурсивних категоріях, що зумовлені
ігровим, комічним характером цього дискурсу та комунікативною настановою
стендап-коміка.

3.1. В основі когнітивних категорій комічного інституційного дискурсу
перебувають ментальні операції, які сприяють створенню та інтерпретації
гумору суб’єктами:

–  Категорія цілісності базується на когнітивному прийомі смислового
реверсу. В процесі вербалізації жарту стендап-комік акцентує увагу глядачів
на значущих елементах комічного тексту, що дає змогу їм ефективно й швидко
виокремити та обробити релевантну для інтерпретації гумору інформацію.

–  Категорія інтертекстуальності актуалізується залученням стендап-
коміками прецедентних власних назв та феноменів, які репрезентовані
немаркованими інтекстами (цитатами, алюзіями, ремінісценціями), а також
прийомом стилізації. Дисонанс між стереотипними ситуаціями, до яких
відсилають інтертекстуальні включення, та поданням їх стендап-коміками
в новому контексті є основою комізму в жартах.

–  Категорія інформативності виявляється в трьох типах інформації,
представленої в жартах (змістовно-фактуальній, змістовно-концептуальній,
змістовно-підтекстовій). Основу гумористичного ефекту становить інтеграція
змістовно-фактуальної інформації та однієї з факультативних (змістовно-
концептуальної та змістовно-підтекстової) або одразу всіх трьох типів
інформації.

3.2. Особливість комунікативних категорій у комічному інституційному
дискурсі полягає у створенні грайливого модусу спілкування між стендап-
коміком та глядачем:

– Спрямованість вербальних дій стендап-коміка на те, щоб позитивно
вплинути на емоції глядача, реалізує категорію адресатності. Під час виступу
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стендап-комік створює атмосферу співпраці з глядачем, заради цього
він спілкується з аудиторією та складає жарти в режимі реального часу. Героями
цих жартів стають глядачі, які присутні в залі. Проявом комізму в таких
мовленнєвих жанрах є переважно сатира та іронія.

– Типи комічної суб’єктивної модальності виокремлено за такими
критеріями: а) емоційно-психічним – диференціюється позитивна / негативна
комічна суб’єктивна модальність; б) комунікативно-прагматичним – оцінна /
 впливова; в) засобом вираження – експліцитна / імпліцитна; г) тематичним –
жарти на політичну, соціальну та побутову тематики, в яких провідною рисою
є комічна суб’єктивна модальність. Засоби, що маркують комічну суб’єктивну
модальність, збагачують жарт і посилюють його гумор.

– Категорія цілеспрямованості експлікується в жанрі стендап-комедії тема-
рематичними конфігураціями (простими, комбінованими та складними). Жарт
слугує засобом реалізації домінантної інтенції стендап-коміка – розвеселити
глядача. Гумор жартів, які базуються на простих, комбінованих та складних
тема-рематичних конфігураціях, досягається через інконгруентність теми
та реми, мовну гру й завантаженість різноманітною тематикою.

3.3. Театральність є метадискурсивною категорією, що має супровідний
характер в інституті комізму та визначає формат комічного інституційного
дискурсу. Значущими семіотичними складниками жанру стендап-комедії є такі:
ритуально-регламентований характер виступу стендап-коміка (тісний контакт
з аудиторією, сценарність і спонтанність), елементи гри стендап-коміка (у тому
числі й мовної), ненормативність (уживання табуйованої лексики).

4. Метафункцією комічного інституційного дискурсу є гедоністична, а його
базовими функціями – критична (висміювання через критику наявних
соціальних стереотипів, суперечностей), оглядова (позначення абсурдних
ситуацій,  моделей поведінки людей, що є соціально неприйнятними),
аксіологічна (відбиття моральних, духовних, естетичних, етичних цінностей
суспільства), функція детабуювання (зняття заборон на обговорення тем,
що не схвалені нормами моралі та релігії). Реалізація функцій здійснюється
за допомогою засобів комічного різних рівнів: фонетичного (омонімів,
шиболету, паронімічної атракції), лексичного (каламбуру, оксиморону, зевгми,
паралогічного висновку, гіперболи) та синтаксичного (синтаксичного повтору,
синтаксичного відсікання).
Теоретична значущість дисертаційної роботи полягає в тому,

що її результати є внеском у теорію дискурсу (визначення статусу комічного
інституційного дискурсу, виявлення сутності його категоріального апарату
та функцій); когнітивну лінгвістику (встановлення особливостей когнітивних
категорій комічного інституційного дискурсу, дослідження жартів за допомогою
когнітивних механізмів інконгруентності та смислового реверсу); стилістику
тексту (розгляд композиційних складників жартів стендап-коміків, вивчення
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їх прагмастилістичного потенціалу); лінгвокультурологію (опис жанру
англомовної стендап-комедії як явища сучасного англомовного
лінгвокультурного простору).
Практична цінність отриманих результатів зумовлена можливістю

їх застосування у викладанні лекційних курсів зі стилістики англійської мови
(розділи „Стилістика тексту”, „Стилістична семасіологія”),
лінгвокраїнознавства (розділ „Велика Британія та США: Країна й люди”),
теоретичної граматики англійської мови (розділ „Аналіз дискурсу”),
у спецкурсах „Основи лінгвістичної теорії тексту та комунікації”,
„Інтерпретація  тексту”, при написанні дисертаційних досліджень ,
магістерських та курсових робіт, а також під час укладання підручників
та навчальних посібників.
Апробація. Основні положення й висновки дисертації обговорювалися

на засіданнях кафедри англійської філології Харківського національного
університету імені В .  Н.  Каразіна (2008-2013), науково-практичних
конференціях: VIIІ Міжнародній науковій конференції „Каразінські читання:
Людина. Мова. Комунікація” (Харків, 2009); III Міжнародному науковому
форумі „Сучасна англістика: мова в контексті культури” (Харків, 2009);
I Міжнародному Кримському лінгвістичному конгресі „Язык и мир” (Ялта,
2009); IV Міжнародному науковому форумі „Сучасна англістика: Традиції.
Сьогодення. Перспективи” (Харків, 2011); II Міжнародному Кримському
лінгвістичному конгресі „Язык и мир” (Ялта, 2011), XI Всеукраїнській
науковій конференції „Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”
(Харків, 2012), Всеукраїнській науково-практичній конференції „Сучасна
германістика: теорія і практика” (Дніпропетровськ, 2012); VII міжнародній
заочній науково-практичній конференції „Научная дискуссия: вопросы
филологии, искусствоведения и культурологии” (Москва,  2012);
XII Міжнародній науковій конференції „Каразінські читання: Людина. Мова.
Комунікація” (Харків, 2013).
Публікації. Основні положення дисертації викладено в 14 публікаціях

автора, із них 5 статей у фахових виданнях України, 1 стаття в зарубіжному
виданні й тези 7 Всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій.
Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів

із висновками до кожного з них, загальних висновків, списків використаної
літератури (313 позицій), лексикографічних джерел (9 позицій) та джерел
ілюстративного матеріалу (73 позиції). Загальний обсяг роботи становить
226 сторінок, обсяг основного тексту – 188 сторінок.
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
У вступі наведено тему роботи, обґрунтовано її актуальність, новизну,

визначено основну мету та завдання, теоретико-методологічні засади та методи
дослідження, розкрито теоретичну і практичну значущість, сформульовано
положення на захист, подано відомості про апробацію роботи та публікації.
Розділ 1. Теоретико-методологічне підґрунтя аналізу комічного

інституційного дискурсу. Функціонально-комунікативний підхід у сучасній
лінгвістиці дає можливість дослідникам вивчити мову в умовах комунікації.
Він являє собою інтеграцію двох провідних парадигм – функціональної
та комунікативної – та їх раціональний синтез (В.О. Самохіна). Дискурс у межах
цього підходу трактується як ситуативно та функціонально зумовлена
інтерактивна діяльність суб’єктів, що регулюється інтенціями комунікантів
та відбувається в соціокультурному контексті. Категоріальний апарат дискурсу
представлено у вигляді когнітивних, комунікативних та метадискурсивних
категорій (В.І. Карасик, І.С. Шевченко). Під дискурсивними категоріями
розуміємо загальні, типові для дискурсу риси, що відбивають суттєві ознаки
та виявляють його специфіку як когнітивно-комунікативного утворення.

Функціонально-комунікативний підхід до дискурсу неминуче передбачає
аналіз функціональних особливостей, що розкриває комплексний характер
досліджуваного явища. На думку М.М. Полюжина, „загальні завдання
функціонального аналізу полягають  у виявленні функцій,  важливих
для спілкування” (М.М. Полюжин). Дискурс має низку функцій (К.В. Бобирєва,
Л.С. Бейлінсон), які відображають його потенціал та є невід’ємними
складниками, що детермінують унікальність цього явища.

Статусні параметри суб’єктів дозволяють виокремити інституційні типи
дискурсу, що являють собою комунікацію між представниками певних соціальних
інститутів (М.Ю. Олешков, О.О. Шейгал). Одним із типів інституційних
дискурсів є комічний дискурс – комічна мисленнєво-комунікативна діяльність
суб’єктів, що обмежена рамками інституту комедії. Цьому дискурсу притаманні
комічна тональність, ігровий модус комунікації, динамічний характер,
персуазивність, порушення норм, інконгруентність та реверсивність.

Англомовний комічний інституційний дискурс (далі – КІД) вирізняється
жанровою варіативністю, що узагальнено на рис. 1:
Жанри сучасного англомовного комічного інституційного дискурсу

(інститут комедії)

клоунада ексцентрична стендап- комічний телекомедія
комедія комедія  мюзикл (ситуаційна

комедія)
Рис. 1. Система жанрів англомовного комічного інституційного дискурсу
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Чільне місце серед жанрів у КІД займає стендап-комедія, оскільки вона
інтегрує загальні риси інших жанрів, чому сприяла багата історія розвитку
та популярність в англомовному лінгвокультурному просторі. Жанру англомовної
стендап-комедії властиві: а) професійна мова – стендап-коміки в КІД оперують
у спілкуванні між собою термінами, що зрозумілі тільки представникам інституту
комедії на кшталт: a heckler – глядач, який втручається у виступ стендап-коміка,
a blue joke – жарт на непристойну тему, a punch-line – кульмінація жарту;
б) стратегічне планування – виступ стендап-коміка готується заздалегідь,
він добирає жарти,  відпрацьовує техніку їх презентації глядачеві;
в) імпровізація – стендап-комік під час виступу може імпровізувати з жартами,
якщо цього потребують обставини (наприклад, спонтанна реакція хеклера
на жарт коміка); г) форма самовираження та емоційність – віддзеркалення
авторського світобачення в жарті; ґ) інтерактивний характер – тісний контакт
суб’єктів, оскільки стендап-комедія – це результат спільної праці стендап-коміка
і глядача (Б. Ніл); д) реалістичність та гротескна гіперболізованість – стендап-
коміки торкаються найактуальніших тем, однак ситуації, що тематизуються
в жартах, надмірно гіперболізовані для інтенсифікації комічного ефекту.

В англомовній стендап-комедії виокремлено комічні мовленнєві жанри:
наративні жарти, однорядкові жарти, комічні монологи та жарти-інвективи,
які є результатом креативного мислення стендап-коміка і мають бути сучасними
та оригінальними.  Основним мовленнєвим жанром у стендап-комедії
є наративний жарт (a joke). Увесь матеріал для виступу – material, частина
матеріалу – routine чи bit – декілька жартів, що об’єднані однією темою.
За допомогою жартів розкриваються суперечності суспільства, соціальне
неблагополуччя, відображаються моральні цінності. Гумор виникає внаслідок
розкриття композиційної моделі жартів, у якій виокремлюються блоки –
інтродуктивний, комплікативний, експлозивний. У блоках представлені
лінгвоситуативні або лінгвальні суперечності, тобто реалізується комічна
інконгруентність, що виникає завдяки порушенню норм (онтологічних,
валоративних, логіко-поняттєвих тощо). Типовими лінгвальними ресурсами
комічного в жартах стендап-коміків є різновиди мовної гри, що базуються
на інконгруентності,  яка виявляється на фонетичному,  лексичному,
синтаксичному та текстовому рівнях.

Низка конститутивних рис сприяє експлікації інституційного статусу КІД:
склад учасників, який представлено глядачем та професійним коміком,
де останній – це симбіоз трьох іпостасей людини: Homo Loquens (людини,
що говорить), Homo Ludens (людини, що грає), Homo Faber (людини,
що творить). Комік постає як мовна особистість, що володіє всією палітрою
стилістичних засобів, має великий словниковий запас та вирізняється здатністю
передавати в жартах глядачу своє комічне світосприйняття, перевтілюватися
з образу в образ і поринати в карнавальний світ комізму. Сучасного англомовного
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коміка можна порівняти з „людиною-оркестром”, оскільки він виконує декілька
ролей: автора чи співавтора жартів, виконавця та постановника виступів.
Комік у КІД представлений у двох ролях – сатирика та гумориста, які не є
взаємовиключними. Хронотоп англомовного КІД на матеріалі стендап-комедії
виявляється в 1) часових межах виступу стендап-коміка та 2) місці, де проходить
вистава. Традиційно шоу стендап-коміків проводилися в комеді-клубах,
але, враховуючи зростання кількості відвідувачів виступів метрів стендап-комедії
(напр., у США – Р. Вільямса, Дж. Карліна, а у Великій Британії – Д. Бренд,
Дж. Карра), місцем для вистав стали сцени оперних театрів та кіноконцертних
залів. Мета КІД – у намірі коміка розвеселити глядача. Прецедентні феномени
в стендап-комедії здебільшого запозичені з текстів популярних пісень,
кінофільмів, класичної художньої літератури, релігійних писань. Дискурсивні
формули переважно залучають вступні та завершальні трафаретні фрази,
які можуть мати комічний (So, it’s good to be here, wherever I am) або некомічний
характер (Thank you all very much. I appreciate it).
Розділ 2. Категорії комічного інституційного дискурсу (на матеріалі

англомовної стендап-комедії). КІД має певні характеристики, які втілені
в його когнітивних, комунікативних та метадискурсивних категоріях.

Когнітивні категорії КІД детерміновані когнітивними операціями,
які виконують суб’єкти в процесі створення й трактування гумору в жартах.
Когнітивною основою формування категорії цілісності є механізм смислового
реверсу, за допомогою якого стендап-комік спрямовує глядача на комічне
сприйняття жарту. Представлення комічної інформації стендап-коміком
відбувається циклічно: він реверсує зміст жарту, даючи адресатові змогу
виокремити релевантну інформацію, необхідну для розкриття гумору в жарті,
і таким чином створює його смислову цілісність. Смисловий реверс виявлено
в трьох конфігураціях: 1) безперервний смисловий реверс, який пронизує
всі композиційні блоки жарту; 2) реверс від експлозивного блоку
до комплікативного; 3) реверс від експлозивного блоку до інтродуктивного.
Розгляньмо останню конфігурацію:

Brian Regan: (1) I thought yoga was easy. I went out and I bought a yoga video
tape. I bought the beginners’ yoga tape. I couldn’t do anything on the whole hour –
nothing – just fast forwarding: can’t do that, can’t do that – I know I can’t do that.
This woman in a soothing voice: (2)”Simply take the bottom of your right foot and
place it on the small of your back.” Now take your left leg, through it over your
back like a scarf and breathe”.

Адресат: [laughter, cheering] (Regan B.).
В інтродуктивному блоці (1) комік уживає лексему easy стосовно йоги,

яка є складним різновидом фітнесу. В експлозивній частині (2) за допомогою
обманутого очікування шляхом використання контрастного синоніма simply
реалізується іронічна парадоксальна тональність жарту. Смисловий реверс
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таким чином імпліцитно доводить комічну інконгруентну ситуацію.
Когнітивна категорія інтертекстуальності визначається тим,

що прецедентні феномени включаються до жартів та створюють інтелектуальний
гумор. Для розуміння комізму адресат використовує свої фонові знання,
оскільки ефективність  інтерпретації жарту залежить від обсягу його
енциклопедичних знань. Прецедентні феномени дають додаткове інтелектуальне
навантаження адресату та збагачують його когнітивну базу. Дисонанс
між стереотипними ситуаціями та їх представленням стендап-коміком у новому
ракурсі приводить до комічного ефекту. Прикладом використання алюзії
як прецедентного феномену слугує такий комічний дискурсивний фрагмент:

George Carlin: I got a lot of ideas. <…> That’s what I think about on my off-
duty hours. Things we need. Products we ought to have that we don’t have.
You know what we ought to have? We ought to have a diet salad dressing called
500 islands. See, good goddam ideas like that. Eh?

Адресат: [loud laughter] (Carlin G.).
Інконгруентність актуалізується за допомогою прийому абсурду, оскільки

комік вигадує дієтичну версію популярного в Америці соусу 1000 Островів,
змінивши нумеративний компонент назви з 1000 на 500. Абсурдність виявляється
в тому, що прецедентна назва страви не впливає на її калорійність, як це вважає
стендап-комік Джордж Карлін. Реверс у цьому жарті є імпліцитним, він відсилає
адресата саме до прецедентного феномену – оригінальної назви соусу.

Категорія інформативності ґрунтується на трьох типах інформації,
що міститься в жартах стендап-коміків: змістовно-фактуальній (ЗФІ), змістовно-
концептуальній (ЗКІ) і змістовно-підтекстовій (ЗПІ). Використання в жарті
двох (ЗФІ / ЗКІ чи ЗФІ / ЗПІ) або відразу трьох типів інформації створює комізм.
Порівняймо:

Chris Rock: Yeah, I love being famous. It’s almost like being white, y’know?
Адресат: [laughter] (Rock C.).
СПІ розкривається в тому разі, якщо адресат володіє інформацією

про національну належність коміка Кріса Рока (він є афроамериканцем).
СФІ розкривається в інтродуктивному блоці (I love being famous).
СКІ актуалізується виразом almost like being white і виражається в тому,
що цей комік має певні привілеї білих громадян, оскільки він славнозвісна
людина. Жарт буде зрозумілий національному реципієнту, який володіє певними
фоновими знаннями: расова дискримінація в США все ще існує.

Комунікативні категорії зумовлені створенням ігрового модусу
спілкування в межах стендап-комедії. Категорія адресатності визначається
відображенням у жартах намірів стендап-коміка створити комічну тональність
комунікації. Відношення між комунікантами є асиметричними: головна роль
відводиться стендап-коміку. Під час гри з аудиторією коміки часто імпровізують,
вигадуючи жарти в режимі on-line. Референтами цих комічних фрагментів
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стають  глядачі, які присутні в залі. Першорядна роль стендап-коміка
виявляється в тому, що саме він спілкується з глядачами, обирає релевантну
для жартів інформацію. Під час таких „діалогів” проявляється його
професійність, здатність використовувати весь креативний потенціал мови.

Суб’єктивне бачення дійсності стендап-коміка, що представлене в жартах,
втілює категорію комічної суб’єктивної модальності. Засоби, які маркують
цю категорію, підпорядковані параметру суб’єктивності та відбивають
світобачення, ставлення до подій в англомовному суспільстві й реалізуються
в комічній формі. Комічна суб’єктивна модальність диференціюється
за чотирма критеріями: 1) за емоційно-психічним критерієм виокремлено
а) позитивну комічну суб’єктивну модальність, що вирізняється веселою,
мажорною тональністю жартів та базується на використанні лексики
з позитивною спрямованістю; б) негативну комічну суб’єктивну модальність,
яка зумовлена превалюванням у жартах тем, що відбивають негативні аспекти
життя англомовного суспільства; 2) за засобом вираження комічна суб’єктивна
модальність є а) експліцитною – суб’єктивна оцінка коміка знаходиться
на поверхні жарту – або б) імпліцитною – судження стендап-коміка завуальовано
в жарті; 3) за комунікативно-прагматичним критерієм виокремлено а) оцінну
та б) впливову модальності (у жартах з оцінною модальністю стендап-коміки
передають глядачеві свою оцінку об’єкта висміювання, а в жартах із впливовою
комічною модальністю вони нав’язують власний погляд стосовно якогось
об’єкта чи ситуації); 4) за тематичним критерієм розмежовуються жарти,
в яких відображено суб’єктивний комічний погляд коміка щодо політичних,
побутових та соціальних ситуацій. Типи суб’єктивної комічної модальності
не є взаємовиключними та можуть в жартах переплітатися.

Домінантна інтенція стендап-коміка зумовлює специфіку категорії
цілеспрямованості. Для досягнення своєї мети стендап-коміки складають
жарти, що ґрунтуються на тема-рематичних конфігураціях (простих,
комбінованих, складних). Комічний ефект у простих конфігураціях виникає
за рахунок інконгруентності теми та реми. Мовленнєвими засобами актуалізації
комічного є алогізм,  контраст, омоніми,  пароніми.  Гумор  у жартах
із комбінованими (одна / дві теми, дві / три реми) або складними
конфігураціями (більш ніж дві / три теми та реми) створено не тільки
за допомогою лексико-стилістичних засобів, а й низкою тематичних блоків,
які можуть перемежовуватися, заплутуючи глядача та додаючи інтригу до жарту.
Наведемо приклад, де T – тема, а R – рема:

Bill Cosby: (T1) <…> It was because of my father that from the ages of seven to
fifteen, I thought that my name was Jesus Christ. He’d say, (R1)”Jesus Christ!”
And my brother Russell thought that his name was Dammit. (R1.2) “Dammit, will
you stop all that noise?! And Jesus Christ, sit down!”

Адресат: [weak laughter].
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Bill Cosby: (T2) One day, I’m out playing in the rain, my father yelled, “Dammit
will you get back in here!” (R2) I said, “Dad, I’m Jesus Christ!”

Адресат: [laughter, applause] (Cosby B.)
Цей жарт складено з двох тема-рематичних блоків. Гумор першого базується

на низці засобів: антимерії, тобто заміні однієї частини мови (власної назви)
на іншу (вигуки Jesus Christ та Dammit), а також на антропопафії – приписуванні
людських властивостей святим (пор.: Jesus Christ, sit down!). Комізм другого
блоку ґрунтується на наївному тлумаченні дитиною слів дорослого. Смисловий
реверс у комічному фрагменті має як експліцитний (поєднує обидва блоки),
так і імпліцитний характер (відсилає адресата до прецедентних феноменів,
щоб він зрозумів смішну інформацію).

Театральність як знаковий компонент комунікації є метадискурсивною
категорією КІД, що має наскрізний характер і втілюється одночасно з іншими
категоріями. Типовими рисами цієї категорії є канонізована форма виступу стендап-
коміка (контакт із глядачем), елементи гри стендап-коміка як актора, а також
мовна гра, порушення норм світобудови, використання табуйованої лексики.
Розділ 3. Функції комічного інституційного дискурсу (на матеріалі

англомовної стендап-комедії). Функціонування КІД в англомовному
лінгвокультурному просторі зумовлено соціальною потребою в інституті
комізму, який забезпечує комічне спілкування коміка та глядача. КІД властива
гедоністична метафункція, що супроводжує інші функції. Ця метафункція
аксіоматична, оскільки породжує інтенцію коміка – позитивно вплинути
на психоемоційний стан адресата. Окрім цього, виділено низку функцій
КІД на матеріалі стендап-комедії, до яких належать: критична, оглядова,
аксіологічна та функція детабуїзації.

Основу критичної функції становить висміювання об’єкта жарту через критику
його поведінки. Ця функція актуалізується за рахунок формування в адресата
негативного ставлення до явищ, подій у суспільстві, вчинків героїв, які зображено
в жарті. Критиці піддаються, як правило, дві сфери: соціальна та побутова. В межах
першої стендап-коміки висміюють медичних працівників, політиків, починаючи
від конгресменів та закінчуючи прем’єр-міністрами й президентами. Стендап-
коміки порушують питання взаєморозуміння між політичною елітою
та звичайними громадянами, дискримінації, нестабільності економічної ситуації.
В таких жартах комічне актуалізується через іронію, сарказм, парадокс, омонімію,
синтаксичний паралелізм тощо. Другий тематичний блок охоплює жарти,
в яких об’єктами глузування є вчинки людей, їх алогічні висновки, що суперечать
нормам англомовного соціуму. Гумор у жартах будується за допомогою метафори,
оксиморону, парадоксу, антиклаймаксу, антономазії, алогізму. Пор.:

Robbin Williams: Congress recently approved the covert plan to assassinate
Saddam Hussein. So what they’ve done, is publicly approve the secret plan
to assassinate Hussein. I wonder if he knows?
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Адресат: [whistle, loud applause] (Williams R.).
У жарті подається критика роботи конгресу США, що ґрунтується

на інконгруентності, яка створюється за допомогою оксиморону (publicly
та secret), а залучення ампліфікації (approved the covert plan та publicly approve
the secret plan) покращує сприйняття комічної інформації. Реверсивність жарту
експлікується фігурою анаконозису – різновидом риторичного питання
(I wonder if he knows?).

Аксіологічна функція виявляється в обіграванні моральних, духовних,
етичних цінностей для створення гумору. Дійові особи жартів можуть
виступати в стендап-комедії як негативні персонажі, що порушують норми
та принципи моралі, або як позитивні – у таких випадках герої висміюють
тих, хто нівелює значення моральних цінностей. У наступному жарті стендап-
комік скаржиться на безвір’я сучасних американців:

Chris Rock: The number one reason people hate America: the number one reason
is because of our religion: Americans worship money, we worship money. Separate
God from school, separate God from work, separate God from government, but on
your money it says in God we trust.

All my life I’ve been looking for God, and He’s right in my pocket. Americans
worship money, and we all go to the same church, the church of ATM.

Адресат: [whistle, loud applause] (Rock C.).
Комізм ситуації зумовлено використанням таких прийомів: парадоксального

порівняння церкви з банкоматом (ATM) – the church of ATM, контрасту (religion
vs money; God vs pocket; the church vs ATM) між реальним поклонінням Господу
та різким відхиленням – поклонінням долару, який американці сприймають
як Всевишнього. Смисловий реверс також реалізує прийом контрасту. Навіть
іронічне згадування біблійної заповіді (in God we trust) пов’язане все з тим же
американським доларом.

Оглядова  функція стендап-комедії в просторі КІД увиразнюється
через виділення безглуздих та абсурдних ситуацій.  Об’єкти жартів
потрапляють у стереотипні, повсякденні ситуації, проте стендап-коміки
зображують ці епізоди під комічним кутом зору. У жартах стендап-коміки
тематизують різноманітні ситуації, пов’язані із соціальними та побутовими
проблемами (питаннями релігії, наркотиків, абортів, стосунків батьків
та дітей, алогічними вчинками пересічних громадян, політиків або зірок).
Спектр  засобів комічного,  що використовується стендап-коміками,
різноманітний – контраст, гіпербола, порушення пресупозиції, клаймакс,
ампліфікація, іронія, парадокс. Наприклад:

Jerry Seinfield: I know I will not understand women. I know I will never be able
to understand how a woman can take boiling hot wax, pour it on her upper thigh
and rip the hair out by the root and still be afraid of a spider.

Адресат:[cheering] (Seinfield J.).
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Гумор  досягається використанням стилістичної фігури зевгми,
тобто контрастним протиставленням: rip the hair out by the root та be afraid
of a spider. При цьому фігура клаймаксу на початку жарту (I know I will not,
I know I will never) посилює емоційне сприйняття смішної інконгруентної
ситуації в пуанті.

Особливість функції детабуїзації полягає в намірі стендап-коміка
розважити глядача за допомогою жартів, у яких герої звільняються від усіляких
табу, що регламентують поведінку людей. Мовна реалізація цієї функції
здійснюється за допомогою лексики з табуйованих тем та широкого
використання обсценної, лайливої лексики в комічних фрагментах. Засобами
комічного в жартах є алогізм, абсурд, паронімічна атракція, обігравання
антонімів, паралелізм, іронія, метафора. Такі жарти допомагають глядачеві
звільнитися від напруги,  що спричинена моральними обмеженнями
в сучасному англомовному суспільстві. Наприклад:

George Carlin: There are some people, they’re not stupid, they’re not full of
shit, they’re f**king nuts. Dan Quayle is all three, all three, stupid, full of shit, and
f**king nuts.

Адресат: [laughter].
George Carlin: And where did he get that wife of his? Have you taken a good

look at that Marilyn Quayle? Where did he get her, at a Halloween party or
something? She looks like Prince Charles, for Christ’s sake. Let me ask you
something, does he actually have to f**k that woman? Huh? God help him, I wouldn’t
f**k her with a stolen d*ck. That’s my political humor.

Адресат: [cheering, whistle] (Carlin G.).
Уживання в жарті обсценної лексики (stupid, full of shit, f**king nuts, to f**k

with a stolen d*ck) створює дружню атмосферу спілкування, сприяє комізму,
який інтенсифіковано за допомогою прийомів порівняння (like Prince Charles),
натяку (Where did he get her, at a Halloween party), а також сарказму (f**k with
a stolen d*ck). Реверс у комічному фрагменті передано виразом political humor,
який повертає глядача до початку жарту, нагадуючи про фах Дена Куейла.

Своєрідність функцій КІД у жанрі стендап-комедії пов’язана із сучасною
для англомовного суспільства тематикою. Стендап-комік як спостерігач у своїх
жартах торкається найактуальніших аспектів життя людей і своєрідним чином
утілює необхідний зміст, тематику, передає суб’єктивну оцінку, добираючи
необхідні засоби виразності.

ВИСНОВКИ

Проведене комплексне дослідження жанру стендап-комедії в просторі
англомовного КІД дало змогу виявити його ознаки, дослідити його категорії
й функції та запропонувати власну дефініцію цього типу дискурсу.
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КІД – мисленнєво-комунікативна діяльність комічного характеру,
що обмежена рамками інституту комедії та належить до масиву професійних
дискурсів. Визначальними рисами КІД є комічна тональність, ігровий модус
комунікації, динамічність, інконгруентність, реверсивність, порушення норм.
Експлікація інституційного статусу цього дискурсу зумовлена наявністю
інгерентних рис (суб’єкти, хронотоп, цілі, прецедентні тексти, дискурсивні
формули, жанри). Провідним жанром англомовного КІД є стендап-комедія,
яка інтегрує загальні риси інших жанрів (ексцентричної комедії, клоунади,
комічного мюзиклу, телекомедії) і є запланованим заздалегідь виступом
стендап-коміка, який має на меті створити ігрову, невимушену атмосферу
спілкування з глядачем за рахунок використання різних жартів (однорядкових
жартів, наративних жартів, жартів-інвектив, комічних монологів). Цьому жанру
притаманні комізм, імпровізація, сучасність, реальність, інтерактивний
характер.

КІД властиві дискурсивні категорії: когнітивні (цілісність ,
інтертекстуальність, інформативність), комунікативні (адресатність ,
модальність, цілеспрямованость) та метадискурсивна категорія – театральність.
Об’єктивація категорій зумовлена гумористичним, ігровим, театралізованим
характером стендап-комедії, що й зумовлює особливості їх реалізації саме
в цьому жанрі.

Когнітивний механізм смислової реверсії комічного смислу в тексті жарту
стендап-коміка відбито за допомогою циклічних повторів базових змістових
елементів жарту, що створюють підґрунтя категорії цілісності. Прояв категорії
інтертекстуальності визначається тим,  що інтексти (цитати, алюзії,
ремінісценції), які використовуються стендап-коміками в жартах, породжують
комізм. Категорія інформативності виявляється в трьох типах інформації
(змістовно-фактуальній, змістовно-концептуальній, змістовно-підтекстовій),
одночасне сприйняття яких дає змогу інтерпретувати гумор у тексті жарту
стендап-коміка.

Категорія адресатності експлікується відображенням у жартах наміру
стендап-коміка створити відповідну тональність у театрі комізму. Стосунки
між суб’єктами стендап-комедії є асиметричними, оскільки домінантну позицію
займає адресант. Суб’єктивна комічна модальність – це організована система
модальних смислів,  які підпорядковані параметру суб’єктивності
та відображають світобачення стендап-коміка. Головна інтенція стендап-
коміка – розсмішити глядача – зумовлює категорію цілеспрямованості. Жарти
стендап-коміків базуються на тема-рематичних конфігураціях, за допомогою
яких архітектоніка жарту варіюється від простих жартів до складних
за тематичною структурою.

Театральність  як метадискурсивна категорія КІД виявляється
в канонізованому характері виступу стендап-коміка (контакт із глядачем),
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застосуванні елементів акторської та мовної гри,  ненормативності
(використанні табуйованої лексики).

Функціональний аспект аналізу КІД в жанрі стендап-комедії дав змогу
виявити гедоністичну метафункцію, яка реалізується в намірі стендап-коміка
розважити глядача. КІД також виконує інші функції: критичну, аксіологічну,
оглядову,  функцію детабуїзації.  Комічний ефект жартів ґрунтується
на мотивованій реакції адресата на невідповідність інформації або ситуації
онтологічним, логіко-поняттєвим, валоративним нормам.

Аналіз професійного комізму відкриває перспективи для подальших
наукових розвідок: вивчення мовних засобів комічного в ідіостилях
англомовних стендап-коміків; розгляду стратегій і тактик, що використовуються
стендап-коміками під час виступів; дослідження мовних, стилістичних
особливостей інших жанрів КІД (ситуаційної комедії); встановлення
закономірностей комбінаторики лінгвальних та позалінгвальних засобів
створення комічного в КІД.
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АНОТАЦІЯ
Лобова О.К.  Англомовна  стендап-комедія як  жанр комічного

інституційного дискурсу. – 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 України. – Харків,
2013.

У дисертації в межах функціонально-комунікативного підходу здійснено
аналіз комічного інституційного дискурсу на матеріалі жанру англомовної
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стендап-комедії.  Комічний інституційний дискурс визначається
як лінгвокреативна когнітивно-комунікативна діяльність суб’єктів – коміка
та глядача – в сукупності лінгвальних та позалінгвальних чинників.
Установлено та системно досліджено визначальні риси провідного жанру
англомовного комічного інституційного дискурсу – стендап-комедії: комічну
тональність, грайливий модус комунікації, динамічність, порушення норм,
інконгруентність, реверсивність, різновиди жартів. З’ясовано категорії
комічного інституційного дискурсу: когнітивні (цілісність, інтертекстуальність,
інформативність), комунікативні (адресатність ,  модальність ,
цілеспрямованість) та метадискурсивні (театральність). Виокремлено
гедоністичну метафункцію комічного інституційного дискурсу в жанрі стендап-
комедії, розкрито особливості функцій (критичної, оглядової, аксіологічної,
функції детабуїзації).
Ключові слова: жанр, жарт, інконгруентність, категорія, комічний

інституційний дискурс, реверсивність, стендап-комедія, функціонально-
комунікативний підхід, функція.

АННОТАЦИЯ
Лобова О.К. Англоязычная стэндап-комедия как жанр комического

институционального дискурса. – 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 Украины. – Харьков, 2013.

Проведенный комплексный анализ жанра стэндап-комедии в пространстве
англоязычного комического институционального дискурса стимулировался
функционально-коммуникативным подходом к описанию языка,
который позволил, во-первых,  выявить статус данного типа дискурса
как институализированной формы комической коммуникации, а также
его базового жанра – стэндап-комедии; во-вторых, определить ментальные
и языковые особенности актуализации категорий и функций в англоязычном
комическом институциональном дискурсе.

Комический институциональный дискурс относится к массиву
профессиональных дискурсов и представяет собой мысле-коммуникативную
деятельность комического характера, ограниченную сферой социального
института комедии. Отличительными чертами стєндап-комедии в рамках
данного дискурса являются разнообразные шутки, комическая тональность,
игровой модус коммуникации, динамичность, ненормативность, нарушение
валоративных, логико-понятийных, онтологических норм, а также когнитивные
механизмы инконгруэнтности и реверсивности. Клоунада, комический мюзикл,
эксцентричная комедия, телекомедия, стэндап-комедия – жанры англоязычного
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комического институционального дискурса. Институциональный статус этого
дискурса эксплицируется на основании таких признаков: участники – комик
и зритель; цель – рассмешить; хронотоп – театр комедии; прецедентные
тексты – из религиозной и художественной литературы, а также текстов песен;
дискурсивные формулы – вступительные и заключительные трафаретные
фразы, часто комического характера; сложившаяся система жанров. Стэндап-
комедия содержит основные черты других жанров комического
институционального дискурса, что объясняется богатой историей становления
и популярностью в англоязычном социуме. Для стэндап-комедии характерны
импровизация ,  современность  / реальность , которые проявляются
в использовании форм настоящего времени.

Комический институциональный дискурс основывается на системе
когнитивных категорий (цельности, интертекстуальности, информативности),
коммуникативных категорий (адресатности,  модальности,
целенаправленности) и метадискурсивной категории театральности. В фокусе
исследования находились лингвальные и когнитивные особенности реализации
вышеприведенных категорий, объективация которых обусловлена комическим,
игровым, театрализованным характером данного дискурса.

Когнитивный механизм реверсивности комического смысла в тексте шутки
стэндап-комика, выраженный цикличным представлением ее сути адресату,
манифестирует основу категории цельности.  Проявление категории
интертекстуальности определяется тем, что прецедентные феномены,
введенные стэндап-комиками в шутки, создают дополнительную
интеллектуальную нагрузку для адресата, которая находится в основе комизма.
Диссонанс между стереотипными ситуациями и представлением их стэндап-
комиком в новом ракурсе создает инконгруэнтность, которая является основой
комического эффекта.  Категория информативности в комическом
институциональном дискурсе связана с тремя видами информации –
содержательно-фактуальной, содержательно-концептуальной и содержательно-
подтекстовой, использование которых в тексте шутки обеспечивает ее комизм.
Коммуникативные категории обусловлены реализацией игрового модуса
общения в рамках социального института комедии. Специфика категории
адресатности определяется отражением в шутках намерений адресанта
и адресата создать комическую, игровую тональность общения в рамках
социального института комедии. Субъективная комическая модальность – это
организованная система модальных смыслов, которые подчинены параметру
субъективности и отражают видение мира стэндап-комика, его отношение
к описываемым в шутке событиям. В комическом институциональном дискурсе
доминирует интенция адресанта – рассмешить зрителя, которая предопределяет
категорию целенаправленности. Стэндап-комики основывают шутки на тема-
рематических конфигурациях (простых, комбинированных и сложных).
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К  метадискурсивной категории относится категория театральности
как знаковый компонент коммуникации в комическом институциональном
дискурсе. Категория театральности имеет сквозной характер и сопровождает
другие категории данного дискурса.

Функционирование комического институционального дискурса
обусловлено социальной потребностью в институте комизма, который
обеспечивает комическое общение.  Метафункцией комического
институционального дискурса является гедонистическая, т.к. основная цель
стэндап-комика – развеселить зрителя. К другим функциям комического
институционального дискурса относятся критическая, обозревательная,
аксиологическая и функция детабуизации.
Ключевые слова: жанр, инконгруэнтность,  категория, комический

институциональный дискурс,  реверсивность ,  стэндап-комедия,
функционально-коммуникативный подход, функция, шутка.

ABSTRACT
Lobova O.K. British and American Standup-Comedy as a Genre of Comic

Institutional Discourse. – Manuscript.
Thesis for a Candidate Degree in Philology. Speciality 10.02.04 – Germanic

languages. – Vasyl Karazin Kharkiv National University of the Ministry of Education
and Science of Ukraine. – Kharkiv, 2013.

Underpinned with the postulates of functional-communicative approach this
dissertation holds the analysis of linguistic aspects of comic institutional disсourse.
Comic institutional discourse is considered to be a linguo-creative cognitive-
communicative activity of individuals – the comic and the audience – in complex
of lingual and extralingual factors. An all-encompassing examination of specific
properties of the main genre – standup-comedy – reveals its specificity. These
properties include comic mode of communication, dynamic character, deviation
from standards, incongruity and reversivity. The thesis explores the system
of cognitive categories (cohesion, intertextuality, informativity), communicative
categories (addressness, modality, purposefulness) and metadiscursive (theatricality)
category, which serve as an active source of humor. Functional study of the given
discourse has allowed to characterize the hedonistic metafunction, which displays
itself in the basic aim of standup-comedians to amuse spectators with the help
of diverse jokes. Alongside with the metafunction such functions as critical,
observational, axiological and detabooing have been revealed.

Key words: category, comic institutional discourse, function, functional-
communicative approach, genre, incongruity, joke, reversivity, standup comedy.
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