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ВСТУП 

 

На сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки дослідницьку 

зацікавленість викликають студії політичної полеміки. Її складниками, як єдиного 

цілого, є публіцистичний жанр, політичний наратив і політичний дискурс. Вони 

слугують маркером історичних, культурних, економічних змін держави і, 

описуючи соціально-політичні процеси країни, стають об’єктом дослідження 

різних сфер наукового пізнання (О. Н. Баранов, Р. Барт, Е. Бенвеніст, Ю. Габермас, 

В. І. Герасимов, Т. А. ван Дейк, М. В. Ільїн, В. І. Карасик, О. Г. Кірілов, 

Є. О. Опарина, Г. Г. Почепцов, П. Серіо, Н. Ферклоу, М. Фуко, О. Й. Шейгал). 

Політична полеміка завжди перебуває у фокусі уваги різноманітних 

наукових систем, тому поняття “полеміка” стає ширшим за “мовлення”, і постає 

потреба дослідити політичну полеміку як різновид жанру, наративу і дискурсу 

через звуження від політичної лінгвістики (Л. М. Мухарямова, Л. П. Нагорна, 

А. П. Чудинов, О. Б. Януш) до моделі політичної стилістики (К. М. Бондаренко, 

О. М. Морозова, В. І. Провоторов). Нагальними серед сучасних мовознавчих 

наукових студій політичної полеміки є маніпулятивні та аргументативні стратегії 

(Ю. А. Антонова, А. Д. Бєлова, О. С. Іссерс, С. А. Попов, Г. І. Рузавін) і тактики 

(О. В. Гайкова, Е. Г. Кулікова, Т. С. Комісарова, О. М. Паршина) впливу на 

емоційну, раціональну й морально-етичну сфери електорату (В. М. Аміров, 

О. В. Бєлякова, К. Є. Калінін, О. І. Соловйов), якими послуговуються кандидати на 

посаду президента, їх аналіз та їхня реалізація на мовностилістичному рівні.  

Утім, наявні наукові праці залишають певні лакуни й невиконані завдання 

під час аналізу структури, семантики й функційної репрезентації сучасної 

політичної полеміки в інтернет-дискурсі. Нез’ясованою дотепер є проблематика 

стилістичного ресурсу мовних засобів у дискурсному просторі політичної 

полеміки, що забезпечують ціліснооформленість сучасного політичного тексту. 
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Актуальність наукового дослідження полягає в розкритті семантико-

структурних і функційних механізмів лексико-семантичної структурації та 

мультисеміотичної експлікації політичної полеміки через гіпертексти, а також у 

визначенні ступеня впливу цих текстів на формування картини світу з позицій 

функційної парадигми сучасних лінгвістичних студій. Інтенсивне вторгнення 

політики в медійний інтернет-простір посилює актуальність вивчення політичної 

полеміки на сучасному етапі її буття. Окрім того, актуальність праці випливає з 

потреби теоретичного осмислення та наукового опису універсальних засобів 

переконання в політичній полеміці та мовностилістичних засобів, релевантних у 

межах передвиборчих дебатів, які розглядаємо в руслі політичної полеміки. 

Зв’язок роботи з науковими темами. Дисертацію виконано в межах 

наукової теми кафедри англійської філології факультету іноземних мов 

Львівського національного університету імені Івана Франка “Текст, культура, 

соціум: міждисциплінарні студії різножанрової типології” (номер держреєстрації 

0111U005536). Тему затверджено на засіданні вченої ради зазначеного вишу 

(протокол № 37/3 від 28 березня 2012 р.). 

Мета дисертаційної праці полягає в мовностилістичному аналізі семантико-

структурних та функційних аспектів англійськомовної політичної полеміки як 

жанру політичної літератури через розкриття її семантичної, структурної та 

функційної специфіки, в описі та аналізі її смислового наповнення, у розкритті 

потенціалу мовностилістичних засобів, задіяних у фактуру політичних баталій. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких основних 

завдань: 

– обґрунтувати теоретичні передумови аналізу вивчення політичної 

полеміки;  

– розкрити зміст поняття “політична полеміка” в спектрі інтернет-дискурсу; 

– з’ясувати особливості політичної полеміки як жанру, наративу і дискурсу; 
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– описати методичну базу аналізу жанру політична полеміка в інтернет-

дискурсі; 

– виокремити структурні та семантичні особливості політичної полеміки; 

– дослідити стилістичний ресурс мовних засобів у політичній полеміці; 

– розкрити комунікативно-прагматичний потенціал мовностилістичних 

засобів у текстопросторі політичної полеміки. 

Об’єктом дослідження є сучасна англійськомовна політична полеміка 

початку ХХІ ст. в інтернет-дискурсі.  

Предмет аналізу – структурні, семантичні та функційні мовностилістичні 

засоби вияву політичної полеміки в інтернет-дискурсі. 

Матеріалом дослідження слугував корпус електронних газетних текстів, 

електронних версій промов, звернень, коментарів та інтерв’ю Барака Обами і Мітта 

Ромні, кандидата на пост президента від Республіканської партії. Уся добірка 

матеріалу була розміщена на інтернет-сайтах відомих видавництв та аналітичних 

організацій (https://www.whitehouse.gov/, http://www.presidency.ucsb.edu/index.php, 

https://www.washingtonpost.com, http://www.politicalcompass.org/uselection2012, 

http://www.nytimes.com/, https://www.presidentialelection.com, http://www.politico.com/2012-

election, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/us-election/, http://news.linktv.org/ 

topics/us-presidential-election-2012) і сповна відображає передвиборчу боротьбу, 

політичне протистояння і політичну риторику Барака Обами та його опонента 

Мітта Ромні в період із серпня 2011 р. до листопада 2012 р. Серед розгляданих 

матеріалів – електронні тексти промов, електронні газетні тексти, електронні 

аналітичні статті, у яких зафіксовано різнотематичну полеміку, що відображено у 

назві та змісті текстів. По суті, це сукупність контекстологічних фрагментів, 

призначених для лінгвістичного аналізу, де найбільш прозоро представлена 

англійськомовна політична полеміка з погляду її наукового пояснення. 

Теоретико-методологічною основою дисертації слугували праці 

вітчизняних і зарубіжних дослідників у галузях: дискурсології (І. А. Бехта, 
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М. Ветерел, С. М. Єнікєєва, Г. Кук, Дж. Поттер, Г. І. Приходько, В. О. Самохіна,  

Д. Таннен, С. В. Тхоровська, M. A. К. Халлідей, О. І. Шевченко), політичної 

лінгвістики (Е. В. Будаєв, М. Б. Ворошилова, О. В. Дзюба, Л. П. Нагорна, 

А. П. Чудинов, І. О. Шайтанов, О. Й. Шейгал), лінгвістики тексту 

(Р. А. де Богранд, В. Дресслер, Н. С. Валгіна, І. М. Колегаєва, Г. В. Колшанський, 

В. А. Кухаренко, Р. К. Махачашвілі, О. О. Селіванова, У. Хендрікс), 

комунікативної лінгвістики (Ф. С. Бацевич, А. Вежбицька, Т. А. ван Дейк, 

Н. Г. Єсипенко, Ю. А. Зацний, О. С. Ісерс, Ю. М. Караулов), мовних ігор 

(Н. Д. Арутюнова, О. А. Земська, В. Г. Костомаров, Ю. В. Матюхіна, В. А. 

Маслова, І. Е. Сніховська), традиційної та дискурсної стилістики (Р. Бредфорд, 

Ж. Вебер, П. Вердонк, Н. Е. Енквіст, В. А. Кухаренко, О. М. Мороховський, М. 

Ріффатер, Р. Харвег), політичної стилістики (К. М. Бондаренко, Е. О. Кущ, 

Е. О. Ліннас, О. М. Морозова, В. І. Провоторов). 

Мета і завдання дисертаційної праці визначили застосування комплексу 

загальнонаукових та спеціальних методів дослідження. Серед загальнонаукових 

методів залучено спостереження, гіпотезу, методи аналізу й синтезу, завдяки 

яким проаналізовано та узагальнено теоретичні передумови вивчення політичної 

полеміки у руслі політичної лінгвістики і стилістики. Праця ґрунтується на 

положеннях структурно-семантичного та функційного методів. Висвітлення 

аспектів семантики, структури, функцій сучасної політичної полеміки при 

вивченні стилістичних засобів здійснено через застосування описового методу 

(для опису всіх етапів дослідження), методу таксономії з опертям на 

компонентний аналіз (для висвітлення лексико-семантичного ранжування лексики 

в політичній полеміці), контекстуально-інтерпретативного методу (для 

інтерпретації прагмастилістичного ефекту та значення лексичних одиниць 

дослідження), лінгвокультурологічного аналізу (для визначення духовних 

цінностей та життєвого досвіду промовця, його приналежності до національно-

культурної спільноти, виявлення взаємозв’язку між мовою і культурою), 
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контекстологічного методу (для дослідження лексичних одиниць політичної 

полеміки в умовах їхнього вживання у реченні та вивчення контекстуальної 

взаємодії лексем). Елементи кількісного аналізу уможливили з’ясування стилізації 

мовлення і тенденцій використання палітри стилістичних засобів у сучасній політичній 

полеміці кандидатами на посаду президента, а статистичні обрахунки засвідчили 

репрезентативність вибірки. 

Наукова новизна дисертаційної праці полягає у визнанні функційної 

парадигми методологічно пріоритетним плацдармом при семантико-структурному 

описі специфіки політичної полеміки та її функційному аналізі. Така постановка 

питання дала змогу фокусуватися на двох проблемних аспектах мовознавства: 

лексичній семантиці гіпертексту (інтернет-тексту) та функційній репрезентації 

системно-структурних одиниць політичної полеміки як різновиду політичного 

наративу на рівні глибинної й поверхневої структури. За результатами 

дослідження вперше здійснено інтегрований мовностилістичний аналіз структури 

сучасної англійськомовної політичної полеміки в інтернет-дискурсі з опертям на 

методологічну парадигму функціоналізму; описано лексико-семантичне 

ранжування лінгвальних одиниць у комунікативному просторі політичної 

полеміки, виявлено способи організації передвиборчого семантичного сегмента 

залежно від прагматичних чинників мовної ситуації. 

Теоретичне значення дисертації полягає в загальних принципах і підходах до 

наукової кваліфікації предмета аналізу, що сприяють поглибленню уявлень про 

архітектоніко-композиційну організацію англійськомовного політичного дискурсу. 

Здобуті результати є внеском у дослідження політичного дискурсу з погляду аналізу 

його аргументативних стратегій. Розкрито фундаментальне розуміння універсальних 

й одноосібних механізмів впливу на електорат. Дослідження має загальнотеоретичне 

значення й уможливлює глибше наукове осмислення феномена політичної полеміки у 

царині політичної стилістики. Отримані результати і зроблені висновки прислужаться 

в подальшому напрацюванні ідей лінгвістики тексту, дискурсознавства, політичного 
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дискурсу, політичної лінгвістики, політичної стилістики, дискурсної стилістики, 

лінгвопрагматики, у студіях споріднених явищ на фактурі текстів інших функційних 

стилів і корпусів. 

Практичне значення дослідження полягає в можливості використання 

його результатів у лекційних курсах з лексикології англійської мови 

(“Лексична семантика”, “Фразеологія”), стилістики (“Стилістика тексту”, 

“Стилістичні фігури і тропи”, “Стилістична семантика і синтактика”), 

комунікативної лінгвістики (“Риторика мовлення і ситуація спілкування”), 

спецкурсах та семінарах з теорії комунікації, прагмалінгвістики, наратології. 

Дослідження може бути цікавим тим, хто вивчає зв’язок між мовою і культурою, 

мовою і суспільством, мовою і політикою, також його можуть використовувати в 

науково-дослідній та практичній перекладацькій діяльності філологи.  

Положення, винесені на захист: 

1. Сучасна політична полеміка – це місце перетину публіцистичного жанру, 

політичного дискурсу та політичного наративу, що характеризується активним 

використанням мозаїки мовностилістичних засобів, аргументативних прийомів, 

комунікативних стратегій і тактик впливу на адресата. 

2. Лексико-семантичний зріз політичної полеміки як жанру, наративу і 

дискурсу демонструє експресивну організацію лексичного складу, який має чітке 

мовностилістичне осердя, а саме певну кількість домінантних тематичних лексем, 

які ангажовано на різних мовностилістичних рівнях задля дієвого формування 

сучасної політичної полеміки передвиборчого дискурсу США. 

3. Репертуар та колоризація мовностилістичних засобів, використаних у 

політичній полеміці, та їх реалізація в публічних промовах є одноосібними для 

кожного з політиків і визначаються особливостями системи мови адресанта, а 

також винятковими лінгвосоціокультурними чинниками, що мають у своєму 

складі статусно-рольовий тип лідера, своєрідність мовної картини світу культури 

політика, тип його мовної особистості та стереотипи поведінки. 
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4. Полемічні баталії скеровані на переконування, а не на запрошення 

опонентів до дискусії і обмін думками. Тож контекстологічний фрагмент, що 

відображає полемічне протистояння, апелює до аудиторії через інтелектуальний та 

емоційний світоглядний складник адресата. З огляду на прогнозований 

інтелектуальний рівень потенційного виборця, кандидати на посаду президента 

інтелектуалізують фактури політичної полеміки, у якій виокремлено 

мовностильові домінанти, властиві кожній стороні полемічного протистояння. 

5. Тексти промов, виступів та звернень кандидатів на посаду президента 

США підпорядковані лінгвопрагматичній стратегії переконування 

(персуазивності) у форматі усталених поглядів на світ, маніпулятивності, 

аргументативності та скеровані на те, аби ефективно впливати на електорат. 

Апробація результатів праці. Дисертацію обговорено на засіданні 

міжкафедрального лінгвістичного семінару “Текст. Культура. Соціум” Львівського 

національного університету імені Івана Франка (протокол № 4(12) від 23.12.2015). 

Основні положення праці висвітлено в доповідях на міжнародних наукових 

конференціях: V Міжнародна науково-практична конференція “Лінгвістичні 

проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих 

навчальних закладах” (Львів, 2012); VII Міжнародна наукова конференція 

“Актуальні проблеми германського мовознавства та прикладної лінгвістики” 

(Чернівці, 2013); І Міжнародна наукова конференція “Дискурс. Комп’ютер. 

Комунікація” (Львів, 2013); IX Міжнародна науково-практична конференція 

“Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість” (Острог, 2015); 

VIII Міжнародна наукова конференція “Актуальні проблеми германської філології 

та прикладної лінгвістики” (Чернівці, 2015); на засіданнях лінгвістичних семінарів 

“Текст. Культура. Соціум” у Львівському національному університеті імені Івана 

Франка (2012–2015) та “Наративні студії у вимірах когніції та дискурсу” у 

Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (2013–2015), а 
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також на засіданнях кафедри англійської філології факультету іноземних мов 

Львівського національного університету імені Івана Франка (2012–2015). 

Публікації. Результати дослідження відображено в 11 публікаціях, з яких 6 

статей надруковано у фахових виданнях України, 2 статті – в іноземних наукових 

журналах, 3 – у тезах доповідей, виголошених на наукових конференціях. 

Загальний обсяг публікацій складає 3 друковані аркуші. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел (401 позиція, з них 84 – 

іноземними мовами), списку електронних джерел ілюстративного матеріалу (82 

позиції), 10 додатків (7 рисунків і 3 таблиці). Загальний обсяг дисертації – 261 

сторінка, із них основного тексту 199 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПОЛЕМІКИ 

 

1.1 Політична полеміка як жанр, наратив і дискурс 

 

На сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки дослідження політичної 

полеміки з урахуванням її лексико-семантичних, синтаксичних і комунікативно-

прагматичних особливостей, так само як і функційного потенціалу, залишається 

однією з основних тенденцій наукових пошуків (Aram A. Aghazarian, Simons 

W. Herbert [1986, 377 p.], T. A. van Dijk [1985, 367 p.], T. A. van Dijk [2008, 320 p.], 

P. Chilton [2004, 240 p.], S. G. Obeng [2008, 199 p.], [2011, 259 p.], S. G. Obeng, 

B. Hartford [2008, 115 p.], P. Cap [2002, 225 p.], A. Fetzer [2013, 246 p.], O. Okulska 

[2013, 426 p.] Dunmire L. Patricia [2011, 218 p.], J. Flowerdew [2014, 400 p.], 

А. П. Загнітко [2007, с. 5–20], К. С. Серажим [2003], О. O. Кобзєва [2008, c. 161–

165], Г. Г. Почепцов [2001, 656 c.], Л. Г. Профатилова [2008, c. 153–156], 

А. П. Чудинов [2006, 256 c.] та ін.). Політичні цінності розглядаються як 

вербалізовані уявлення цінностей влади, важливих суспільних явищ, які 

викликають загальний інтерес і високо цінуються суспільством як такі, що 

створені певною владою. До політичних цінностей також зараховують і символічні 

особистості – суб’єкти політики. З погляду лінгвістичної антропології, “полеміка” 

визначається як колективний мовний феномен, в основі якого лежать структурні та 

соціально-психологічні моделі мовної поведінки. Політична полеміка як 

системотвірний елемент політичного дискурсу представляє мовну картину світу, в 

якій “конфліктний комунікативний акт” розглядається з позицій учасників – 

відправника (адресанта) мови й одержувача (адресата), а також з позицій протиріч, 

які виникають між ними.  

 

https://www.google.com.ua/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Aram+A.+Aghazarian%22&source=gbs_metadata_r&cad=6


14 
 

 

1 . 1 . 1  З м і с т о в н о - т е м а т и ч н а  о р г а н і з а ц і я  п о л і т и ч н о ї  

п о л е м і к и :  с м и с л о в е  н а п о в н е н н я .  Дослідження політичної 

полеміки незалежно від етапів розвитку суспільства є важливим та актуальним 

завданням. Воно уможливлює простежити не тільки еволюцію політичного 

мислення, а й шляхи пошуку цивілізованого політичного діалогу, що відповідає 

найважливішим потребам сучасності. Натепер значна увага приділяється проблемі 

ефективності мовної комунікації. Це пов’язано з інтенсивним розвитком 

політичних, економічних та міжкультурних відносин, а також з прагненням 

сучасного суспільства до вдосконалення і розвитку ефективності людської 

діяльності у всіх галузях, зокрема у політичній сфері. Ефективне мовне 

спілкування має особливе значення, коли люди використовують мову для 

соціально значущої мети, передусім у політиці та дипломатії.  

Розглядаючи політичну полеміку як вид політичної комунікації, 

стверджуємо, що вона є такою ж давньою, як сама влада і політика. Дослідження 

такої комунікації сягають часів Аристотеля. Мудреці століттями писали про цей 

вид комунікації, від Макіавеллі в Італії до Т. Джефферсона в Америці. 

Очевидним є те, що будь-який вид політичної діяльності не може існувати 

осторонь від мови, оскільки така діяльність першопочатково закладена в різних 

видах мовленнєвої діяльності [329, c. 6]. Мова, як зазначає Е. Косеріо, вже сама по 

собі є “політично навантаженою”, оскільки є знаком солідарності з іншими 

членами суспільства, які вживають ту саму мову [333, c. 11]. 

Політика й ідеологія не можуть бути нейтральними до мови як 

найрепрезентативнішої ознаки суспільства, тому що не можуть існувати 

незалежно від людей, людської спільноти. Репрезентуючи собою сукупність 

ідей, які виражають зацікавлення, мету і завдання відповідних класів, політика 

опрацьовується на тлі мисленнєвого матеріалу й активно впливає на 

суспільство, акселеруючи або гальмуючи його розвиток. Політика 

народжується, розвивається в суспільстві, у процесі діяльності людей, за своєю 
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природою вона відображається у мові, тому що людське суспільство  не може 

існувати поза мовою [98, c. 19–20]. 

Отже, мова як явище соціальне виконує різні функції, пов’язані з 

конкретною сферою людської діяльності, виступає унікальним засобом 

спілкування в усіх галузях людської діяльності.  

Принагідно зазначимо, що саме значення терміна “полеміка” обумовлює 

завдання полеміки, оскільки походить від давньогрецького слова “πολεμικά, 

πολέμιος → полемікос” і має значення “військовий, ворожий, ворогуючий”. Нині 

дослідники (A. Fetzer [2013, р. 2–7], S. G. Obeng [2011, 259 p.], О. В. Бєлякова 

[2007,  192 c.], А. П. Загнітко [2007, с. 5–20], Е. А. Ліннас [2006, 20 c.], 

Є. Д. Тимошенко [2011, 215 c.], О. В. Cажина [2008, с. 126–127], В. Б. Родос [1989, 

55 c.], та ін.), покладаючись на різноманітні джерела, застосовують цей термін для 

опису однієї з найпоширеніших форм суперечки, гострої дискусії щодо спірного 

питання. Під суперечкою розуміють обговорення публічного характеру, якому 

властиві конфронтація, протистояння, протиборство сторін, поглядів та ідей. Саме 

це дозволяє розглядати і вивчати полеміку у лінгвістичному ракурсі, який 

окреслюється як боротьба протилежних ідей та поглядів щодо якогось питання, 

публічний спір, мета якого захистити свій погляд і спростувати думку опонента 

(О. В. Cажина [2008, с. 126], Л. Г. Павлова [1991, с. 6]). Полеміка – це вид мовного 

спілкування кількох партнерів, а отже – діалог [229, c. 9]. Будь-який вид політичної 

діяльності не може існувати осторонь від мови, полеміка – це тісний взаємозв’язок 

“тексту і мовлення” [344, c. 2]. 

Отже, основне завдання полеміки – це затвердження однієї з протилежних 

позицій. Якщо ж учасники дискусії або диспуту, відстоюючи протилежні думки, 

намагаються дійти консенсусу, єдиної думки, знайти спільне рішення, встановити 

істину, то мета полеміки інша. Тут потрібно одержати перемогу над 

супротивником, відстояти і захистити власну позицію.  
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Полеміка як публіцистичний жанр. Розглядаючи полеміку як 

публіцистичний жанр, треба звернути увагу на саме поняття жанру та його 

типологію. Поняття “жанр” походить від французького genre (манера, різновид) і 

є одним з елементів класифікації матеріалу, які умовно об’єднуються за певною 

структурою та спільними ознаками зображення дійсності. Це так званий 

внутрішній підрозділ, що історично склався у певних сферах. Існує кілька 

класифікацій типології публіцистичного жанру. Серед публіцистичних жанрів 

виокремлюють такі: виступи на зборах політичного характеру, передова стаття, 

теоретично-політична стаття, ідеологічна консультація, репортаж, фейлетон, 

памфлет, морально-етична стаття, нарис, хоча жанр нарису не є однорідним, 

оскільки його відносять і до публіцистики, і до художньої літератури, виділяють 

також наукові нариси, спортивний огляд [74].  

Принагідно треба розглянути розгорнуту класифікацію публіцистичного 

жанру, спираючись на рівень суб’єктивізації реалістичної основи інформації, на 

жанрові форми, характер виражально-зображальних засобів та концепцію 

філософсько-інтелектуальної ідеї вираження факту в жанровому контексті 

(M. Higgins, A. Smith [2013, р. 10–15], N. Berning [2010, р. 37–52]). Наприкінці 

ХХ ст. остаточно затвердилися три типи мислення, а саме: умовно реальне, 

реальне, образне. Публіцистика, як мислення реального факту, фіксує свою 

домінантну ознаку – документалізм. У публіцистичному мисленні системно-

жанрові горизонти оформилися в такі групи: хронікальну, аналітичну і художньо-

публіцистичну, які, своєю чергою, розкладаються на основні жанри – інформація, 

бесіда, коментар, репортаж, інтерв’ю, звіт, кореспонденція, стаття, нарис, есе, 

фейлетон, памфлет.  

На пізнішому етапі спостерігається внутрішньожанрове розмежування: 

1) інформація – хронікальна, аналітична; 2) інтерв’ю – інтерв’ю-портрет, 

хронікальне та проблемне інтерв’ю; 3) репортаж – хронікальний, аналітичний;  

4) бесіда – бесіда “за круглимо столом”, бесіда “за аркушами”; 5) коментар – 
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коментар-довідка, коментар-репліка, інформаційний коментар; 6) звіт – звіт 

розгорнутий, звіт тематичний; 7) нарис – проблемний, портретний; 8) есе – 

проблемне, портретне; 9) фейлетон – проблемний, портретний [215]. 

Така диференціація свідчить про те, що авторська модульна свідомість є 

пластичнішою в інтерпретації інформації і більше представляє документальний 

рівень творчості. У мисленні відображеного факту документалізм – це прийом 

поглибленої передачі деталі, специфіки епохи, характеру доби. 

Полеміка у спектрі політичного наративу. Вивчаючи смислове 

наповнення політичної полеміки, звертаємо увагу на студії політичного наративу, 

який заслуговує щораз більшої уваги у політиці та лінгвістиці, де аналізують роль і 

сутність наративів у політичному процесі (О. Г. Кірілов [2007, 23 c.], О. O. Кобзєва 

[2008, с. 161–165], П. Олещук [2010, с. 18–21], Г. Г. Почепцов [2001, с. 403–447], 

Л. Г. Профатилова [2008, с. 153–156], А. П. Чудинов [2006, с. 46–79] та ін.). У 

таких студіях вивчають сутність цього явища, типологізацію політичних наративів 

і функцій наративу в політичному дискурсі. Аби переконатися і довести те, що 

полеміка, виконуючи роль комунікативної одиниці, є потенційно перспективним 

елементом наукових студій, розглянемо й проаналізуємо функції і сутність 

наративу як політичної комунікації. 

Отже, наратив є одним із способів конструювання реальності, тобто 

представляє собою певну розповідь. У традиційному розумінні наратив 

визначається як текст, що описує якусь послідовність подій; те саме, що історія, 

розповідь, оповідання (M. J. Toolan [2013, 272 p.], W. Labov [1997, р. 38], 

І. А. Бехта [2004, 304 c.], О. В. Падучева [1996, 464 с.], О. О. Попова [2001, с. 8–

791], О. Й. Шейгал [2007, с. 86–93] та ін.). У рамках лінгвістичних досліджень 

наратив розглядають як сукупність специфічних лінгвістичних засобів, що 

перетворюють минулий досвід на хронологічно впорядковані, емоційно і соціально 

оформлені події (Л. Г. Профатилова [2008, с. 154], А. В. Воробьева [1999, с. 95]). 

Визначено, що наратив – це один із способів репрезентації минулого досвіду за 
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допомогою послідовно впорядкованих речень, які передають часову послідовність 

подій і функціонують як еквіваленти одиничних мовних актів, таких, як відповідь, 

висловлювання прохання, претензія [360, c. 38]. 

Дослідники наративу в соціолінгвістиці розмежовують оповідання як текст і 

процес. Наратив визначається як “форма дискурсу, через яку реконструюємо і 

репрезентуємо минулий досвід для себе і для інших” [301, c. 86–93]. Окрім того, 

наратив розглядають як послідовність невипадково пов’язаних між собою подій, 

учасниками яких є ті, чий досвід є прикладом для наслідування іншими [387, c. 8]. 

Саме поняття “наратив” як одиниця дослідження комунікації стало 

відповіддю на переосмислення одиниці комунікативного повідомлення – від слова 

до ширшого змісту. Ф. Анкерсміт вважає, що одиничного істинного висловлення є 

недостатньо для правильного аналізу і розуміння наративу. На його думку, 

розв’язання складної проблеми “зчеплення мови і світу” починається з 

найпростіших випадків уживання мови [5]. Політичне мовлення розуміємо не 

просто як скупчення виразів і речень, а як змістовно вибудуване послання, 

об’єднане певною тематикою, що послідовно викладає ідейно-політичний 

матеріал, а отже, є наративом. Під терміном “політичний наратив” розуміють 

сукупність дискурсних утворень різних жанрів, сконцентрованих навколо певної 

політичної події [302, с. 55–68]. Наратив містить два основні компоненти: історію з 

її тематичною єдністю, дійовими особами, часовими і просторовими межами, 

способом опису подій, з одного боку, і наративний дискурс (форму представлення 

історії) – з іншого. Політичний наратив являє собою виклад політичних подій в 

засобах масової інформації. Під час встановлення меж політичного наративу 

виділяються окремі види наративів зі складною структурою або без ускладнення і 

під-наративи всередині інших видів наративів. Один політичний наратив може 

переростати в інший, і саме це часто відбувається зі скандалами чи подіями 

глобального масштабу.  
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Політичний наратив є складним дискурсним утворенням, який об’єднує в 

собі політичний дискурс і дискурс засобів масової інформації. Політичний дискурс 

є джерелом політичного наративу, а дискурс засобів масової інформації виступає в 

ролі форми репрезентації тих чи інших історій для широкої аудиторії. Розглядаючи 

політичний наратив як складне комунікативне утворення, можна визначити 

ситуацію та учасників комунікації. Для кращого розуміння сутності політичного 

наративу як комунікативної форми, визначено його ключові властивості:  

по-перше, політичному наративу властива множинність оповідувань, тобто 

різні сторони конфлікту описують і коментують події. Інколи автори висловлюють 

свої погляди, опираючись на факти і цитати з висловлень політиків, іноді 

викладають чужу думку, виконуючи політичне або комерційне замовлення, а ще 

надають слово самим учасникам події, принагідно коментуючи; 

по-друге, політичний наратив містить різну інформацію. Автор опирається 

на певні факти, які іноді можуть становити чималу частку в повному обсязі 

наративу. Ці факти вплітаються в канву авторського ставлення (авторство при 

цьому може йти і від журналіста, і від політика). Окрім того, важливу роль відіграє 

підтекст, який завуальовано схиляє адресата прийняти позицію адресанта. Цей 

підтекст може і не бути усвідомлений всіма чи відразу, він може накопичуватися з 

декількох джерел;  

по-третє, мову політичного наративу вирізняє використання політичних, 

юридичних термінів та образних засобів, передовсім метафор (M. J. Toolan [2013, 

272 p.], І. А. Дементьева, О. О. Кобзєва [2008, с. 161–165], П. Олещук [2010, с. 18–

21], Л. Г. Профатилова [2008, с. 153–156], М. В. Тричик [2014, 182 c.]). 

Окрім того, наратив розглядають як текст, схожий на гасло, який 

зближується з гаслом і формально, і змістовно. Наратив поєднує з гаслом 

лапідарність: це не розгорнутий текст, а такий же міні-текст, як і гасло, зазвичай 

обмежений рамками однієї пропозиції, максимум абзацу [301, с. 86–93]. Під час 

дослідження політичних наративів визначено такі основні характеристики:  
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1) інституційність, представницьке, статусно-рольове спілкування в 

громадських, а в нашому випадку політичних інститутах. Відмінність від інших 

інституційних дискурсів полягає в тому, що політична комунікація спрямована на 

маси, а не на порівняно вузьке оточення професіоналів чи індивідуальних клієнтів. 

Бодай мінімальне масове зацікавлення та компетентність у політичному процесі є 

нагально необхідними для підтримання політичного процесу за умов демократії; 

2) смислова невизначеність через семантичні (розмитість семантичних меж 

слів) і прагматичні причини, такі, наприклад, як маніпулятивність; 

3) ірраціональність і сугестія, вплив на емоції та сферу підсвідомого; 

4) опосередкованість (журналісти, PR-менеджери, укладачі промов політиків 

є співавторами політиків); 

5) варіювання по вісі “інформативність↔експресивність” (залежно від 

жанру); 

6) варіювання по вісі “авторитарність↔діалогічність” (на одному полюсі – 

монологічний, ритуальний, тоталітарний дискурс, на другому – полемічний, 

демократичний, діалогічний (взаємодія дискурсів-стимулів, первинних текстів і 

дискурсів-реакції, вторинних текстів); 

7) театральність (політичний процес як дійство, що розігрується) (Е. Лассан 

[1995, 232 c.], О. О. Кобзєва [2008, с. 161–165]). 

Зміст політичного наративу знаходить своє втілення в сукупності політичних 

текстів різних жанрів, серед яких листівка, гасло, мітингова мова, партійна 

програма, аналітична стаття, телеінтерв’ю, які сконцентровані довкола певної 

політичної події. Існування політичного наративу пов’язано з певною політичною 

ситуацією і завершується разом зі зміною ситуації. Відповідно, аналіз наративу 

передбачає аналіз ситуації, що його породжує. Будь-якому політичному наративу 

властива тематична єдність, спільність основних фігурантів, конкретних політичних 

лідерів та партій, загальна канва подій (у літературознавстві сюжет або фабула), 

локалізованість у часі і просторі. Сюжет політичного наративу – це послідовність 
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певних фактів. Проте політичний наратив не просто їх викладає, а добирає та 

упорядковує їх відповідно до певної ідейної бази. Для будь-якого наративу 

характерний персонаж, у політичному наративі це є політичний діяч. Тому наратив 

постає як масово-комунікативне відтворення особистісної ролі в політиці.  

Політична полеміка і політичний дискурс. Досліджуючи проблеми 

функціонування політичної мови, а в нашому випадку політичної полеміки, 

науковці вживають для визначення цього феномена термін “політичний дискурс” 

(Г. В. Бобровська [2006, с. 63–67], І. С. Бутова [2011, 23 с.], О. В. Варламова [2011, 

с. 45–49], О. С. Даниленко [2014, с. 62–66], С. Н. Колеснікова [2011, с. 67–69], 

В. А. Маслова [2008, с. 43–48], Е. Г. Ордуханян, Ю. М. Чантурідзе [2015, 187 c.], 

О. А. Філінський [2002, 144 с.] та ін.). Оскільки на сучасному етапі це поняття 

набуває щораз більш актуального значення, то й потребує окремої уваги. Загалом, 

можемо стверджувати, поняття “дискурс” є одним з найбільш багатозначних 

термінів, які в прямий чи опосередкований спосіб вивчають функціонування мови. 

Популярнісь вживання його в різних науках призвела до того, що 

загальновизнаного й чіткого визначення дискурсу, яке охоплювало б всі випадки 

його вживання, немає. Одним із перших, хто надав слову “дискурс” 

термінологічного значення, був французький лінгвіст Е. Бенвініст. Під дискурсом 

він розуміє “будь-яке висловлювання, яке обумовлює наявність двох сторін 

комунікації: адресата, адресанта, а також наміри адресанта впливати на свого 

співрозмовника” [28, c. 296]. На думку Дж. Фіске, дискурсом вважається 

організація мови поза межами речення, “розширене” використання мови, тобто 

“дискурс – це мова чи система образів, сформована суспільством для поширення 

зв’язаного набору змістів стосовно певної теми” [346, c. 14]. До прикладу, для 

французької лінгвістичної традиції характерне розуміння цього слова як мовлення 

взагалі, а Р. Барт розумів дискурс як висловлення – “значущу єдність, незалежно 

від того, є вона словесною чи візуальною” [20, c. 74]. І. А. Бехта трактує дискурс як 

складне комунікативне явище, яке охоплює і соціальний контекст, що створює 
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уявлення і про учасників комунікації, і про процеси творення та сприйняття 

повідомлення [29, с. 42]. М. Ільїн зазначає, що в цілому дискурс можна визначити 

як послідовне розгортання змістів, виражених словами і символами, враховуючи 

значущі дії, тобто аналог мовлення [113]. Наведені приклади демонструють 

наявність різних тлумачень поняття “дискурс”. Саме тому існують різні спроби 

звести до спільного знаменника інтерпретації цього поняття. Найчастіше 

проглядаються три основні підходи. До першого належить, власне, лінгвістичне 

вживання терміна: спроби уточнення і розвитку вже традиційних понять “мова”, 

“текст”, “діалог”. Деякі дослідники (Franz Guenthner [1987, р. 105–107], 

Jerry R. Hobbs [1985, р. 3–8], Hans Kamp, Josef van Genabith, Uwe Reyle [2005]) 

вважають лінгвістичні значення складовими дискурсу. Дискурс визначається як 

значуща єдність сукупності лінгвістичних знаків, що поєднані логічними 

семантичними і синтаксичними зв’язками [352, c. 105–110]. Другий підхід 

ґрунтується на працях структуралістів і постструктуралістів (М. Foucault, J. Derrida 

та ін.). У праці “Археологія знання” М. Фуко розглядає дискурс як звичайний 

текст, який не є простим поєднанням слів: “дискурс – це тонка контактуюча 

поверхня, яка зближує мову й реальність, змішує лексику та досвід” [284, с. 49]. 

Третій підхід пов’язаний з ім’ям німецького філософа й соціолога Ю. Хабермаса 

(J. Habermas). Під дискурсом він розуміє особливий вид комунікації, що 

здійснюється у відстороненні від соціальної реальності, традицій, комунікативної 

практики та який має на меті обговорення й обґрунтування поглядів і дій учасників 

комунікації. Також Ю. Хабермас виокремлює прагматичні дискурси, етичні 

дискурси і морально-практичні дискурси [285, с. 17, 21, 26]. 

Отже, вживання терміна “дискурс” неоднозначне в суспільствознавчих 

науках. Таку ж неоднозначність простежуємо у вживанні терміна “політичний 

дискурс”. Науковці зазначають, що термін “політичний дискурс” набуває 

наукового поширення з виходом праці Г. Маркузе “Одновимірна людина: 

дослідження ідеології розвиненого індустріального суспільства” (1964). У ній 
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йдеться про “універсум політичного дискурсу” як про даність, яка є сама собою 

зрозумілою, хоча Г. Маркузе так і не розкриває його змісту. У своїх працях 

М. Фуко згадує “політичний дискурс”, починаючи з 1966 р. У нього він співіснує 

поряд з іншими видами дискурсу (науковим, релігійним, економічним). Загалом 

тлумачення та розуміння дискурсу і його політичного характеру, запропоноване 

М. Фуко, визначило розуміння цього поняття і межі його використання в 

подальшому іншими дослідниками.  

Нині науковці пропонують різні визначення політичного дискурсу. 

О. О. Гайдулін зазначає, що політичний дискурс, як правило, розуміється “як 

практичне структурування вербально-смислової реальності через комунікативну 

взаємодію суб’єктів владних інтенцій у політичній реальності”. На його думку, 

політичний дискурс – це вербалізація політичних ідей для їх реалізації у 

політичній дії [66, с. 23–25]. О. Й. Шейгал вважає, що під політичним дискурсом 

варто розуміти “будь-які мовні утворення, суб’єкт, адресат або зміст яких 

належить до сфери політики” [303]. Н. А. Герасименко вважає, що про політичний 

дискурс можна говорити як про “суму мовних утворень у певному 

паралінгвістичному контексті – контексті політичної діяльності і політичних 

поглядів, включно з негативними її проявами (ухиляння від політичної діяльності, 

брак політичних переконань)” [71, c. 22].  

Усі ці визначення надають широкого розуміння політичному дискурсу, для 

якого характерне введення до цього поняття будь-якого актуального використання 

мови в соціально-політичній сфері. Тобто політичний дискурс – це слово про 

політику, система суджень, наповнених політичним змістом. У вузькому розумінні 

політичний дискурс – це лише дискурс політиків. Його складають урядові 

обговорення, парламентські дебати, партійні програми та виступи політиків. 

Прихильник такого трактування голландський лінгвіст Т. А. ван Дейк зазначає, що 

дискурс є політичним, коли супроводжує політичний акт у відповідній політичній 
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обстановці; тобто політичний дискурс формується в контексті функціонування 

політичних інститутів (сесії парламенту, засідання уряду, з’їзди партій) [337].  

Відзначимо, що досить часто дослідники проблем політичної мови 

використовують і термін “політичний дискурс”, і термін “політична мова”, як 

правило, вживають їх як синоніми, або, принаймі, не зазначають, що якось 

розрізняють ці поняття. Проте ці поняття варто розрізняти, оскільки політичний 

дискурс – це сукупність усіх мовних актів, які використовуються в політичних 

дискусіях, а також правил публічної політики, які оформилися за традицією та 

були перевірені досвідом. Під політичною мовою вбачається особлива знакова 

система, призначена саме для політичної комунікації. Тобто поняття “політична 

мова” є ширшим за поняття “політичний дискурс” (А. М. Баранов [1997, с. 108–

118], О. В. Бєлякова [2007], С. Н. Колеснікова [2011, с. 67–69], О. А. Філінський 

[2002, с. 15–24] Ю. М. Чантурідзе [2015, с. 9–25]).  

Загалом же українські дослідники (І. С. Бутова [2011, 23 с.], І. С. Бик [2013, 

с. 120–127], О. О. Гайдулін [1997, с. 23–25], В. П. Долгіх [2002, с. 121–125], 

Л. Г. Козуб [2011, с. 51–59], Е. О. Кущ [2011, с. 77–81], С. В. Тхоровська [2010, 

19 c.] та ін.) частіше послуговуються терміном “політичний дискурс”, мабуть, це 

тому, що його широко використовували в посткомуністичний період. Відтак за 

мовою сучасної політики закріпилася назва “політичний дискурс,” який почали 

розуміти як “втілену в мові політичну волю і демократичне публічне обговорення 

та обґрунтування значимих для громадян (політичних істот) тем і проблем” [129]. 

Суспільне призначення політичного дискурсу – вселити адресатам потребу 

“політично правильних” дій та оцінок. Отже, мета політичного дискурсу – не 

описати, а переконати, пробудивши в адресатові наміри, дати ґрунт для 

переконання і спонукати до дії [314, c. 104]. 

Отож стверджуємо, що політичний дискурс – складний, міждисциплінарний 

і різноаспектний феномен, цілісний комплекс елементів, якому властива своя 

специфіка, що ускладнює його однозначне розуміння. 
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1 . 1 . 2  О с н о в н і  т е м а т и ч н і  м а к р о -  і  м і к р о п р о п о з и ц і ї  

п о л і т и ч н о ї  п о л е м і к и .  Дослідження, пов’язані з макроструктурою 

дискурсу, представлені в наукових працях лінгвістів, серед яких D. Blakemore, 

T. A. van Dijk, Т. Givon, W. Mann, S. Thompson, Е. Schegloff, А. М. Баранов, 

Г. Є. Крейдлін, О. В. Падучева, С. Ю. Тюрина та ін. Головне ж коло питань, які 

досліджують у дискурсному аналізі, становлять питання структури дискурсу. 

Розрізняємо різні рівні структури – макроструктуру, або глобальну структуру, і 

мікроструктуру, або локальну структуру. Мікроструктура – це найменші 

складники дискурсу, натомість макроструктура дискурсу – це членування на 

великі складові: епізоди в оповіданні, абзаци в газетній статті, групи реплік в 

усному діалозі. Між великими фрагментами дискурсу спостерігаються так звані 

межі, які позначаються більш довгими паузами (в усному дискурсі), графічним 

виділенням (у письмовому дискурсі), спеціальними лексичними засобами, такими 

як службові слова і словосполучення. Усередині великих фрагментів дискурсу 

спостерігається єдність – тематична, референційна, що свідчить про єдність 

учасників описуваних ситуацій (D. Blakemore [1993, 191 p.], T. A. van Dijk [1981, 

331 p.], В. Кінч [1988, с. 153–211], О. Ю. Качмар [2014, с. 70–76], А. А. Кібрік 

[2006, с. 138–158], C. Ю. Тюрина [2008]). 

Особливе розуміння терміна “макроструктура” представлено у працях 

Т. А. ван Дейка. Як він стверджує, макроструктура – це узагальнений опис 

основного змісту дискурсу, який адресат будує в процесі розуміння. 

Макроструктура являє собою послідовність макропропозіцій, тобто пропозицій, 

що виводяться з пропозицій вихідного дискурсу за певними правилами, так 

званими макроправилами. До таких правил відносяться правила скорочення 

(несуттєвої інформації), узагальнення (двох або більше однотипних пропозицій) та 

правило побудови (тобто комбінації декількох пропозицій в одну). 

Макроструктура будується так щоб представляти собою повноцінний текст. 

Макроправила застосовуються рекурсивно, тобто багаторазово, тому існує кілька 
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рівнів макроструктури відповідно до ступеня узагальнення. Фактично 

макроструктура за Т. ван Дейком в інших термінах називається рефератом або 

резюме [81, c. 41–67]. Отож, почергове застосування макроправил дозволяє 

теоретично побудувати формальний перехід від вихідного тексту політичної 

промови, яка перебуває в центрі цього дослідження, до реферату, що складається з 

декількох речень. Макроструктури відповідають структурам довгострокової 

пам’яті – вони сумують інформацію, яка утримується упродовж часу в пам’яті 

людей, котрі почули або прочитали дискурс. Побудова макроструктур тими, хто 

слухає або читає – це один з різновидів так званих стратегій розуміння дискурсу. 

Поняття стратегії прийшло на зміну ідеї жорстких правил й алгоритмів і є базовим 

у концепції Т. ван Дейка. Стратегія – спосіб досягнення мети, який є достатньо 

гнучким, щоб можна було скомбінувати кілька стратегій одночасно. 

Окрім макроструктур Т. ван Дейк також виділяє поняття суперструктури – 

стандартної схеми, за якою будуються конкретні дискурси. На відміну від 

макроструктури, суперструктура пов’язана не зі змістом конкретного дискурсу, а з 

його жанром. Структури такого типу часто називають наративними схемами. 

На противагу макроструктурі, мікроструктура дискурсу – це членування 

дискурсу на мінімальні складові, які відносяться до дискурсного рівня. У більшості 

сучасних підходів такими мінімальними одиницями вважають предикації або 

клаузи (О. Ю. Качмар [2014, с. 70–76], А. А. Кібрік [2006, с. 138–158], 

C. Ю. Тюрина [2008]). В усному дискурсі ця ідея підтверджується схожістю 

більшості інтонаційних одиниць до клауз. Отже, дискурс являє собою 

послідовність клауз. У теорії риторичної структури (далі – ТРС), яку створили 

У. Манн і С. Томпсон, запропоновано єдиний підхід до опису макро- і 

мікроструктури дискурсу. ТРС заснована на припущенні про те, що будь-яка 

одиниця дискурсу пов’язана з іншою одиницею цього дискурсу через певні 

змістовні зв’язки, які називаються риторичними. Термін “риторичні” не має 

принципового значення, а тільки вказує на те, що кожна одиниця дискурсу існує не 
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сама по собі, а додається учасником спілкування до іншої одиниці задля 

досягнення мети [367, c. 243–281]. Зауважимо, що не існує загальновизнаної 

класифікації текстів, на якій могла б ґрунтуватися типологія дискурсів, бо текст – 

це частина дискурсу. Тематичні пропозиції політичної полеміки тісно пов’язані із 

сферою комунікативної діяльності, яка, своєю чергою, і зумовлює тематичну 

своєрідність політичної полеміки зокрема та дискурсу загалом. Отож, тематика 

політичної полеміки зумовлена сферою комунікативної діяльності. Основні 

тематичні пропозиції політичної полеміки наведено на рис. 1.1. Окрім того, теми 

зазвичай діляться на підтеми, відповідно до конкретних сфер спілкування. 

Рис. 1.1. Основні тематичні пропозиції політичної полеміки 

 

З метою розуміння різноманіття тематичних пропозицій політичної полеміки 

пропонуємо співвіднести їх зі структурою самої політики, котра як об’єкт 

політичного дискурсу, як сфера його дієвості і визначає зміст самої полеміки. 

Відповідно, науковці виокремлють такі тематичні групи або ж пропозиції: 

– група, предметом якої є ідеологія, а саме філософія ідеології, тобто 

полеміка про консерватизм, лібералізм, соціалізм, анархізм, націоналізм, комунізм 

тощо; 
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– група, предметом якої є політичні системи: полеміка про демократію, 

авторитаризм, тоталітаризм, теократію тощо; 

– група, предметом якої є сфера політичної діяльності: зовнішньополітичні, 

політико-економічні, політико-національні, політико-правові, політико-силові, 

політико-соціальні, політико-культурні, політико-освітні, політико-релігійні 

пропозиції полеміки; 

– група, предметом якої слугують політичні процеси та події: в 

узагальненому сенсі – військовий дискурс, дискурс мітингів; пов’язаний з 

конкретними подіями – наратив – дискурс президентських виборів; 

– група, предметом якої є дискурс, що має своїм предметом суб’єктів 

політики: дискурс про політичного діяча, про політичні інститути, про соціальні, 

етнічні, професійні, релігійні та інші групи; про впливових представників бізнес-

структур, про громадянина, як суб’єкта політики [118]. 

Окрім того, для політичної полеміки характерні загальні положення, які 

виконують роль регулятивів. До засад, що мають функцію регулятивів, дослідники 

відносять правдивість, повноту, коректність, предметність, функційність, 

раціональність [61, с. 14]. Правдивість забезпечує об’єктивність, доказовість та 

істинність полеміки. Повнота досягається раціональною організацією політичної 

полеміки і забезпечує цілісний розгляд певного питання. Коректність – це 

передусім логічна, фактична, теоретична та соціально-політична несуперечність, за 

якою стоїть єдність слова. Предметність передбачає розуміння того, що становить 

предмет політичної полеміки. Функційність охоплює декілька аспектів соціально-

політичної аргументації, а саме: концептуалізацію знань, розвиток теорії та 

застосування її на практиці тощо. Раціональність забезпечується єдністю стратегії і 

тактики, незмінних підстав і політичної кон’юнктури. 

Отож, сучасний політичний дискурс аналізуємо з позицій тематичної 

суперструктури, яка стосується не змістової частини дискурсу, а його жанру, 

макроструктури, яку розглядають на глобальному рівні, та мікроструктури, яку 
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розглядають на локальному рівні. Усі рівні покликані виконувати власні функції і є 

логічним обґрунтуванням дискурсу як складної комунікативної події. А тематичні 

пропозиції політичної полеміки на будь-якому з рівнів зумовлені, передовсім, 

сферою комунікативної діяльності. 

1 . 1 . 3  М о в н і  і г р и  в  п о л і т и ч н і й  п о л е м і ц і  т а  ї х н і  

с к л а д о в і .  Впродовж останніх років можна спостерігати, як посилюється 

тенденція до запровадження ігрових елементів у політичній сфері суспільного 

життя. Особливо це стосується форм діяльності політиків, їхньої поведінки та 

демонстрування поглядів. На тлі багатьох активних процесів, що відбуваються в 

сучасному політичному дискурсі, мовна гра посідає одне з найважливіших місць 

(R. Clark [2011, 376 p.], С. А. Виноградова [2010, с. 95–101], С. К. Лохова [2007], 

В. А. Маслова [2008, с. 43–48], О. І. Міхневич [2015, с. 99–104], А. С. Теребков 

[2015, с. 58–60], О. О. Ханіна [2016, с. 142–49]). Мовна гра є вершиною ігрових 

можливостей людини, яка активізує її творчий потенціал, змушує перевтілюватися, 

входити в новий образ, перебувати в пошуку й послуговуватися належними 

мовними засобами. Окрім того, мовна гра, як ознака високого рівня освіченості й 

культурної обізнаності співрозмовника, навчає людину отримувати задоволення не 

тільки від самої гри, а й від вдало переданої думки [290, c. 24–45]. 

Отже, мовна гра, яка знайшла своє місце в політичних дебатах, дискусіях, 

коментатарях, інтерв’ю та інших мультимедійних формах презентації поглядів 

політиків, у виборчих плакатах та білбордах, є чимось новим у політичному житті 

з огляду на масштаб застосування і функцію цього явища. Раніше вона виступала в 

чітко обмеженій і периферійній сфері суспільного життя – у кабаре, політичній 

сатирі, анекдотах і жартах. 

Нині існує низка актуальних наукових підходів до вивчення феномену “мовна 

гра” (Я. Хінтикка [1980, с. 245–280]), серед яких: психологічний, культорологічний, 

філософський, лінгвістичний. Особливої уваги в межах культурологічного підходу 
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заслуговує праця Ж. Ф. Ліотара “Стан постмодерну”, оскільки саме у філософії та 

естетиці доби постмодерну з’являється ідея включення читача в процес створення 

тексту, ідея співтворчості, яка є однією з основних для мовних ігор у публіцистиці, а 

саме постмодерністська концепція інтертекстуальності проектується на створення 

мовних ігор на основі прецедентних текстів.  

Саме ж поняття “мовна гра” запропонував Л. Вітгенштaйн [1995, 2003, 

2010]. Він представив теорію “мовної гри”, за якою політика вважалася полем гри, 

де правила продиктовані законами мови й обумовлені соціокультурним 

контекстом, а вся мова є сукупністю мовних ігор. Сутність поняття полягає в тому, 

що воно містить одночасно і поняття, як цілісні і закінчені системи спілкування, 

організовані за внутрішніми правилами, і метод, як сукупність прийомів 

прояснення мови в дії, висвітлення її функцій. У текстах Л. Вітгенштайна 

знаходимо три основні, взаємодоповнювальні форми розуміння поняття мовних 

ігор. Перша – це вихідні лінгвальні форми, з яких починається навчання мови 

шляхом включення того, хто навчається певних видів діяльності. За словами 

вченого, “мовна гра” – це сукупність мови і діяльності. Друга – мовні ігри 

розглядають як ідеалізовані моделі вживання слів, послідовне ускладнення яких 

демонструє динаміку мови. Третя форма виражає соціокультурний аспект ігор, 

відображений у понятті форм життя. Як зазначає сам Л. Вітгенштaйн, “уявити собі 

якусь мову – означає уявити собі якийсь спосіб життя” [58, 59, 60]. 

Особливою значущістю вирізняється філософська концепція Й. Хейзінга 

[290, c. 24–45], який визначив правила гри, що розуміються і дотримуються 

гравцями: гра – це процес, спрямований на отримання задоволення. Сфера мовних 

ігор обмежена ресурсами мови і її системою. Будь-яка мовна активність 

автоматично підкоряється правилам, встановленими мовою, саме тому, по суті, 

будь-який “хід” у мовній грі можна передбачити. Цей підхід підтримує і 

Н. Д. Арутюнова, пропонуючи розглядати феномен мовних ігор у функційно-

прагматичному ракурсі як порушення нормативного використання мовної одиниці 
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на тлі мовних стереотипів, пов’язуючи ігри з порушенням семантичних і 

прагматичних правил використання мовних засобів, з мовними аномаліями. 

Системний характер мови і закономірності її дієвості підпорядковують своїй логіці 

будь-які ненормативні утворення. Дослідження цієї суперечності дозволяє 

“вникнути в природу самого канону” [11, c. 4]. 

Однією зі сфер сьогодення, в якій широко використовується і розкриває свій 

потенціал мовна гра, є політичний дискурс, у сутність якого закладена 

маніпулятивна спрямованість. Вона здійснюється завдяки використанню 

можливостей мови задля впливу на поведінкову діяльність потенційного виборця, 

на користь інтересів того чи іншого політика. Маніпуляція є усвідомленим 

процесом з боку адресанта (маніпулятора), при цьому грамотне використання 

ресурсів мови веде до ефективного манипулятивного впливу [287, c. 143]. За 

визначенням В. А. Маслової, маніпуляція – це “процес нав’язування поглядів, 

думок та способів дій, які адресант завідомо може вважати неправдивими, але 

вигідними для себе, і це пов’язано з використанням спеціальних прийомів, 

спрямованих на зниження критичного мислення з боку адресата” [179, c. 45]. Саме 

маніпулятивність політичного дискурсу уможливлює активне використання 

ігрових прийомів, спрямованих на формування у виборця певної думки, яка 

спонукає до ухвалення належного рішення. Мовна гра по своїй суті є 

багатофункційною. Дослідники (Л. П. Амірі, О. А. Земська, М. В. Китайгородська, 

С. В. Ільясова, Н. М. Розанова, В. З. Санніков, В. І. Шаховський) виокремлюють 

низку функцій мовної гри, серед яких: комічна, експресивна, мовотворча, 

маскувальна. Крім того, мовна гра виконує оціночну функцію, на яку вказують, 

зокрема, Л. П. Амірі, С. В. Ільясова [2009], В. І. Шаховський [2008], і пов’язану з 

нею маніпулятивну функцію. Науковці зазначають, що, властиво, оціночна і 

маніпулятивна функції мовних ігор роблять їх особливо привабливими для 

політичного дискурсу. Основні функції мовної гри в просторі політичної полеміки 

схематично наведено на рис. 1.2. 
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Рис. 1.2. Функції мовної гри 

Мовну гру з лінгвістичних позицій досліджували R. Clark (2011), Ahti-Veikko 

Pietarinen (2007), Л. П. Амірі (2009), Е. М. Береговська (1999), Т. О. Грідіна (1996), 

О. А. Земська (1983, 1992), С. В. Ільясова (2002, 2009), Н. І. Клушина (2002, 2003), 

В. Г. Костомарова (2005), Л. В. Лисоченко та О. В. Лисоченко (2003), В. А. 

Маслова (2008), А. О. Негришева (2009), Н. А. Ніколіна (2003), Б. Ю. Норман 

(2006), Г. Ф. Рахімкулова (2004), В. З. Санніков (1999, 2001, 2003) та ін. 

Особливої уваги заслуговує дослідження Т. О. Грідіної, яка як основу 

мовних ігор виділяє так званий асоціативний потенціал слова – заздалегідь 

прогнозовану сферу можливих значень слова, що використовуються в ігровому 

тексті, внаслідок чого створюється “асоціативний контекст” і є обов’язковою 

наявність “лінгвокреативного мислення” у всіх учасників мовної гри, ступінь 

розвиненості якого залежить від рівня лінгвістичної та екстралінгвістичної 

компетенції самих учасників. Окрім того, Т. О. Грідіна, слідом за 

Н. Д. Арутюновою, визначає механізм мовних ігор як “кореляцію мовного 

стереотипу та навмисного відхилення від цього стандарту в мовній поведінці 

особистості, що обумовлено прагматичною настановою мовного акту та 

індивідуальними можливостями мовців в реалізації потенціалу мовних одиниць” 

[75, c. 5]. Окрім того, на думку дослідниці, один з основних принципів мовної гри 

полягає в актуалізації психологічно релевантних для носіїв мови багатовалентних 

асоціативних зв’язків знакових одиниць і навмисному використанні 
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нестандартного коду їхнього вживання, сприйняття і породження, а саме при 

“виявленні” й одночасному перемиканні асоціативних стереотипів за допомогою 

спеціальних лінгвістичних прийомів. Словом, мовну гру можна визначити як 

особливу форму лінгвокреативного мислення, в основі якого лежать асоціативні 

механізми, що дозволяють створювати щось нове на базі вже пізнаного [75, c. 5]. 

Виокремлено такі рівні утворення мовної гри: фонетико-графічний та 

лексичний, словотвірний та морфологічний, синтаксичний рівень, мовна гра на 

основі прецедентних текстів [124, c. 121].  

Як найбільш функційні було визначено мовні ігри на фонетико-графічному 

рівні, які реалізують насамперед емоційну сторону оцінки і мають функцію 

привертання уваги, оскільки особливість звукоряду виділяє фразу серед інших і, за 

словами Т. С. Моніної, вона перша впадає в очі [186, c. 240]. Серед найбільш 

уживаних засобів цього рівня утворення мовних ігор в політичний полеміці 

відзначимо такі: анафора – повторення окремих слів або оборотів на початку 

уривків, з яких складається висловлення; епіфора – протилежна анафорі 

стилістична фігура, яка утворюється повтором окремих слів або словосполучень 

наприкінці суміжних мовних одиниць; паліндром – реалізація фонетичної 

зворотності лексем та графічні виділення окремих частин слова для актуалізації 

певного сегмента. 

Мовні ігри на лексичному рівні часто будуються на полісемії – 

багатозначності, наявності кількох значень у мовній одиниці, паронімії – грі слів 

заснованій на близькості слів за формою та значенням, використанні омофонів – 

слів, які вимовляються однаково, але мають різні значення й написання, а також на 

метафоричному використанні окремих частин мови. Одним з найпродуктивніших 

способів утворення мовних ігор на словотвірному рівні є словоскладання – 

об’єднання повнозначних слів або їх основ в окремо оформлений комплекс. 

Аналізуючи мовні ігри на морфологічному рівні, варто зазначити, що 

морфологічні засоби, на відміну від лексичних і словотворчих, мають значно 
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менше способів для вираження оціночної функції та експресивно-емоційного 

впливу на адресата, проте саме системне розуміння граматики робить людину 

здатною мислити – породжувати думки у формі понять, суджень, зокрема 

здійснювати розумовий акт оцінки: співвідносити своє ціннісне ставлення з 

об’єктивною дійсністю. Зважаючи на те, що відхилення від певних норм лежить в 

основі утворення елементів мовної гри, можна спостерігати безліч випадків 

відступів від системних класифікацій, що використовуються для реалізації 

оціночної функції мовної гри.  

Розглянувши мовні ігри на синтаксичному рівні, спостерігаємо їхню активну 

реалізацію в тексті, яка відбувається завдяки використанню різних синтаксичних 

конструкцій, які істотно підсилюють експресію і прагматичний ефект висловлення. 

Найпоширенішими експресивними синтаксичними конструкціями є питальні та 

окличні конструкції, а також оцінні репліки. 

Досліджуючи використання прецедентних текстів [121, c. 216] в мовних 

іграх, було виявлено дослівне використання прецедентних текстів та 

трансформацію форми прецедентного тексту. Отже, мовна гра на основі 

прецедентного тексту, безсумнівно, розкриває нові пласти значення та смислу, є 

інтерактивною грою з адресатом, представляє нові можливості для адресанта. 

Отож, незважаючи на різноманітність визначень суті і поняття мовної гри, 

погоджуємося, що мовна гра є різновидом лінгвокреативної діяльності, пов’язаної 

з навмисним і цілеспрямованим порушенням мовних норм, задля досягнення 

бажаного ефекту, що знаходить своє активне застосування на теренах сучасної 

політичної полеміки. 
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1.2 Дискурсивна (логічно сформована) структура політичної полеміки 

 

Вивчення структури та логічного наповнення політичної полеміки 

забезпечує широкий спектр досліджень із цієї проблематики, що перебуває в полі 

зору сучасної лінгвістичної думки (P. A. Chilton [2004, 226 p.], E. Coseriu [1987, 

р. 9–31], T. A. van Dijk [1997, 368 p.], I. Fairclough, N. Fairclough [2013, 280 p.], 

M. Lewiński, D. Mohammed [2015, 178 p.], M. Neagu [2013, 129 p.], N. Polsby, 

A. Wildavsky, D. Hopkins [2008, 347 p.], A. Reyes [2011, 208 p.] та ін.). Дослідження 

здійснюватиметься крізь призму аналізу лінгвальних засобів, які вибудовують 

патерн політичної полеміки та визначають її лексико-семантичну організацію, а 

також шляхом характеризації аргументативних прийомів у політичній полеміці. 

Узагальнення теоретичних здобутків аналізу структури політичної полеміки 

уможливлює проектацію власного підходу в руслі функційної парадигми. 

1 . 2 . 1  Л е к с и к о - с е м а н т и ч н а  о р г а н і з а ц і я  п о л і т и ч н о ї  

п о л е м і к и .  Політичний дискурс, як багатожанровий різновид публічного 

мовлення, характеризується палітрою лінгвальних засобів. Чимало уваги приділяють 

вживанню лексики, яка зумовлена політичною діяльністю, а також відбору й 

організації структур вираження відповідно до прагматичних настанов, цілей та умов 

спілкування, які склалися в процесі професійної діяльності політиків, яким потрібно 

оволодіти відповідним стилем мовлення і літературними нормами мови, які принесли 

б найкращий результат. Саме тому кожний політик розуміє потребу правильно 

розташовувати і компонувати мовні одиниці, так само як і все те, що становить суть 

організації та побудову політичної промови. Вагомість дослідження лексико-

семантичної організації політичної полеміки обумовлена неабияким інтересом до 

передвиборчого дискурсу з погляду лінгвальних складових та перехрестя дисциплін, 

на якому перебуває передвиборчий дискурс, залучаючи знання політології, соціології, 

психології, риторики, наратології. 

https://www.google.com.ua/search?hl=uk&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Isabela+Fairclough%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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Досліджуючи політичну полеміку, яка розгортається в руслі агітаційного 

дискурсу на тлі передвиборчої кампанії, розуміємо, що головна мета такого 

полемічного протистояння – це боротьба за владу та маніпулювання свідомістю і 

здоровим глуздом потенційного виборця. Як зазначає E. Coseriu, сама мова є 

політично навантаженою, оскільки є знаком солідарності з іншими членами 

суспільства, які вживають ту саму мову [333, c. 24]. У зв’язку з такою постановкою 

питання політична полеміка постає скарбницею унікальної лексики.  

На сучасному етапі політична полеміка, представлена в контекстологічних 

фрагментах, що аналізуємо у цій праці, сформувалася у своєрідну систему, у якій 

можна відстежити чітку організацію її лексичного складу. Цей лексичний склад 

має певне ядро – певну кількість домінантних тематичних лексем, які 

організовують та формують сучасну політичну полеміку передвиборчого дискурсу 

США, серед них виокремлюємо такі: country, state, campaign, economy (reforms, 

employment/unemployment, promise), що зображено на рис. 1.3. 

 

Рис. 1.3. Лексико-семантична організація сучасної політичної полеміки 

COUNTRY STATE CAMPAIGN ЕСONOMY REFORMS 
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Аналізуючи лексико-семантичну організацію сучасної політичної полеміки, 

звертаємо увагу на саме поняття лексико-семантичного поля та організацію 

лексико-семантичних груп. Лексико-семантичне поле розуміємо як “групу слів, 

котрі тісно пов’язані за змістом і у своїй взаємозалежності визначають значення 

один одного”, про що говорить засновник теорії лексико-семантичного поля 

німецький дослідник І. Трір [388, c. 25]. Під лексико-семантичною групою 

розуміємо об’єднання слів у межах однієї тематичної групи, які мають спільні 

мовні характеристики (словотворчі, морфологічні) і спільний компонент значення 

[269]. Оперуючи вищенаведеними визначеннями, можемо стверджувати, що пласт 

лексики, що становить плацдарм для політичних баталій, які розгортаються 

довкола передвиборчої кампанії, складається з лексико-семантичних груп, 

об’єднаних спільним компонентом значення, які, своєю чергою, і здійснюють 

лексико-семантичну організацію сучасної політичної полеміки. Аналіз вибірки 

дозволяє виокремити низку тематичних груп із спільним компонентом значення, 

серед яких основні: 1) State → Держава; 2) Politics → Політика; 3) Economy → 

Економіка; 4) Welfair (wealth and health) → Добробут. 

Виокремлення саме такого тематичного стрижня лексики політичної 

полеміки напередодні виборів у США відображає ієрархічність системи 

влаштування сучасного агітаційного дискурсу. Категорії опертя зосереджені 

довкола найширшого універсального поняття “держава”, яке має свою внутрішню 

будову – значну кількість різнохарактерних структурних одиниць, серед яких 

домінують політичні, економічні, правові, соціальні та духовні. 

Аналізуючи лексико-семантичну складову політичної полеміки на прикладі 

політичних промов у період передвиборчої кампанії, зазначимо, що передвиборча 

кампанія – це проміжок часу, протягом якого політичні суб’єкти (особи, партії, 

суспільні організації) повинні постати перед виборцем, аби привернути до себе 

увагу електорату (об’єкта свого впливу) і заохотити людей проголосувати за 

кандидата конкретної політичної орієнтації, який обіцяє своєму електорату певні 
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соціальні переваги. З лінгвістичного погляду, передвиборча кампанія – це складна 

комунікативна подія, що відбувається між адресантом та адресатом у процесі 

комунікативної дії в часовому, просторовому та інших контекстах. У 

передвиборчій кампанії особливу роль відіграє корпус фактів, які представляють 

собою агітаційний матеріал і відбираються з метою спонукати виборців до участі у 

виборах та в голосуванні у суворо обмеженому часовому просторі (Аміров [2002, 

с. 13], О. В. Бєлякова [2007, 192 c.], О. В. Попова [2014, 252 c.], М. М. Степанова 

[2009, с. 482], О. О. Федосєєв [2003, с. 40], О. А. Філінський [2002, 144 c.]). 

Досліджуючи лексико-семантичну складову політичної полеміки загалом, 

уваги заслуговують, зокрема, політичні гасла, які, на нашу думку, є складовим 

компонентом мови публічних виступів, а в нашому дослідженні мови 

передвиборчої агітації у різних її виявах, а саме: заяви, інтерв’ю, радіо- і 

телезвернення, прес-конференції, радіо- і теледебати, виступи в будь-якій 

аудиторії в період передвиборчої кампанії. Така увага до політичних гасел 

обумовлена тим, що, саме вони дозволяють коротко та лаконічно сформулювати 

ціль і завдання державної політики, а також стимулювати громадян до виконання 

цих завдань. Гасла – це своєрідна зброя, яку потрібно застосовувати обережно. 

Вони дійсно можуть впливати на поведінку людини чи навіть великої групи осіб. 

На сьогодні поряд з терміном “гасло” зустрічаємо термін “слоган”, відповідно 

І. П. Сіробаба [254], аналізуючи низку гасел, які демонструють різні епохи 

демократичного розвитку Сполучених Штатів Америки, такі як: “New Birth of 

Freedom” Абрахам Лінкольн, “New Nationalism” Теодор Рузвельт, “New Freedom”, 

“New Order of International Relations” Вудро Вільсон,  “New Deal” Франклін 

Рузвельт, “New America” Адлай Стівенсон, “New World Order” Джордж Буш, 

зазначає, що кожне з них містить лексичний компонент “new”: (1) recently made, 

developed, bought; (2) not used or owned by anyone before; (3) different from the 

previous one; (4) not experienced before [399, с. 1105]. Вживання саме такої лексеми 

підкреслює перехід до нового етапу в житті країни. Більше того, у такому 
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контексті семантика лексичної одиниці “new” набуває ще й конотативного 

нашарування, адже “новий етап”, у будь-якому разі, асоціюється суто зі щасливим 

майбуттям. Нова влада – нове життя. Це не завжди відповідає дійсності, але вагомо 

впливає на підсвідомість населення, втілюючи маніпулятивну стратегію [254]. 

Варто зазначити, що вплив на адресата здійснюється лише у тому разі, якщо 

адресант добре розуміє психологію аудиторії та враховує її, оскільки мистецтво 

промови глибоко психологічне та глибоко соціальне явище. Знаючи про тенденцію 

вибирати найбільш релевантні стимули, адресант може створювати стимул, що 

приваблює увагу та відтворює певні контекстуальні припущення, які підштовхнуть 

адресата до необхідного висновку. Маніпуляція здійснюється через повідомлення 

релевантної інформації. У результаті сценою, на якій зустрічаються іміджі 

політиків, є соціально структурований “міфологічний простір”, звернений до 

сфери ірраціонального (стереотипів, віри, емоцій) [2, c. 18]. Наприклад, у гаслах 

“Security. Unity. Prosperity” Фред Томпсон, “True Strength for America's Future” 

Мітт Ромні, іде звернення до універсальних принципів державності. У лексемах 

“security”, “unity”, “prosperity”, “strength” денотативний та конотативний 

компоненти значення є нероздільними, створюючи позитивну оцінку ситуації, 

налаштовуючи адресата на ставлення до політичної програми політика-автора слів 

та його персони як особи, яка має втілити цю політичну програму в життя.  

Отож, аналіз лексико-семантичної організації політичної полеміки на тлі 

виборчої кампанії дає змогу стверджувати, що лексичні одиниці в процесі 

відображення фактів вступають у певні відношення між собою, на основі яких 

вони об’єднануються в лексико-семантичні групи, у межах яких за структурно-

семантичним принципом розміщується фактичний агітаційний матеріал. Принципи 

групувань цих лексем і способи встановлення залежності між ними відображають 

уявлення про перебіг передвиборчої кампанії та про співіснування і протистояння 

на політичній сцені кандидатів на пост президента. 
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1 . 2 . 2  С т р у к т у р н о - к о м п о з и ц і й н и й  п а т е р н  п о л і т и ч н о ї  

п о л е м і к и .  Визначення поняття дискурсу, опис його видів та виявлення 

специфіки цих видів є низкою питань міждисциплінарного характеру, які не 

втрачають своєї актуальності, незважаючи на досить довготривале існування 

терміна і поняття “дискурс”. Чітке окреслення структури і композиційних 

особливостей дискурсу, по-перше, сприяє визначенню місця політичного дискурсу 

в загальній типології дискурсів, по-друге, яскраво, в порівнянні з іншими типами, 

демонструє специфіку політичного дискурсу. Для створення структурно-

композиційного патерну політичної полеміки дослідники (A. Chilton, I. Fairclough 

A. А. Карамова, O. Й. Шейгал) використовують загальну типологію дискурсів, що 

також є проблематичним питанням теорії дискурсу, оскільки серед вчених немає 

загальноприйнятої класифікації дискурсів, як немає і єдиної думки з приводу того, 

який аспект дискурсу треба приймати за основу класифікації. Утім, досі не існує 

загальновизнаної класифікації текстів, на якій могла б ґрунтуватися типологія 

дискурсів (оскільки текст, як ми його розуміємо, – це n-частина дискурсу).  

Огляд наукової літератури показує, що дискурс і текст можна класифікувати 

за різними підставами [120, c. 277–279]. Структурно політичний дискурс 

перетинається з іншими видами дискурсів: юридичним, науковим, дискурсом ЗМІ. 

Серед структуротвірних рис політичного дискурсу науковці виокремлюють 

інституційність, інформативність, смислову невизначеність, авторитарність 

[303]. Розрізняють такі види політичного дискурсу: 

– інституційний політичний дискурс, в межах якого використовуються 

тільки тексти безпосередньо створені політиками та використані в політичній 

комунікації (парламентські стенограми, політичні документи, публічні виступи та 

інтерв’ю політичних лідерів); 

– мас-медійний (медійний) політичний дискурс, з текстами, створеними 

журналістами і поширеними через пресу, телебачення, радіо, Інтернет; 

https://www.google.com.ua/search?hl=uk&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Isabela+Fairclough%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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– офіційно-діловий політичний дискурс, пов’язаний з апаратним 

спілкуванням, в межах якого створюються тексти для співробітників державного 

апарату; 

– тексти, створені “пересічними громадянами”, які, не будучи 

професійними політиками або журналістами, епізодично беруть участь в 

політичній комунікації. Це можуть бути різні листи і звернення, адресовані 

політикам або державним установам, листи до ЗМІ; 

– “політичні детективи”, “політична поезія” і тексти досить поширених 

останнім часом політичних мемуарів; 

– тексти наукової комунікації, присвячені політиці. 

Межі між шістьма названими видами політичного дискурсу не є чітко 

окресленими, часто доводиться спостерігати їх перетинання. 

Керуючись прагматичними параметрами дискурсу, науковці [118] 

виокремлюють жанри політичного дискурсу, які зображено на рис. 1.4. 

 

Рис. 1.4. Жанри політичного дискурсу: прагматичний підхід 
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Структурно-композиційний патерн політичної полеміки обумовлений 

формою та способом викладу матеріалу, за якими відбувається відповідне жанрове 

розмежування, а також характером суб’єкта, що має місце в політичному дискурсі, 

за часовим простором та національно-культурними аспектами. Отож, 

виокремлюють жанри, визначені формою передачі інформації (рис. 1.5). 

Рис. 1.5. Жанри політичного дискурсу за формою передачі 

За характером суб’єкта в політичному дискурсі розрізняють: 

– інституційний дискурс: дискурс політичного інституту (дискурс державної 

влади, дискурс політичних еліт, дискурс політичних партій, ідеологічних течій, 

напрямів), дискурс соціальних, етнічних, професійних, релігійних та інших груп. 

– індивідуальний (особистісний) дискурс: дискурс політичного діяча, 

представника бізнес-еліти. За часовим простором політичний дискурс прив’язаний 

до тієї соціально-політичної формації, в умовах якої він породжений, суть якої він 

відображає, знаряддям якої він є, прив’язаний до періоду його створення.  

За національно-культурними параметрами виокремлюють політичний 

дискурс держави (американський, німецький, український тощо) [118].  
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Водночас існує жанрове розмежування дискурсу за зовнішньою формою, що 

зображено на рис. 1.6. 

Рис. 1.6. Жанри політичного дискурсу за зовнішньою формою 
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дискурсу в загальній типології дискурсів, а також демонструє його специфіку. 
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обґрунтувати переконання і перейти до дії. Мова політика загалом оперує 

символами, а її успіх зумовлюється тим, наскільки ці символи співзвучні масовій 

свідомості, наскільки вони апелюють до неї: політик повинен уміти торкнутися 

потрібної струни в цій свідомості; вислови політика повинні викликати підтримку 

адресата політичного дискурсу [52]. 
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Оскільки політичний дискурс реалізується як дія або процес, за яким, як 

правило, стоять досить широкі групи суспільства (політичні партії та рухи, 

організації), то передбачається і високий ступінь його впливу на суспільство. 

Особливу роль у структурі політичного дискурсу відіграє аргументація, яку 

розглядаємо як таку, що має форму комплексного мовного акту, який складається 

із системи тверджень, мета яких виправдати або спростувати висловлену думку і 

переконати в правильності або помилковості думки, що відстоюється (C. Andone 

[2013], А. М. Баранов [2002], О. В. Бєлякова [2007, 192 c.], Г. А. Брутян [2002], 

О. А. Івін [2000]). Для цього політики наводять факти, вдаються до різних методів 

переконання. Задля кращого розуміння ролі аргументативних прийомів, а отже й 

самої аргументації, звернімося до тлумачення поняття “аргументація”. 

Очевидно, що аргументація є предметом багатьох наукових дисциплін – 

логіки, риторики, психології, лінгвістики, соціології, дисциплін, що вивчають 

штучний інтелект. Теорія аргументації інтегрує різноманітні підходи, які 

напрацьовуються засобами цих дисциплін, і це дозволяє їй виконувати певну 

методологічну функцію щодо наукового дискурсу. 

Зазначимо, що аргументація була об’єктом наукового дослідження багатьох 

науковців (C. Andone [2013], Frans H. van Eemeren, R. Grootendorst [2004], 

F. Fischer, J. Forester [1993], G. Lauerbach [2007], M. Lewiński, D. Mohammed [2013], 

О. П. Алєксєєв [2001], А. М. Баранов [2002], Г. А. Брутян [2002], Л. Г. Васильєв 

[1999], О. А. Івін [2000], В. І. Курбатов [1999], Г. І. Рузавін [1999] Л. В. Cоловей 

[2002] та ін.). Утім, проблема аргументації досі є однією з найактуальніших тем 

дослідження в лінгвістиці. На сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки є 

чимало визначень поняття “аргументація”: це словесна, соціальна і раціональна 

діяльність, спрямована на переконання обґрунтованої точки зору, шляхом 

висування низки положень, скерованих на виправдання або ж спростування 

припущення, яке опинилося в центрі обговорення (Frans H. van Eemeren, 

R. Grootendorst [2004, p. 1]); розглядається і як частина критичного обговорення, в 
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якому учасники диспуту намагаються врегулювати розбіжності по суті питання, 

що обговорюється [313, c. 6]. Проте одним із найбільш глибоких є визначення, яке 

запропонував О. А. Івін. Він визначає аргументацію як мовленнєву дію, що включає 

систему тверджень, призначених для переконання аудиторії у правильності 

якоїсь думки. Аргументація звернена насамперед до розуму людини, яка здатна, 

подумавши, прийняти або спростувати цю думку [111, c. 371]. Таке визначення 

підтверджує думку вчених, які вивчають риторику і лінгвістику (Т. ван Дейк, 

О. П. Сковородніков, О. Я. Гойхман та ін.), про те, що аргументація є однією з 

мовленнєвих стратегій. За визначенням О. П. Сковороднікова, мовленнєва 

стратегія – це загальний план мовленнєвої поведінки, що виражається шляхом 

вибору промовцем системи продуманих поетапних мовленнєвих дій; це лінія 

мовленнєвої поведінки, яка враховує усю комунікативну ситуацію і спрямована на 

досягнення кінцевої комунікативної мети під час спілкування [255, c. 9].  

Своєю чергою, аргументація, оцінюючи комунікативну ситуацію, також 

скерована на досягнення кінцевої комунікативної мети – переконати аудиторію 

прийняти якусь думку, що, своєю чергою, доводить, що аргументація – це і є 

мовленнєва стратегія. Отже, аргументація є формою діяльності людини, в якій 

задіяні знання і внутрішня уява людини, її система цінностей та комунікативні 

навики, логічна культура та емоційний стан. Саме ця форма діяльності дозволяє 

людині реалізувати себе як мовну особистість. У ширшому розумінні слова, 

аргументація – це процес обґрунтування людиною певного положення з метою 

переконання в його істинності, слушності [49, c. 23].  

Види аргументації в політичному дискурсі можуть відрізнятися один від 

одного методикою організації, структурою і композицією, механізмом обміну 

аргументами. Часто суперечка і діалог, полеміка і дискусія розглядаються як 

синоніми, проте потрібно їх концептуально розрізняти. У роботі виокремлено 

основні прийоми аргументування (подано на рис. 1.7). 
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Рис. 1.7. Основні аргументативні прийоми політичної полеміки 

Промова, доповідь, лекція, бесіда, як способи аргументування, посідають 

чільне місце серед аргументативних прийомів у політичній полеміці. Дослідники 

визначили структурні, композиційні і концептуальні особливості промови, 

доповіді, лекції і бесіди. По-перше, суб’єктна структура цього виду 

аргументування відповідає процесу односпрямованого характеру за схемою: 

аргументатор → адресат. У вказаній схемі аргументатор є суб’єктом 

аргументування, а адресат – її об’єктом. Сторони аргументативного процесу 

відрізняються за ступенем активності: аргументатор активний, адресат пасивний. 

По-друге, такий різновид аргументування не подає взірця боротьби думок, 

конфлікту, ігрової ситуації. По-третє, основою аргументування слугує не 

взаємодія, а односпрямована дія, зокрема передача інформації. Зворотний зв’язок 

формулюється в неявній формі. Поле аргументування залишається незмінним, бо 

визначається не ситуацією, не конфліктом думок з приводу спірного положення, а 

структурою початкового тексту, програмою, наперед поставленими пізнавальними 

завданнями, а цілями цього виду аргументування є навчання, передача інформації 

або досвіду, наставництво, комунікація, огляд [24, c. 204].  

Суперечка як аргументативний прийом широко обговорюється в літературі, 

проте в літературі немає однозначного визначення цього поняття. Під суперечкою 
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розуміємо процес, у якому відстоюється правильність однієї думки, переконань і 

помилковість іншої, спростування переконань опонента. Родовим поняттям 

суперечки може бути поняття обміну думками. Але в суперечці обмін думками 

часто має конфліктний характер [261, c. 123]. Виокремлено її структурні, 

композиційні і концептуальні риси:  

1) структура характеризується наявністю щонайменше двох суб’єктів; 

2) суб’єкти суперечки рівнозначні за своєю роллю в процесі обміну думками, 

за ступенем активності, за зв’язками один з одним;  

3) предметом суперечки є спірне положення, щодо якого кожна сторона має 

свою думку, названу тезою;  

4) відмінність позицій сторін, виражена думками про спірне положення, 

робить суперечку обговоренням на рівні явища, а не на рівні суті;  

5) тезиси сторін суперечать один одному в контрадикторній формі;  

6) процедура обміну думками відповідно до взаємозаперечних характеристик 

тез виражається в боротьбі думок;  

7) боротьба думок у суперечці досягає своєї вищої форми – конфлікту або 

війни думок, особливістю чого є доказ кожною стороною істинності своєї тези і 

складності тези опонента. Відповідно до цього кожен доказ в аргументації такого 

типу є заперечення попереднього доказу супротивника. Характер обговорення 

набуває вигляду спростування, відхилення, заперечення, неприйняття, елімінації;  

8) поле аргументування, як правило, постає розмитим, це обумовлено тим, 

що йдеться не про суть, а про явище, і боротьба ведеться не підставами, а думками;  

9) Суперечка як вид аргументування не регламентована ані в процедурному, 

ані в просторовому, ані в тимчасовому відношенні [261, c. 125]. 

Дискусію як один з аргументативних прийомів нерідко ототожнюють із 

суперечкою. Історія науки засвідчує, що роль дискусій у формуванні наукової 

картини світу дуже велика. Ознаки дискусії пов’язані з організованістю, 

впорядкованістю, колективною діяльністю щодо з’ясування істинності і 
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помилковості кожної тези. Цей вид аргументування завжди прагне до всебічного 

обговорення предмета розбіжностей, а її засобами слугують не думки сторін, а 

обґрунтовані позиції. Визначено основні риси дискусії, а саме:  

1) суб’єктна структура зовні така ж, як і в суперечці. Але її суб’єкти 

представлені не аргументатором і адресатом, не опонентом і пропонентом, а 

співавторами в колективному процесі обговорення;  

2) тези сторін можуть бути взаємозаперечними і взаємодоповнювальними;  

3) мета обговорення полягає не в спростуванні тези опонента, а у 

встановленні міри істинності і міри помилковості кожної (своєї зокрема) тези;  

4) дискусія характеризується як форма обговорення предмета на рівні суті;  

5) обговорення спірного положення пов’язане із всебічністю аналізу, 

колективною діяльністю, формуванням універсального суб’єкта;  

6) у структурному відношенні дискусія регламентована й організована;  

7) поле аргументування дискусії розвивається під дією процесу обміну 

думками по мірі прояснення предмета розбіжностей;  

8) дискусія може бути визначена як форма наукової пізнавальної діяльності;  

9) на відміну від суперечки з її конфліктністю і боротьбою думок, дискусія 

тяжіє до компромісу, до підведення тез під загальну підставу, до уточнення 

термінології, узагальнення методик, формулювання єдиної методології [261].  

Серед аргументативних прийомів політичної полеміки виокремлюємо 

диспут та дебати як вид аргументування, які часто розглядаються як рівнозначні 

поняття. Ці прийоми аргументування зазвичай є формою наукової суперечки, але 

рівночасно стверджуємо, що вони слугують і яскравими формами суперечливого 

комунікування в політичному дискурсі. Відмінними рисами диспуту є такі:  

1) диспут – це завжди публічна суперечка (суперечка ж може здійснюватися 

і в міжособовій формі);  

2) предметом диспуту як публічної суперечки слугує наукова або суспільно-

значуща тема;  
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3) за організаційною структурою диспут характеризується широко 

варійованою формою обговорення: публічний захист тез, обговорення дисертації 

тощо;  

4) на відміну від дискусії, диспут не тільки прояснює підстави, але й 

затверджує позиції тих, хто сперечається. Зазвичай остання обставина в диспуті 

має домінантне значення [24, c. 43].  

Полеміка як вид аргументування відрізняється від раніше проаналізованих 

форм, хоча у критичній літературі вона іноді висвітлюється то як синонім 

суперечки, то як рівнозначне поняттю дискусії. Дослідники (А. Д. Бєлова [2003, 

с. 123], Л. В. Соловей [2002, с. 133]) виділяють такі ознаки полеміки: 

1) це боротьба, конфлікт думок, що доходять до суперечності;  

2) у полеміці засобами протистояння слугують певні думки, доведені до 

підстав. Між ними існує відмінність, перші виражають рівень явища, а другі – 

сутнісний рівень, а отже, концептуальна суперечка про суть є полемікою;  

3) якщо суперечка як боротьба думок полягає в затвердженні власної тези і в 

спростуванні, запереченні тези опонента, то полеміка є діалектичним 

запереченням, зняттям підстави протилежної сторони; 

4) кваліфікація полеміки як зняття протилежностей характеризує її як форму 

розвитку уявлень про предмет дискусії, хоча вона не досягається компромісом при 

обговоренні. Безкомпромісність полеміки зумовлена непримиренністю, 

протилежністю підстав, їх ворожим характером; 

5) на відміну від суперечки, полеміка ведеться в організованих формах, але 

ця організованість не ріднить її з дискусією. Дискусія регламентована, протікає у 

формах конференцій, конгресів, наукових симпозіумів. Полеміка в цьому сенсі не 

має регламенту, вона організована не умовностями наукового співтовариства, а 

наявними в суспільстві стереотипами і нормами; 

6) полеміка представляється найбільш адекватною формою обговорення 

питань, що мають соціально-політичне значення. 
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Варто зазначити, що, як і будь-яка стратегія, аргументація має свої методи 

досягнення цілі – тактики, застосовуючи які, політики впливають на формування 

думок та переконань виборців. Кожна з тактик передбачає використання певних 

форм аргументації, а також певних раціональних та емоційних аргументів. Кожна 

мовленнєва або ж комунікативна стратегія характеризується певним набором 

мовленнєвих тактик. Мовленнєва тактика – це конкретна мовленнєва дія в процесі 

здійснення мовленнєвої стратегії, метою якої є вирішення комунікативного 

завдання цієї стратегії [255, c. 5]. Водночас аргументація також має свої тактики, 

спрямовані переконати аудиторію у правильності думок та поглядів промовця. У 

політичній полеміці релевантними є певні основні тактики аргументації (рис. 1.8). 

Рис. 1.8. Основні аргументативні тактики 

Серед цих тактик найважливішою тактикою політичного дискурсу вважають 

тактику ототожнення політика з народом, оскільки під час виборчих кампаній 

кандидати, з одного боку, прагнуть переконати виборців у своїй винятковості, а з 

іншого – залишитися у їхніх очах звичайними людьми. Вважається, що люди 

більше довіряють тим політикам, які схожі на них, і тому кандидати прагнуть 

створити імідж середньостатистичних американців. Прагнуть переконати 

аудиторію в тому, що політик – “своя”, близька до народу людина [178]. 

Демонструючи своє наближення до народу, кандидати прагнуть говорити мовою 

ТАКТИКИ 

АРГУМЕНТАЦІЇ 

Ототожнення 

політика з 

народом 

Посилання на 

власний досвід 

Емоційного 

тиску 

Апеляція до 

авторитету 
Протиставлення 



51 
 

 

своїх виборців, саме тому в мовленні кандидатів присутні елементи розмовної 

мови, ті слова і словосполучення, які є у вжитку пересічних громадян. 

Використовуючи цю тактику, політик намагається аргументувати 

запропоновану тезу тим, що він є частиною суспільства, в якому живе (…we 

Americans need to produce... as Americans, together, we...), а тому не може 

нашкодити тим, хто його оточує. В основі цієї тактики лежить такий вид 

аргументації як ствердження, який оснований на емоційних аргументах. Щоб 

підкреслити свою належність до американського суспільства, політики активно 

використовують “колективний” особовий займенник we. Ще одним ефективним 

прийомом наближення до народу є згадування у промовах членів власної родини, 

друзів, людей, які допомогли досягти успіхів у житті та кар’єрі. Вияв любові до 

дружини, турбота про дітей, вдячність за підтримку друзям, а також демонстрація 

поваги до батьків свідчать про людяність кандидата і мають вплив на виборців:  

– “to the love of my life ... Michelle Obama ... and to Malia and Sasha, I love you 

so much, and I am so proud of you” [412];  

– “we’ve been married 42 years. We've been sweethearts for longer than that. 

And behind her, four of our five sons. One of our sons, Ben, is a resident at a hospital so 

he can't be here tonight, but this has been a family affair for us and in this room we feel 

like family with you” [472]; 

– “But Dad always believed in America; and in that America, a lath and plaster 

man could work his way up to running a little car company called American Motors, and 

end up Governor of a state where he had once sold aluminum paint”; 

– “For my Dad, America was the land of opportunity, where the circumstances of 

birth are no barrier to achieving one's dreams” [460]. 

Особливої уваги заслуговує тактика емоційного тиску, оскільки сила 

переконливості промови зростає саме тоді, коли торкається проблем, які 

викликають у людей особисту зацікавленість, яка, своєю чергою, викликана 

тактикою емоційного тиску. Будучи зацікавленими певною проблемою, люди 
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легко погоджуються з позицією промовця. Ця тактика має такі визначені прийоми 

реалізації, як апеляція до емоцій, батьківських почуттів, апеляція до страху за 

долю, життя та майбутнє дітей, посилання на традиційні сімейні цінності, права 

жінок, рівність перед законом тощо. Для досягнення відповідного ефекту тактика 

емоційного тиску оперує певними емоційними аргументами, які виражаються в 

таких, наприклад, поняттях: help for families, fate of nation, future of children, the 

education of children, health care, woman’s rights, protection of national security тощо: 

Now is the time to help families (Б. Обама); Nothing less than the fate of our nation and 

the future of our children hang in the balance (Х. Клінтон); John McCain says Barack 

Obama isn't ready to protect our national security (Дж. Байден); When a public school 

fails to meet its obligations to students, parents deserve a choice in the education of 

their children (Дж. МакКейн) та ін. Водночас дієвою є тактика апеляції до 

авторитету, коли промовець подає статистичні дані або ж результати досліджень 

як аргументи. Така подача інформації позитивно впливає на аудиторію, оскільки 

достовірність джерел інформації не викликає сумнівів.  

Окрім того, вагомим аргументом для передвиборчої промови є підтримка з 

боку авторитетних лідерів. Промовець, якого підтримують політичні лідери, які 

вже здобули повагу і підтримку серед населення, має більше шансів завоювати 

прихильність виборців. Властиво, тактика апеляції до авторитету сильно 

впливає на аудиторію, хоча виявляється лише тоді, коли промовець дякує за 

підтримку і довіру політикам, які вже здобули високий авторитет. Те, що Білл 

Клінтон висловив цілковиту підтримку плану дій Барака Обами, прибувши на його 

промову, вплинуло на виборців значною мірою, оскільки прихильники Б. Клінтона 

перейшли в табір прихильників Б. Обами. Стратегія аргументації часто припускає 

використання тактики протиставлення: аудиторії пропонується опозиція, з якої 

видно переваги або недоліки обговорюваного явища чи предмета. Завдяки 

оцінному компоненту таке протиставлення набуває впливовості [89, c. 34]. Цю 

тактику застосовують у випадках, коли прагнуть наголосити на своїй незгоді із 
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запропонованим: Senator Obama wants our schools to answer to unions and 

entrenched bureaucracies. I want schools to answer to parents and students 

(Дж. МакКейн). У цьому прикладі політик висловлює своє ставлення до проблеми, 

протиставляючи його поглядам опонента: “Senator Obama wants … – I want…”. 

Шляхом такої опозиції політик підштовхує виборців ухвалити єдине можливе 

правильне рішення. Окрім того, варто зауважити, що слабкі сторони та недоліки 

опонента можуть зробити його образ менш привабливим для виборців, щоправда, 

лише тих, які позитивно ставляться до тактики нападу. Це означає, що напад 

здатний посилити перевагу нападаючого кандидата шляхом пониження 

привабливості опонентів: що гірше виглядають суперники, то ліпшим видається 

промовець [315, c. 16].  

Отож, можна зробити висновок, що аргументація в політичному дискурсі 

реалізовується через тактики, основним призначенням яких є вплинути на погляди 

аудиторії та переконати її в тому, що позиція промовця є правильною і її варто 

підтримати. Однак дуже важливо вміти правильно застосовувати тактики, оскільки 

теоритичні знання про них не є достатніми. Саме тому під час промови політик 

повинен дотримуватися правил аргументації.  

Безсумнівним є те, що аргументація – це складний процес, який базується на 

техніці переконання. Це форма діяльності людини, в якій вона реалізується як 

мовна особистість і в якій задіяні її знання й уявлення, життєвий досвід, система 

цінностей і здоровий глузд, комунікативні навики і логічна культура, її емоційний 

стан, соціальні параметри аргументативної ситуації. Все це свідчить про складну 

природу аргументації як процесу і пояснює інтегральний характер теорії 

аргументації, яка реалізується як аргументативний дискурс.  
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Висновки до першого розділу 

 

1. Попри те, що дискурс є феноменальним явищем, яким частіше оперують 

під час аналізу мовлення, мовленнєвої діяльності і тексту, він не є однозначним ані 

як лінгвістичний термін, ані як лінгвістичне поняття. Дискурс для сучасного 

мовознавства є одним із суперечливо витлумачуваних явищ. Основними серед них 

є розуміння дискурсу як “мови в живому використанні” (Е. Бенвеніст), як 

“мовлення, зануреного в життя” (Н. Д. Арутюнова), як “послідовності речень і 

мовленнєвих актів” (Дж. Ліч). У такий спосіб дискурс постає в нашому розумінні 

як явище складного когнітивно-комунікативного порядку. 

2. Фіксуємо дві моделі розуміння дискурсу – широку та вузьку. Усі наявні в 

лінгвістиці визначення дискурсу вписуються у ці дві моделі. У широкому сенсі 

дискурс розглядається як процес, як комплексна комунікативна дія, зумовлена 

гносеологічними, соціоісторичними, етнокультурними, прагмасемантичними та 

комунікативними факторами. У вузькому розумінні дискурс визначається як 

результат процесу спілкування чи інтерактивної взаємодії, зафіксований на 

матеріальному носії у вигляді тексту. 

3. Дискурс має ознаки відкритої системи і є явищем ширшим від тексту, що 

має ознаки закритої системи і спирається у своєму конституюванні переважно на 

писемну форму. У такий спосіб феномени “дискурс” і “текст” постають у вигляді 

гіперонімо-гіпонімічної кореляції “загальне – часткове”, у якій текст-часткове є 

складником дискурсу, а дискурс-загальне – гіперонімом, який вбирає в себе 

потенційно безкінечну кількість ідеографічно споріднених текстів. У тлумачній 

моделі “дискурс – текст” дискурс розуміємо як феномен, що конституюється 

сукупністю тематично співвіднесених текстів, які є продуктом дискурсу. 

4. Політичний дискурс – це сукупність мовних форм спілкування суб’єктів 

політичної діяльності у сфері їх інституціональної комунікації. Політичний 

дискурс є окремим різновидом дискурсу, мовним утворенням, суб’єкт, адресат або 

зміст якого належить до сфери політики та має на меті здобуття й утримання 
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політичної влади. Феномен політичного дискурсу є міждисциплінарним, і, як 

такий, є предметом дослідження низки дисциплін. 

5. Політичний наратив – це лінгвокультурний феномен та складне дискурсне 

утворення, яке існує у формі політичного мовлення, що є не просто накопиченням 

або концентрацією певних висловів і не просто поєднанням певних речень, а 

змістовно вибудуваним посланням, що розгортається довкола певної ідеї, зв’язно 

викладає ідейно-політичний матеріал. Керуємося дефеніцією політичного наративу 

як сукупності дискурсних утворень різних жанрів, сконцентрованих навколо 

певної політичної події. 

6. Політична полеміка – складне комунікативне утворення, спричинене 

певними подіями, у нашій праці передвибочою кампанією, що переростає у 

протистояння, якому властиві лексико-семантична організація, послідовна 

структура викладу матеріалу, вербалізація ідей з метою боротьби за владу, 

здобуття прихильності електорату та досягнення певних політичних цілей. 

7. Структура та композиційне оформлення політичої полеміки є 

обумовленими і перебувають у тісному взаємозв’язку із зовнішньою формою 

полеміки, формою її передачі, належністю до певної епохи та певного політичного 

суб’єкта. Саме ці аспекти визначають місце політичного дискурсу в загальній 

типології дискурсів, вказують на його жанрову належність, а також демонструють 

специфіку політичного дискурсу. 

8. Полеміка, яка розгортається довкола виборчої кампанії, спрямована на 

боротьбу за владу, і така політична комунікація передбачає використання 

ораторами аргументативних прийомів, під якими розуміємо основні лінії 

аргументації, збудовані як послідовність висловлювань, підлеглих одному 

ключовому прийому, і для яких характерні методика організації, структура і 

композиція, механізм обміну думками й аргументами. 

 

Основні положення цього розділу висвітлено у працях [163,165–167]. 

.
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ  

ЖАНРУ ПОЛІТИЧНОЇ ПОЛЕМІКИ В ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСІ 

 

2.1 Антропоцентрична парадигма – алгоритм дослідження політичної 

полеміки 

 

Антропоцентризм є одним з основних парадигмальних векторів лінгвістики 

ХХ–ХХІ ст. Формування антропоцентричної парадигми з проголошенням людини 

центром і найвищою метою світобудови та інтерпретації реальності лише з 

погляду людських цінностей передбачає зміну ракурсу розгляду мовних явищ: від 

моделювання мовної системи як високорівневої абстракції до вивчення мови як 

засобу спілкування в її функціонуванні (M. Danesi [2012, 250 p.], R. K. Blot [2003, 

295 p.], E. Lenkeit [2003, 400 p.], І. А. Бехта [2004, 304 c.], Ю. А. Зацний [2004, 

284 с.], С. М. Єнікєєва [2006, 303 с.], Н. Г. Єсипенко [2012, 320 с.], Г. І. Приходько 

[2001, 362 с.] та ін.). Для ідеології антропоцентричної парадигми лінгвістики 

початковою точкою відліку є Homo Lingualis та її діяльність з інтеріоризації 

дійсності, втіленій у формі структурованих і систематизованих знань та уявлень. 

Людина, що говорить, мислить, відчуває, є головною діючою особою у світі та 

мові, тому дедалі більше уваги приділяється виявам людської особистості при 

використанні мови [336, c. 128]. Основні параметри Homo Lingualis визначаються в 

такий спосіб: мовна когніція, мовна особистість, мовна свідомість, мовна творчість 

[362, c. 234]. Тож цілком логічним є вибір антропоцентричної парадигми основною 

методологічною платформою дослідження сучасної політичної полеміки, адже 

саме діалектична єдність цих параметрів автора та слухача уможливлює 

об’єктивне конструювання дійсності сучасного політичного дискурсу. 
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2 . 1 . 1  С т р а т е г і ч н і  д о м і н а н т и  п о л і т и ч н о ї  п о л е м і к и .  

Нині антропоцентризм є одним з основних парадигмальних векторів лінгвістики 

ХХ–ХХІ ст. При цьому людина як об’єкт дослідження принципово відрізняється 

від неживих об’єктів. Науковці визначають головні засади антропоцентризму 

(M. Danesi [2012, 250 p.], M. Minami [2002, 316 p.], І. А. Бехта [2004, 304 c.], 

М. О. Богомолов [2002, с. 3–8], О. С. Кубрякова [1995, с. 144–238], М. Л. Макаров 

[2003, с. 21]: 

– люди активно впливають на довкілля та один на одного відповідно до своїх 

цілей та інтересів, словом, людина завжди вирізняється агентивністю та 

інтенційністю; 

– сприйняття людьми собі подібних має взаємний характер, тому в процесі 

комунікації не тільки дослідник формує уявлення про індивідів, за якими він 

спостерігає, але й сам він стає об’єктом сприйняття; 

– поведінка людей є адаптивною, вона може реагувати на спробу 

спостереження, що помітно підвищує евристичну роль конструювання та 

інтерпретації “образу себе” і дослідника, і інформанта; 

– адаптивність поведінки людей у комунікативних процесах зумовлює 

динамічність виявлення ними своїх якостей, що можуть змінюватися з часом 

залежно від багатьох зовнішніх і внутрішніх факторів; 

– релевантні соціально-психологічні якості людей зазвичай не можна 

спостерігати безпосередньо, бо вони не лежать “на поверхні”; 

– соціопсихологічні характеристики людини складніше “верифікувати”, 

аніж, наприклад, фізичні або хімічні властивості тіл. 

На зламі ХХ–XXI ст. роль мови як засобу комунікації невпинно зростає, а її 

значущість стає актуальною не лише для лінгвістів, а й для фахівців, які задіяні в 

інших сферах. Таким процесам послуговує інформаційний бум, зумовлений 

становленням та розвитком найновітніших технологій у всіх сферах суспільного та 

політичного життя, що, своєю чергою, зумовлює потребу доступу до інформації та 
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максимально швидкого обміну нею, а також викликає потребу удосконалення 

старих та створення нових засобів зв’язку, серед яких чільне місце посідають 

електронні засоби. Інформаційний бум, своєю чергою, став поштовхом до 

розвитку мов, які його реалізують, передусім поштовхом до розвитку лексичних 

систем цих мов. Потреба надання і пошуку релевантної інформації в умовах 

глобального мультикультурного та мультилінгвального простору актуалізувала 

проблему ефективності комунікації, яка стосується передовсім політиків, 

завданням яких є професійне забезпечення взаєморозуміння, недопустимості та 

врегулювання конфліктів у глобальному просторі. Тож як засіб кoмунікації 

використовується мережа Інтернет та різноманітні електронні засоби комунікації. 

Роль мови стала настільки актуальною, що сформувалася у лінгвістичні напрямки 

дослідження кореляції мови та влади, інформативності та пеpеконливості в 

політичній комунікації, вивчення мови як інструменту соціальної влади, мовного 

маскування соціальних процесів, використання мови з метою маніпулятивності та 

впливу на свідомість громадян, ролі мови у створенні іміджу політика, 

індивідуального стилю політика як мовної особистості. У лінгвістиці ця тематика 

прямо відповідає проблемі політичної полеміки й одночасно детермінує 

стратегічні домінанти політичної полеміки, серед яких є агітація, пропаганда, 

політична реклама, інформативність та переконливість щодо політичних 

поглядів, а в нашому дослідженні передвиборчу агітацію. Окрім того, до 

стратегічних домінант політичної полеміки США, які формують тематичну 

складову передвиборчого дискурсу, також зараховуємо такі основні ідеї, як 

національна ідентичність, тобто чітка позиція щодо відстоювання національних 

інтересів держави, патріотизм та повага до національних символів держави, а 

також рівноправність усіх громадян незалежно від расової належності, віку та 

соціального статусу. Останнє є особливо актуальним питанням у сучасному 

суспільстві, що чітко відображено в політичних виступах, зверненнях та 

коментарях і Б. Обами, і М. Ромні, а також інших політиків – учасників 
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передвиборчої кампанії. Основні підходи до вивчення стратегічних домінант 

політичної полеміки схематично наведено на рис. 2.1. 

Рис. 2.1. Стратегічні домінанти політичної полеміки 

Для вивчення процесу сучасної політичної комунікації з погляду 

електорального успіху ефективними є “парадигма задоволення” (J. McLeod [2002, 

р. 215–267]), “пізнавально-посередницька” модель (W. Eveland [2001, р. 571–601]), 

вивчення процесів медійного формування політичних пріоритетів (Е. Rogers 

[1994]), студії глобальних культурних перетворень (F. Webster [2001, 256 p.]), різні 

моделі впливу ЗМІ (C. Sparks [2007, 264 p.], М. Гуревич [2002, 776 с.]). 

Важливим аспектом дослідження політичної полеміки є аналіз та оцінка 

ключових ідей, які є основою техніки впливу на потенційного адресата. Оскільки 

матеріалом цього дослідження є матеріали передвиборчої президентської боротьби 

у США, звертаємо увагу на домінувальний інтерес, який полягає в бажанні 

політиків перемогти на виборах і визначає напрями дослідження політичної 

полеміки. Вони присвячуються переважно методам мовленнєвого, символьного та 

загалом інформаційного впливу на виборців, використанню інформаційних 

ресурсів і технологій для зміни пріоритетів суспільної думки, комунікативним 
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стратегіям медіа, партій та окремих політиків, динаміці інформаційного 

середовища. 

2 . 1 . 2  Ф о р м у л и  а к ц е н т у в а н н я  з н а ч у щ о ї  і н ф о р м а ц і ї  

в  п о л і т и ч н і й  п о л е м і ц і :  к л ю ч о в і  п о н я т т я .  Для визначення 

способів акцентування інформації необхідно встановити мовні засоби впливу на 

адресата шляхом аналізу їх взаємодії в організації змісту політичних текстів 

(О. Б. Бушев [2004, с. 52–71], Ю. А. Васік [2005, с. 116–117], М. О. Діденко [2001, 

19 с.], І. Н. Пьянзіна [2005, с. 39–44], К. С. Серажим [2003, 32 c.], В. Б. Тхір [2004, 

с. 313–315], А. П. Чудінов [2006, 256 c.]). 

Зауважмо, що однією з характерних рис сучасної політичної лексики є її 

використання для повідомлення інформації та її приховування; вона є не тільки 

засобом привертання громадської уваги, а й вживається для того, щоб її відвернути 

або значно послабити [272, c. 313–315]. Визначальною рисою комунікації в 

політиці є її спрямування на адресата для того, щоб досягти перлокутивного 

ефекту – спонукати аудиторію до суспільно-політичної реакції [86, c. 19]. 

З’ясовано, що кінцевою ланкою та об’єктом мовленнєвого впливу в 

політичній комунікації завжди є адресат, саме тому задля впливу на адресата 

політик у своєму дискурсі використовує безліч технологій на різних рівнях мови, а 

саме: спеціальну інтонацію, щоб привернути увагу аудиторії, порушення правил 

узгодження часів, щоб підсилити потрібний аспект, спеціально підібрану лексику, 

щоб викликати у слухача відповідну реакцію. Аби донести інформацію до адресата 

та спонукати його до певних дій на лексичному рівні простежується використання 

термінів, нейтральної та книжкової лексики. 

Особливе місце в політичному дискурсі посідає розмовна лексика. Oратор 

свідомо пристосовується до стилю усної розмовної мови, тому що розмовні 

елементи впливають на адресата й іноді викликають таку реакцію, яка неможлива 

при вживанні лише літературно-нормативних одиниць. Це надає спілкуванню 
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невимушеної і неофіційної атмосфери. У такий спосіб політична промова 

асоціюється з розмовою, і політику легше навіяти своїм слухачам потрібні думки. 

Крім того, розмовні слова допомагають політику краще висловити свої думки, 

дати потрібні оцінки, передати емоційний стан гніву, роздратування, несхвалення, 

іронії. Важливими елементами політичного дискурсу є ключові слова і слова-гасла, 

які є прикладом актуалізації загальнолітературної лексики. Їм властива стислість, 

простота, семантична нечіткість, що пояснює їхню частотність вживання, 

емоційність, оцінна поляризація, що сприяє розмежуванню груп на “свої” і “чужі”. 

Основне завдання слів-гасел і ключових слів – якнайшвидше викликати в адресата 

очікувану реакцію або ж асоціацію [86, c. 15]. 

Окрім того, у політичній полеміці активно використовуються неологізми, 

евфемізми, іноземні слова, метафори та ідіоматичні вислови (К. Allan, К. Burridge 

[1991, 263 p.], Е. В. Будаєв [2008, 247 c.], В. Б. Великорода [2008, 19 c.], 

Х. Дацишин [2004, с. 427–433], Е. О. Кущ [2011, с. 29–33], А. Ю. Мироніна [2012, 

19 c.], О. А. Лященко [2004, с. 163–166], М. В. Тричик [2014, 182 c.], А. В. Янков 

[2004, 20 c.]). 

При цьому неологізми вживаються для створення експресивно-емоційного 

фону і можуть бути наповнені зручним і потрібним для політика раціональним та 

емоційним змістом. Досить часто неологізми використовують для опису незручних 

понять. У цьому випадку вони наближаються за своєю функцією до евфемізмів. 

Прикметно, що політик, який вдало вживає і створює неологізми, вважається 

творчою, освіченою особистістю. Це сприяє конструюванню позитивного іміджу 

політичного діяча і посиленню його впливу на маси.  

Заразом простежується багато фігур замовчування і перефразування, а саме 

евфемізмів, які вживаються задля пом’якшення неприємних повідомлень, зміни 

сприйняття аудиторією тих фактів, які можуть викликати антипатію, тобто вони 

акцентують увагу на неважливих деталях, витісняючи головне на задній план.  



62 
 

 

Найчастіше евфемізація в політичному дискурсі простежується в таких 

cферах, як діяльність і приватне життя політиків та їхнього оточення, економічна і 

політична діяльність владних структур та політичних партій, вибори, огріхи 

чинного уряду, воєнні кампанії, засоби нападу і захисту, про що йтиметься у 

третьому розділі праці. Загалом, політичні евфемізми належать до засобів 

семантичного маніпулювання, завданням яких є формування світогляду адресата, 

вплив на його свідомість і поведінку. З евфемізмами в політичному дискурсі тісно 

пов’язана різна організація семантики інформації, тобто неоднакове найменування 

одних і тих самих понять політиками, що належать до різних партій. З їхніх вуст ці 

поняття можуть звучати по-різному. В одних вони мають позитивне значення, в 

інших – негативне, адже кожен політик наповнює ці терміни власним змістом. 

Прийом створення двозначності найважливіших політичних понять 

використовують для маніпулювання свідомістю адресата і підпорядкування його 

поглядів системі поглядів адресанта [45, c. 60; 226, c. 42].  

Для впливу на адресата часто використовують політичну метафору, яка 

робить текст простішим для сприйняття, цікавішим, привертає увагу 

незвичайністю сполучень. Політична метафора є одним з найсильніших засобів 

впливу на політичну свідомість суспільства. Вона слугує для зміни наявної 

політичної картини світу в адресата, спонукає його до певних дій і формує в нього 

емоційний стан, який потрібний адресанту [296, c. 122]. Крім того, метафора може 

відвертати увагу адресата від слабких місць у системі аргументації.  

Задля впливу на адресата й акцентування значущої інформації політики 

свідомо використовують такі властивості мови: рухливість семантичної структури 

слова, складність відмежування конотації від прямих денотативних значень, 

варіативність денотативних та конотативних значень одних і тих самих мовних 

знаків під впливом соціальних чинників, багатокомпонентність лексичного і 

прагматичного значення, існування пізнавального та комунікативного, 
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об’єктивного і суб’єктивного у значенні, синонімічні й асоціативні зв’язки слів, 

модальність висловлювання та оцінність семантики [247, c. 16]. 

Акцентування значущої інформації в дискурсному просторі полеміки 

відбувається з урахуванням і синтаксичних особливостей, які свідчать про те, що 

політики віддають перевагу простим реченням, вважаючи їх такими, які 

доступніше донесуть інформацію, про що йтиметься у третьому розділі праці.  

Частотне використання модальних дієслів у політичному дискурсі також 

сприяє акцентуванню інформації і пояснюється їхньою спроможністю подавати 

висловлювання як обґрунтоване, необхідне, можливе і регулювати модальність 

усього висловлення, тим самим готуючи свідомість адресата і сигналізуючи про 

наміри, побажання, вимоги політика [86, c. 9].  

Серед стилістичних фігур на синтаксичному рівні в політичній полеміці 

виділяють паралельні конструкції і повтори, які активно впливають на слухача 

шляхом чіткого синтаксичного та інтонаційного ритму [252, c. 270]. Вони 

підвищують загальну експресію та створюють ритм цілого смислового фрагменту, 

і тому є засобом акцентування найзмістовніших фрагментів політичної промови. 

Це можна підтвердити тим, що політики використовують несподівані паузи в 

межах однієї синтагми в найважливіших частинах висловлювання. В такий спосіб 

вони зміщують акцент на смисловий центр, що виділяється паузою. Найчастіше 

паузи використовують на початку та наприкінці політичних висловлювань, адже 

саме вступ і висновок є найважливішими в політичному дискурсі.  

Дослідження політичного дискурсу свідчать також про те, що для впливу на 

адресата, а отже і для акцентування інформації, політики широко використовують 

граматичний час. Аби викликати довіру електорату, політичний лідер будує 

емоційний, експресивний дискурс, через що часто порушує правила узгодження 

часів [50, c. 117]. Особливе значення для виокремлення і наголошення інформації 

має використання займенникових форм, що часто пов’язано з оцінністю. Форми 

першої особи множини дозволяють політикові використовувати лише позитивну 
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конотацію, звертаючись до різноманітних груп населення, та створювати в них 

почуття спільності. Форма першої особи однини характерна для політиків, які 

займають високу посаду, і для передвиборчих виступів, і пояснюється тим, що 

кандидат бажає сформувати імідж сильного і здатного до реформ політика. З 

метою акцентування значущої інформації також використовують інтонаційні та 

ритмічні засоби. Одним із завдань політика є заволодіння увагою слухачів за 

допомогою сили та звучності свого голосу. Налаштування на певний ритм та 

інтонацію, а особливо їхня зміна в динаміці тексту не лише привертають увагу до 

промови і полегшують її сприйняття, а є одним з найсильніших засобів емоційного 

впливу на слухачів [50, c. 116].  

У таких рисах політичного дискурсу, як інтенція боротьби за владу, 

діалогічність, емоційність, інсценування, спостерігається використання елементів 

комічного. Суспільно-політична роль комічного – викликати зацікавлення 

політикою загалом і її представниками зокрема. Використання комічних елементів 

у політичному дискурсі є найефективнішим в період кризи, зміни курсу країни, 

передвиборчої кампанії, у перехідний період [249, c. 80]. 

Отже, для дослідження способів акцентування значущої інформації в 

просторі політичної полеміки доцільно використовувати комплексний підхід до 

аналізу ролі й особливостей взаємодії мовних засобів в організації змісту та 

вираженні прагматичного спрямування текстів політичних промов. Очевидним є 

те, що акцентування відбувається з використанням експресивно-стильових засобів, 

що апелюють до адресата, серед яких виокремлюємо лексичні, фонетичні та 

синтаксичні засоби, застосування яких має на меті переконати адресата в потребі 

виконання ним певних політичних дій; змінити його політичні погляди, 

переконання та установки; спонукати до тієї суспільно-політичної реакції, що є 

вигідною для адресанта. 
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2 . 1 . 3  Т е м а т и ч н а  с т р у к т у р а  п о л і т и ч н о ї  п о л е м і к и  і  

з а с о б и  ї ї  в е р б а л і з а ц і ї .  Структуру політичної полеміки, як і будь-якого 

іншого хронологічно зорганізованого дискурсу, доцільно аналізувати на прикладі 

обмеженого часового проміжку, у нашому дослідженні це період зі серпня 2011 р. 

до листопада 2012-го, саме такий підхід уможливлює класифікацію і підрахунок 

усіх релевантних до аналізу мовних одиниць. Очевидно, що для тематичної 

структури політичної полеміки в межах вказаного періоду характерною ознакою 

буде одна спільна тема, складовими якої є низка підтем, і ця тема безпосередньо 

пов’язана з темою передвиборчої боротьби, кампанії й агітації. Якщо ж ми 

вийдемо за часові рамки нашого дослідження, то зрозуміємо, що найбільше 

вирізнятимуться тематичні структури політичної полеміки, в яких великий обсяг 

матеріалу присвячено політиці, економіці, питанням захисту прав та інтересів 

громадян. Політичні й економічні теми охоплюють той спектр питань, який 

безпосередньо пов’язаний з темами зовнішньої і внутрішньої політики держави, 

серед яких світова безпека та боротьба з тероризмом, розбудова демократичного 

суспільства на благо американського народу, зміцнення дипломатичних відносин 

та вибудова нового формату відносин з країнами арабського світу, а також 

розв’язання міжнародних конфліктів і суперечок. Суспільні та соціальні теми 

передусім торкаються питань подолання безробіття та забезпечення населення 

робочими місцями, про що свідчать численні обговорення і дебати навколо 

прийняття Закону про робочі місця (American Jobs Act), а також реформування у 

сфері медицини та освіти. Зазначимо, що реформування у сфері медицини та 

охорони здоров’я, а саме прийняття задекларованої Б. Обамою масштабної 

реформи сфери охорони здоров’я і медичного страхування, набуло широкого 

розголосу серед населення й отримало гучну назву ObamaCare. 

Усі вищезазначені напрямки ведення політики багато та різномаїто 

представлені в багатьох промовах, зверненнях, інтерв’ю політиків, зокрема Барака 
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Обами та Мітта Ромні, що в повному обсязі відображено у третьому і четвертому 

розділах цієї праці. 

Аналізуючи тематичну структуру політичної полеміки, беремо до уваги 

засоби її вербалізації. Останнім часом суспільство спостерігає політичне 

посилення експресивності політичних виступів та звернень до народу, це 

стосується і нашої тематики – ведення передвиборчої боротьби. Така тенденція 

зумовлена прагненням до політичної структуризації суспільства, а також 

прагненням політичних лідерів залучити до підтримки своїх ідей якнайбільше 

прихильників, а в нашому випадку виборців. У процесі політичної комунікації 

передача інформації відбувається за допомогою двох знакових систем – вербальної 

і невербальної. Оскільки нашим завданням є дослідити засоби вербалізації 

політичного простору полеміки, то зазначаємо, що вербальна комунікація – це 

цілеспрямована словесна передача певного повідомлення. 

Результати дослідження свідчать, що серед дієвих способів 

мовностилістичної вербалізації політичної полеміки є використання: 

а) стилістичних тропів (з гр. tropos – зворот), під якими розуміємо слова і 

словосполучення, вжиті в переносному значенні з метою створення образу 

(І. В. Арнольд [1990, с. 64–67], М. П. Брандес [2004, с. 366–368], І. Р. Гальперін 

[1981, с. 12–17], Л. П. Єфімов [2004, 240 c.], А. П. Коваль [1987, с. 23–30], 

Ю. М. Скребнєв [2003, с. 99], Ц. Тодоров [2006, 162 c.], О. М. Мороховський [1984, 

с. 155–174], L. Jeffries, D. McIntyre [2010, 226 p.], D. Lodge [1977, 279 p.], 

P. Simpson [2004, 247 p.]). 

Існують різні підходи до класифікації стилістичних тропів, що викликано 

багатоаспектністю цього поняття. За одним з таких підходів усі стилістичні засоби 

поділяють на зображальні (тропи) та виражальні (схеми, структури) ([І. В. Арнольд 

[1990, 304 c.], Ц. Тодоров [2006,  162 c.], D. Lodge [1977,  279 p.]). Під 

зображальними засобами розуміють види образного використання слів, 

словосполучень, фонем, об’єднаних загальним терміном “тропи” [9, с. 56]. 

https://www.google.com.ua/search?hl=uk&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Lesley+Jeffries%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
https://www.google.com.ua/search?hl=uk&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Daniel+McIntyre%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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Зображальні засоби за лінгвістичним статусом здебільшого є лексичними 

одиницями мови, до них належать: метафора, метонімія, гіпербола, порівняння, 

іронія, перифраз. Виражальні засоби є такими, що не створюють образів, а 

слугують засобом увиразння мови, що підсилюють її емоційність – за допомогою 

синтаксичних побудов: інверсії, риторичних питань, паралельних конструкцій 

([І. В. Арнольд [1990, 304 c.], М. П. Брандес [2004, с. 366–368], І. Р. Гальперін 

[2004, 144 c.], Л. І. Мацько [2003, 462 c.]). Вважаємо такий підхід до тлумачення 

зображальних засобів відповідним під час дослідженнч способів 

мовностилістичної вербалізації політичної полеміки, в якій вагоме місце посідає 

метафора, метонімія, іронія. 

б) стилістичних фігур (від латин. figura – образ, зовнішній вигляд), під 

якими розуміємо явища стилістичного синтаксису, в яких поєднуються 

особливості синтаксичної будови конструкції, специфіка її лексичного наповнення 

і спосіб інтонування; синтаксичні мовні звороти орієнтовані на незвичність 

слововживання, посилення емоційності, образності вислову, оздобу мовлення 

(О. А. Бабелюк [2011, с. 7–17], М. П. Брандес [2004, с. 366–368], А. П. Коваль 

[1987, с. 301], С. Я. Єрмоленко [2001, 223 c.], Ю. М. Скребнєв [2003, с. 99–121], 

Л. І. Мацько [2003, 462 c.], О. М. Мороховський [1984, с. 155–174], I. R. Galperin 

[1981, р. 138–176]). Зокрема, О. М. Мороховський [177, c. 156] виокремлює фігури 

заміни і фігури сполучення. Фігури заміни поділяються на два типи: фігури 

кількості та фігури якості (див. Додаток А): 

– фігури кількості (гіпербола, мейозис, літота) – побудовані на зіставленні 

двох предметів чи явищ або їх властивостей за спільною ознакою; 

– фігури якості (метонімія → синекдоха, перефраз, евфемізм; метафора → 

антономазія, персоніфікація, алегорія; іронія) [188, c. 156]. 

Такого ж підходу дотримується М. П. Брандес, розрізняючи фігури заміни і 

фігури сполучення [38, c. 366–368]. Окрім того, поняття стилістичні фігури 

тлумачать у вузькому і широкому значенні. У вузькому тлумаченні цей феномен 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81
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не охоплює тропів, які являють собою вживання слів у переносному значенні, і до 

них зараховують повтори, антитезу, інверсію, еліпси, замовчування, звертання, 

вигуки, риторичні питання; у широкому ж розумінні – це будь-які мовні засоби, 

зокрема й тропи, що надають мовленню образності і виразності (А. П. Коваль 

[1987, с. 301], Д. І. Ганич [1985, с. 319]). З огляду на багатоаспектність та 

контроверсійність цих понять, у нашій роботі дотримуємося широкого тлумачення 

поняття стилістичні фігури, до яких, власне, й зараховуємо стилістичні тропи. 

За результатами вибірки досліджуваного матеріалу, найбільшою групою 

стилістичних фігур постають метафори, що у відсотковому співвідношенні 

становить 42% для дискурсу М. Ромні та 36% для дискурсу Б. Обами, має місце 

також явище метонімії, широко використовуються евфемізми як різновид 

перефрази, про що детально йтиметься у третьому та четвертому розділах праці. 

в) стилістичних прийомів, під якими розуміємо різні способи комбінування 

мовних одиниць одного рівня в межах одиниць вищого рівня, які ґрунтуються на 

синтагматичних відношеннях між стилістично маркованими і стилістично 

немаркованими одиницями в тексті [181, c. 380]; cтилістичні прийоми також 

трактують як цілеспрямоване підсилення будь-якої типової структурної чи 

семантичної ознаки мовної одиниці, що досягає узагальнення і типізації 

(І. В. Арнольд [1990, с. 38], І. Р. Гальперін [2004, 144 c.], Кухаренко [2004, 272 с.]).  

Окрім того, під стилістичними прийомами розуміють цілеспрямовану 

комбінацію виражально-зображальних засобів різних мовних рівнів з динамічною 

зміною їхніх функцій: підсиленням, зміщенням чи узагальненням [14, c. 10]. До 

стилістичних прийомів, які застосовують в просторі політичної полеміки, 

відносимо театральність, агресивність, ідеологічність, цитування з опертям на 

авторитет. Розуміємо їх як комбінацію виражально-зображальних засобів різних 

мовних рівнів, спрямованих на підсилення прагматичного ефекту та відображення 

специфічної організації мовних засобів, що надають виразності мовленню, про що 

йтиметься в четвертому розділі праці. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF
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Отож, тематична структура сучасної політичної полеміки, яку розглядаємо в 

руслі передвибочого дискурсу, є визначена й обумовлена нагальними проблемами 

сьогодення, тими, які потребують термінового вирішення і становлять 

першопочатковий інтерес для електорату. Засобами вербалізації виступає палітра 

стилістичних тропів, фігур та прийомів, яка забезпечує експресивність та 

маніпулятивність політичної полеміки. 

 

2.2 Основні методичні засади вивчення політичної полеміки 

 

Напрацювання методико-методологічного алгоритму вивчення політичної 

полеміки в інтернет-дискурсі передбачає опертя на методологічні засади 

функційної парадигми лінгвістичних досліджень з покладанням на структурно-

семантичний аналіз – аналіз вираження різних смислових відтінків і в 

контекстуальному фрагменті, і в окремому тексті; пов’язаний з аналізом мовних 

одиниць з погляду їх змістово-смислового значення в мікроконтексті чи в тексті 

загалом. Функційна парадигма у лінгвістичній науці – це такий підхід до мови та її 

засобів й одночасно такий напрям дослідження, який дозволяє вивчати механізми 

мовної системи в дії. Це внутрішня, “текстологічна”, “операційна”, а отже, 

важлива складова частина дискурсної лінгвістики [23, с. 10]. Пропонентами 

основних засад функціоналізму у лінгвістиці є J. Bybee [1988, р. 350–379], Т. Givon 

[1983, р. 13–29], P. Hopper [1987, р. 139–157], Ф. С. Бацевич [1997, 392 c.], В. Г. Гак 

[1985, с. 5–16], В. З. Дем’янков [2000, с. 26–136], О. С. Кубрякова [1995, с. 144–

238], які тлумачать значення як таке, що виникає з потреб дискурсу, а не стійких 

систем. Стилістично-функційний опис мовних явищ передбачає аналіз методичних 

засад функційної і стилістичної парадигм, висвітлення основних етапів методики 

добору й аналізу матеріалу праці. 
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2 . 2 . 1  М е т о д и к а  с т р у к т у р н о - с е м а н т и ч н о г о  в и в ч е н н я  

п о л і т и ч н о ї  п о л е м і к и .  Під методикою дослідження розуміємо 

застосування загальноприйнятних методів відповідно до мети і завдань 

дослідження. Методом вважаємо систему процедур вивчення об’єкта 

дослідження. Методи дослідження жанру в політичній полеміці ґрунтуються на 

поєднанні традиційних або загальних методів наукових досліджень та суто 

лінгвістичних методів. Метод можна кваліфікувати, з одного боку, як спосіб 

організації пізнавальної і дослідницької діяльності науковця задля вивчення явищ і 

закономірностей об’єкта науки, з іншого – як систему процедур вивчення об’єкта 

дослідження та перевірки отриманих результатів. Зважаючи на широке і вузьке 

тлумачення методу, використані в мовознавстві методи диференціюються на 

загальні, до яких належать спостереження, індукція, дедукція, гіпотеза, аналіз, 

синтез, таксономія, порівняння, формалізація, ідеалізація, експеримент, 

фальсифікація й моделювання; та лінгвістичні, що є спеціальними методами і 

мають власну специфіку, на відміну від методів інших наук. Процес 

упорядкування лінгвістичних методів пройшов два етапи: перший –становлення 

лінгвістичних методів, другий – використання методів інших наук щодо аналізу 

мови, зважаючи на домінування принципу експансіонізму в мовознавчих студіях і 

прагнення до всеєдності наукових знань. 

Отже, методи, що використовуються у цій праці, можна диференціювати на 

загальнонаукові і лінгвістичні. Загальнонаукові методи не становлять окремої 

методології, ними послуговуємося для всебічного і комплексного застосування 

лінгвістичних методів. Серед загальнонаукових методів дослідження 

мовностилістичних особливостей політичної полеміки використовуємо 

спостереження, аналіз і синтез, індукцію та дедукцію, таксономію. 

За допомогою спостереження цілеспрямовано досліджуємо мовні факти в 

процесі пізнавальної діяльності, що дозволяє отримати інформацію про лексичний, 

семантичний, парадигматичний розвиток особливостей та аспектів мови.  
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Аналіз розуміємо як розділення цілого на частини і подальше дослідження та 

опис структурних елементів цілого і зв’язків між ними. Аналіз дозволяє нам 

виокремити об’єкт дослідження і розглянути його окремо від іншої частини 

сучасного словника англійської мови. Як правило, аналіз і синтез використовуємо 

разом, оскільки вони є діалектично взаємопов’язаними методами. Синтез як 

поєднання частин у цілісну систему дозволяє звести досліджувані мовні факти у 

цілісну систему. Індукція та дедукція також є взаємопов’язаними з погляду способу 

мислення. Методом індукції розглядають окремі, але однотипні за спільними 

ознаками мовні явища, об’єднують та класифікують, а методом дедукції 

теоретично узагальнюють однотипні мовні явища шляхом підсумкової оцінки. 

Таксономію розуміємо як загальнонауковий метод дослідження, за допомогою 

якого мовні факти диференціюються за ієрархічним параметром [142]. 

Вибір лінгвістичних методів дослідження зумовлений метою і завданнями 

роботи, а також належністю дослідження до однієї з головних наукових парадигм 

лінгвістики. Під науковою парадигмою розуміємо представлення об’єкта 

дослідження в ракурсі понятійного апарату та процедур опису й аналізу певної 

течії, наукової школи [245, c. 14]. За Т. Куном, парадигма надає дослідникові 

моделі окреслення проблем і їх вирішення [151]. Дослідження феномена тексту, а 

саме тексту політичної полеміки, здійснюється за допомогою різних методів, серед 

яких найбільш поширеним у лінгвістиці тексту є контекстуально-

інтерпретативний. Він являє собою сукупність процедур, спрямовану на 

встановлення статусу тексту відносно інших текстів, його значущості в 

соціокультурному контексті, а також на реконструкцію авторського 

(комунікативного) задуму, мотивів і цілей, загального змісту, рецептивної 

спрямованості тексту. Контекстуально-інтерпретативний метод передбачає два 

етапи вивчення одиниці аналізу наукової праці: контекстуалізацію й 

інтерпретацію. Перший етап уможливлює формування системи безперервного 

контексту, в межах якого розвивається відповідна тема і розкривається концепт 
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тексту політичної промови. На підставі контекстуалізації здійснюється 

інтерпретація інформації, закладена в тексті, установлення авторської мети та 

стратегій впливу на слухача. Зауважмо, що контекстуально-інтерпретативний 

метод інколи ототожнюється з лінгвістичним аналізом тексту, який здебільшого 

обмежується коментуванням двозначних місць тексту, стилістичних троп, фігур і 

прийомів або лінгвопоетичним чи лінгвостилістичним аналізом. На думку 

О. М. Мороховського, відмінність між інтерпретативним і стилістичним аналізом 

полягає в тому, що перший “іде від розгляду частин до аналізу цілого, від розгляду 

значення окремих речень, надфразних єдностей, абзаців, розділів глав і т. ін. до 

аналізу змісту всього твору і в цьому аспекті є необхідною передумовою 

стилістичного аналізу, точніше, його першим етапом. Стилістичний аналіз іде від 

цілого до частини − лише усвідомивши текст як деяке єдине ціле, ми можемо 

переходити до розгляду його частин і до нового розгляду цілого на іншому, 

вищому рівні” [188, c. 11]. У цій праці застосування контекстуально-

інтерпретативного методу дозволило простежити функції одиниць дослідження в 

межах мікро- та макроконтексту полемічних текстів політичного характеру та 

інтерпретувати їхній прагмастилістичний ефект і значення. 

Рівночасно одним з найпоширеніших методів дослідження 

мовностилістичних фактів у цій праці є описовий метод, який полягає у 

спостереженні за мовними і мовленнєвими явищами і систематизації знань про них 

[395, с. 119–120]. Цей метод передбачає послідовність таких етапів: 1) виділення 

одиниць аналізу (мовної вибірки); 2) членування мовних одиниць на складові; 

3) класифікація одиниць / таксономія; 4) інтерпретація ознак таксономічних груп 

[142]. Застосовуємо цей метод на всіх етапах аналізу. 

У цій роботі описовий метод слугував засобом інвентаризації, 

систематизації, класифікації, інтерпретації структурних, семантичних і функційних 

особливостей досліджуваних мовних одиниць, котрі локалізовані в 

контекстологічному фрагменті тексту політичної полеміки. 
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Актуальним для цього дослідження є лінгвокультурологічний аналіз, 

оскільки він сприяє вивченню духовних цінностей та життєвого досвіду промовця, 

розкриває його належність до національно-культурної спільноти, виявляє 

взаємозв’язок між мовою і культурою. Окрім того, такий аналіз дозволяє 

визначити національну специфіку мови та виокремити певні універсальні явища. 

Основою лінгвокультурологічного аналізу є ідея взаємозв’язку мови і культури 

[76, с. 21]. Лінгвокультурологічний рівень аналізу спрямований на ознайомлення з 

політичною полемікою як з певною ситуацією в лінгвістиці, літературі, філософії 

та культурі. Культурологічна специфіка мовних одиниць виявляється в мові як 

культурно-мовному коді, що вміщує в собі лінгвокультурні кореляції, тоді як 

культурологічний компонент, який наявний на всіх рівнях мовної системи, є 

маніфестацією культурологічної маркованості, що передбачає наявність 

додаткової інформації в мовних одиницях, а пов’язано це з тим, що суспільство 

функціонує як культурно-мовне, національно-мовне та національно-культурне 

утворення. Культурологічний компонент є показником функціонування мови як 

репрезентанта лінгвокультурного коду, а отже індикатором культурологічної 

маркованості одиниць мови [109]. 

Для дослідження й опису значень лексичних одиниць використовуємо 

методику компонентного аналізу, який входить до основних методів встановлення 

ієрархічної структури семантичних зв’язків певної лексеми, що потрапляє в поле 

зору дослідника. Класичний варіант методу компонентного аналізу базується на 

тому, що значення лексичних одиниць складається з набору семантичних 

компонентів, сем, що є мінімальними елементами значення, так званими 

“семантичними примітивами” [53]. Найбільш вдалим виявився метод 

компонентного аналізу значення слова, під час якого застосовують семантичну 

метамову опису одиниць. За цим методом компонентного аналізу, семантична 

метамова слугує основним засобом опису семантичних зв’язків лексем шляхом 

аналітичного тлумачення їх значень. Визначення, створене на такій метамові, 
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відповідає лексичному значенню слова і точно його описує. Для прикладу, 

cемантична структура лексеми seniors охоплює такі компоненти: 

– seniors → male/female → people of a more advanced age → elderly people 

suffering from health problems. 

Задля підрахунку частоти вживання досліджуваних одиниць у полемічних 

текстах використовуємо квантитативний метод. Квантитативний аналіз вибірки 

відтворює точну картину частотності або непоширеності лінгвістичного явища, що 

дозволяє говорити про невипадковість його вживання [212, c. 51]. 

Використання аналітичного методу дозволило сформулювати висновки 

дослідження. Емпіричне дослідження виконано методом суцільної вибірки з 

корпусу текстів політичних промов, інтерв’ю, коментарів. Контекстологічний 

метод передбачає дослідження лексичних одиниць політичної полеміки в умовах 

їхнього вживання у реченні, вивчення контекстуальної взаємодії лексем, а також 

урахування специфіки мови. Цей метод допоміг ідентифікувати лексичні одиниці в 

контекстуально-ситуативному вжитку, а також виявити риси індивідуально-

авторського використання, відходження від канонічної форми. Його найкраще 

застосовувати для аналізу фразеологічних одиниць, що мають місце у політичній 

полеміці, а тлумачення і правильне розуміння яких тісно пов’язане із контекстом. 

– “We've aired our dirty laundry together … sometimes literally as well as 

figuratively” [454]. 

– “It was wrong. It was irresponsible. And it plunged our economy into a crisis 

that put millions out of work, saddled us with more debt, and left innocent, hard-working 

Americans holding the bag” [411]. 

У наведених прикладах цей метод уможливлює аналіз контекстуальної 

взаємодії слів із врахуванням своєрідності мови та дослідження семантики лексем 

з їхнім вербальним і позавербальним оточенням. 

Методика аналізу лексичних одиниць політичної полеміки детермінована 

визнанням функційної парадигми методологічно пріоритетним плацдармом при 
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структурно-семантичному описі лексичних одиниць сучасного полемічного тексту 

та їхнім функційним аналізом. Вона ґрунтується на загальних положеннях 

системного функційного аналізу. Отже, висвітлення аспектів семантики, 

структури, функцій політичної полеміки в ракурсі вивчення її лексичних одиниць 

основано на інтегративній методиці структурно-семантичного і контекстуально-

інтерпретативного аналізу.  

Методика структурно-семантичного аналізу текстів політичного 

передвиборчого дискурсу застосована у третьому розділі дисертаційного 

дослідження. Вона передбачає декілька етапів, кожен з яких характеризується 

використанням прийомів і процедур, спрямованих на з’ясування 

мовностилістичних властивостей лексичних і синтаксичних одиниць.  

Перший етап. Дослідження структури політичної полеміки відбувається 

через розкриття синтаксичних особливостей дискурсного простору полеміки з 

урахуванням структурно-стилістичних рис та типових прийомів використання 

клішованих одиниць в жанрі політичної полеміки. Наприклад, аналіз синтаксичних 

особливостей, дозволяє стверджувати, що політики розпочинають виступи та 

звернення короткими реченнями (thank you, everybody; please have a seat; hello, 

Denver; what a beautiful day; thank you for that kind introduction) з метою введення 

аудиторії у саму сутність повідомлення і створення невимушеної атмосфери. 

Другий етап. Семантичне ранжування лексики відбувається через призму 

словотвірних особливостей дискурсного простору політичної полеміки з 

урахуванням трансформацій лексичного значення слова та опис лексико-

семантичних та лексико-тематичних груп. Наприклад, дослідження лексичного 

наповнення дискурсу політиків та аналіз корпусу лексичних одиниць, уможливлює 

виокремлення лексико-тематичних груп в дискурсі політиків, серед яких групи 

об’єднані за тематикою, на кшталт: State, Welfare, Health Care, Education. 

Методика контекстуально-інтерпретативного аналізу текстів політичного 

передвиборчого дискурсу застосована у четвертому розділі цієї праці, і полягає в 
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застосуванні послідовних етапів, метою яких є вивчення стилістичного ресурсу а 

мовних засобів та інтерпретація комунікативно-прагматичного ефекту і значення 

досліджуваних мовностилістичних одиниць у просторі політичної полеміки. 

Перший етап. Дослідження стилістичного ресурсу мовних засобів 

відбувається через розкриття прагматичного потенціалу політичної метафори та 

лексики з емоційними й експресивними конотаціями, а також через дослідження та 

аналіз стилістичних прийомів позитивної саморепрезентації і дискредитації. 

Наприклад, дослідження стилістичних прийомів позитивної саморепрезентації і 

дискредитації засвідчує, що політики застосовують низку стилістичних засобів: 

– “Under Barack Obama, more Americans are living in poverty than under any 

President in history. That's a tragedy, not a fair shot!” 

– “I see an America where free enterprise is nurtured and celebrated, not 

attacked, because freedom and free enterprise is what creates jobs, not government” 

[458]. 

Для наведених прикладів характерний великий аргументативний потенціал 

та швидкий переконувальний ефект, що дозволяє силою переконання захопити 

увагу та маніпулювати аудиторією. 

Другий етап. Комунікативно-прагматичний аспект вивчення політичної 

полеміки передбачає вивчення динаміки мовної стихії через розкриття таких рис 

полеміки: іронія, сарказм, стереотипність і креативність; аналіз основних 

комунікативних рис політичної полеміки, серед яких є агональність, агресивність, 

ідеологічність, театральність; а також дослідження стратегій і тактик впливу на 

адресата і мовностилістичні засоби їх експлікації. Наприклад, аналіз таких рис 

полеміки, як іронія і сарказм, схиляють нас стверджувати, що сучасний політичний 

дискурс має на меті уїдливо висміяти свого опонента, до того ж має дещо 

агресивний характер мовленнєвої поведінки: 

– “Yesterday the President gave a speech. A Very. Long. Speech. He promised 

four more years, of more of the same” [458]. 
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Іронія у наведеному прикладі має досить дискредитивний характер і є тією 

стилістичною фігурою, для якої характерна значна експресивність. 

Отже, поетапний хід дослідження гарантує виконання поставлених завдань, а 

саме, розкриття комунікативно-прагматичного потенціалу сучасної політичної 

полеміки через висвітлення особливостй стилістичних фігур, троп та прийомів. 

2 . 2 . 2  М е т о д и к а  ф у н к ц і й н о - с т и л ь о в о г о  в и в ч е н н я  

п о л і т и ч н о ї  п о л е м і к и .  Сучасні лінгвістичні розвідки зосереджені на 

дослідженні комунікативної природи мови, що зумовлює трактування функційних 

можливостей її одиниць, вивчення мови у зв’язку з мисленням людини, її 

емоційним світом та національно-культурними особливостями [232]. Вплив 

прагматичних чинників, що стають центром дослідницької уваги, зумовлюють 

зміну вектора досліджень від системного до комунікативного. Як зазначає 

М. А. К. Халлідей, мову потрібно розглядати значно ширше, аніж набір речень, а 

саме як текст або дискурс – обмін значеннями в міжособистісних контекстах, адже 

креативність мови виявляється саме за таких обставин [353, c. 38].  

Функційно-стильовий підхід до вивчення політичної полеміки ґрунтується 

на взаємодії двох наукових парадигм сьогодення – домінантної функційної 

парадигми і стилістичної, яка регулює семантико-стилістичні кореляції, що 

відображають наявність чи відсутність стилістичних значень і їх інтенсивність. 

Становлення функційної (прагматичної) парадигми відбулося у другій 

половині ХХ ст. (Ш. Баллі, А. Сеше, А. Мартіне, Празька, Женевська, Лондонська 

мовні школи), призвівши до переорієнтації лінгвістичних досліджень на аналіз 

людського чинника в мові, яку почали трактувати як знаряддя досягнення мовцем 

успіху, оптимізації відносин мовцем у комунікативній ситуації, різних типах 

дискурсу. Науковці (І. В. Арнольд [1991, с. 7], Ф. С. Бацевич [1997, 392 c.], 

І. А. Бехта [2002, с. 66–73], В. З. Дем’янков [2000, с. 26–136], О. С. Кубрякова 

[1995, с. 217], О. О. Селіванова [2008, с. 31] та ін.) зазаначають, що функційна 
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наукова парадигма вимагає вивчення функцій мовних елементів у їхній взаємодії з 

умовами і завданнями спілкування, тобто передбачає діалектику функцій і 

системи. Системний і функційний підходи доповнюють один одного й 

поєднуються в підході до мови як до адаптивної системи [8, с. 7]. Функціоналізм у 

лінгвістиці забезпечує дослідження мови як діяльнісного, цілеспрямованого живого 

організму, представленого мовленнєвими продуктами у відповідних актах комунікації 

[395, с. 31], де центральною проблемою постає аналіз функцій об’єкта вивчення, 

його призначення, особливості природи у вимірі виконуваних ним завдань та, 

власне, здатність до їхнього виконання. Загальне положення функційної 

лінгвістики постулює, що мова є знаряддям, засобом, механізмом для реалізації 

певних цілей і намірів – і у сфері пізнання дійсності та її описі, і в актах 

спілкування, соціальної інтеракції, взаємодії за допомогою мови [148 с. 217]. 

Полемічні тексти, що відображають передвиборчу кампанію у США, є 

виразно насичені різнобарвними мовностилістичними одиницями, які виконують 

різні стильові функції. Це, своєю чергою, дозволяє проводити стилістичний аналіз 

у двох напрямках, звертаючись від засобів до функцій і від функцій до засобів, 

оскільки обидва підходи вивчають процес забезпечення експресивності та 

бажаного ефекту в тексті. Головною метою стилістики засобів є визначення того, 

як стилістичні засоби мови використовуються в текстах і які конкретні стилістичні 

функції вони виконують. У функційній стилістиці загальний підхід і методика 

дослідження протилежні – від функцій до засобів. Центральною метою аналізу є 

виявлення того, якими мовними і мовленнєвими засобами реалізуються основні 

функції досліджуваних одиниць політичної полеміки. 

Під функційно-стильовою методикою розуміємо: 

1) аналіз одиниць різних рівнів мови, не стільки структурно-системний, 

скільки комунікативно-системний, з урахуванням цілей і завдань спілкування; 

2) встановлення значущості певних закономірностей функціонування мовних 

засобів для мовленнєвої системності стилю і його різновидів (текстів);  
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3) функційно-стильовий метод найтісніше пов’язаний з ідеєю єдності 

лінгвального та екстралінгвального аспектів мови. Відтак мовна одиниця 

розуміється як компонент взаємообумовленості в низці інших подібних одиниць, а 

також у кореляції цього ряду з екстралінгвальними чинниками стилю. За цим 

принципом лінгвальні явища розглядаються з погляду їх текстотвірної ролі; 

4) функційно-стильовий метод заснований на визнанні дієвості природи 

мови (мова як інтелектуально-емоційна діяльність), у зв’язку з чим значення 

набуває антропоцентричний (людиноцентричний) підхід до вивчення мовних 

явищ. При цьому використовується комплексний/міждисциплінарний метод, тобто 

виходячи з обліку знань суміжних дисциплін (гносеології, психології, 

психолінгвістики, наукознавства) визначається, як і в чому екстралінгвальні 

чинники, насамперед базові (призначення форм свідомості, типу мислення, 

відповідного виду діяльності в суспільстві, цілей і завдань спілкування тощо), 

впливають на закономірності функціонування мовних засобів, формуючи модель 

стилю і його мовну організацію на рівні мікро- та макротексту [396, c. 222].  

Очевидно, що в аспекті функційно-стильового дослідження політичної 

полеміки актуально враховувати функційну сферу використання, основне 

призначення та основні стилістичні ознаки політичного дискурсу загалом і 

політичної полеміки зокрема. Серед функційних сфер викристання виокремлюємо 

такі: передвиборча кампанія, передвиборча агітація та перегони, передвиборчі 

дебати, а також громадсько-політична, культурно-освітня і суспільна діяльність.  

Основне функційне призначення політичної полеміки – це активний вплив 

на слухача, спонукання його до діяльності, до необхідності зайняти політичну та 

громадську позицію, зміна старих і формування нових, політичних поглядів. 

Основними стилістичними ознаками політичної полеміки вважаємо 

доступність мови і формування, що дозволяє орієнтуватися на широкий загал; 

поєднання логічності доказів і полемічності викладу; емоційно-експресивне 

забарвлення наукових положень і фактів; наявність низки яскравих засобів 
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позитивного чи негативного авторського тлумачення; широке використання художніх 

засобів, таких як епітети, порівняння, метафори, гіперболи. Стилістичні особливості 

політичної полеміки відображено в системі мовних засобів і стилістичній нормі, а 

саме, лексиці, фразеології, граматичних формах, типах речень, що робить політичний 

стиль його досить стійким різновидом літературної мови. 

Отже, функційно-стильовий метод уможливлює вивчення мовних засобів з 

погляду їх ролі в процесі формування і вираження думки, концепції. У центрі 

уваги опиняються не статичні властивості мови/мовлення, а саме мовленнєво- та 

текстотвірний процес. Основні принципи функційно-стильового підходу до 

дослідження мовностилістичних одиниць дозволяють виявити конструктивні 

прийоми формування закономірностей організації сучасної політичної полеміки.  

2 . 2 . 3  В и б і р к а  т а  п р и н ц и п  ї ї  о р г а н і з а ц і ї .  Наукове 

дослідження мовних одиниць політичної полеміки відбувалося на ґрунті мовного 

матеріалу політичного спрямування, який в повному обсязі відображає 

особливості ведення передвиборчої кампанії у США впродовж 2011–2012 років. 

Вибіркою матеріалу для цього дослідження слугував корпус електронних газетних 

текстів, електронні версії промов, звернень, коментарів та інтерв’ю Барака Обами, 

який одночасно перебував на посту президента та був кандидатом в президенти на 

другий президентський термін, а також його основного опонента Мітта Ромні. Уся 

добірка матеріалу доступно розміщена на інтернет-сайтах відомих видавництв та 

аналітичних організацій і в повному обсязі відображала передвиборчу боротьбу, 

політичне протистояння Барака Обами і Мітта Ромні в період зі серпня 2011 р. до 

листопада 2012-го. Електронні видання, які слугували джерелом матеріалу для 

лінгвістичного дослідження, дозволяють отримати всебічне уявлення про 

актуальний стан передвиборчої політичної полеміки в США. Корпус становлять 

електронні тексти промов, електронні газетні тексти, електронні аналітичні статті, 

в яких була зафіксована різноманітна політична полеміка на зазначену тему, що 
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відображено в назві і змісті текстів. Аналітичний корпус дисертації – це сукупність 

2320 контекстологічних фрагментів, де прозоро зафіксовано політичну полеміку 

між двома політиками з погляду її мовностилістичної експлікації.  

Застосування методики системного функційно-стильового аналізу для 

виявлення структурно-семантичних та функційних аспектів лексичних одиниць у 

сучасних політичних текстах, що висвітлюють передвиборчу боротьбу в США у 

2011–2012 роках, передбачає проведення дослідження від аналізу текстів 

політичних промов, звернень та інтерв’ю політика з метою виявлення й опису 

лексичних одиниць з позиції їхньої семантики і структури до встановлення 

функцій та прагматичного потенціалу лексичних одиниць задля ґрунтовного 

розуміння повідомлення, адресованого промовцем широкому загалу слухачів. 

Дослідження лексичних одиниць передбачає аналіз, здійснюваний у чотири етапи. 

На першому етапі дослідження застосовано загальнонаукові методи 

спостереження, індукції та дедукції, емпірико-теоретичних методів аналізу і 

синтезу в комплексі зі структурно-семантичним аналізом для виявлення 

понятійного апарату лексичних одиниць та розкриття об’єкта дослідження і його 

диференційних ознак. Узагальнено теоретичні засади вивчення політичної 

полеміки як жанру, наративу і дискурсу з урахуванням її смислового наповнення. 

Другий етап дослідження полягав у накопиченні, систематизації та аналізі 

мовного матеріалу, у фрагментах контекстуальних ситуацій політичного тексту 

передвиборчої кампанії в США. Було застосовано метод суцільної вибірки та 

контекстуального аналізу. 

Третій етап дослідження полягав у встановленні взаємозалежності між 

структурою і семантикою досліджуваних одиниць у полемічних текстах та вияву 

їхніх мовних трансформацій, що дозволило вивчити мовну одиницю у взаємодії з 

контекстом комунікативних ситуацій. Аналіз мовних одиниць на цьому етапі 

здійснено з використанням методу компонентного методу, а також методу 

семантичної ідентифікації. 
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Четвертий етап проведено із застосуванням методів функційно-

стилістичного аналізу мовних одиниць задля відстеження їх лінгвопрагматичного 

ефекту в політичних передвиборчих текстах та вияву їхніх функцій і ролі, яку вони 

відіграють, будучи адресованими виборцям. 

Одиницею аналізу вибрано контекстологічний фрагмент тексту політичної 

полеміки, з локалізованими в ньому стилістичними тропами, фігурами, 

прийомами, що відображають оздоби мовлення в текстах передвиборчих промов 

кандидатів, їхніх коментарях та інтерв'ю, текстах політичних заяв і зверенень. 

Досліджений корпус налічує 2320 контекстологічних фрагментів, суцільно 

виокремлених із загальної вибірки, що містять сегменти характеризації 

політичного дискурсу кандидатів із мовностилістичними засобами: фігурами, 

тропами та прийомами, які є актуальними для цього дослідження: метафори: a 

bunch of debt (B. Obama) / the mounting debt (M. Romney); фразеологізми: to put 

boots on the border (B. Obama) / to crawl into one’s shell (M. Romney); евфемізми: to 

work on the factory floor (B. Obama) / part of an Anglo-Saxon heritage (M. Romney). 

Оскільки критерієм виокремлення фрагментів для аналізу слугує контекст, у 

якому реалізуються структурно-семантичні та функційно-стильові особливості 

політичної полеміки, фрагменти різняться за розміром. Така гетерогенність 

одиниць аналізу виправдана багатоаспектним об’єктом дослідження. Для 

обґрунтування репрезентативності вибірки, що засвідчує надійність результатів 

дослідження, використано статистичні обрахунки – формулу обчислення 

відносної похибки вибірки. Зазвичай у статистичних дослідженнях прийнятною 

вважається похибка у 5%, однак у лінгвістичних така похибка може бути 

досягнута лише для найчастотніших одиниць, тому заведено вважати, що величина 

похибки не повинна перевищувати 33% [212, с. 56–57] за умови довірливої 

ймовірності 95% (значущість Р = 0,05). Відносна похибка вибірки вираховувалася 

за формулою: 
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де Zp – константа, яка для 5% рівня значущості дорівнює 1,96; N – обсяг 

вибірки, р – відносна частотність вживання одиниць аналізу.  

Загальний корпус налічує 2320 контекстологічних фрагментів, з яких 675 

становлять метафори, 620 – фразеологічні одиниці, 545 – метонімічні конструкції 

та 480 – евфемізми. 

Частота вживання метафор дорівнює 675/2320, тобто 0,29. Відносна похибка 

для метафор дорівнює: 

 

Частота вживання фразеологічних одиниць дорівнює 620/2320, тобто 0,26. 

Відносна похибка для фразеологічних одиниць дорівнює: 

 

Частота вживання метонімічних конструкцій дорівнює 545/2320, тобто 0,23. 

Відносна похибка для метонімічних конструкцій дорівнює: 

 

Частота вживання евфемізмів дорівнює 480/2320, тобто 0,21. Відносна 

похибка для евфемізмів дорівнює: 

 

Найнижча похибка досягнута для метафоричних конструкцій, що є 

найчастотнішою серед досліджуваних. Однак усі величини є меншими за 

допустимі 33%, а тому є підстави стверджувати, що отримана кількість 

контекстологічних фрагментів є достатньою для обґрунтування висновків про 

досліджувані лінгвальні явища. 
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 Висновки до другого розділу 

 

1. Дослідження мовностилістичних особливостей політичної полеміки на 

сучасному етапі розвитку лінгвістики обумовило застосування теоретико-

методологічних засад, що дозволило здійснити комплексне і всебічне дослідження 

мовних одиниць у сучасних англомовних полемічних текстах передвиборчої 

кампанії. Традиційна лінгвістика отримала своє відображення в застосуванні 

структурно-семантичного та функційно-стильового підходів. 

2. Серед лінгвістичних методів дослідження для висвітлення аспектів 

семантики, структури та функцій політичної полеміки в інтернет-дискурсі найбільш 

продуктивними виявились методи комунікативно-прагматичного, контекстуально-

інтерпретативного, текстолінгвістичного, лінгвокультурологічного, описового та 

функційно-стильового аналізу, а також елементи кількісного аналізу та 

статистичних обрахунків даних. Вибір лінгвістичних методів дослідження 

зумовлений метою і завданнями роботи, а також належністю дослідження до однієї 

з головних наукових парадигм лінгвістики. 

3. Увиразнення досліджуваних мовних одиниць досягається певними 

закономірностями, які мають структурний, семантичний і функційний характер. 

Діапазон основних одиниць дослідження представлений від 

словосполучення до композиційно-синтаксичних конструкцій, тобто на мікрорівні 

(словосполучення, речення) та макрорівні (фрагмент тексту). 

4. Сучасний функційний підхід, на якому ґрунтується дослідження мовних 

одиниць у сучасних полемічних текстах, є ключем до розуміння сутності самої 

полеміки та підґрунтям реалізації її діяльнісного потенціалу. Окрім того, 

функційний підхід до вивчення політичної полеміки дає змогу здійснювати аналіз 

у двох ракурсах – від засобів до функцій і від функцій до засобів, оскільки обидва 

підходи вивчають процес забезпечення експресивності в тексті. 
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5. Застосування комунікативно-прагматичного (функційного) підходу до 

вивчення політичної полеміки підтверджує той факт, що мова політики 

прагматично орієнтована на досягнення результатів перерозподілу сил у процесі 

боротьби за владу. Вона є основним засобом маніпулювання в політичному 

середовищі. Проголошення політичного тексту тягне за собою об’єктивацію та 

здійснення влади і призводить до соціальних наслідків у формі відносин 

домінування ↔ підкорення в суспільстві. 

6. Комунікативні стратегії політичного дискурсу реалізуються шляхом 

масовості комунікації, розмитості меж комунікативного простору, фантомності 

комунікативних елементів та інших прагматичних прийомів здійснення влади. 

Основними комунікативними рисами політичної полеміки є агональність, 

агресивність, ідеологічність та театральність. 

7. Політичний дискурс є полемічним, що впливає і на підбір лексики, і на її 

певну театралізацію. Полемічність спрямована на нав’язування інших цінностей та 

оцінок, навіювання негативного ставлення до політичного противника.  

8. Застосування традиційних і сучасних підходів ат відповідних методів 

дослідження сприяло комплексному дослідженню політичної полеміки в 

англійськомовному інтернет-дискурсі. Сучасну політичну полеміку розглянуто як 

багатоаспектний об’єкт аналізу, який уможливлює плюральність підходів та 

методів до її тлумачення. 

 

Основні положення цього розділу висвітлено у працях [164, 169, 171]. 
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РОЗДІЛ 3 

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ  

ПОЛІТИЧНОЇ ПОЛЕМІКИ 

 

3.1 Структура політичної полеміки: кліше, штампи, стереотипи 

 

Вивчення структури політичної полеміки з урахуванням доцільного 

використання мовних стереотипів, кліше та штампів, синтаксичних особливостей 

дискурсного простору полеміки, а також з розкриттям типових прийомів 

використання фразеологічних одиниць та особливостей використання евфемізмів 

досі є в центрі уваги багатьох дослідників (P. Chilton [2004, 246 p.], L. Lombardo 

[2009, 237 p.], N. Polsby [2008, 347 p.], Ch. Schaeffner [2009, 260 p.], D. Tannen, 

H. E. Hamilton, D. Schiffrin [2015, 992 p.], R. Wodak [1989,  288 p.], Т. М. Балихіна 

[2012, с. 264–268], О. М. Мосейчук [2004, с. 269–272], Ю. І. Фещенко [2006, с. 124–

128], Г. Г. Хазагеров [2002, 313 с.] та ін.). Процес імплементації кліше, штампів та 

стереотипів в процес мовлення пов’язаний із частотністю виникнення ситуацій, які 

повторюються. За певних умов виокремлювалося стрижневе слово, довкола якого 

з’являлося чимало постійних контекстуальних елементів мовлення, які набували 

звичності у звучанні. Такі сполучення перетворювалися на стандартні вирази – 

кліше, до них зараховують і вільні синтаксичні словосполучення, які тимчасово 

використовують як готові формули мови. Головною ж причиною породження 

штампів є відсутність в мові політичного оратора тих засобів, які допомогли б 

швидко, зручно й лаконічно висловити думку, а мовні стереотипи уможливлюють 

процес раціональної комунікації в просторі політичної полеміки. 

3 . 1 . 1  С и н т а к с и ч н і  о с о б л и в о с т і  д и с к у р с н о г о  

п р о с т о р у  п о л е м і к и .  Сучасна лінгвістична наука налічує широке 

різноманіття досліджень з питань синтаксичних особливостей текстів різних 

https://www.google.com.ua/search?hl=uk&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Paul+Chilton%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
https://www.google.com.ua/search?hl=uk&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Christina+Schaeffner%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
https://www.google.com.ua/search?hl=uk&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Heidi+E.+Hamilton%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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функційних стилів, зокрема текстів політичних промов. Способи виявлення та 

встановлення закономірностей дієвості найпоширеніших синтаксичних засобів у 

політичних промовах завжди перебували в центрі уваги лінгвістів. Очевидним є те, 

що будь-який текст публічного мовлення являє собою складну знакову 

комунікативну систему, а правильна організація і розстановка мовних засобів 

забезпечують процес сприйняття адресатом інформації і досягнення мовцем 

поставленої мети – впливу на аудиторію, і саме норми синтаксису відіграють 

головну роль у досягненні цієї мети. Варто зауважити, що мова політичних промов 

успішно реалізує свою прагматичну спрямованість не тільки завдяки змісту, але й 

формі. На думку лінгвістів (P. Chilton [2004], Т. М. Балихіна [2012, с. 264–268], 

А. П. Загнітко [1997, с. 22–34], А. А. Лаврова [2010, 223 c.], В. В. Павлов [2010, 

с. 70–75], С. О. Ушакін [1995, с. 142–163], Г. Г. Хазагеров [2002, 313 с.], 

Т. В. Чекаліна [2006, с. 61–64] тa ін.), які досліджували синтаксичні особливості 

промов, синтаксичні параметри є важливими складовими, оскільки публічні 

промови, їхні стильові особливості найяскравіше відображаються в їхній 

синтаксичній структурі. Саме синтаксис містить в собі потужні стильові 

можливості, маючи здатність передавати найтонші і найвитонченіші смислові 

нюанси й особливості думки автора [286, c. 21]. 

Синтаксис, який тісно пов’язаний зі змістом висловлювання, жанром 

мовлення, його спрямуванням й адресованістю, є одним з найважливіших 

стилетвірних засобів. Формуванню семантико-прагматичного змісту політичної 

промови слугують синтаксичні одиниці, оскільки саме в синтаксисі особливо 

яскраво виявляється нерозривний зв’язок мови і мислення, що відображається в 

будові тексту (В. В. Павлов [2010, с. 70], Т. М. Балихіна [2012, с. 264–268], 

О. Й. Шейгал [2000, с. 55–62]). Особливість синтаксичної побудови політичного 

виступу чи звернення є вагомим засобом впливу на свідомість електорату, а 

синтаксична організація мовлення відіграє важливу роль у вияві функції впливу 

публіцистики. Окрім того, синтаксис, як найважливіший стилетвірний засіб, міцно 

https://www.google.com.ua/search?hl=uk&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Paul+Chilton%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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пов’язаний зі змістом висловлення. Діапазон соціально зумовлених синтаксичних 

явищ постає досить широким [100, c. 24]. 

Дослідження особливостей політичної комунікації на синтаксичному рівні 

свідчать про те, що для кращого сприйняття інформації політики віддають 

перевагу простим реченням. Аналіз вибірки демонструє, що особливо актуальним 

вживання простих речень є для дискурсу М. Ромні, коли мова йде про обіцянки і 

плани, представлені у виборчій програмі: 

– “I will open production of energy across the country. I'll remove the barriers to 

developing our coal, oil, and natural gas resources” [473]; 

– “And we will not surrender our dreams to the failures of this President”; 

– “I will take a different path. I will repeal Obamacare” [449].  

Другорядні члени речення уможливлюють детальніший опис подій чи явищ, 

конкретність і чіткість повідомлення, а також образність мовлення. Загалом, прості 

речення в політичному мовленні мають у своїй структурі всі три види другорядних 

членів речення: означення, додаток та обставину. 

У випадку використання складних речень вони або мають характер 

формально простого, або головне речення не несе вагомого інформаційного 

навантаження: 

– “It’s time to stop the political gamesmanship that can actually cost us 

hundreds of thousands of jobs” [420]; 

– “Or we can restore an economy where everyone gets a fair shot, everyone does 

their fair share, and everyone plays by the same set of rules” [411]. 

Такі речення створюють видимість міркування з подальшим висновком, 

мають апелятивний, стверджувальний характер. 

Одним із завдань цього розділу є проаналізувати синтаксичні особливості 

дискурсного простору полеміки на прикладах промов кандидатів на посаду 

президента США, тому звертатимемо увагу на порядок слів у реченні, довжину 

речень, вживання простих і складнопідрядних речень та їх розташування в тексті, 
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на типи речень та акцентуйовані (увиразнені) синтаксичні конструкції. Для 

виконання поставленого завдання, зазначимо, політична промова має триблокову 

структура, яка складається із вступного комунікативного блоку (далі – ВКБ), 

основного комунікативного блоку (далі – ОКБ) та заключного комунікативного 

блоку (далі – ЗКБ), що схематично зображено на рис. 3.1. 

 

Рис. 3.1. Структура політичної промови 

Під час дослідження з’ясовано, що зазвичай кандидати на пост президента 

розпочинають промови короткими привітальними реченнями. Наприклад, Б. Обама: 

– “Thank you very much. Thank you, everybody. Please have a seat. Have a seat. 

It is great to be back in Pittsburgh! And it is wonderful to be here at IBEW Local № 5” 

[413]; 

– “Hello, Denver! What a beautiful day. Thank you so much. How’s it going, 

Lancers? I hear the Lancers have a pretty good ball team. That’s the story I’ve heard” 

[415]. 

У промовах М. Ромні спостерігаємо таке: 

– “Thank you all. It’s great to be back in Iowa. And don’t think that this is the 

last time you are going to see Paul Ryan and me, because you Iowans may well be 

the ones who decide what kind of America we will have, what kind of life our families 

will have” [453]; 

ПОЛІТИЧНА ПРОМОВА 

 

ВКБ 

 

 

ОКБ ЗКБ 
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– “Thank you for that kind introduction, Mayor Barkat, and thank you all for 

that warm welcome. It’s a pleasure and a privilege to be in Israel again” [452]. 

В обох наведених прикладах вживання таких речень у вступній частині 

промови не можна назвати характерними для ВКБ, який є першим важливим 

елементом публічної промови і який психологічно і змістовно вводить слухачів у 

сутність виступу і в процес його сприйняття. Можна вважати, що саме такий 

підхід – апелювання особистісно до потенційних виборців, шляхом стилізованого 

загравання, і Б. Обама, і Мітт Ромні вибрали для створення невимушеної 

атмосфери (thank you, everybody; please have a seat; hello, Denver; what a beautiful 

day; thank you for that kind introduction), налаштування контакту з аудиторією (it is 

great to be back in Pittsburgh), встановлення зв’язку із ситуацією (and it is wonderful 

to be here at IBEW Local № 5), а також для створення сприятливого плацдарму для 

формулювання мети і завдання промови, а отже і для здобуття прихильності 

майбутнього електорату.  

Зрештою, під час аналізу промов політиків ВКБ поділяють на такі типи:  

а) вступ із прямим звертанням до аудиторії, що допомагає встановити 

контакт із слухачем та висловити радість з приводу зустрічі: 

– “Thank you, Colorado! Wow, that's a Colorado welcome, I've got to tell you. 

Thank you! ... This is a magnificent – this is a magnificent place for a guy born in Detroit 

to come here and look at these extraordinary mountains. You look at the handiwork of 

our creator and it's just – it's just overwhelming” [481]; 

– “Hello, Parma! Hello, Ohio! Well, it is good to be in Parma. Everybody, have a 

seat – It is good to be here. And this – now, this is the right time for a rally” [433]; 

б) вступ визначений самою структурою промови, що допомагає 

сформулювати основне положення та визначити головну мету виступу [195]: 

– “As a nation of immigrants, we've found common ground not in our heritage but 

in our hearts. When generations looked up and saw the Statue of Liberty for the first 

time, or a piece of sandy beach that was freedom, or stepped off a plane traveling from 
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tyranny to hope, these new Americans surely had many questions and doubts about the 

life before them” [460]; 

– “A couple of people I want to acknowledge. First of all, one of my favorite 

people, one of our finest United States Senators, give it up for Bob Casey. I think we've 

got in the house as well your mayor, Luke Ravenstahl. Congressman Mike Doyle is in the 

house. Allegheny County Executive Rich Fitzgerald is here. The Pennsylvania 

Democratic State Party chair Jim Burn is here. And we want to thank Sheryl Sesay and 

Monte Reid for the preprogram. Great job. Great job” [434];  

в) вступ, який окреслюється комунікативною ситуацією, в якій опинилися і 

слухачі, і промовець, з посиланням на події, що склалися [195]: 

– “This week marked an historic moment in the life of our country and our 

military. For nearly nine years, our nation has been at war in Iraq. More than 1.5 

million Americans have served there with honor, skill, and bravery. Tens of thousands 

have been wounded. Military families have sacrificed greatly” [438]; 

– “222 days, something pretty extraordinary is going to happen in the country. 

We'll have an election. Across this country, millions and millions of Americans will be 

able to do something that is really quite amazing: They will choose not only a President, 

but an entire House of Representatives and a third of the US Senate” [447]. 

Виокремлюємо значну кількість промов, у вступі яких є пряме звертання до 

аудиторії, і зазначаємо, що обидва політики у вступній частині своїх промов 

використовують звертання до слухача і дотримуються форм етикету та протоколу, 

що визначають порядок і черговість звертань до присутніх:  

– “Madam Chairwoman, delegates, I accept your nomination for President of the 

United States” [403];  

– “Thanks to the U.S. Chamber of Commerce for hosting us. I am grateful to 

the Latino Coalition for the invitation to be part of your Annual Economic Summit” 

[450]; 
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– “Chris Cox, thank you for that kind introduction. And thanks to all of you for 

that warm welcome” [451]. 

Таке дотримання порядку і почерговості звертань до слухачів передбачає 

вияв поваги та демонструє важливість рівня представництва для промовців. 

Окрім того, для вступу промови характерно те, що політики висловлюють 

радість з приводу зустрічі:  

– “It is good to be back in the Midwest. It is wonderful to be with all of you”. 

[419];  

– “It's a great honor to be in South Carolina. And it's a great honor to be here at 

the Citadel” [455]; 

– “It's great to be with so many friends from the National Rifle Association” 

[451]. 

Варто зауважити, що така форма вступу поступається частотністю 

використання іншим двом типам вступного комунікативного блоку, а саме, вступу, 

який визначений самою структурою промови, та вступу, який окреслюється 

комунікативною ситуацією, що склалася за певних обставин. 

Наступний вид вступу, в якому визначальною є сама структура промови, 

використовують, щоб сформувати основне положення, визначити основну мету і 

непомітно перейти до висвітлення найголовніших новин:  

– “Good morning, everybody. Please have a seat. I want to say a few words about 

an issue that affects thousands of American workers, as well as millions of Americans 

who drive on our nation’s roads and bridges every single day” [420]. 

У наведеному прикладі Б. Обама після короткого привітання одразу ж 

переходить до висвітлення основної теми, на яку фокусується уся промова 

політика. З одного речення можемо збагнути, що мова йтиме про ургентне питання 

для багатьох американців – an issue that affects thousands of American workers – а 

саме, про реконструювання транспортно-дорожньої системи: 
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– “At the end of September, if Congress doesn’t act, the transportation bill will 

expire. This bill provides funding for highway construction, bridge repair, mass transit 

systems and other essential projects that keep our people and our commerce moving 

quickly and safely. And for construction workers and their families across the country, it 

represents the difference between making ends meet or not making ends meet” [420]. 

Ця форма вступу характерна і для риторики М. Ромні, який з перших 

висловлень своєї промови вводить слухачів у курс справи, сигналізує основний 

зміст повідомлення і задає своєму виступу бажаної тональності: 

– “Six months ago, I launched my campaign for the Presidency not far from here 

on a perfect New Hampshire summer day. I spoke of an America in peril, under a 

President who had disappointed even his own supporters and was clearly failing. Since 

then, the unemployment rate has remained stubbornly high. More Americans have lost 

their homes and more Americans have slipped from the middle class into a world of 

poverty they never imagined.  Our soldiers return from war unable to find a decent job” 

[449]. 

З вищенаведеного прикладу стає очевидно, що вся увага буде спрямована на 

негативні аспекти і соціальні проблеми суспільства (unemployment rate, a world of 

poverty, people who have lost their homes, people unable to find a decent job), до яких 

призвела політика чинного президента, основного опонента М. Ромні. Така 

структура повідомлення окреслює всю промову і є визначальною, а в нашому 

випадку – скерованою на дискредитацію політичного опонента. 

Ще один тип вступного комунікативного блоку – це та форма вступу, зміст 

якої визначається комунікативною ситуацією і характеризується елементами на 

зразок: асоціативна паралель з місцем зустрічі, де виголошується промова, 

посилання до ситуації, що склалася, особистий погляд промовця на події та стан 

справ, покликання на попередній досвід: 
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– “Thank you so much. I appreciate the chance to join you tonight. It is great to be 

back.  I see a lot of friends in the house.  I also took a trip out to California last week, 

where I held some productive bilateral talks with your leader, Lady Gaga” [421].  

З такого вступу промови можемо чітко зрозуміти, що це не перша зустріч 

політика в зазначеному місці і що промовець вже мав нагоду відвідати це місце і 

зустрітися з електоральною аудиторією. Тому він акцентуйовано апелює до 

слухача, наголошуючи на тому, що вкотре радий зустрічі, на якій він має змогу 

зустрітися із знайомими йому вже людьми (It is great to be back. I see a lot of 

friends in the house). Оскільки зустріч відбувається із студентами одного з 

коледжів, то Б. Обама, щоб здобути прихильність молоді, вдало посилається на 

свій нещодавній досвід зустрічі з Леді Гагою, яка є кумиром молодих людей, і 

акцентує на тому, що йому вдалося провести з нею продуктивні перемовини.  

Для досягнення тих чи інших політичних завдань можуть бути використані 

не тільки певні лексеми, але й та чи інша синтаксична конструкція. Синтаксична 

організація мовлення, будучи формою для вираження відповідного змісту, відіграє 

важливу роль у вияві функції впливу на аудиторію, у нашому випадку на 

електорат. 

На думку дослідників, зокрема А. П. Загнітка, синтаксис, як найважливіший 

стилетвірний засіб, міцно пов’язаний зі змістом висловлення, а діапазон соціально 

зумовлених синтаксичних явищ постає широким, до яких належать паралельні 

конструкції; еліптичні речення, яким властива стислість, енергійність вираження і 

які постають ефективним способом підвищення семантичної ємності [99]. Цю ж 

функцію можуть виконувати: 

– номінативні речення, для яких характерна велика семантична місткість, 

лаконізм, особлива напруженість. Така особлива здатність використовується в 

мовленні політиків, коли повідомлення чи інформація наближені змістом до 

ремарки; 
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– парцеляція, за якої думка втілюється у псевдоспонтанну форму шляхом 

розчленування єдиної структури на її складники, внаслідок чого формальний 

зв’язок між уривками переривається повністю, що є засобом уточнення 

комунікативної настанови висловлення й експресивної акцентуації його змісту;  

– приєднувальні конструкції, основним призначенням яких постає додавання 

до основного висловлення розширювально-уточнювальних, пояснювальних 

компонентів, що постають у свідомості не одночасно з основною думкою, а після 

того, як вона сформувалася і сегментовані конструкції полегшують її сприйняття;  

– конструкції з персонажним мовленням, що ґрунтуються на включенні в 

авторське мовлення мовлення іншої особи або джерела інформації;  

– діалогічність спілкування, що чітко простежується у жанрі інтерв’ю [99].  

Словом, такі синтаксичні конструкції орієнтовані на психологію учасника 

комунікації для адекватного сприйняття замислу автора і щонайтісніше пов’язані 

зі змістом політичної інформації, її спрямуванням й адресованістю. 

Досліджуючи синтаксичні особливості політичної полеміки, звертаємо увагу 

на типи і довжину речень, які є найтиповішими для промов політиків, в основних 

комунікативних блоках, і які представляють собою головні частини промови, де 

викладається матеріал і використовуються аргументи, представлені як 

послідовність роздумів, спрямованих на обґрунтування конкретної ідеї. На 

прикладах промов Б. Обами можемо стверджувати, що здебільшого тексти його 

промов продовжуються чергуванням довгих і коротких речень, що дозволяє 

створити правильну ритмічну організацію усієї промови:  

– “Now, I don’t want to give a long speech. I can’t compete with that. But I 

wanted to come here tonight, first of all, to personally thank Joe for his outstanding 

years of leadership at HRC” [421].  

В середині тексту промови, для більшої інформативності, політик 

використовує складнопідрядні поширені речення (речення-роз’яснення):  
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– “And all over the world, there are men and women serving this country just as 

they always have – with honor and courage and discipline and valor.  And you’re 

Americans who want this country to succeed and prosper, and who are tired of the 

gridlock and the vicious partisanship, and are sick of the Washington games” [421]. 

Подеколи помітно, що довжина речень досягається завдяки однорідним 

членам речення, які дозволяють яскравіше описати проблему та виражають 

ставлення промовця до цієї проблеми. Складні речення, наведені у прикладах, 

повною мірою розкривають суть і бачення порушеного питання, оскільки 

вживаються після низки простих речень, які мають підготовчу функцію.  

На противагу промовам Б. Обами, у виступах М. Ромні не завжди 

спостерігаємо почерговість довгих і коротких речень, що відрізняє ритмічність 

його промов від промов опонента: 

– “But I do know this: You will continue to find ways to provide the American 

people with reliable information that is vital to our lives and to our nation. And I am 

confident that the press will remain free. But further, I salute this organization and your 

various institutions in your effort to make it not only free, but also responsible, accurate, 

relevant, and integral to the functioning of our democracy” [454]. 

З огляду на те, що ритм полемічного тексту визначається поєднанням речень 

певної довжини, а саме, чергуванням простих і складних речень, можемо 

стверджувати, що організація мовлення Б. Обами є більш ритмічною, демонструє 

так званий правильний парад речень, а це свідчить про те, що політик чітко 

формулює свої думки і вдало оперує індивідуальним стилем мовлення, 

дотримуючись норм мови і зважаючи на особливості будови мовлення, призначеної 

для сприйняття на слух. Натомість М. Ромні вживає переважно складні речення, 

чим намагається від початку свого виступу апелювати до потенційного виборця, 

що говорить про схильність політика до багатослівності, а це може призвести до 

нелогічного і нечіткого викладу думок. Окрім того, політичним виступам М. Ромні, 

на противагу виступам Б. Обами, властиве використання питальних речень, це 



97 
 

 

пояснюється дебатним характером виступів політика, а також прагненням 

негативно оцінити роботу чинного уряду, а отже і свого опонента. Більшість 

питальних речень у виступах політика вживаються у вигляді риторичного 

запитання, що залишається без відповіді: 

– “In the days and months ahead, we should ask ourselves some very fundamental 

questions about who we are as a nation and who we are becoming. What does it mean to 

be an American in 2012? What will it mean in 2016 and beyond? Are we keeping faith 

with the great legacy – and trust – that has been handed to us by previous generations? 

And what America will we leave the next generation?” [447]. 

Залежно від середовища, в якому перебуває політик, і від ситуації, в якій він 

опинився, на поставлене запитання відразу дає відповідь сам виступаючий, тобто 

використовується підхід, який можемо назвати “запитання-відповідь”. Саме такий 

підхід виконує функцію актуалізації поставленої теми та полегшує адресату 

перехід до неї: 

– “What kind of world will we be facing? Will Iran be a fully activated nuclear 

weapons state, threatening its neighbors, dominating the world's oil supply with a 

stranglehold on the Strait of Hormuz? In the hands of the ayatollahs, a nuclear Iran is 

nothing less than an existential threat to Israel” [455]. 

У цьому фрагменті тексту фіксуємо, що політик ставить низку запитань, які 

стосуються нафти, ядерної зброї та загалом безпечної політики Ірану відносно 

країн-сусідів, і сам озвучує відповіді на поставлені запитання, виголошуючи, що 

Іран та ядерна зброя, якою він володіє, несе загрозу сусідським державам, а палкі 

прихильники чинного уряду ведуть політику шантажу усього світу. Продовжуючи 

промову, М. Ромні ставить наступні запитання, які вже є риторичними 

(запитаннями без відповіді), а отже, залишаються відкритими, спонукаючи 

слухачів глибоко задуматися над обговорюваними запитаннями: 

– “By 2015, will Israel be even more isolated by a hostile international 

community? Will those who seek Israel's destruction feel emboldened by American 
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ambivalence? Will Israel have been forced to fight yet another war to protect its citizens 

and its right to exist? In Afghanistan, after the United States and NATO have withdrawn 

all forces, will the Taliban find a path back to power? After over a decade of American 

sacrifice in treasure and blood, will the country sink back into the medieval terrors of 

fundamentalist rule and the mullahs again open a sanctuary for terrorists?” [455]. 

Частота вживання питальних речень в промовах Б. Обами є дещо нижчою, 

ніж в промовах М. Ромні. В більшості випадків питальні речення Б. Обами 

виконують роль і функцію риторичного запитання, яке містить емоційно 

забарвлене твердження чи заперечення: 

– “Would you rather keep tax loopholes for oil companies? Or do you want 

construction workers to have a job rebuilding our schools and our roads and our 

bridges?  Why should our children be allowed to study in crumbling, outdated schools?” 

[415]. 

Оскільки риторичні питання не потребують відповіді, то питальна форма 

використовується для вираження думки, в основі якої закладено категоричне та 

безапіляційне судження оратора. Питальні речення активно вживаються у 

конструкції, в якій поставлене запитання передбачає відповідь. Б. Обама, 

використовуючи риторичні запитання під час обговорення проблем, які властиві і 

для політичного дискурсу М. Ромні, надає слухачеві право вибору. Зазвичай після 

постановки запитання подається власний погляд оратора, відтак висловлення 

набуває форми логічного доказу. Такий підхід надає мові експресивності та 

залучає аудиторію до процесу роздумів над проблемою, що обговорюється: 

– “Would you rather keep tax breaks for billionaires that they don’t need? Or 

would you rather put teachers back to work, and help small businesses, and cut taxes, 

and reduce our deficit?” [415]. 

Отже, можемо стверджувати, що в політичних промовах і М. Ромні, і 

Б. Обами на синтаксичному рівні простежується вживання питальних речень, 

зокрема риторичних запитань, за допомогою яких політики виражають свої емоції 
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та вміло активізують увагу аудиторії, проте вони більш характерні і кількісно 

переважають у дискурсі М. Ромні. 

Наступною характерною особливістю промов Б. Обами та М. Ромні, які 

досліджуємо на синтаксичному рівні, є специфічне використання спонукальних та 

заперечних, а інколи і стверджувальних речень, які вони використовують у 

притаманний для кожного спосіб. Більшість заперечних речень демонструють 

контраст між реальним і нереальним станом речей, що допомагає створити 

експресивний оціночний потенціал цілого речення. Так, в одному зі своїх виступів 

Б. Обама використовує заперечні конструкції, щоб звернути увагу на тих, хто 

стоїть на заваді розвитку країни і прагне повернути час назад: 

– “And I don’t have to tell you, there are those who don't want to just stand in our 

way but want to turn the clock back.  I said I would never counsel patience; that it wasn’t 

right to tell you to be patient any more than it was right for others to tell African 

Americans to be patient in the fight for equal rights a half century ago” [421].  

За своєю суттю заперечні речення в промовах Б. Обами є досить 

інформативними, оскільки вони поступаються кількістю стверджувальним 

реченням, а будучи такими, що вживаються рідко, заперечні речення набувають 

більшої експресивності. Результати дослідження уможливлюють стверджувати про 

те, що заперечні конструкції не зовсім характерні для промов М. Ромні, про що 

говорить низька частота використання заперечних речень. У випадках, коли 

заперечення трапляються в промовах політика, вони виконують функцію 

контрасту, за допомогою якої М. Ромні критикує дії головного опонента Б. Обами 

й одразу ж виголошує свої кроки і рішення, спроектовані лише на успіх:  

– “This is not the time to double down on the trickle-down government policies 

that have failed us; it is time for new bold changes that measure up to the moment, that 

can bring America's families the certainty that the future will be better than the past” 

[456]; 
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– “I don't want to transform America. I want to restore to America the economic 

values of freedom and opportunity and limited government that has made us the 

powerhouse of the world. It's opportunity. It's opportunity, not a check from government 

- it's opportunity that has always driven America and defined us as Americans” [457]. 

Окрім того, більшість заперечних речень у промовах політика спрямована на 

пряму дискредитацію Б. Обами та його уряду. Аби ще більше зосередити увагу 

слухача, будуючи заперечні конструкції, М. Ромні наголошує на фігурі президента, 

неодноразово виголошуючи його ім’я, використовуючи пряму, а не 

опосередковану номінацію: 

– “President Obama isn't giving our students a fair shot when they graduate and 

only half of them can find jobs that matches their skills. And he isn't giving the middle 

class a fair shot when wages keep going down and prices keep going up. … He didn't 

give the children of Washington, DC a fair shot when he proposed to end their 

scholarships to go to better schools. Barack Obama isn't giving a fair shot to our 

children and grandchildren when he saddles them with trillions of dollars of debts” 

[458]. 

Не менш цікавим є специфічне використання простих стверджувальних 

речень та вживання в них повторів у промовах і Б. Обами, і М. Ромні:  

– “But what I also said, that while it might take time – more time than anyone 

would like – we are going to make progress; we are going to succeed; we are going to 

build a more perfect union ” [421]; 

– “Four more days. Four more days and we can get to work rebuilding our 

country, restoring our confidence and renewing our conviction. Confidence that we are 

on a solid path to steady improvement. Confidence that college grads four years from 

now will find better jobs. Confidence that the single moms working two jobs will have a 

shot at a better job” [459]. 

Такі типи речень і вживання повторів допомагають авторові підкреслити 

свою позицію, створити напруження емоційного стану аудиторії та акцентувати її 
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увагу на суб’єкті дії. Це створює ефект стовідсоткової впевненості автора у своїх 

намірах, у правильності вибраного курсу та в беззаперечності слів політика.  

Хоча спонукальні речення поступаються кількістю вживання 

стверджувальним та зеперечним реченням, проте в промовах Б. Обами їхнє 

використання є виразним та ефективним, оскільки вони закликають аудиторію 

слідувати настановам політика і викликають певну реакцію слухачів. В більшості 

випадків вони трапляються у другій половині промови або наприкінці:  

– “Now, you may have heard me say this a few times before – I’ll say it again: 

Pass the bill. Enough gridlock. Enough delay. Enough politics. Put this country back to 

work. HRC, you know how Congress works. I’m counting on you to have my back. Go 

out there and get them to pass this bill. Let’s put America back to work” [421]. 

Саме спонукальні речення дозволяють створити ефект закріплення 

одержаної інформації, який полягає у більш відкритому вираженні намірів 

промовця та здійсненні непрямого впливу на аудиторію. Характерною 

особливістю для спонукальних речень є використання конструкції “Let’s do”, що 

передусім демонструє рішучість до дій та об’єднує політика з його слухачем:  

– “We’re asking – what we’ve said is let’s ask the folks who’ve seen their incomes 

rise fastest, who’ve gotten bigger tax breaks under Bush, let’s ask them to help out a 

little bit, because they made it better through the recession than most of us. Let’s ask 

them to contribute a little bit more to get the economy going again” [416]. 

У промовах М. Ромні спонукальні речення з конструкцією “Let’s do” 

переважають у фінальній частині, коли політик вже повністю виклав основну суть 

справи і за допомогою цієї конструкції створює кульмінацію, вдало підсумовуючи 

все те, що прагне донести до слухача: 

– “Those days are coming back. That's our destiny. Join me. Let's walk together, 

every day until November 6th. We believe in America ... Let us make today the beginning 

of the end of the disappointments of the Obama years. Let us make today the start of a 

new and better chapter that we will write together” [458]. 
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Досліджуючи синтаксис політичного дискурсу, ми з’ясували, що у своїх 

промовах М. Ромні, на противагу Б. Обамі, з певною періодичністю вживає 

безсполучникові складні речення із зіставно-протиставними зв’язками. У таких 

реченнях значення предикативних частин зіставляється або протиставляється, 

окрім того, характерною рисою цих речень є інтонація, що виступає граматичним 

засобом вираження зіставних і протиставних відношень:  

– “My agenda takes America in the right direction. It preserves freedom. It 

encourages risk taking and innovation. It fosters competition. It promotes opportunity. 

Instead of expanding the government, I will shrink it. Instead of raising taxes, I will cut 

them. Instead of adding regulations, I will scale them back. The answer for a weak 

economy is not more government. It is more freedom!” [451]; 

– “We need a President who will enforce current laws, not create new ones that 

only serve to burden lawful gun owners. President Obama has not; I will. We need a 

President who will stand up for the rights of hunters, sportsmen, and those seeking to 

protect their homes and their families. President Obama has not; I will” [451]. 

Те, що політик вживає цей тип речень, можна пояснити тим, що його 

головним опонентом у політичному протистоянні є вже чинний президент, який 

закінчує свій перший президентський термін, що й дає змогу М. Ромні 

використовувати усі наявні та вигадані огріхи президента і його команди на свою 

користь, тобто протиставляти усі свої позитивні сторони з винятково негативними 

сторонами свого політичного конкурента. 

Характерним прийомом, який відстежується у промовах Б. Обами та 

М. Ромні, є використання розповідних речень, у яких політики, аби підкреслити 

свою належність до американського суспільства, активно вживають особовий 

займенник we. Такий підхід демонструє уособлення політиків із своїми виборцями, 

а також те, що думки політиків є втіленням поглядів нації:  
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– “Many of you have devoted your lives to the cause of equality. So you know what 

we have to do; we’ve got more work ahead of us. But we can also be proud of the 

progress we’ve made these past two and a half years. Think about it” [422]; 

– “We'll open markets around the world, and make sure that countries like China 

finally play by the rules. We'll get the Keystone Pipeline built and we'll send a message 

to the world that a new era of energy independence has begun. We'll replace the Obama 

job killing tax policies with sweeping tax reform to jumpstart job creation” [458]. 

Окремої уваги заслуговують синтаксичні риси, характерні для ЗКБ, який є 

важливою частиною усього політичного виступу. У промовах політиків він 

стислий і виражає головну думку тексту. У ньому автори підбивають підсумки 

сказаного, узагальнюють думки, які були висловлені в головній частині, і дають 

комплексну оцінку явищ, про які йшлося в основному комунікативному блоці:  

– “That’s the story of America.The slow, inexorable march towards a more perfect 

union. That’s where change is happening.  You are contributing to that story, and I’m 

confident we can continue to write another chapter together” [421]; 

– “Under this President's weak leadership, we've lost a couple of years, but we 

have not lost our way. The principles that made us a great nation and leader of the world 

have not lost their meaning. They never will. We know we can bring this country back. 

Together, we can restore this great land we all love” [460]. 

Більшість промов Б. Обами закінчується відносно короткими реченнями, за 

допомогою яких політик змальовує успішне майбутнє своєї держави, таке 

майбутнє, до якого його країна крокуватиме за його президентства. Натомість 

М. Ромні вдається до часткової дискредитації свого опонента у заключному блоці 

промов, протиставляючи свої майбутні досягнення невдачам Б. Обами. Зауважмо, 

що досить традиційними є заключні фрази у промовах політиків, в яких вони 

прагнуть заручитися підтримкою слухачів, висловлюють їм свою щиру вдячність, 

віру в їхню спільну перемогу і просять Божого благословення для їхньої держави: 
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– “The door to a brighter future is there, open, waiting for us. I need your vote, I 

need your help. Walk with me, walk together. Let us start anew. God bless each of you 

and God bless the United States of America” [459]; 

– “And together with your help and God’s grace we will continue our journey 

forward and remind the world just why it is that we live in the greatest nation on Earth. 

Thank you, America. God bless you. God bless these United States” [412]. 

З наведених прикладів стає очевидно, що саме такі кінцівки допомагають 

політикам виразити цілковиту впевненість у своїх словах і діях, а також лапідарно 

передати основну ідею та суть усієї промови. 

Отже, можемо стверджувати, що серед головних синтаксичних 

особливостей, які характеризують промови обох кандидатів на пост президента 

США, є порядок слів у реченні, довжина речень, вживання простих і 

складнопідрядних речень та їх розташування в тексті, а також місце розташування 

особових займенників у розповідних реченях, специфічне вживання різних типів 

речень. Здійснений аналіз синтаксичних прийомів, використаних в низці 

політичних промов, дозволяє стверджувати, що правильність будь-якого 

документа загалом, а політичної промови зокрема, виражається в чіткості та 

лаконічності викладу, дотриманні норм правопису, а також дотриманні правил, 

обов’язкових для відповідних стилів мови, і значною мірою досягається завдяки 

синтаксису. Синтаксис політичної прози призначений логічно, послідовно, 

лапідарно й аргументовано викладати хід думки, уникаючи при цьому надмірної 

інформації. Синтаксичні зв’язки формуються залежно від логічних зв’язків. Тому в 

синтаксисі політичного жанру особливо важливу роль відіграють ті синтаксичні 

засоби, які слугують для вираження логічних зв’язків між реченнями та цілими 

абзацами. 
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3 . 1 . 2  С т р у к т у р н о - с т и л і с т и ч н і  р и с и  п о л і т и ч н о ї  

п о л е м і к и :  е в ф е м і з а ц і я .  З розвитком політичних технологій наприкінці 

XX – на початку XXI ст. спостерігається щораз більше прагнення політиків до 

дотримання мовного такту і дипломатичного етикету, відмова від способів 

експліцитного вираження оцінки на користь імпліцитної форми передачі 

інформації, задля створення бажаного для влади образу реального стану речей в 

дeржаві створюють передумови для активного використання евфемізмів у 

сучасному політичному дискурсі (В. Б. Великорода, Л. Г. Козуб, А. Ю. Міроніна, 

Л. В. Мосієвич, О. В. Обвинцева, І. В. Решетарова, А. В. Росcова, K. Allan, 

K. Burridge, J. Neaman). 

Окрім того, перед політиками стоять певні комунікативні завдання, які 

неможливо вирішити, використовуючи прямі номінації, без натяків, 

недомовленостей, завуалювання. Тому спостерігається прагнення уникати 

номінативних одиниць, що суперечать вимогам етикету, такту чи заважають 

досягненню позитивного прагматичного ефекту. Саме тому на сучасному 

політичному плацдармі жодна політична комунікація, жоден виступ політичного 

діяча не відбувається без спроб завуалювати дійсність, прикрасити її за допомогою 

лексико-стилістичних засобів та приховати неприємні факти.  

Керуючись метою політичного лідерства, політики вдаються до вживання 

лексичних одиниць, які завуальовують негативні суспільні явища і прикрашають 

реальність – евфемізмів, слів чи словосполучень, які слугують для заміни 

некоректних висловлювань. Під цим поняттям можемо розуміти цілий процес 

заміщення вульгарних, обсценних, недоречних фраз альтернативними. Евфемізми 

використовують у різноманітних сферах людської комунікації, проте в 

політичному дискурсі простежується багато фігур замовчування і перефразування, 

які вживаються для того, щоб пом’якшити неприємні повідомлення, задати 

потрібні параметри інтерпретації політичних подій, а також уникнути 
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дискримінації [135, c. 56]. Тому виокремимо евфемізми загальні і ті, що 

вживаються в політичному дискурсі.  

Політичні евфемізми – це група евфемізмів, які використовують у політичній 

комунікації для заміни слів або виразів, які вважаються табу на певному 

історичному етапі розвитку суспільства з метою уникнути прямої номінації всього, 

що може визвати негативну оцінку або образити почуття адресата політичної 

комунікації, а також цілеспрямовано вплинути на громадську думку [184, c. 9]. 

Основна їх особливість в тому, щоб вплинути в межах політичної комунікації на 

суспільну думку шляхом спотворення та пом’якшення певних явищ і фактів 

політичної дійсності.  

Евфемізми у просторі політичної полеміки належать до засобів 

маніпулювання, які використовують задля формування світогляду адресата. 

Особливості використання евфемізмів у політичному дискурсі вивчали K. Allan, 

K. Burridge [1991, 263 p.], S. Boerboom [2015, 282 p.], D. Bolinger [1980, 214 p.], 

K. Burridge [1996, р. 42–49], R. Holder [2003, p. 501], G. Hughes [2011, 336 p.], 

H. Rawson [2002], Л. Артюшкіна [2002, 18 с.], Л. Г. Козуб [2011, с. 51–59], 

А. Ю. Міроніна [2012, 19 c.], О. Обвінцева [2004, 192 c.], В. Панін [2005, с. 78–79], 

І. В. Решетарова [2010, 20 c.], А. В. Россова [2000, с. 96–99], А. В. Янков [2004, 

20 c.]. 

Однак, попри напрацювання проблеми евфемізації в лексичному аспекті, 

відзначимо недостатній рівень дослідження явища політичної евфемії в 

дискурсному плані, а тим паче у політичному дискурсі.  

Оскільки будь-який політик намагається уникати комунікативних невдач та 

промахів, щоб не створити в адресата відчуття дискомфорту, а його промова 

спрямована на зацікавлення виборців, то очевидно, що тексти таких промов 

завжди містять прийоми евфемізації. Вагома роль політичних евфемізмів у 

правильному конструюванні політичного мовлення відповідно до прагматичних 

настанов комунікації обумовлена необхідністю правильно розташовувати та 
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компонувати мовні одиниці. Спостерігаємо різні підходи до визначення терміна 

“евфемізм”, серед яких субституційний та функціональний підходи. 

Субституційний підхід розглядає евфемізм як заміщення забороненого, 

табуйованого слова. Значна частина наявних визначень позиціонує евфемізм як 

субститут: евфемізми – це емоційно нейтральні слова або вирази, що вживаються 

замість синонімічних їм слів чи висловів, вживання яких вважається 

непристойним, грубим чи нетактовним [391, c. 590]. В результаті субституційного 

підходу евфемізми стали часто визначати як різновид тропів, а отже, вивчати 

явище евфемії в межах стилістики і риторики. Оскільки евфемізми виконують роль 

своєрідних слів-кодів, трапляються випадки, коли їх називають catch-words, 

umbrella words, dim definitions [308, c. 12].  

Джерелом походження евфемізмів слугують різні сфери життя, а їхнє 

виникнення є спонтанним у процесі мовлення. Але основним спонуканням до 

їхнього вживання є бажання не образити співрозмовника, що є головною 

мотивацією до політичної коректності [357].  

Найбільш ефективними евфемізмами є ті, які здатні повністю позбутися 

свого первісного значення. Вони сприяють підтримці позитивного іміджу 

самопрезентації та продовженню процесу комунікації [320, c. 145]. 

Нині не існує уніфікованої класифікації евфемізмів, оскільки явище евфемії 

досліджували і розглядали в різних аспектах, що спричинило появу багатьох 

класифікацій за різними критеріями. Почесне місце посідає класифікація 

В. В. Панінв, за якою евфемізми поділяють на групи відповідно до ефекту, який 

досягається завдяки їх уживанню: 1) евфемізми, що безпосередньо заперечують 

расову й етнічну дискримінацію: person of black race (negro); 2) евфемізми, 

створені для підвищення статусу жінки і заперечення проявів сексизму в мові: 

domestic companion (wife); 3) евфемізми, створені для заперечення дискримінації за 

соціальним статусом; 4) евфемізми, що підвищують престиж окремих професій: 

sanitary engineer (garbage collector); 5) евфемізми, що відкидають вікову 
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дискримінацію: third age (old); 6) евфемізми, спрямовані проти дискримінації за 

станом здоров’я: aurally inconvenienced (deaf); 7) евфемізми, спрямовані проти 

дискримінації за зовнішнім виглядом: hairdisadvantaged (bald); 8) евфемізми, 

пов’язані із захистом навколишнього середовища, тварин тощо; 9) евфемізми, які 

відволікають від негативних економічних чинників: low – income people (poor); 

10) евфемізми, спрямовані на прикриття антигуманної політики держави, 

агресивних військових дій: limited air strike (bombing) [207, c. 78–79]. 

Одним із завдань цього розділу є дослідити чинники вживання евфемізмів у 

політичному дискурсі на прикладі політичних промов президента США Барака 

Обами, кандидата на другий президентський термін і його головного опонента 

М. Ромні, а також з’ясувати, чи є тексти промов політиків типовим осередком для 

евфемізмів у сучасній лінгвістиці. Для виконання поставленого завдання, а саме 

для класифікації евфемізмів, доречно скористатися класифікацією В. В. Паніна 

[207], яка набула популярності в науковому колі. Отже, аналіз корпусного 

матеріалу дозволяє виокремити характерні групи евфемізмів для дискурсу 

Б. Обами і М. Ромні (див. Додаток Б). Для промов Б. Обами характерна група 

евфемізмів, які безпосередньо відкидають расову й етнічну дискримінацію: 

– “It doesn’t matter whether you’re black or white or Hispanic or Asian or Native 

American or young or old or rich or poor, abled, disabled, gay or straight” [432]; 

– “From Burma to Libya to South Sudan, we have advanced the rights and 

dignity of all human beings – men and women; Christians and Muslims and Jews” 

[403]; 

– “When you put on that uniform, it doesn't matter if you're black or white; Asian 

or Latino; conservative or liberal; rich or poor; gay or straight” [411]. 

У наведеному прикладі мовні одиниці black та native American є 

первинними, узуальними та універсальними. У мовленні зазначені евфемізми 

виконують маскувальну і кооперувальну функції. Застосовуючи у промові ці мовні 

одиниці, президент США тим самим підкреслює багатонаціональність держави та 
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рівність усіх без винятку її громадян. Евфемізми disabled та straight відносимо до 

групи, спрямованої проти дискримінації за станом здоров’я і статевим 

переконанням. Евфемізми цієї групи використовують на позначення фізичних та 

психічних якостей людей. За сферою дистрибуції зазначені лексичні заміни 

належать до категорії загальновживаних евфемізмів, які глибоко вкоренилися у 

свідомість суспільства. Їх функції у промові – пом’якшувальна, маскувальна, 

конспіративна та функція спотворення інформації.  

Завдяки цим одиницям у промові робиться наголос на тому, що кожен 

громадянин має право вибору сексуальної орієнтації, і підкреслюється те, що 

незалежно від стану здоров’я та фізичних можливостей всі люди мають однакові 

права й обов’язки. Ще один приклад евфемізації у реченні: 

– “What makes America exceptional are the bonds that hold together the most 

diverse nation on Earth, the belief that our destiny is shared -- that this country only 

works when we accept certain obligations to one another and to future generations” 

[432].  

У цьому випадку евфемізація слугує акцентуванню на тому, що нація є 

мультинаціональна, поліетнічна. Евфемізм diverse nation представляє собою 

політкоректний субстантив, який влучно використовують на позначення 

представників усіх національностей, що населяють мультикультурну країну, 

дозволяючи уникнути використання субстантиву race, який може мати дещо 

негативну конотацію. На противагу Б. Обамі, політичній риториці М. Ромні 

вживання евфемізмів, які безпосередньо відкидають расову й етнічну 

дискримінацію, менш характерне, що можна пояснити тим фактом, що для 44-го 

президента США і першого обраного президента афроамериканця в історії 

держави питання расової й етнічної дискримінації є надзвичайно чутливим й 

актульним, ніж для М. Ромні, вихідця з м. Детройт штату Мічиган. Окрім того, 

торкаючись теми расової належності і при цьому вдаючись до вживання 

евфемізмів задля маскування і камуфляжування певних моментів, Б. Обама 
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одночасно заручається підтримкою великого відсотка населення США, які є 

вихідцями африканських країн. Проте в одному із своїх виступів М. Ромні та його 

команда завуальовано натякнули на різну расову належність обох кандидатів, 

наголошуючи, що саме кардинально різні етнічні коріння стоять на заваді 

глибокого і правильного розуміння історії нації в Білому Домі, який є уособленням 

Б. Обами та чинного уряду: 

– “We are part of an Anglo-Saxon heritage, and he feels that the special 

relationship is special… The White House didn’t fully appreciate the shared history we 

have” [461]. 

У промовах політиків, а зокрема у виступах Б. Обами, трапляються 

евфемізми, спрямовані на уникнення дискримінації за гендерною належністю, та 

евфемізми, спрямовані проти дискримінації за станом здоров’я, і ті, що відкидають 

вікову дискримінацію:  

– “You’ll hear the deep patriotism in the voice of a military spouse who’s working 

the phones late at night to make sure that no one who fights for this country ever has to 

fight for a job or a roof over their head when they come home”;  

– “...eliminating health insurance for millions of poor and elderly and disabled 

Americans on Medicaid” [423]; 

– “Millions of seniors who are seeing their prescription drug prices lower 

because it was the right thing to do” [423]; 

– “…with a big grin on his face; sturdy on his new leg” [403]; 

– “We made sure insurance companies have to let parents keep their children on 

their parents’ plan until they’re 26 years old if they don’t have  health insurance. We 

said to insurance companies, you’ve got to charge women the same as men because 

being a woman is not a preexisting condition” [424]. 

Дотримуючись класифікації В. В. Паніна, розглядаємо цей приклад як такий, 

що належить до групи евфемізмів, які створені для підвищення статусу жінки в 

суспільстві і заперечення виявів сексизму в мові. Зазначений евфемізм виконує 
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маскувальну і пом’якшувально-меліоративну функції. На противагу Б. Обамі, 

М. Ромні є досить прямим у своїх висловленнях, не намагається нейтралізувати чи 

маскувати те, про що говорить, а навпаки, його виступи і звернення мають різкий 

характер, особливо, коли тема є дотичною до політики чинного президента. 

Однак не можемо стверджувати, що риторика М. Ромні повністю позбавлена 

евфемізмів, спрямованих проти дискримінації за станом здоров’я, і тих, що 

відкидають вікову дискримінацію, оскільки в одному з інтерв’ю політик вживає 

слово zany, що означає блазень, йолоп, роззява, коли веде мову про одного із своїх 

опонентів, також кандидата на пост президента, Нью тона Гінгріча, який згодом 

зняв свою кандидатуру і вибув з перегонів: 

– “Zany is not what we need in a president,” Mr. Romney said. “Zany is great in 

a campaign. It’s great on talk radio. It’s great in print, it makes for fun reading, but in 

terms of a president, we need a leader, and a leader needs to be someone who can bring 

Americans together” [462]. 

Намагаючись уникати вживання вербальних маркерів на позначення 

образливих явищ у своїх висловлюваннях на адресу Н. Гінгріча, М. Ромні 

використовує опосередковану номінацію, називаючи політика блазнем, при цьому 

наголошує, що нічого поганого під цим не приховує, оскільки бути так званим 

блазнем добре, коли людина задіяна в інших сферах життя, але аж ніяк не в 

політиці. Аби уникнути прямої номінації на позначення людей похилого віку і тих, 

хто їх доглядає, політик, як і Б. Обама, неодноразово у своїх виступах, критикуючи 

процес реформування сфери охорони здоров’я, використовує евфемізми senior та 

caregiver for a senior: 

– “If you're a senior, or – if you're a – a caregiver for a senior – you're – a 

daughter or a son of a senior and you're caring for them – and if they develop a – an 

illness of some kind and they need to see a medical specialist, and you or they call on the 

phone to the specialists in Reno or one of the – the – the several that are here, and – and 
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you ask for an appointment, and then you might hear this. You might hear the 

receptionist say, I'm sorry; we're not taking any more Medicare patients” [441]. 

Результати дослідження свідчать, що і Б. Обама, і М. Ромні часто вживали 

евфемізми з групи на позначення економічних факторів. З аналізу корпусного 

матеріалу робимо висновок, що обидва політики вдаються до вживання 

вербальних маркерів на позначення економічних процесів, маючи на меті 

протилежні цілі. Словом, Б. Обама, використовуючи такі евфемізми у зверненнях 

до потенційних виборців, має на меті відволікати їх від негативних економічних 

факторів, бо вони не є сприятливими для зростання його рейтингу: 

– “...no matter what you look like – whether you own a factory or you work on the 

factory floor – We all know families making deep sacrifices just to get by … that you 

can live a good, solid, middle-class life … We’re fighting to rebuild an economy that 

restores security for the middle class and renews opportunity for folks that are trying to 

get into the middle class” [416]. 

У своєму зверненні до американського народу під назвою American Jobs Act 

президент, акцентуючи увагу на соціальній нерівності, яку він прагне побороти, 

уникає того, щоб називати речі своїми іменами, щоб не образити тих людей і ті 

сім’ї, які не можуть бути зараховані до середнього класу суспільства. У таких 

прикладах евфемізми виконують маскувальну функцію, з метою полегшити 

сприйняття негативних явищ реальності особами, які не належать до групи, про 

яку говориться. Натомість М. Ромні, вживаючи вербальні маркери, що позначають 

економічні поняття і процеси, прагне висвітлити всі негативні сторони чинного 

уряду на чолі з Б. Обамою, тобто евфемізми в його використанні прокладають 

шлях до прямої дискредитації головного опонента Б. Обами, виступають 

маркерами саркастичної і дискредитаційної номінації:  

– “25 million Americans are out of work, or have stopped looking, or have only 

part time jobs but want full-time work. Hispanics have been hit terribly hard, with an 

unemployment rate that is higher than the national one” [460]; 
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– “The President’s campaign has a slogan: it is “forward.” But to the 23 

million Americans struggling to find a good job, these last four years feel a lot more 

like “backward.” We cannot afford four more years like the last four years … New 

business starts are at a 30-year low because entrepreneurs and investors are sitting 

on the sidelines, weary from the President’s staggering new regulations and 

proposed massive tax increases” [456]. 

Цікавим є приклад вживання обома політиками низки вербальних 

маркерів на позначення слова liar, щоб уникнути прямої номінації, під час 

демонстрації того, що кожний з політиків вважає свого опонента людиною, яка 

говорить неправду. Під час дебатів і Б. Обама, і М. Ромні опосередковано 

звинувачують один одного в брехні: 

– Romney: “I don’t concur with what the president said about my own record and 

the things that I’ve said. They don’t happen to be accurate … You got that fact wrong … 

Nothing could be further from the truth … You’re wrong ... You’re wrong”. 

– Obama: “The math doesn’t work, but he continues to claim that he’s going to 

do it … This has been probably the biggest whopper that’s been told during the course 

of this campaign … And every fact checker and every reporter who’s looked at it, 

Governor, has said this is not true”. 

– Obama: “Governor Romney, that’s not what you said ... Let’s check the record 

… The fact of the matter is ... I think anybody out there can check the record. Governor 

Romney, you keep on trying to, you know airbrush history here ... That wasn’t true … 

No, I am not wrong. I am not wrong” [463]. 

Отже, з метою маскування прямого звинувачення на адресу один одного 

політики, не поступаючись один одному, вдало оперують низкою вербальних 

номінацій на позначення слова liar. Також типовим, особливо для полемічного 

дискурсу Б. Обами, є використання евфемізмів, спрямованих на прикриття 

антигуманної політики держави або ж, навпаки, як у наведеному прикладі, на 

викриття неправильних рішень та кроків з боку своїх опонентів:  
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– “Now, my opponent in this election doesn’t seem to understand this. Governor 

Romney says we’ve got enough teachers, we don’t need anymore. The way he talks about 

them, it seems as if he thinks these are a bunch of nameless government bureaucrats 

that we need to cut back on - those are his words” [417]. 

Намагаючись бути політкоректним у своєму зверненні, президент вживає 

словесний камуфляж, аби замаскувати пряме акцентування недоліків та 

некомпетентності свого головного суперника у виборчих перегонах. Натомість для 

політичного дискурсу М. Ромні вживання вербальних маркерів для маскування 

непродуктивної політики уряду є нетиповим, оскільки політик не ставить собі за 

мету приховувати огріхи свого опонента, а навпаки, намагається прямими, не 

опосередкованими номінаціями викрити усі його недоліки і помилки. 

Окрім того, у виступах політиків було зафіксовано чимало евфемізмів, 

присвячених збройним конфліктам та їх наслідкам. Очевидно, що такі лексичні 

одиниці характерні для дискурсу Б. Обами. Це пов’язано частково з політичним 

курсом президента, орієнтованим на закінчення війни і виведення військ з Іраку, а 

саме, з прагненням вказати на свій внесок у вирішення конфлікту, розв’язання 

якого тривало впродовж довгих років: 

– “Now, I also want to bring greetings from somebody you guys know pretty well 

– a guy named Joe Biden. Joe is in Iraq as we speak, and he’s visiting with our brave 

men and women in uniform, thanking them for their service.  And part of the reason 

he’s going now is because, pretty soon, we’ll all get a chance to say thank you” [416]. 

Аналіз вибірки дає можливість стверджувати, що серед основних мотивів 

використання політичних евфемізмів у дискурсі Б. Обами і М. Ромні є 

необхідність дотримання правил культурної та політичної коректності, що існують 

у суспільстві, а також прагнення уникнути суспільного резонансу та масових 

обурень. Мотиви використання політичних евфемізмів у публічних виступах обох 

політиків варіюються залежно від сфери соціально-політичного життя суспільства, 

що дозволяє говорити про можливість розмежування політичної евфемії у сфері 
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економіки, внутрішньої та зовнішньої політики, збройних конфліктів та сфері 

політичної коректності. Більшість евфемізмів Б. Обами спрямована на 

підкреслення багатонаціональності Америки, рівності громадян незалежно від 

їхніх прибутків, соціального статусу, фізичних вад і недоліків, кольору шкіри та 

етнічної належності. Політична евфемія М. Ромні спрямована на викриття 

економічних та фінансових проблем уряду, його некомпетентності, у 

завуальований спосіб. Більша частина цих одиниць відіграє пом’якшувальну, 

маскувальну, конспіративну функції та функцію спотворення інформації.  

Окрему групу складають евфемізми, спрямовані на приховування 

економічних та фінансових проблем і спроб подолати їх будь-якими можливими 

шляхами. Велику кількість евфемістичних субстантивів у виступах Б. Обами було 

зафіксовано в рамках групи економічних та військових евфемізмів, дипломатичних 

та політкоректних евфемізмів. У зв’язку із цим можна зробити висновок, що для 

американського суспільства зоною комунікативного дискомфорту є тема 

економічної кризи та її наслідків, а також тема мирного процвітання суспільства. 

Отже, політика знаходить своє безапеляційне відображення у просторі 

політичної полеміки, який безпосередньо пов’язаний із застосуванням евфемізмів. 

Причини евфемізації політичної мови різні, проте їх мета, безумовно, одна – 

завоювання прихильності електорату, а як наслідок, заволодіння владою. 

3 . 1 . 3  Т и п о в і  п р и й о м и  в и к о р и с т а н н я  ф р а з е о л о г і ч н и х  

о д и н и ц ь  в  ж а н р і  п о л і т и ч н о ї  п о л е м і к и .  Дослідження 

функціонування фразеологічних одиниць та способів їх використання в 

політичному дискурсі здійснюватимемо шляхом аналізу причин та способів 

вживання фразеологізмів Б. Обамою і М. Ромні у передвиборчих політичних 

промовах. Фразеологія – це наука про структуру, значення та вживання 

словосполучень [334, с. 31]. Загальновідомо, що впродовж багатьох років 

фразеологія була одним із розділів лексикології і має багату традицію 
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дослідження, що починає свій відлік ще за часів Ш. Баллі (Ch. Bally) та праць 

“Нарис стилістики” (1905) і “Французька стилістика” (1909). 

Вивчення фразеології загалом і фразеологічних одиниць зокрема та сфери їх 

вживання неодноразово були об’єктом лінгвістичних студій, що відображено у 

великому доробку таких науковців: Ш. Балі, Ф. Вуд, Р. Ґіббс, А. Маккай, 

Д. Сінклер, Л. П. Сміт, Ч. Філлмор, Д. Фірт, Б. Фрейзер, М. Халлідей, Н. М. Амосова, 

В. Л. Архангельський, В. В. Виноградов, В. Г. Гак, В. Г. Костомаров, А. В. Кунін, 

І. О. Мельчук, В. М. Мокієнко, В. М. Телія, М. М. Шанський. У вітчизняній 

лінгвістиці, що представляє східноєвропейську традицію, вивчення фразеології 

починається з праць О. О. Потебні, Ф. П. Фортунатова, О. O. Шахматова. У 

Західній Європі інтенсивне дослідження фразеології розпочалося в 70–80-х роках 

ХХ ст. і мало дещо інший ракурс і формат вивчення. З’являється низка праць, 

присвячених різним аспектам фразеології: A. Makkai “Idiom Structure in English” 

(1972) в англійській мові. Оскільки в східноєвропейській та західноєвропейській 

лінгвістичних традиціях і школах напрацювання відбувалися в різні періоди та 

розглядалися з різних сторін, існують деякі відмінності в термінології та поглядах 

на особливості фразеологічного феномену.  

Проте причини і способи вживання фразеологічних одиниць у текстах 

політичного дискурсу заслуговують подальшого вивчення, оскільки їх 

використання є знаковим для простору політичної полеміки. Як слушно зауважує 

К. Я. Кусько, мовне маніпулювання політичною свідомістю в політичному 

дискурсі здійснюється за допомогою словесної імплікації завдяки ідеологічності, 

оцінюванню, прагматиці слова, варіативності денотативних та конотативних 

значень мовних знаків [155, c. 63]. Для виконання поставленого завдання 

фразеологічну одиницю розуміємо як таку, для якої характерні стійкість, 

відтворюваність та невмотивованість значення, тобто ту одиницю, зміст якої не 

дорівнює сумі значень компонентних одиниць цілого виразу. У сучасній науці 
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існують різні підходи до принципів класифікації фразеологізмів, серед яких 

структурно-семантичний, граматичний, функційно-стильовий.  

Аналізуючи структурні особливості досліджуваних одиниць, за основу 

беремо класифікацію, яку запропонував О. В. Кунін [152]. Науковець доводить, що 

значення всіх фразеологічних одиниць (далі – ФО) зумовлене їх структурою, 

функцією в контексті, відношенням до означуваного й залежностями між 

компонентами цих одиниць. У класифікації О. В. Куніна ФО розділено на чотири 

класи відповідно до виконуваної функції в процесі спілкування і за структурно-

семантичними особливостями. Перший клас становлять номінативні фразеологічні 

одиниці; другий – номінативно-комунікативні ФО; до третього класу належать 

ФО, що не мають ані номінативного, анi комунікативного характеру; четвертий 

клас охоплює комунікативні фразеологізми. За О. В. Куніним, перший клас містить 

словосполучення: субстантивні, ад’єктивні та адвербіальні. Другий клас 

становлять ФО, що називаються номінативними, якщо дієслово в них не може 

підлягати трансформації щодо категорії стану (to look over one’s shoulder), та 

номінативно-комунікативними, якщо при використанні їх у пасивному стані 

фразема трансформується в речення: to play by the set of rules – The game was played 

by a certain set of rules [421]. Третій клас містить вигукові ФО (God bless you; may 

God bless the United States of America), а четвертий – прислів’я та приказки [152]. 

Ця класифікація посіла чільне місце в сучасній фразеології, тому також може бути 

застосована для дослідження і класифікації фразеологічних одиниць, що 

вживаються в жанрі політичної полеміки. Отже, беручи за основу вищенаведену 

класифікацію, виокремлюємо два структурні типи досліджуваних одиниць: ФО зі 

структурою словосполучення та ФО зі структурою речення.  

В результаті аналізу вибіркового матеріалу можемо зробити висновок, що 

найчисленнішим класом ФО зі структурою словосполучення виявилися вербальні 

або дієслівні моделі, під якими розуміємо фразеологізми, що функційно 

співвіднесені з дієсловом, тобто ФО, стрижневим словом яких є дієслово. Такі 
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словосполучення виражають дію і функціонують найчастіше в ролі присудка. 

Структурна класифікація ФО в політичних промовах дозволяє нам виділити 

найбільш вживаніші структурні моделі зі стрижневим дієсловом: 

1) дієслово + іменник; 2) дієслово + прикметник + іменник; 3)  дієслово + 

прийменник + іменник; 4) дієслово + іменник + прийменник; 5) дієслово + іменник 

+ сполучник + іменник; 6) дієслово + прийменник + прикметник + іменник; 

7) дієслово + прийменник + займенник + іменник; 8) дієслово + іменник + 

прийменник + іменник (див. Додаток В). Приклади фразеологічних одиниць 

наведено в додатку (див. Додаток Г). 

У корпусі вибірки матеріалу виділяємо наступну групу словосполучень – 

субстантивні словосполучення, де головне слово, яке несе смислове навантаження, 

виражено іменником. У межах цього класу виділяємо такі моделі: 

1) прикметник + іменник; 2) іменник + сполучник + іменник; 3) іменник + 

прийменник + іменник; 4) прикметник + іменник + іменник (Додаток Д). 

Приклади фразеологізмів із стрижневим іменником наведено в додатку (див. 

Додаток Е). 

Наступний тип словосполучень – це ад’єктивні словосполучення, які 

передають означальні відносини, називаючи ознаку і вказуючи на її ступінь. 

Перший компонент ад’єктивних компаративів вживається зазвичай у буквальному 

значенні, а функція другого компонента завжди підсилювальна: like lightening in a 

bottle; like greased lightning, like a blue steak. Цей тип є вузько представлений. Так 

само малочисельним є четвертий тип словосполучень, до яких відносимо 

адвербіальні словосполучення, де головне слово, яке несе смислове навантаження, 

виражено прислівником: as recently as when; to go dark; a top-down approach, to 

have ups and downs; to do downgrading. ФО із граматичною структурою речення, а 

також приказки і прислів’я становлять окремий різновид одиниць лише у 

структурному відношенні і з певною періодичністю вживаються у промовах: 



119 
 

 

– to make ends meet; to play by own set of rules; to yank oneself out of the 

depression; to know where the bottom is; to take smb under the wing (Б. Обама); to 

yank S. Hussein out of his spider hole; to put a handful of nails in smb’s mouth and spit 

them out point forward; to be a wolf in wolf’s clothing (М. Ромні). 

Окрім того, характерними є одиниці, які побудовані за структурою простого 

речення і містять в собі власну назву: to become the next Steve Jobs; to be the central 

promise of America; Washington is broken; the heart of the American dream; 

Christamas spirit (Б. Обама); to put the Salt Lake City Olympics back on track; the 

heartland of America; the soul of America; the hope of the Earth;Arab Spring does not 

fade into a long winter; America is at a crossroad; (М. Ромні). 

Аналіз свідчить, що досліджувані одиниці можна розділити на лексико-

семантичні класи відповідно до психологічних процесів, з якими вони пов’язані:  

– група, що вказує на фінансові труднощі в країні: to leave smb holding a bag; 

to dig into a pocket; to make ends meet; to be wiped out; rainy day; to chill the economy; 

– група, що вказує на проблеми, пов’язані з працевлаштуванням та 

безробіттям: to ship jobs overseas; to lay off teachers;  

– група, що вказує на проблеми, пов’язані з незаконним перетином кордону 

та міграцією: to take on illegal immigration; to put more boots on the border; 

– група, що вказує на спад економічного рівня розвитку країни: to hit bottom; 

to back down; to be on the ropes; to tear down regulations;  

– група, що вказує на чесні правила ведення політичної гри: a fair play; to 

play the same set of rules; to play the long game; to play by the rules; 

– група, що вказує на позитивні сторони політичного та економічного 

розвитку держави: to fire on all cylinders; to feel fired up; to right the ship; to pan out; 

to become the next Steve Jobs. 

Внаслідок використання методу суцільної вибірки ми здійснили обрахунки 

та встановили відсоткове співвідношення фразеологічних одиниць у дискурсі 

Б. Обами та М. Ромні (рис. 3.3). 
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Рис. 3.3. Відсоткове співвідношення ФО: Б. Обамa vs М. Ромні 

У корпусі нашої відбірки серед зафіксованих фразеологізмів домінують та 

чисельно переважають ті, що мають негативну конотацію. Це явище можемо 

пов’язати з тематикою тих питань, які посідають перші позиції в передвиборчих 

програмах політиків, бо такі питання зазвичай присвячені проблемам соціального 

захисту населення країни, безробіттю та кризі в суспільстві. 

Отже, здійснений аналіз дозволяє стверджувати про те, що вживання 

фразеологізмів є досить поширеним у повсякденному житті пересічних громадян і 

в промовах політиків, зокрема у промовах Барака Обами та його опонента Мітта 

Ромні. Саме використання певних структурних моделей надає виступам політиків 

виразності і переконливості, завдяки чому досягається бажаний вплив на 

аудиторію. Причини вибору фразеологічних одиниць для використання в 

політичних промовах можуть варіюватися залежно від ступеня бажаного впливу на 

аудиторію, і це найчастіше є ключовим у вживанні фразеологізмів. Окрім того, 

очевидним є те, що ці одиниці мають усі потрібні для полiтичного дискурсу та 

мас-медіа характеристики, тобто вони є експресивними і здатні надавати 

повідомленню оцінного забарвлення. Фразеологізми приречені на масове 

використання у мовленні, оскільки вони є загальнозрозумілими. Усе сказане вище 

свідчить про те, що політична полеміка інтелектуалізується у всіх своїх виявах, 
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дедалі частіше видається насиченою фразеологізмами. Разом з тим, досліджувані 

одиниці, відповідно до загальної тенденції англійської мови до функціональних 

змін, набувають нових незвичних форм, використання яких допомагає 

ефективніше впливати на свідомість адресата – соцiуму взагалi. Будь-яка новизна 

змісту і форми передбачає прагматичну новизну і, відповідно, викликає не тільки 

зацікавленість у слухача, але й бажання стати прихильником виголошувача 

політичної промови або ж учасника політичної полеміки. Отже, фразеологізми є 

невід’ємним компонентом політичного дискурсу. Вони сприяють реалізації 

експресивності в тексті, а також використовуються для збільшення емоційного 

навантаження на слухача, щоб надати мовленню образності й переконливості. 

 

3.2 Лексико-семантичне ранжування лексики в політичній полеміці 

 

Початок ХХІ ст. зумовив політичні зміни на світовій арені та перехід з одних 

політичних режимів в інші. Ці зміни, викликані низкою соціальних та культурних 

чинників, спричинили відповідні перетворення в мовній системі, яка не 

залишається сталою і пристосовується до тієї суспільно-політичної реальності, яка 

панує в середовищі використання певної мови, і зумовили лексико-семантичне 

ранжування лексики в політичній полеміці. Широкий діапазон лексико-

семантичного ранжування обумовлений значною мірою словотвірними 

особливостями дискурсного простору полеміки та трансформацією лексичного 

значення слова (A. Chilton [2004, 226 p.], D. Tannen, H. E. Hamilton, D. Schiffrin 

[2015, 992 p.], А. Л. Бурак [2002, 152 с.], В. І. Карабан [2001, 303 с.], Ю. Г. Кочарян 

[2007, с. 26–38], Л. Ф. Омельченко [1992, 60 с.] та ін.). За своєю структурою 

лексичний корпус політичної політики є універсальним. Його основну частину 

становить власне політична лексика, до якої відносять терміни, номенклатурні 

назви партій, організацій, політичні ідіоми або жаргонізми, що визначають 

спеціальні поняття і мають виражений емотивний компонент, а також слова-гасла з 

https://www.google.com.ua/search?hl=uk&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Heidi+E.+Hamilton%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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комплексним значенням, які формулюють певний соціально-політичний постулат і 

є ключем для розуміння цілої групи асоціативних з ним понять. 

3 . 2 . 1  С л о в о т в і р н і  о с о б л и в о с т і  д и с к у р с н о г о  

п р о с т о р у  п о л і т и ч н о ї  п о л е м і к и .  Очевидним є те, що проблема 

постійного оновлення лексичного запасу корпусу політичної полеміки завжди буде 

актуальною, тому процеси, за якими одні слова стають застарілими, а інші слова 

з’являються, є вічними. Механізм збагачення і зміни лексичної системи мови 

політичного дискурсу, безумовно, пов’язаний з політичними, економічними та 

соціальними процесами, що відбуваються в суспільстві. Тобто певні періоди 

розвитку мови, в яких відображаються насамперед політичні зміни розвитку 

держави, дають можливість дослідити та проаналізувати особливості 

словотворення дискурсного простору політичної полеміки. Номінативні процеси 

відбуваються безперервно, відображаючи зміни в навколишньому світі та 

відповідаючи потребам носіїв мови. Тому значення має вивчення їх типів і 

моделей, їхньої продуктивності. Як стверджує В. В. Виноградов, творення нових 

слів відбувається за тими моделями, за тими словотворчими типами, які вже 

встановилися в мові або знову виникають у зв’язку з виокремленням нових основ і 

використанням нових елементів афіксації, у зв’язку з розвитком й удосконаленням 

системи словотворення [55, с. 56].  

Способи словотворення і шляхи збагачення мови перебувають у спектрі 

наукових інтересів багатьох науковців, серед них: Н. В. Антоненко [2013, с. 56–

59], О. В. Васютіна [2012, с. 247–249], О. А. Жданова [2010, с. 56–61], 

В. І. Заботкіна [1989, 124 c.], Ю. А. Зацний [2007, 228 c.], С. М. Єнікеєва [2006, 

303 c.], М. М. Полюжин [1999, 240 c.], Г. І. Приходько [2001, 362 c.], С. Янутик 

[2013, с. 79–84], I. Plag [2003, 240 p.]. 

Сучасному процесу словотворення простору політичної полеміки, як і 

комунікативному полемічному простору Б. Обами та М. Ромні, властиві деякі з 
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традиційно встановлених способів словотворення політичної лексики, серед яких 

виокремлюють афіксальний спосіб, спосіб словоскладення, запозичення. Окрім 

того, широко застосовують такі словотвірні способи номінацій, як скорочення, 

усічення, злиття, реверсія та конверсія.  

Традиційно афіксація визначається як спосіб формування нових слів шляхом 

додавання словотворчих афіксів до різних основ. Відповідно до поділу 

словотворчих афіксів на суфікси і префікси, афіксація поділяється на суфіксацію і 

префіксацію, які істотно відрізняються [309, c. 79]. Для поповнення депозитарію 

простору політичної полеміки особливе значення надається способу префіксації, 

як найпоширенішому способу утворення слів і термінів. У корпусі відібраного 

матеріалу найбільш вживаними префіксами, які слугували утворенню нових 

субстантивів, є: anti (протидія, протиставлення, заперечення), bio (екологічно 

чистий), co (спільний), de, dis, il, im, in (заперечення, протилежність), in 

(надходження), inter (взаємозначення), multi (багатозначність), mis 

(протилежність) out (винятковість), over (перебільшення), re (відтворення), un 

(недостатність, непотрібність). Приклади: 

– antidote, cochairs, coworkers, biofuels, to destabilize, destructive, to disappear, 

disability, ingenuity, income, innovation, insurance, to inherit, renewable, reform, to 

reclaim, to refight, to overpay, to overcome, outcome, unable, unemployment, 

undocumented [393]; 

– “And it’s time to stop denying citizenship to responsible young people just 

because they’re the children of undocumented immigrants” [393]; 

– illegal, immigration, immoral, independent, inalienable, mismanagement, to 

misguide,to review, to restore, to renew, redistribution, unemployment [472]; 

– “This is not the legacy we want to leave our children. And the peril of this 

mismanagement may even be more imminent. Four more years on the same misguided 

political path would be disastrous” [472]. 
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Ці префікси асимілювалися, що було зумовлено передовсім, потребами 

формування нової лексики, для якої мовні ресурси виявилися не цілком 

достатніми, задля збагачення і колористики мовного дипозитарію. 

Окрім того, продувктивним є спосіб скорочення. Науковці зазначають, що 

лексичні одиниці, утворені цим способом, значно поповнили словниковий запас 

корпусу політичної полеміки останнім часом, що демонструє, з одного боку, 

продуктивність цього типу словотворення, а з іншого – економію мовних ресурсів 

носіями мови. До слова, А. С. Сидоров зазначає, що абревіація співіснує і 

взаємодіє з іншими способами поповнення словникового складу і до неї мова 

вдається в тих випадках, коли вона лінгвістично більш доцільна, ніж інші способи 

[253, c. 50]. Важливу позицію серед скорочень посідають абревіатури й акроніми 

[377, c. 13]. Як показують лінгвістичні дослідження, в останні десятиліття 

абревіація, як мовне явище, набула значного поширення. Найчастіше 

абревіюються терміни, назви груп та організацій: ACA – Affordable Care Act; AIF – 

Anti-Iraqi Forces; PC – politically correct; CPRGS – Comprehensive Poverty Reduction 

and Growth Strategy; NOW – National organization of Women; PFW – post-feminist 

woman; TEIA – Transboundary Environmental Information Agency;HRC – Human 

Rights Campaign; BRIC – the countries of Brazil, Russia, India, and China; VFW – 

Veterans of Foreign Wars; SBA – Small Business Administration; CEO – Chief 

Executive Officer; DOMA – Defence of Marriage Act; PTA – Parent Teacher 

Association; EPA – Environmental Protection Agency: 

– “One of the true statesmen in the history of American politics – George Mitchell 

is here. Your former Governor John Baldacci is here. And one of the best SBA 

Administrators of all time Karen Mills is in the house” [425]; 

– “But Governor Romney has made his experience as a financial CEO the entire 

rationale of his candidacy for president. Now, he doesn’t really talk about what he did in 

Massachusetts. But he does talk about being a business – business guy” [443]; 
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– “…the conversations that are going on around kitchen tables and at the VFW 

hall and in churches, those conversations aren't what's reflected in the cable news” 

[443]; 

– “Nevertheless, the EPA wouldn't even let them appeal the decision. Fortunately, 

the Constitution confronted the Obama administration: the Supreme Court ruled 

unanimously for the Sacketts and against the Obama EPA” [451]. 

Абревіація – це процес скорочення лінгвальних одиниць, в результаті якого 

ціле заміщується частиною, що репрезентує все ціле. Під скороченням розуміють 

вкорочення мовного ланцюжка, який репрезентує план вираження знака [141, 

c. 26]. Субстантиви, що утворилися за допомогою способу усічення і які діють у 

мові упродовж тривалого часу, також характерні для сучасного політичного 

англійськомовного дискурсу. Утворення нових субстантивів, яке відбулося 

способом усічення, але в результаті елізії кінцевої частини слова, має широке 

застосування [377, c. 13]: demo – demonstration; condo – condominimum; lab – 

laborotary; pol – politician,  telecom – telecommunication. У семантичному просторі 

політичної полеміки фіксуємо низку усічень, що з’явилися в мові за останні 

декілька десятиліть, наприклад: corp – corporation, memb – member of a political 

party, lib – liberation, demo – demonstration. Усічення характерні і для полемічного 

простору Б. Обами та М. Ромні, серед яких: vet – veterans; tab – tabloid; ad – 

advertisement; high-tech – high technologies і не тільки: 

– “I’m running to make sure the next generation of high-tech innovation and 

manufacturing takes root in places like Des Moines and Newton and Waterloo”; 

– “And I'm going to actually be talking especially about our Vietnam vets. They 

weren't honored the way they were supposed to when they came home”; 

– “Everybody remembers Grant Park – it was close. We're going to have to 

contend with even more negative ads” [414]. 

Усічення інколи можуть розвивати фамільярне, зневажливе значення, 

особливо це демонструється із вживанням скорочених особових імен. 
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Прикметно, що скорочення набувають різних форм, якщо вихідною формою є не 

просте, а складне слово або номінативне словосполучення. Так, від першого 

елемента залишається ініціальна абревіатура, позаяк кінцевий елемент не 

скорочується: 

e-book – electronic book; e-business – electronic business; e-signature – 

electronic signature; e-ticket – electronic ticket; m-commerce – mobile commerce; e-

voting – online voting; V-day – Victory day. Скорочення також утворюються шляхом 

елізії початкової частини слова: burb  – suburb, vator  – elevator, zine – magazine. 

Отже, усічення посідають чільне місце в процесі словотворення лексики 

політичного спілкування, а також мають швидкі масштаби поширення в 

мовленнєвих партіях кандидатів у передвиборчих перегонах.  

Ще одним із способів словотворення, що заслуговує нашої уваги, є 

телескопія – спосіб, при якому нове слово виникає шляхом злиття основи 

вихідного слова із цілою або ж усіченою основою другого слова, або способом 

злиття двох усічених основ [51, c. 248]. Плацдармом для утворення так званих 

слів-злитків послуговує вільна синтаксична конструкція, її стереотипний характер 

і часте повторення в різних сферах мовного спілкування. Наприклад: politainer 

(politician + entertainer) – a politician who makes extensive use of entertainment media 

particularly during a campaign; stagflation (stagnation + inflation) – a condition of 

slow economic growth and relatively high unemployment, accompanied by a rise in 

prices, or inflation [200, c. 34]. 

Прикметно, що цей спосіб словотворення є особливо продуктивним для 

утворення неологізмів. Як стверджує Ю. А. Зацний, активну роль телескопії в 

процесі поповнення лексичного шару можна пояснити тим, що це дуже економний 

спосіб відбиття комплексних предметів, явищ, понять у досить короткому слові 

[107, c. 191]. Такий підхід підтверджується функціонуванням у сучасній 

англійській мові неологізмів, що виникли на тлі політичних протистоянь між 

Б. Обамою та М. Ромні, до прикладу: Obamania – надмірне захоплення 
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передвиборчою кампанією політика, залежність від його політичних поглядів; 

Obamacare  – реформа у сфері охорони здоров’я та захисту пацієнтів (Patient 

Protection and Affordable Care Act); Obama-era – період народної прихильності та 

президентства;  

– “Of course, we'll start with the easiest cut of all: Obamacare, a trillion-dollar 

entitlement we don't want and can't afford. It's bad medicine, bad policy, and when I'm 

President, the bad news of Obamacare will be over” [448]; 

– “Wasting the country’s time by taking something like 40 meaningless votes to 

repeal Obamacare is not a jobs plan” [418]; 

– “The second will launch a sweeping review of all Obama-era regulations with 

an eye to eliminating or repairing those that are killing jobs and small businesses” 

[459]. 

У лінгвістичних джерелах цей спосіб утворення нових лексичних одиниць 

відомий також під назвами злиття, стягнення, вставний словотвір, гібридизація.  

Отже, телескопія – це спосіб сполучення або усіченого кореня одного слова з 

цілим словом, або сполучення двох усічених коренів. Більшість слів, що 

утворилися цим способом, широко застосовують у мові політичного дискурсу, а 

також у засобах масової інформації. Вони здатні привертати увагу слухача та 

справляють відповідний прагматичний ефект на потенційного виборця.  

Окрім того, їхня роль є надзвичайно важливою в сучасному політичному 

дискурсі, оскільки вони сприяють оперативності викладу матеріалу та швидкості 

сприйняття інформації. Субстантиви, утворені в такий спосіб, виявляють 

тенденцію до раціоналізації мови, демонструють різну міру розчленованості і 

вмотивованості.  

Значення нового слова, утвореного за допомогою телескопії, повністю або 

частково охоплює значення структурних компонентів, що входять до нього. 

Нерідко в самій будові контамінованих утворень відчувається прагнення 

передати каламбур, жарт, натяк. Л. А. Нєфєдова коментує це в такий спосіб, що 
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контаміновані утворення виражають соціальну або індивідуальну оцінку, при 

цьому такий спосіб вираження оцінки є нестандартним. Експресивність оцінки 

створює в багатьох випадках комічний, насамперед іронічний, ефект [196, c. 91]. 

Принагідно зазначимо, що Л. Ф. Омельченко також зазначає, що слова-злитки 

характеризуються вираженим грубувато-експресивним жартівливим або 

гумористичним забарвленням, властивим усно-розмовним елементам, і 

задовольняють соціальну потребу в емоційно-експресивних одиницях [200, c. 66]. 

Подібного погляду дотримується і Г. І. Приходько, аналізуючи мовні засоби, що 

беруть участь в актуалізації оцінки на лексичному рівні, та виокремлюючи 

характерні структури схем творення оцінних слів [223]. 

Отож, телескопічні слова вже давно увійшли в активний депозитарій 

простору політичної полеміки і перестали бути поодинокими утвореннями, а отже, 

і кількість таких слів у сучасній англійській мові зростає. Такі одиниці 

демонструють розвиток словотворчої структури і словникового складу мови. 

Ще один спосіб, який досить широко використовують у словотворенні 

політичного дискурсу, є конверсія. Це такий спосіб творення слів, для якого не 

потрібне використання спеціальних словотвірних афіксів; це різновид 

транспозиції, за якої слово змінює свою лексико-семантичну парадигму, причому 

форма слова однієї частини мови (чи його основа) використовується без жодних 

змін як представник іншої частини мови. Дослідники вважають його одним з 

головних джерел поповнення лексики і зазначають, що для цього способу майже 

не існує формально-морфологічних обмежень.  

Цікаво, що конверсія властива багатьом мовам, але в англійській мові вона 

набула значного поширення. Важливою причиною цього є практична відсутність 

морфологічних показників частин мови. В англійській мові майже немає 

морфологічних флексій частин мови, що дозволяє широко використовувати спосіб 

конверсії, за моделями якої відбувається творення нових лексичних одиниць, що 

поповнюють словниковий запас мови. Конвертуються здебільшого дієслова та 
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іменники: brain → to brain (шукати рішення, обдумувати); cash → to cash 

(проплатити); ship → to ship (перевезти, вивезти): 

– “You don’t build a strong economy by proposing more tax cuts for corporations 

that ship jobs and profits overseas”; 

– “See the job of a President is to lay the foundation for sustainable broad-based 

growth – not one where a small group of speculators are cashing in on short-term 

gains”. 

Поряд з основними способами словотвору своє місце знаходять і другорядні 

засоби утворення нових слів, до яких у сучасній мові політичного простору 

належить зворотний словотвір. Як стверджує А. В. Мячина, продуктивність 

реверсії в порівнянні з афіксацією, конверсією і словоскладанням, невелика [193, 

c. 39]. Так, утворення нового слова шляхом реверсії відбувається за допомогою 

відсікання кінцевого елемента у суфіксально оформленого слова зі складною або 

похідною основою, тобто за допомогою десуфіксації вихідного слова, про що 

Н. Д. Арутюнова каже, що невласна деривація утворює слова без участі 

спеціальних словотвірних морфем [13, c. 78]. Нове слово відрізняється від 

вихідного слова в структурному і семантичному відношенні, а також иналежністю 

до іншої лексико-граматичної категорії, наприклад: televise – показувати по 

телебаченню від television – телебачення. Отже, основні різновиди процесів 

словотворення в політичній полеміці є такими, що взаємодоповнюють один одного 

і відображають мовну систему у всій її багатоаспектності та різноманітті, 

сприяють колоризації простору політичної полеміки, є інтенсифікаторами палітри 

стилістичних засобів. 

3 . 2 . 2  Трансформація лексичного значення слова в політичній полеміці. 

Проблеми трансформації лексичного значення слова не раз ставали предметом 

дослідження в галузі зіставного мовознавства та перекладознавства, проте вони 

заслуговують подальшого розгляду на матеріалі окремих лексичних груп, зокрема 
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лексичного корпусу політичної полеміки політиків Б. Обами і М. Ромні. Серед 

основних способів трансформації виокремлюють: конкретизацію значень, 

генералізацію значень, додавання й вилучення слова, цілісне переосмислення, 

смисловий розвиток, антонімічний переклад (О. Л. Бурак [2002, с. 5–10], В. І. Карабан 

[2001, с. 38–40], В. Н. Коміссаров [2007, с. 8–12] та ін.). 

Оскільки лексичний елемент стоїть у тексті не окремо, а в сукупності його 

контекстуальних зв’язків і функційних характеристик, то знання словникових 

відповідників є недостатньою умовою адекватного тлумачення лексики, оскільки 

контекст часто диктує потребу відхилення від словникових відповідників. 

Очевидно, що все багатоманіття контекстів не можна зафіксувати у словнику, 

навіть на рівні словосполучень, тому одним з головних завдань є знайти конкретне 

значення слова чи словосполучення, яке відсутнє у словнику, але доречне в 

певному контексті. Саме лексична трансформація конкретизації значення, що 

зумовлена розбіжностями у функційних характеристиках словникових 

відповідників лексичних елементів і традиціях мовлення, є важливою для 

розуміння контекстуального відповідника слова. В. І. Карабан дає таке визначення 

конкретизації значення – лексична трансформація, внаслідок якої слово (термін) 

ширшої семантики в оригіналі замінюється словом (терміном) вужчої семантики 

[117, c. 39]. Наприклад: 

– “Democratic and Republican administrations invested in great projects that 

benefited everybody, from the workers who built them to the businesses that still use 

them today”; 

– “I will not go back to the days when health insurance companies had unchecked 

power to cancel your policy deny you coverage, or charge women differently from men” 

[404]; 

– “As we move forward in this campaign and on to help lead the nation to better 

days, it is an honor to announce my running mate and the next Vice President of the 

United States: Paul Ryan” [477]. 
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У наведених фрагментах спостерігаємо, що виокремлені слова мають ширше 

значення та охоплюють масштабніші поняття і явища, аніж того потребує 

контекст. Тобто лексеми power, administrations і nation українською мовою 

потребуватимуть конкретизації в тексті вужчими за значеннями відповідними 

одиницями. Зі слів широкої семантики, які функціонують в лексичному корпусі 

політичної полеміки кандидатів передвиборчих перегонів – Б. Обами та М. Ромні, 

можна, зокрема, виокремити такі: entity, thing, unit, authority, power, deal, 

administration, government, reform, state, race. Безумовно, потреба конкретизації 

значень слів зумовлюється контекстуальними розбіжностями, відсутністю в мові 

відповідної лексичної одиниці широкої семантики.  

Протилежною конкретизації значення є генералізація – лексична 

трансформація, що зводиться до зміни терміна вужчої семантики на термін 

ширшої семантики. Унаслідок генералізації слово з вужчим значенням 

замінюється в перекладі на слово із ширшим значенням, нерідко гіпонімом [117, 

c. 45]. Наприклад: 

– “And so, in some ways, this is going to be healthy for our democracy. I think it’s 

going to be a clarifying election about who we are and what we stand for” [425]; 

– “Together, we offered a final, proud salute to the colors under which more than 

a million of our fellow citizens fought - and several thousand gave their lives”; 

– “These achievements are a testament to the courage, selflessness, and teamwork 

of America's Armed Forces. At a time when too many of our institutions have let us 

down, they exceed all expectations” [411]; 

– “We’re part of the great fellowship of democracies. We speak the same 

language of freedom and justice, and the right of every person to live in peace” 

[452]. 

Вираз to be healthy – to show good health, not to be sick or injured [400], слугує 

для опису доброго самопочуття і здоров’я, однак використаний у фактурі 
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політичної баталії, його тлумачення відповідно до контексту видається звуженим, 

аби адекватно змалювати стан демократії в країні.  

Очевидно, йдеться про перезавантаження й оновлення демократії, надання 

нового дихання демократичним процесам розвитку держави. Вживаючи лексему 

colors, розуміємо не просто кольори, а прапор Сполучених Штатів, під яким 

відбувалася військова місія в Іраку; під лексемою teamwork розуміємо щось 

масштабніше і всеосяжніше, ніж просто робота в команді, а саме злагоджені дії 

збройних сил США; так само і лексема institutions називає не просто установи, а 

цілі державні департаменти, які впроваджують зовнішню політику держави; за 

таким самим принципом лексична конструкція fellowship of democracies 

виходить за межі свого семантичного значення, маючи на увазі не просто 

товариство чи братство, а міцний демократичний союз.  

Отже, в рамках контексту значення виокремлених лексем не охоплює 

повного значення явища чи предмета, про який йде мова, тому правильна 

інтерпретація потребує трансформації лексичного значення. Застосування прийому 

генералізації зумовлене різними стилістичними нормами мов, відмінностями 

синтагматичної сполучуваності відповідників, скажімо, в англійській та 

українській мовах, а також розбіжностями в лексико-семантичних системах мов. 

Ще одним способом трансформації лексичного значення є спосіб додавання 

слова. Для правильної інтерпретації потрібно враховувати соціокультурні 

особливості американської нації. У виступах американського президента часто 

йдеться про унікальність і могутність американської нації, а американський народ 

постає як той, що несе і втілює в життя ідеї справедливості, освіченості і свободи. 

Ця ідея є досить знаковою саме для політичної риторики Барака Обами. Аби 

підкреслити винятковість американської нації, доречно використовувати 

трансформацію додавання. Під час тлумачення політичної лексики виникає 

потреба в додаванні слова, що зумовлено компресією англійської мови. Суть цієї 

трансформації передає інша її назва – ампліфікація. Наприклад: 
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– “...the UN has proposed a world conference on food supplies”; 

– “It was workers like you who led us westward.  It was workers like you who 

pushed us skyward It was your predecessors who put down the hard hats and helped us 

defeat fascism” [427]; 

– “Most teachers work tirelessly, with modest pay, sometimes digging into their 

own pocket for school supplies – just to make a difference” [411]. 

У першому фрагменті трансформацію додавання спостерігаємо при 

тлумаченні виразу food supplies, коли отримуємо український варіант перекладу 

забезпечення людства продовольчими ресурсами, а під словосполученням school 

supplies розуміємо забезпечення приналежностями, необхідними для 

навчального процесу. У другому реченні, додавши означальний займенник ваші – 

це були саме ваші попередники, ми наголошуємо на важливій ролі та особливості 

тих людей, про яких йде мова. У цьому випадку, на нашу думку, трансформація 

додавання застосовується у формі додаткової експресивності політичного 

дискурсу в жанрі політичної полеміки. І, власне, без таких трансформацій 

додавання адекватна інтерпретація значної кількості політичних термінів у 

мовленнєвих партіях кандидатів має амбігуативний характер. 

Ще один спосіб трансформації лексичного значення – вилучення слова – 

явище, протилежне додаванню. Вилучаються семантично надлишкові елементи 

оригіналу, тобто ті елементи смислу, які дублюються в оригіналі або передача яких 

мовою перекладу може порушити норми останньої [42, c. 6]. Так, загальновідомим 

є явище паралелізму в англійській мові, смислова надмірність “парних синонімів”. 

Для української мови таке явище не характерне:  

– “I want to acknowledge all the other presidents who are on stage for what they 

do each and every day on behalf of not just their members, but on behalf of all working 

people” [427]. 

У перекладі виразу each and every day отримаємо кожного дня або щодня, 

отже, фіксуємо трансформацію вилучення задля уникнення тавтології. 
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У політичних текстах та промовах трапляються такі “парні синоніми”: meters 

and bounds – границі, межі; null and void – нульовий; який не має сили. Вилучення 

одного із членів такої тавтологічної пари дає змогу не лише скоротити текст, але й 

не відступати від норм української мови. Тут головне – помітити зайвий 

семантичний компонент. Водночас зауважмо, що при виголошенні промов 

Б. Обама та М. Ромні зазвичай застосовують повтор, а саме анафору, тобто фігуру 

додавання, що полягає в повторі початкових частин суміжних речень: 

– “It’s an America that says - or it’s a vision that says that America is about 

looking out for yourself, not for other people. It’s an America that denies something like 

climate change, rejects it” [425]; 

– “If you’re willing to work hard, you should be able to find a good job. If 

you’re willing to meet your responsibilities, you should be able to own a home, maybe 

start a business” [423]; 

– “What does it say about a president's policies when he has to use a cartoon 

character rather than real people to justify his record? What does it say about the fiction 

of old liberalism to insist that good jobs and good schools and good wages will result 

from policies that have failed us, time and again?” [465]; 

– “I see an America where free enterprise is nurtured and celebrated, not 

attacked, because freedom and free enterprise is what creates jobs, not government. I 

see an America with a growing middle class, with rising standards of living” [458].  

У наведеному прикладі багаторазове повторення фрази саме собою 

привертає увагу слухача до повідомлення, сприяє експресивності, виконує 

маніпулятивну функцію та сприяє досягненню бажаного ефекту. 

Для тлумачення політичних реалій використовуємо транскрипцію та 

транслітерацію, як ще один спосіб трансформації. Слова-реалії – це лексичні 

елементи, що позначають етноспецифічні феномени (поняття, властиві одній 

культурі). Вони вважаються безеквівалентною лексикою доти, доки в мові 

перекладу не утвердиться відповідний словниковий еквівалент [139, c. 4]. 
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Загалом до суспільно-політичних реалій мовознавці відносять ті, що 

позначають адміністративний устрій, органи влади (Сенат, Генеральна Асамблея), 

політичні партії та соціальні рухи, політичних діячів, громадські стани [145, c. 93]. 

Серед них, якими послуговуються кандидати у передвиборчих перегонах Б. Обама 

і М. Ромні, натрапляємо на такі приклади: Senatе – Сенат, Congress – Конгрес, 

Congressman – конгресмен, Congresswoman – конгресвумен, impeachment – 

імпічмент; speaker – cпікер, default – дефолт, dealer – дилер, debate – дебати, 

business – бізнес, promotion – промоушн, upgrade – апгрейд, innovator – інноватор, 

Мicrosoft – майкрософт, General Motors – Дженерал Моторс, electorate – електорат, 

holding – холдинг, rally – ралі, cooler – кулер, dress code – дрес-код, Wall Street – 

Уолл-стрит, voucher – ваучер, sector – сектор. 

Отож, при адекватному сприйнятті американського політичного дискурсу 

звертаємо увагу передусім на лінгвокультурологічні особливості американської 

риторики. Ігнорування соціокультурних особливостей може призвести до втрати 

ідеї, яку хотів виразити політик-промовець. Тому задля досягнення адекватності 

тлумачення семантичного простору політичної полеміки вдаємося до 

трансформацій, які слугують цінним інструментом правильного і недвозначного 

інтерпретування політичного повідомлення. 

3 . 2 . 3  О п и с  ч а с т о т н и х  л е к с и к о - т е м а т и ч н и х  г р у п .  

Риторика багатьох політиків на сучасній міжнародній арені, а зокрема риторика 

Б. Обами і М. Ромні, характеризується зрозумілістю і доступністю інформації для 

аудиторії, що є одним з основних засобів досягнення успіху. Політичний дискурс 

політика має полікодову організацію, про що свідчить значна кількість 

семіотичних систем для передачі інформації адресатові. Нашим завданням є 

описати та проаналізувати лексико-тематичні групи в політичному дискурсі 

чинного президента США Б. Обами та його головного опонента М. Ромні, що 

полягає у класифікації лексичних одиниць відповідно до тематичних груп, а також 
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в аналізі лексичних засобів, використаних політиками. Під час дослідження 

лексичного наповнення дискурсу політиків ми проаналізували корпус лексичних 

одиниць. Відтак проаналізовану лексику поділили на шість категорій, кожну з яких 

назвали за тематичними розрядами відповідно: політична лексика – 

State/Держава, економічна лексика – Welfare/Добробут, суспільна лексика – 

Society/Суспільство, науково-технічна лексика – Scientific Progress/Науковий 

прогрес, військова лексика – Military Defence/Військова оборона та лексика на 

позначення шляхів розвитку і реформування сфери освіти – Education/Освіта. 

Своєю чергою, ці групи поділяються на низку підгруп, об’єднаних більш вужчим 

спектром значень.  

Першу лексико-тематичну групу State становить політична лексика. 

Очевидно, що ця категорія є найчисленнішою серед проаналізованих і поділяється 

на такі підгрупи:  

– загальнополітична лексика на позначення політичних посад та учасників 

політичного процесу:  

Б. Обама United States Senator, governor, congresswoman, Republicans, 

Democrats, U.S. Senate candidate, congressional candidates, 

opponent in the election, government bureaucrats, conservatives, 

liberals, CEO Chief executive officer, the mayor of Washington, 

D.C., Secretary of Education, Commander-in-Chief, State 

Treasurer, Attorney General, campaign co-chairs  

М. Ромні Senator; Democratic legislature, Republicans and Democrats, 

Governor, congressman, the American Revolution, Federal 

bureaucrats, Secretary of Defence President's Treasury 

Secretary, Chairman of the Joint Chiefs of Staff 

– лексика на позначення офіційних візитів, міжнародних організацій, 

урядових документів та проектів, назв фондів та державних структур:  

Б. Обама the White House, the Supreme Court, the Congress, delegation, 

MCC Mortgage credit certificate, OPIC Overseas Private 

Investment Corporation, a free trade agreement, Department of 

Education, Department of Agriculture, the Constitution, HRC 
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Human Rights Campaign,  DOMA Defence of Marriage Act, the 

American Jobs Act 

М. Ромні Retraining Reform Act; Down Payment on Fiscal Sanity Act; the 

Declaration of Independence; the Constitution; Los Angeles 

Times; 10
th
 Amendment; Loss Angeles Times, Medicare 

Advantage program, House of Representatives, Capitol Hill, 

House of Representatives, the Congress, the White House, the 

United Nations, U.N. resolutions 

 

– лексика на позначення діяльності уряду:  

Б. Обама to strengthen trade relations, to block the bill, to lead with 

diplomacy, strong bilateral relationship productive bilateral 

talks, pass a bill 

М. Ромні to serve as a governor, to hold office, to veto legislation, 

President's weak leadership, to leave office, to cast over vetoes, 

to restore freedom and opportunity  

 

До другої лексико-тематичної групи Welfare ми віднесли економічну 

термінологію. У межах цієї групи виділено такі підгрупи: 

– лексеми на позначення цінностей матеріального добробуту виборців та 

держави:  

Б. Обама effective free market system, to pay off, to measure prosperity, to 

cut taxes, the highest job growth, falling unemployment rate, to 

create jobs, to lower deficit, to end tax breaks, to cut oil 

imports, to control own energy, to increase oil production, a 

good wage, low tax rates, an escape from poverty, to save the job 

М. Ромні to cut federal spending, to cap federal spending, a balanced 

budget, to keep taxes down, to create 12 million new jobs, to rise 

take-home pay, powerful economy, to be free market economy, to 

ratify pending agreements, social welfare, to provide loans to 

small businesses. to build a strong economy, to provide good 

jobs, to rise wages, to reduce poverty, full-time work 
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– лексеми на позначення антицінностей матеріального характеру:  

Б. Обама high tax rates, reckless bets with folks’ money, higher fees for 

gas, to collapse, to go bankrupt, unemployment, economic crisis, 

to work an extra shift, burdened by debt  

М. Ромні to risk life savings to start a business, bad economics, national 

debt, the deficits, people out of work, take-home pay going down, 

the weakest economic recovery, recession, part time jobs 

 

– лексеми на позначення економічних понять та реалій:   

Б. Обама to invest, corporate balance sheets, quarterly profit reports, 

mortgage lenders, financial institutions, outsource jobs, small 

business owners, taxpayers, student loans, sustainable economy, 

to sell goods and services 

М. Ромні small / big business, to open up stores, to hire people,compete 

with companies, GDP, invest resources, corporate tax rate, free 

enterprise system, budget shortfall, marginal tax rates, to limit 

deductions and exclusions 

 

Третю групу Society становить суспільна лексика з такими підгрупами: 

– номінації на позначення класів, прошарків, груп суспільства та їх 

представників: 

Б. Обама middle class, millionaires, billionaires, the wealthiest families,  

minorities, second-class citizens 

М. Ромні Immigrants, campaign contributors, a strong middle class, single 

moms, Government-Centered Society, Opportunity Society, the 

poor and the elderly, melting pot 

– номінації на позначення соціальних процесів організації або ж 

дезорганізації суспільного життя:  

Б. Обама reforms, health insurance, Social Security, campaign, rule of 

law, fair and free elections, reelection, national competition, 

high standards, deep patriotism, weakened up by inequality, 

threatened by the destructive power, a retirement system, to stop 

discrimination 
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М. Ромні legal immigration, employment verification system, immigration 

laws, the Great Depression, bureaucracy, Social Security, long-

term unemployment 

 

– номінації державно-територіального устрою, знаків і символів країни:  

Б. Обама sovereign and democratic country, the core of the nation, the 

model of democracy, to pledge to the flag 

М. Ромні a place on the map with a flag  

 

– номінації на позначення шляхів реформування сфери охорони здоров’я: 

Б. Обама insurance company, healthcare, health care law, Medicare 

М. Ромні healthcare, Medicare, vaccinations and care 

 

Четверта лексико-тематична група Scientific Progress охоплює лексичні 

одиниці на позначення здобутків науково-технічного прогресу і поділена так: 

– лексика на позначеня функціонування і здійснення роботи в Інтернеті та 

ЗМІ:  

Б. Обама BarackObama.com/plans, to register online, go to the website 

GottaRegister.com, Facebook, Twitter, to launch a website, put 

up an online database 

М. Ромні TV screen, Drudge, FOX, CNN, on the Internet, Twitter, CD, 

iPads, cell phones, virtual marketplaces, Facebook, Apple 

Computer, Microsoft 

 

– лексика на позначення іновацій, відкриттів та здобутків у різних сферах 

науки: 

Б. Обама research, medical breakthroughs, new technologies, fuel-

efficient cars, fuel-efficiency standards, long-lasting batteries 

and wind turbines and solar panels, to make investments in 

science and technology, technological ascendancy 

М. Ромні space shuttle, NASA, ATM, empowering technology 
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П’ята група Military Defence містить лексичні одиниці на позначення 

стратегій і тактик військових операцій, військових осіб, які беруть участь у цих 

операціях, та дій уряду щодо цього питання:  

Б. Обама defense, security, Navy SEALs, NATO, ISAF, casualties, to end 

the war, terrorists, veterans, to serve,to fights for the country, to 

bring home troops, military spouse, the strongest military on 

earth, to re-enlist 

М. Ромні servicemen and women, to serve the country, members of the 

armed forces or veterans, to attack the ships, pilot, to be injured 

in the blast, bring in the bomb, U.S. Navy, a hero, shadow of 

World War II, jihadists, members of Seal Team Six, missile, U.S. 

troops 

 

У шостій лексико-тематичній Education групі об’єднано ті лексичні одиниці, 

які спрямовані на позначення шляхів розвитку та реформування сфери освіти: 

Б. Обама to educate, to recruit teachers, tuition, lifelong learning, 

classroom matters, school supplies, a bunch of great teachers, 

crowded classrooms, canceled programs for preschoolers, class 

size, to hire teachers, to start the career, best-educated, highly 

skilled, educators, to cut investment in education, Head Start 

М. Ромні K-12 schools, educated in a way that's not competitive with 

other nations, teachers' union, to educate our kids, to drop out of 

college, to finish college, Ph.D.'s, high school graduates, 

Harvard faculty lounge 

 

Здійснений аналіз демонструє, що першими за кількістю вживання є 

тематичні лексичні одиниці, представлені категорією політичної лексики та 

категорією, що позначає шляхи розвитку і реформування сфери освіти. Варто 

зауважити, що, на противагу своєму опоненту М. Ромні, Б. Обама надає чи не 

найбільшої уваги питанню освіти після питань, що стосуються економічного 

розвитку держави. Його передвиборча кампанія насичена візитами в різноманітні 

школи та коледжі, де він виступає перед учнями та вчителями, наголошуючи на 
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необхідності реформування системи освіти та надання вчителям високого 

соціального статусу. В результаті аналізу політичного дискурсу обох політиків ми 

дійшли висновку, що вони оперують великою кількістю політичної термінології, 

також використовують багато термінів соціального і суспільного характеру, що 

обумовлено самою тематикою промов, бо увага приділяється проблемам 

економічного розвитку і забезпечення рівних прав для усіх громадян держави. 

Частовживана економічна лексика засвідчує те, як політики намагаються дбати про 

добробут суспільства. Також поряд фз цими групами термінів відстежуємо 

вживання наукової лексики та лексики на позначення функціонування і роботи в 

Інтернеті, що вказує на різнобічність політичної діяльності і М. Ромні, і Б. Обами. 

Загальна класифікація виокремлених лексико-тематичних груп політичного 

дискурсу представлена в додатку (див. Додаток Ж). 

Отож, лексичні одиниці в процесі відображення дійсності вступають у певні 

зв’язки між собою, на основі яких вони об’єднуються в лексико-тематичні групи, у 

межах яких розміщено фактичний матеріал, який відображає реалії суспільно-

політичного та економічного існування держави. 

 

Висновки до третього розділу 

 

1. Аналіз політичної полеміки в інтернет-дискурсі уможливив розкриття 

семантичного потенціалу лексичних одиниць через структурну класифікацію на 

відображення синтаксичних особливостей дискурсного простору полеміки, аналіз 

структурно-стилістичних рис, а саме, на відображення евфемізації та типового 

використання фразеологічних одиниць в жанрі політичної полеміки.  

2. Лексико-семантичне ранжування лексики в політичній полеміці розкрито 

крізь призму комплексного та контекстуального аналізу словотвірних 

особливостей дискурсного простору політичної полеміки, дослідження 

трансформації лексичного значення слова та опис лексико-тематичних груп. 
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3. Для сучасного політичного дискурсу характерне вживання промовцями 

фразеологізмів, яким властива варіативність компонентів, трансформації та 

модифікації, а також багатозначність. Аналіз мовленнєвої реалізації 

фразеологічних одиниць контекстуалізовано задля точності сприйняття семантики 

й використання цих одиниць, а також їхньої експресивності, емотивності, 

інформативності. Важливою також є мотивація реального значення фразеологізмів 

внутрішньою формою, типових способів взаємодії внутрішнього значення 

конструкції та її актуального значення.  

4. Під час дослідження було виокремлено два структурні типи 

досліджуваних одиниць: фразеологізми зі структурою словосполучення та зі 

структурою речення, з’ясовано, що найбчисленнішою групою фразеологізмів зі 

структурою словосполучення у дискурсі Б. Обами та М. Ромні виявилися дієслівні 

моделі, які функціонують у ролі присудка і стрижневим словом яких є дієслово, 

вони становлять 57% (Б. Обама) та 47% (М. Ромні). Найменш численну групу 

становлять ад’єктивні моделі – 7% (Б. Обама) та 5% (М. Ромні). Відповідно другою 

за численністю є субстантивні моделі, які становлять групу фразеологізмів із 

стрижневим іменником – 24% (Б. Обама) та 36% (М. Ромні). Адвербіальні моделі 

посідають третє місце серед чотирьох виокремлених груп – 12% (Б. Обама) та 12% 

(М. Ромні) і є рівними по численності в дискурсі обох політиків. 

5. Аналіз лексико-тематичних груп здійснено шляхом класифікації 

лексичних одиниць відповідно до тематичних груп, а також шляхом аналізу 

лексичних засобів, використаних політиками. Під час дослідження лексичного 

наповнення дискурсу політиків проаналізовано корпус лексичних одиниць i 

виокремлено шість тематичних груп: State, Society, Welfare, Scientific Progress, 

Military Defence, Education.  

6. Під час дослідження виокремлено головні синтаксичні особливості, 

характерні для політичного дискурсу: порядок слів у реченні, довжина речень, 

вживання простих і складнопідрядних речень та їх розташування в тексті, а також 
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місце розташування особових займенників в розповідних реченях, специфічне 

вживання різних типів речень. З’ясовано, що задля створення сприятливої 

атмосфери, налагодження контакту з аудиторією та чіткого формулювання мети 

свого повідомлення для сучасного простору полеміки характерні прості речення у 

вступному комунікативному блоці промови. 

8. Здійснений аналіз засвідчує, що в просторі політичної полеміки активно 

використовуються лексичні і стилістичні засоби, що обумовлюється їх великим 

аргументативним потенціалом та образністю. Саме мовностилістичні засоби, 

експресивна та образна наповнюваність лексичного потенціалу простору 

політичної полеміки слугують інструментом, за допомогою якого політики 

лапідарно висловлюють свою думку, максимально доносять до слухачів свої 

суспільно-політичні погляди і переконання, що значною мірою посилює вплив 

інформаційного повідомлення на адресата, адже це пов’язано з його глибинною 

мотиваційною сферою, апелює до життєвих інтересів та базових потреб.  

 

Основні положення цього розділу висвітлено у працях [170, 172]. 

 

http://ua-referat.com/Стилістика
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РОЗДІЛ 4 

ФУНКЦІЙНО-СТИЛЬОВИЙ ПІДХІД  

ДО ВИВЧЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПОЛЕМІКИ 

 

4.1 Стилістичний ресурс мовних засобів у політичній полеміці 

 

Оскільки головною метою політичної промови є скерувати мислення, 

почуття та емоції слухача у потрібному політичному ораторові руслі, то промовці, 

виголошуючи промови, вдаються до різних стилістичних засобів, які 

уможливлюють апелювання до емоційних структур людської психіки, а також дій 

на підсвідомі компоненти мовного сприйняття. Саме цим можна пояснити високий 

рівень насиченості політичної промови мовними емоційно-експресивними 

стильовими засобами і прийомами стилістичного гатунку. Емоційна форма 

вираження думки змінює усю схему сприймання сказаного аудиторією, впливаючи 

на механізми мислення, пам’яті та уваги, полегшуючи тим самим процес подачі та 

засвоєння інформації слухачами (A. Blackledge [2005, 252 p.], T. Carver, J. Pikalo 

[2008, 320 p.], Ch.-B. Jonathan [2013, 296 p.; 2004, 263 p.], A. Musolff [2004, 211 p.], 

О. І. Глазунова [2000, 190 c.], О. Н. Зарецька [1998, 345 c.], М. Ю. Кочкін [2003, 

184 c.], Е. О. Кущ [2011, с. 29–33; 2012, с. 20–22], Г. І. Приходько [2001, 362 с.], 

Л. Н. Федатов [2003, 289 с.], В. К. Харченко [1992], А. О. Худолій [2006, 384 c.] та 

ін.). Для підсилення емоційно-психологічного впливу політичної промови 

використовують стилістичні фігури, тропи і прийоми, які належать до лексичного 

та синтаксичного рівнів мови. До групи найуживаніших лексико-стилістичних 

прийомів належать епітет, метафора, метонімія та алюзія. Завданням розділу є 

дослідити та проаналізувати стилістичний ресурс мовних засобів політичної 

полеміки крізь призму аналізу метафорики, метонімічного моделювання та 

прийомів позитивної саморепрезентації і дискредитації. 

https://www.google.com.ua/search?hl=uk&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Adrian+Blackledge%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
https://www.google.com.ua/search?hl=uk&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Terrell+Carver%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://www.google.com.ua/search?hl=uk&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jernej+Pikalo%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://www.google.com.ua/search?hl=uk&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jonathan+Charteris-Black%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
https://www.google.com.ua/search?hl=uk&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22A.+Musolff%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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4 . 1 . 1  П о л і т и ч н а  м е т а ф о р и к а  я к  ч и н н и к  п о л і т и ч н о ї  

к у л ь т у р и .  Одним із засобів розвитку і збагачення семантики та функцій слів, 

без утворення нових, є метафорика мови, вживання слів у непрямому значенні, в 

ролі метафор. Метафоризація – це не лише вживання одного слова замість іншого; 

вона утворює новий зміст, який виникає внаслідок дії складних когнітивних 

механізмів. Асоціативні зв’язки метафоричного перенесення, спираються на 

суб’єктивно-авторську оцінку явищ або ж мають загальноприйнятий характер [73, 

с. 28]. Серед наших завдань є дослідити один з ефективних стилістичних засобів 

мовного впливу, а саме метафору, яка, перекладаючи властивості предметів 

реального життя на політичні явища, створює у свідомості людей образи і 

конструкції, що стають шаблонами в їхніх політичних поглядах, поведінці 

(Е. В. Будаєв [2008, 247 c.], О. І. Глазунова [2000, 190 с.], Х. Дацишин [2004, 

с. 427–433], Е. О. Кущ [2011, с. 29–33], М. В. Тричик [2014, 182 c.], Л. Н. Федатов 

[2003, 289 c.], О. О. Федосєєв [2003, 170 c.], А. О. Худолій [2006, 384 c.], 

А. П. Чудінов [2001, 238 с.], J. Charteris-Black [2013, 296 p.], [2004, 263 p.] та ін.). 

Як зазначає А. О. Худолій, метафора виступає результатом когніції людини 

із семантичними параметрами, властивими англійській мові, а самі явища мови, 

зокрема значення і референція, переломлюються крізь призму когніції людини 

[293, c. 183]. Теоретично кожне метафоричне висловлення – це мовленнєвий акт: 

він встановлює або найчастіше сприяє встановленню зв’язку між знайомими і 

незнайомими для адресата темами. Ця теорія стверджує, що коли державні лідери 

намагаються донести будь-яку інформацію, аудиторія спостерігає за їхніми 

відносинами із слухачами, думає про метафоричне вираження категорії “висоти” і 

“відстані”, які їх відділяють від державних діячів. Вони усвідомлюють себе окремо 

від них [283, c. 245]. Узагальненість та образність метафори роблять її зручним 

методом комунікації, бо у випадку її використання немає раціонального 

послідовного опису предмета чи явища. Окрім того, Ч. Блек трактує метафору як 

лінгвістичне відображення, яке виникає в результаті так званого “зсуву” вживання 

https://www.google.com.ua/search?hl=uk&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jonathan+Charteris-Black%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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слова або виразу, взятого з одного контексту і перенесеного в інший. Це явище має 

лінгвістичні, прагматичні і когнітивні характеритстики [328, c. 21]. Метафора як 

стилістична фігура дає можливість інтерпретувати сказане й альтернативно 

вирішити питання. Окрім того, метафора виконує інформаційну та прагматичну 

функції, впливаючи на судження і ставлення аудиторії до обговорюваного 

питання, викликаючи відповідні психологічні і дієві реакції з боку цільової 

аудиторії [143, c. 35]. У сучасній царині лінгвістичної науки відзначають особливу 

роль метафори в політичній комунікації, оскільки в політичній сфері метафора 

дуже часто вживається для побудови картини світу, через що є одним із засобів 

привернення уваги громадян і знаряддям емоційного впливу на них. У 

політичному дискурсі роль метафори полягає у впливі на свідомі та підсвідомі 

компоненти психіки громадянина [242, c. 53]. З покликанням на В. К. Харченко 

[289], вважаємо за доцільне виокремити основні функції метафори, аби визначити 

її роль у мові: 

– номінативна функція, яка дає можливість розвивати у слові переносні 

значення, що створює потужну противагу нескінченному утворенню нових слів. 

Унікальна роль метафори в системах номінації пов’язана з тим, що завдяки 

метафорі відновлюється рівновага між нез’ясовним або майже незбагненним 

найменуванням та найменуванням зрозумілим і прозорим. Номінативні 

властивості метафор проявляються не тільки в межах конкретної мови, а й на 

міжмовному рівні; 

– інформативна функція: однією з характерних особливостей інформації, що 

передана у вигляді метафори, є цілісність та панорамність образу. Панорамність 

спирається на зорову природу образу, змушує по-новому поглянути на гностичну 

сутність конкретної лексики, конкретних слів, які стають основою, сировиною, 

фундаментом будь-якої метафори. Щоб метафора відбулася, зародилася, 

спрацювала, у людини повинен бути щедрий запас слів-позначень; 

http://ua-referat.com/Основні_функції_метафори
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– мнемонічна функція полягає в тому, що метафора сприяє кращому 

запам’ятовуванню інформації. Підвищена запам’ятовуваність образу зумовлена 

його емоційно-оцінною природою. У чистому вигляді мнемонічна функція 

трапляється рідко, як правило, вона поєднується з іншими функціями;  

– текстотвірна функція, під якою розуміють здатність метафори бути 

вмотивованою, розгорнутою, тобто поясненою і продовженою. Ефект 

текстотворення – це наслідок таких особливостей метафоричної інформації, як 

панорамність образу та плюралізм образних віддзеркалень; 

– жанротвірна функція представляє собою такі властивості метафори, які 

беруть участь у створенні певного жанру; 

– пояснювальна функція, яку застосовують у навчальній і науково-

популярній літературі, де метафора відіграє цілком особливу роль, допомагаючи 

засвоювати складну наукову інформацію, термінологію; 

– емоційно-оцінна функція: будучи чудовим засобом впливу на адресата 

мовлення, нова метафора в тексті сама собою вже викликає емоційно-оцінну 

реакцію адресата мовлення. У новому, несподіваному контексті слово не тільки 

набуває емоційну оцінку, але іноді змінює свою оцінку на протилежну; 

– конспірувальна функція, яку використовують для засекречування сенсу, але 

не кожен метафоричний шифр дає підставу говорити про конспірацію сенсу. 

Інколи конспіративні властивості метафори викликають сумніви, а так звані 

оригінальні метафори міцно осідають в пам’яті і не вимагають повторних 

роз’яснень; 

– ігрова функція – функція, що дозволяє використовувати метафору як засіб 

комічного, як одну із форм мовної гри. Завдяки такій властивості стає можливим в 

ігровій формі реалізувати найбільш глибокі потреби людини; 

– ритуальна функція, завдяки якій метафору традиційно використовують у 

привітаннях, святкових тостах, навіть для висловлення співчуття. Розвиток 

ритуальної функції метафор залежить від національних традицій. 

http://ua-referat.com/Мнемоніка
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Наведена класифікація функцій метафори багато в чому умовна і 

схематична. По-перше, можна дискутувати про кількість та ієрархію функцій, 

оскільки деякі функції можна розглядати в межах одна одної. По-друге, схематизм 

класифікації зумовлений ще й тим, що в живій мові функції перехрещуються, 

сполучаються, перебувають у відносинах не тільки взаємного доповнення, але й 

взаємної індукції [289, c. 19]. Окрім того, метафори можна класифікувати за 

ступенем їхнесподіваності. Тому зовсім несподівані метафори називають 

істинними метафорами. А ті, що часто використовуються – метафорами-кліше. 

Істинні метафори належать до мовленнєвої діяльності; а метафори-кліше – до мови 

як системи, вони властиві мові [232]. 

Досліджуючи політичну метафорику як чинник політичної культури, 

зазначимо, що в політичному дискурсі розрізняють метафори розміру, відстані, 

вибору, субординації [102, c. 260]. Вибірка досліджуваного матеріалу дозволила 

виокремити види метафор, які домінують у передвиборчому дискурсі, серед яких 

метафори військової і спортивної тематики, а також метафори, які є індикатором 

стратегії дискримінації, що схематично зображено на рис. 4.1. 

Рис. 4.1. Види метафор у політичному дискурсі 
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Аналіз корпусного матеріалу доводить релевантність цієї класифікації щодо 

метафор у промовах та виступах Б. Обами і М. Ромні. 

Метафори розміру охоплюють поняття “що більше – то краще”. У промовах 

політичних діячів завдяки цьому виду метафори досягається ефект кращого 

сприйняття інформації адресатом, особливо пов’язаної з розмірами та обсягом. 

Вони сприяють формуванню образу у свідомості та закладають початкове 

ставлення до тих чи інших понять [102, c. 262]. Наприклад, у своїх виступах 

Б. Обама використовує такі лексичні конструкції: a large-scale cooperation, a 

massive blow for the economy, a bunch of debt: 

– “We will enhance our business cooperation and engage in large-scale 

cooperation in economy and finance” [426]; 

– “It would also be a massive blow for the economy, because we’re not fully out of 

the recession yet. We all know young people who have gone to college, they’ve taken on 

a bunch of debt” [416]. 

У наведених контекстологічних фрагментах вдало підібраний метафоричний 

вираз допомагає створити образ співпраці, яка передбачає великі обсяги. У 

другому прикладі завдяки використанню метафори фіксуємо важкий період 

випробувань для економіки країни, а в третьому прикладі метафора підсилює 

значення проблеми, пов’язаної з отриманням позик для оплати навчання, 

створюючи відповідний образ у свідомості аудитирії, і, певною мірою, виконує 

функцію афектації, яка вдало поєднується із мнемонічною функцією, що сприяє 

кращому запам’ятовуванню інформації. У промовах М. Ромні також зустрічаємо 

конструкції, які ідентифікуємо з метафорами розміру: divide instead of bridging, to 

satisfy big dreams with a small agenda, mounting debt: 

– “He said he would work across the aisle on the most important issues. He has 

not met on the economy, or on the budget, or on jobs, with either the Republican leader 

of the House or the Senate since July. Instead of bridging the divide, he has made it 

wider”; 
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– “I do not believe this is a moment when our big dreams will be satisfied with a 

small agenda. I will lead America to a better place, where confidence in the future is 

assured, not questioned. This is not a time to settle!” [459]; 

– “We know that the mounting debt is a problem, not a blessing. We know that 

failing schools mean failing futures. We know that if more and more good jobs leave 

America, there won't be enough good jobs to succeed in America” [465]. 

У наведених прикладах продемонстровано, як, послуговуючись метафорами 

розміру, М. Ромні вдало формує відповідні образи у свідомості своїх виборців, 

наголошуючи, що обіцянки чинного президента не відповідають його вчинкам, а 

його політика призводить до поділу нації, а не до її об’єднання. Окрім того, 

йдеться про великі амбіції і мрії країни, які не можуть бути задоволені програмою 

уряду чинного президента, а також увага акцентується на величезних боргах, які 

має країна. Можемо стверджувати, що вдало підібрані метафоричні вирази 

підсилюють важливість і значення тієї чи іншої проблеми, сприяють її детальному 

та скрупульозному аналізу і вивченню.  

Втім, метафори розміру в дискурсі Б. Обами і М. Ромні мають дещо різне 

цільове призначення. Якщо Б. Обама має на меті викликати в адресата мовлення 

емоційно-оцінну реакцію його подальших кроків як президента країни, то 

М. Ромні, послуговуючись метафорами розміру, привертає увагу до всіх огріхів 

свого опонента, спонукаючи адресата мовлення оцінити некомпетентність уряду і 

його очільника, тобто дискредитує Б. Обаму і його команду. 

Метафори відстані в політичному дискурсі зазвичай використовують для 

того, аби сформувати уявлення про певне явище в порівнянні з минулим чи 

майбутнім, чи в певних територіальних рамках, і щоб запевнити аудиторію, що 

буде вжито наступних заходів [102, c. 263]. У корпусній вибірці полемічного 

дискурсу Б. Обами такий вид метафори представлений так: 
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– “Difficult sanctions to apply, but we both agree that we're making progress and 

they are working in sending a message to Iran that it needs to take a different path if it 

wants to rejoin the international community” [428]; 

– “…the spirit that has lifted this country from the depths of despair to the great 

heights of hope, the belief that while each of us will pursue our own individual dreams, 

we are an American family, and we rise or fall together as one nation” [432]; 

– “...as we were dealing with the effects of a complex and fast-moving financial 

crisis - a crisis that threatened a second Great Depression – Alan’s counsel as chief 

economist at the journey would be easy, and I won't promise that now. Yes, our path is 

harder – but it leads to a better place. Yes, Treasury Department proved invaluable” 

[429]; 

– “America, I never said this our road is longer – but we travel it together. We 

don't turn back. We leave no one behind” [403]. 

У наведених фрагментах метафори вказують на потребу змін та пошуків 

інших шляхів ведення політичної гри, а також створюється ефект порівняння 

теперішньої складної економічної ситуації в країні з попередньою, дещо кращою 

ситуацією, протиставляють важкі минулі часи із світлим майбутнім. Метафорами 

відстані послуговується також М. Ромні, його промови демонструють таке: 

– “We are only inches away from ceasing to be a free market economy”[460]; 

– “After over a decade of American sacrifice in treasure and blood, will the 

country sink back into the medieval terrors of fundamentalist rule and the mullahs 

again open a sanctuary for terrorists?” [455]; 

– “The President's plans have Americans wondering whether our future can be as 

bright as our past. But that lack of faith in our future is a bridge to despair that we 

cannot cross” [458]. 

Вищенаведені приклади демонструють те, як за допомогою метафор 

кандидат у президенти акцентує увагу аудиторії на тому, що політика чинного 

президента, його головного опонента, призвела до того, що країна невдозі 
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може перетворитися на країну, яка втратила вільну ринкову економіку. 

Наведені метафори виконують емоційно-оцінну функцію, виступають засобом 

впливу на аудиторію, тим самим викликають емоційно-оцінну реакцію 

адресата мовлення. 

Метафора субординації особливо характерна для диктаторського 

суспільства. Вона, як правило, вказує на те, що адресати промови не можуть 

змінити ситуацію, тому що існує непорушна встановлена зверху централізована 

ієрархічна система суспільного устрою і державного управління [102, c. 264]. 

Демократія ж сама собою передбачає рух, вибір, відсутність чітких імперативів, 

тому політики-демократи через метафори субординації намагаються підкреслити 

правило демократії – право вибору. Такий підхід характерний для виступів 

Б. Обами, у яких спостерігаємо використання метафор субординації: 

– “Because you shouldn’t have to fight for a job when you come home after 

fighting for America -- you shouldn’t have to do that ... What does it say about our 

priorities when we’d rather protect a few really well-to-do people than fight for the jobs 

of teachers and firefighters?” [416]; 

– “But that's fairly typical of the way that Danes have punched above their weight 

in international affairs” [428]; 

– “And then after all that, the financial crisis hit because of the irresponsibility of 

some on Wall Street. And that made things a whole lot tougher” [416]; 

– “Our challenge is to create a climate where more businesses can post job 

listings, where folks can find good work that relieves the financial burden” [429]. 

З наведених прикладів можемо переконатися, що метафори субординації у 

полемічних промовах Барака Обами мають демократичне спрямування і є 

закликами до боротьби із загрозами економічної кризи та демократії. Вони 

орієнтовані на захист свободи як одного з ключових понять серед цінностей 

американського народу. Натомість М. Ромні використовує метафори субординації 

задля привернення уваги суспільства до встановленої системи суспільного устрою 
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та державного управління, яка є уособленням Б. Обами, а саме, до її слабких 

сторін, і це очевидним є в таких прикладах: 

– “This administration thinks our economy is struggling because the stimulus was 

too small. The truth is we're struggling because our government is too big”; 

– “He wants us to re-elect him so we can find out what he will actually do. With 

all the challenges the nation faces, this is not the time for President Obama's hide and 

seek campaign” [454]; 

– “He is making the federal government bigger, burdensome, and bloated. I will 

make it simpler, smaller, and smarter. He raised the national debt. I will cut, cap, and 

balance the budget. He enacted job-killing regulations; I'll eliminate them” [449]. 

Ці приклади метафор субординації в дискурсі Б. Обами виконують 

конспірувальну функцію, яка дозволяє засекречувати прямий зміст та сенс 

повідомлення, приховувати імена і власні назви. Натомість метафори дискурсу 

М. Ромні не виконують функції конспірації, бо це не в інтересах політика 

приховувати імена та маскувати прямий зміст своїх повідомлень, які вкотре 

спрямовані на дискредитацію чинного уряду та його очільника, а радше, несучи 

певне мовне навантаження, виконують мнемонічну та емоційно-оцінну функції. 

Цікавим і знаковим прикладом метафор субординації в дискурсі М. Ромні є 

вживання лексичних конструкцій Republican elephant та Democrat donkey: 

– “And the final image that Osama bin Laden took with him straight to Hell was 

not a party symbol – not a Republican elephant or a Democrat donkey – but an 

American flag on the shoulder of one straight-shooting U.S. Navy Seal” [460]. 

Дані лексичні конструкції мають довгу історію і першопочатково пов’язані з 

виникненням політичних партій США. Осел/donkey є символом демократичної 

партії, “ослина” символіка була прийнята партією після появи карикатур Томаса 

Неста, опублікованих наприкінці XIX ст. в газеті Harper's Weekly, і символізувала 

впертість політичних опонентів. Натомість слон/elephant став символом 

Республіканської партії також завдяки карикатуристу Томасу Несту, і це відбулося 



154 
 

 

за часів передвиборчої кампанії Абрахама Лінкольна, символ асоціювався з 

успішною битвою. У демонстраціях Республіканської партії в США під час 

передвиборчих кампаній іноді брали участь живі слони, яких брали напрокат в 

зоопарку, вони були уособленням сили та успішних перегонів. З часом ці вислови 

набули дещо метафоричного значення в політичному дискурсі, оскільки стали 

маркерами прямої номінації встановленої політичної системи в США. 

Метафори вибору – це метафори демократії, які використовують політики, 

аби показати виборцям наявність альтернативи [102, c. 265]. 

Наприклад, у промовах, які досліджуються, зустрічаємо такі вислови: 

– “Instead of a $1,000 tax cut next year, the typical working family under my plan 

would get a tax cut of $1,500. Instead of it coming out of your paycheck, it would be 

going into your pocket”; 

– “A lot of Republicans have agreed with this tax cut in the past. The Republican 

leader in the Senate said it would – I’m quoting here – it would put a lot of money back 

in the hands of business and in the hands of individuals”; 

– “This cannot be about who wins and loses in Washington. This is about 

delivering a win for the American people. That’s what this is about” [416]. 

Вказані метафори є домінувальними в промовах політика і формують 

уявлення, що економічний добробут громадян, а також майбутнє держави завжди 

перебувають в руках самих громадян і що їх свідомий вибір допомагає у 

встановленні демократичних ідеалів та засад, які стануть запорукою успіху та 

економічного зростання їх держави. Оскільки цей вид метафори безпосередньо 

пов’язаний з пошуком та альтернативою, а отже і з правильним вибором, до якого 

закликають політики, то в промовах і зверненнях М. Ромні цей вид відображений у 

повному обсязі, що засвідчують такі приклади: 

– “I will finally balance our budget. We must pass a torch to the next generation, 

not a bill. I will insist that Washington learns to respect the Constitution, including the 

10th Amendment” [460]; 
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– “I helped put an Olympics back on track. And with a Democratic legislature, I 

helped turn my state from deficit to surplus, from job losses to job growth, and from 

higher taxes to higher take-home pay” [459];  

– “But if you want to make this election about restoring American greatness, then 

I hope you will join us. If you believe the disappointments of the last few years are a 

detour, not our destiny, then I am asking for your vote” [466].  

Отже, М. Ромні, оперуючи метафорами вибору, побудованими на виборі та 

альтернативі, так само як і Б. Обама, вдало створює у свідомості адресата образ 

успішної і заможної держави, доля якої перебуває в руках самого адресата і цілком 

залежить від його правильного вибору. Наявність альтернативи дає змогу усвідомити 

те, що може чекати на державу в разі ухвалення неправильного рішення. 

Варто зауважити, що наведені метафори виконують інформативну функцію, 

для якої є характерною передача цілісності та панорамності образу за допомогою 

метафори. Така панорамність образу спирається на його зорову природу, змушує 

по-новому поглянути на стан речей. Ще однією особливістю політичного дискурсу 

є використання метафор, що містять елементи або ж цілі лексичні конструкції з 

військовими термінами або конструкції, що мають військове семантичне 

забарвлення з ознаками метафоричності на позначення явищ суспільного та 

політичного життя. Однак такий підхід характерний для полемічного дискурсу 

Б. Обама, оскільки значна кількість метафор з елементами військової тематики 

свідчить про те, що політик прагне підкреслити свою роль та здобутки свого уряду 

щодо ведення і завершення військової операції США в Іраку, яка мала місце за 

часів його президентства:  

– “This holiday season is going to be a season of homecomings, because by the 

end of December, all of our troops are going to be out of Iraq” [421]; 

– “Others will take off the uniform and become veterans”; 

– “And today’s generation of veterans is armed with the skills, discipline, and 

leadership to attack the defining challenge of our time” [430]; 
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– “I want to thank my friend and partner of the last four years, America’s happy 

warrior, the best vice president anybody could ever hope for”; 

– “…politics is nothing more than a contest of egos or the domain of special 

interests” [432]; 

– “…no veteran should have to fight for a job when they come home, or fight for 

a roof over their heads” [423]; 

– “…the values my grandfather defended as a soldier in Patton's Army” [403]; 

– “…when those troops take off the uniform, we’re going to serve them as well as 

they served us” [424]. 

Окрім того, Б. Обама та М. Ромні у своїх політичних промовах неодноразово 

послуговуються спортивними метафорами, які створюють враження гри та 

командного, згуртованого духу довкола поставленого завдання. Такі метафори, як 

правило, містять такі концепти як: team, play, fight, win, lose, compete. Наприклад:  

– “And we think that with continued progress over the next several years that a lot of 

countries will say to themselves that if Georgia can perform these transformations, then we can 

as well.  They’ve been a responsible player on the world scene and in multilateral fora” [431]; 

– “…he takes on this important role as one of the leaders of my economic team” [429]; 

– “…other countries are racing, they are doing everything they can to out-educate 

us because they know that means they’ll be able to out-compete us” [417]. 

Очевидним є те, що метафоричні моделі активно використовуються у певних 

політичних ситуаціях, серед яких політичниа ситуація “Вибори” метафорично 

представлена як спортивне змагання, де кожен з учасників грає за встановленими 

правилами, має свою групу підтримки. Такий підхід є актуальним і таким, що 

імплементується і в дискурсі М. Ромні: 

– “Instead of picking winners and losers with taxpayer dollars, I will make sure 

that every entrepreneur gets a fair shot and that every business plays by the same rules” 

[454]; 
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– “It's a great honor to be in South Carolina, where patriotism is a passion that 

tops even barbeque and football” [455]; 

– “All that you have heard here at Liberty University – about trusting in God and 

in His purpose for each of us--makes for more than a good sermon. It makes for a good 

life. So many things compete for our attention and devotion” [468]. 

Безперечно, спортивні метафори створюють враження гри, позбавляють 

ситуацію серйозності, вказують на переможців і тих, хто зазнав поразки. Вони 

висвітлюють стратегічний задум, роботу групи підтримки, реакцію уболівальників, 

гіркоту поразки і радість перемоги. Наведені лексеми роблять інформацію 

емоційно забарвленою, внаслідок чого вона легше сприймається адресатом як 

зрозумілий і знайомий варіант, позаяк політика, а тим паче передвиборча кампанія, 

справді нагадує спортивні ігри, перегони, а політичні діячі подібні до учасників 

цих змагань. Такі метафори виконують й ігрову функцію: коли важливу 

інформацію передають в ігровій формі. 

Аналіз корпусного матеріалу свідчить про високу продуктивність спортивної 

метафори в сучасній політичній промові, оскільки такий вид діяльності 

концептуалізується як спортивне змагання, де встановлені правила чесного 

суперництва, де успіх і перемога приходять до найсильнішого, хоча, як показує 

політичний досвід, це не завжди так. Окрім того, під час дослідження, керуючись 

результатами аналізу корпусного матеріалу, ми дійшли висновку, що окрему групу 

в політичному дискурсі становлять метафори, які здатні виступати 

індикаторами стратегії дискримінації. Такий вид метафори характерний для 

дискурсу М. Ромні, що є очевидним. Дослідження метафоричних конструкцій у 

промовах політика уможливило виявити особливість метафори до реалізації 

стратегії дискримінації: 

– “Have we ever had a president who was so eager to address the world with an 

apology on his lips and doubt in his heart? He seems truly confused not only about 

America's past but about our future” [460]; 
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– “We ask you to look beyond the speeches and the attacks and the ads. Look to 

the record, the accomplishments and failures, and the judgment. Words are cheap. A 

record is real and earned with effort” [415]; 

– “I see children even more successful than their parents -- we must not allow the 

desperation of a failing Presidency to divide this great country” [458]. 

Словом, можна констатувати високий потенціал метафори як засобу 

реалізації стратегії дискримінації. Зауважимо, шо М. Ромні вдається до прямої, а 

не опосередкованої номінації, коли мова йде про Б. Обаму, тобто не прагне 

замаскувати імена чи інформацію. Узагальнена класифікація метафоричних 

конструкцій у політичному дискурсі наведена в додатку (див. Додаток З). 

Отже, метафори, ретранслюючи властивості й ознаки предметів реального 

життя на політичні явища, створюють у свідомості людей образи і конструкти, які 

стають шаблонами та кліше в їхніх політичних поглядах та поведінці і які мають 

позитивну чи негативну конотацію. Окрім того, метафори в політичному дискурсі 

кандидатів дозволяють відстежити культурні особливості побудови картини світу 

окремого політика. Образність і метафоричність висловлювань Барака Обами під 

час публічних виступів та звернень створюють дружню атмосферу, сприяючи 

аудиторії осмислити серйозні теми, розтлумачити глобальні процеси простою 

мовою, яка апелює не лише до логіки, а й до емоцій та відчуттів адресатів. Такий 

підхід є досить ефективним у політиці. У дискурсі Мітта Ромні метафоричність 

мовлення має дещо інше цільове призначення, оскільки мовлення спрямоване на 

дискредитацію і викриття огріхів чинного уряду. 

Метафора є домінантною стилістичною фігурою в полемічному дискурсі 

М. Ромні і становить 42% від усієї палітри стилістичних фігур, що колоризують 

дискурс політика, та 36% від загальної кількості тропів і фігур, що увиразнюють 

мовлення Б. Обами, і спрямовані на маніпулювання й досягнення бажаного 

прагматичного ефекту. 
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4 . 1 . 2  Л е к с и к а  з  е м о ц і й н и м и  т а  е к с п р е с и в н и м и  

к о н о т а ц і я м и :  м е т о н і м і ч н е  м о д е л ю в а н н я  п о л і т и ч н о ї  

п о л е м і к и .  Для політичної промови, як одного з основних жанрів, що 

функціонують у просторі політичної полеміки, характерна експресивність як 

сукупність семантико-стилістичних ознак мовних одиниць, які забезпечують їх 

здатність впливати на формування суспільної свідомості. Тому нашим завданням є 

проаналізувати підбір і використання лексичних засобів задля збільшення 

експресивності й образності промови та досягнення запланованого прагматичного 

ефекту. 

На сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки категорія експресивності 

вивчається в межах антропоцентричної парадигми (E. O. Кущ [2012, с. 62–65], 

Г. І. Приходько [2001, 362 c.], О. М. Сагайдачна [2009, 206 c.], А. П. Чудінов [2001, 

238 c.], P. Simpson [2004, 247 p.] та ін.), основою якої є певні взаємопов’язані 

чинники, серед яких: мовна особистість, ставлення людини до світу, мовна 

компетентність, тобто здатність людини добирати засоби, що задовольняють її 

потреби в мовній діяльності. Питання експресивності тісно пов’язане з людською 

природою, тому його треба розглядати в безпосередньому зв’язку з людиною. 

Аналізуючи та описуючи емоції людини, науковці, зазвичай, звертають 

увагу на використання вербальних і невербальних засобів у спілкуванні [223, 

с. 159]. Найважливішим типом вираження емоцій є мовні або вербальні засоби. 

Вчені дійшли висновку, що емоції в мовленні людини можуть виражатися на 

чотирьох основних рівнях: лексичному, фонетичному, граматичному та 

екстралінгвальному. Саме лексичний рівень поданий емоційно-експресивною 

лексикою й експлікується низкою стилістичних тропів, серед яких: епітети, 

метафори, метонімія, синекдохи, гіперболи, перифрази. Образність у політичних 

промовах Б. Обами та М. Ромні на лексичному рівні досягається завдяки таким 

основним експресивним засобам як: 
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1) епітет, який робить мовлення емоційним та викликає хвилювання у 

слухача – a hard fight, failed policies, astronomical levels, appeasement strategy (М. 

Ромні); decent living, decent retirement, highest obligation, extraordinary achievement, 

hard work, own home (Б. Обама): 

– “This is a hard fight because there's so much worth fighting for. …It’s a state 

what has suffered terribly under the failed policies of President Obama. …He has raised 

the national debt time and time again to astronomical levels. ...The president – the 

president has adopted an appeasement strategy. …He believes that America's role as 

leader of the world is a thing of the past” [479]; 

– “This is an extraordinary achievement – one made possible by the hard work 

and sacrifice of the men and women who had the courage to serve. …This is a moment 

where we must come together to ensure that every American has the chance to work for 

a decent living, own their own home, send their kids to college, and secure a decent 

retirement. … That is our highest obligation as citizens” [438]; 

2) метафорa, як засiб створення виразності та образності виступу: 

– “Our campaign is about more than replacing a President; it is about saving 

the soul of America. This election is a choice between two very different destinies. 

We still believe in the America that is a land of opportunity and a beacon of 

freedom” [466]; 

– “Generation of veterans – is armed with the skills, discipline and leadership to 

attack the defining challenge of our time: rebuilding an economy where hard work pays 

off, where responsibility is rewarded, where anyone can make it if they try” [438]; 

3) метонімія, за допомогою якої значення з одних явищ переноситься на 

інші: 

– “…you can't change Washington from the inside, inside; you can only change it 

from the outside We're going to give him that chance on November 6th” [470];  

– “There were those who said we should let Detroit go bankrupt, but we made a 

bet on the American worker – on the ingenuity of American companies” [423]. 
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Особливої уваги заслуговують метонімічні образи, які виступають засобом 

вивчення ментальних процесів та засобом осягнення національної самосвідомості. 

Даючи визначення явищу метонімії, зазначимо, що це близький до метофори троп, 

за допомогою якого значення слів переноситься з певних явищ і предметів на інші 

за суміжністю [383, c. 43].  

Експресія стає можливою завдяки різним видам пожвавлення метонімії, 

наприклад, посилення метонімії іншими стилістичними фігурами або тропами. Все 

це в комплексі привертає увагу адресата до способу вираження думки, яка 

сприймається як більш вагома і яскрава. На нашу думку, метонімічне увиразнення 

політичної полеміки – це сукупність метонімічних переносів різного рівня, які 

свідомо використовуються оратором для представлення, оцінки і трансформації 

якогось фрагмента дійсності з метою впливу на читача і формування в останнього 

бажаного ставлення до повідомлення. Таке визначення є етимологічно близьким до 

визначення метафоричного увиразнення дискурсу.  

На думку дослідника А. П. Чудінова, з погляду сучасної когнітивної 

семантики метафоричне моделювання – це засіб осягнення, рубрикації, подання та 

оцінки фрагмента дійсності за допомогою сценаріїв і фреймів, які відображають 

національну, соціальну та особистісну самосвідомість [298, c. 47]. Загалом таке 

визначення є дотичне й до визначення метонімічного моделювання, адже 

метонімічне перенесення безпосередньо трансформує реальність. Завдяки 

метонімії імпліцитно оцінюються події, люди, явища. Автор може впливати на 

адресата, він може нав’язати свій погляд так, що адресат далеко не завжди помічає 

суб’єктивність розповіді. На відміну від метонімічних переносів, метафоричні 

конструкції дають змогу авторові висловитися експліцитніше, тож його ставлення 

до об’єкта оповіді ніколи не залишиться непоміченим.  

Отже, метонімічне моделювання дозволяє зберегти видимість об’єктивності, 

а з метафорою це майже неможливо. Саме тому політичні діячі, намагаючись 

зберегти об’єктивність, вдаються до метонімії, тож аудиторія далеко не завжди 
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здогадується про певні маніпуляції. Питання використання метонімії в політичниій 

промові є актуальним і в теоретичному, і в практичному плані, оскільки метонімія 

є досить продуктивним, одним із частотних засобів вторинної номінації в 

політичному тексті, з одного боку, а з іншого – експресія політичної промови, на 

нашу думку, виявляється саме на рівні метонімічного перенесення. 

Для повнішого розуміння специфіки метонімічного моделювання в просторі 

політичної полеміки потрібно розглянути функції метонімії, з’ясувати, чому 

політики, виголошуючи промову, використовують метонімічний спосіб 

конструювання тексту. Розглядаючи функції метонімії, ми скористалися 

найменуваннями і визначеннями деяких функцій, на які вказав А. П. Чудінов, сам 

же дослідник аналізує функції політичної метафори [298, c. 47–50]. 

Намагаючись виділити головні функції метонімії, як основну виділяють 

когнітивну функцію, це та функція, що дозволяє розширювати мовну картину 

світу, адже за допомогою метонімії адресат формує нові уявлення і поняття, 

виділяє подібність між об’єктами, живими істотами або ідеями, об’єднує їх в 

абстрактні категорії. Схематично функції метонімії зображено на рис. 4.2. 

 

Рис. 4.2. Функції метонімії 

Виокремлюємо комунікативну функцію, яка передбачає заміну конкретного 

поняття узагальнювальним абстрактним поняттям і забезпечує лаконізм викладу 

ФУНКЦІЇ 

МЕТОНІМІЇ 

 

Когнітивна 

 

Прагматична 

 

Комунікативна 

 

Евфемістична 

 Образотворча 

 



163 
 

 

матеріалу. Заразом має місце й образотворча функція, завдяки якій метонімія 

допомагає зробити повідомлення образним, яскравим, наочним. Евфемістична 

функція передбачає те, що метонімія допомагає представити інформацію, яку 

автор не може або не вважає за потрібне відзначити, за допомогою безпосередніх 

номінацій. Завдяки прагматичній функції в адресата створюється емоційне 

сприйняття предмета обговорення, а також позитивні або негативні установки.  

Аналіз вибірки корпусного матеріалу і зіставлення рис вияву метонімії в 

риториці Б. Обами і М. Ромні уможливив висновок, що в текстах полемічних 

промов політиків фіксуємо різні типи метонімічних моделей, у яких використано: 

1) Назву держави, міста, вулиці для називання уряду, державних структур: 

– “Washington speculators were reaping huge profits by making bets with other 

people’s money” [423]; 

– “…to refight the battles over Wall Street reform; regulations on Wall Street; 

big decisions will be made in Washington, on jobs and the economy” [373]; 

– “…another governmentprogram or dictate from Washington; to walk into a 

White House dinner; be ready for diplomacy with Beijing” [403]; 

– “A couple of months ago, we saw a fascinating exchange on Capitol Hill that 

epitomized not only this administration's inaction on entitlements, but also its appalling 

lack of leadership” [454]. 

У наведених прикладах фіксуємо асоціацію власних назв з осердям 

державної влади, на позначення якої багаторазово використовується назва міста, 

столиці Сполучених Штатів, Вашингтон (Washington); назва вулиці Wall Street 

уособлюється з економічною і фінансовою сферою життєдіяльності країни; вжите 

Б. Обамою слово Beijing на позначення столиці Китаю узагальнює всі 

дипломатичні структури країни, а також гілки влади, які готові до розбудови 

дипломатичних зв’язків і співпраці в різних сферах. А згадуючи історичний 

житловий район у Вашингтоні Капітолійський пагорб (Capitol Hill), М. Ромні має 

на увазі Конгрес Сполучених Штатів, який знаходиться в будинку Капітолію. 
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2) Лексичні одиниці, назви визначних місць, що називають країну, регіон, 

місто, жителів цієї країни або номінують певну сферу діяльності, характерну для 

регіону чи події, які мали місце:  

– We built railroads and highways, and the Hoover Dam and the Golden Gate 

Bridge together; there were those who said we should let Detroit go bankrupt; the 

founder of the next Google; I need you to vote this November (Б. Обама). 

Як бачимо, в одному із своїх звернень Б. Обама вдається до вживання назв 

визначних місць на позначення держави загалом. Отож, обговорюючи шляхи 

розбудови держави, він вживає назву гідротехнічної споруди – Гребля Гувера, що 

являє собою бетонну греблю та гідроелектростанцію, а також назву підвісного 

моста – Золоті Ворота, маючи на увазі не окремі місця, а всю державу, яка 

переживає епоху перебудов і розквіту за часів саме його президентства, 

президентства Барака Обами. Ще в одному прикладі можемо спостерігати, що 

промовець використовує назву міста Детройт, і мова йде про погрози оголосити 

його банкрутом, але ми розуміємо, що, вдаючись до метонімічного моделювання, 

Б. Обама має на увазі не просто місто, як одну з адміністративних одиниць, а цілу 

індустрію машинобудування, осередком якої у ХХ ст. стало місто Детройт. Так 

само, застосовуючи прийоми метонімічного моделювання, президент говорить про 

наступного винахідника пошукової системи Гугл, маючи на увазі освічену та 

талановиту молодь, яка покликана творити нові відкриття у сфері інформаційних 

технологій. А із заклику громадян своєї держави проголосувати в листопаді 

зрозуміло, що Б. Обама говорить про 57-мі президентські вибори США, які 

відбулися 6 листопада 2012 р. і на яких він був переобраний на другий термін. Так 

само і М. Ромні послуговується метонімічними конструкціями, до прикладу: 

– “A group of veterans like these that were seated not far from me – one of them 

had been the lookout on the U.S.S. Tennessee on the day of Pearl Harbor” [470]; 
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– “And then – then of course he – he says he's going to invest. He likes to pick 

winners and losers, like Solyndra – as my friend said, he likes to pick losers. And then, of 

course, he – he says he's going to raise taxes”; 

– “And we need to make sure that Piketon has the most modern technology so that 

we can provide that source of security for our great country. Number one, energy” 

[470]. 

Згадуючи Перл-Харбор (Pearl Harbor) – бухту на острові Оаху, Гаваї, на 

захід від Гонолулу, велика частина якої зайнятa центральною базою 

Тихоокеанського флоту військово-морських сил США, має на увазі події, які 

розгорнулися 7 грудня 1941 р. і стали початком війни в Тихому океані між Японією 

та США, а саме, напад японської палубної авіації та японських карликових 

підводних човнів на американські військово-морську і повітряну бази, розташовані 

в околицях Перл-Гарбора. В одній із промов політик згадує маленьке містечко 

Пайктон (Piketon), маючи на увазі виробництво збагаченого урану, центром якого 

є Пайктон. Яскравим прикладом метонімічного увиразнення полемічного дискурсу 

слугує приклад, в якому М. Ромні, вдаючись до критики свого опонента Б. Обами, 

згадує ім’я компанії Solyndra, яка опинилася в центрі фінансового скандалу, що 

розгорнувся в США і був спричинений напівмільярдним кредитом, гарантії за 

яким адміністрація президента Б. Обами надала компанії Solyndra. Одним з 

головних інвесторів цієї фірми, яка займалася розробкою і виробництвом сонячних 

батарей, був мільярдер Дж. Кайзер, який фінансував виборчу кампанію Обами у 

2008 р. Кредит було надано у вересні 2009-го, а до кінця серпня 2011-го компанія 

збанкрутувала. Ця справа стала справжньою знахідкою для республіканців у 

передвиборчий рік. Повсяк раз, критикуючи адміністрацію, М. Ромні обов’язково 

асоціює назву компанії з високим рівнем безробіття і дефіцитом бюджету та 

наголошує, що ця історія підриває довіру до однієї з фундаментальних доктрин 

демократів – потребу втручання держави в економіку. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1941
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BB-%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%80
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3) Лексичні конструкції на позначення політичних угруповань, що 

вживаються замість назви її членів: 

– “We're not Democrats or Republicans first; we're Americans first; the historic 

change sweeping across the Arab World” [403]; 

– “When members of Seal Team Six boarded their helicopters, they did so not as 

Republicans or Democrats or independents, they did so as Americans”[460]. 

Такі типи метонімічних образів, приклади яких наведено вище, в більшості 

випадків є такими, що застосовуються, власне, на позначення двох 

найпопулярніших політичних партій США – Демократичної та Республіканської. 

4) назви організацій, що переносяться на сукупність їхніх членів та вид 

їхньої діяльності: 

– “…and al Qaeda is on the path to defeat; Chrysler has grown faster in the U.S.; 

Ford is investing billions in U.S. plants and factories”; 

– “Over 2,000 Chrysler and GM dealerships have closed and 22 automobile 

manufacturing plants have been shuttered or idled” [447].  

Очевидним є те, що у вищенаведеному прикладі під іменем назви 

терористичної організіції № 1 у світі Б. Обама має на увазі усіх членів угруповання 

на чолі з ватажками і лідерами, а вживаючи назви моделей відомих автомобілів, 

обидва політики мають на увазі потужні масштаби машинобудівельної індустрії, 

шо виробляє ті моделі, про які йдеться. 

5) Лексичні конструкції, що містять власні назви, імена людей на позначення 

майстерності, досягнутого ними результату:  

– “This is on top of the Bush tax cuts” [436]. 

Мова йде про 43-го президента США Джорджа Буша, який зробив вагомий 

внесок у розвиток та процвітання держави, зокрема, запровадивши та реалізувавши 

одну з найбільших програм зниження податків, саме прийоми метонімічного 

увиразнення дискурсу дозволили створити наведений приклад, до якого часто 

вдається у своїй полеміці Б. Обама. Одним з найяскравіших прикладів такого 
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увиразнення, який надає експресивності політичному дискурсу М. Ромні, є 

медико-економічний неологізм Obamacare, який утворився способом Оbama і 

care, під основою care мається на увазі назва американської федеральної програми 

медичного страхування для осіб старше за 65 років Medicare: 

– “Of course, we'll start with the easiest cut of all: Obamacare, a trillion-dollar 

entitlement we don't want and can't afford. It's bad medicine, bad policy, and when I'm 

President, the bad news of Obamacare will be over” [448]; 

– “He forced through Obamacare – a trillion-dollar entitlement we don't want 

and can't afford” [452]. 

Розглядаємо конструкцію Obamacare як приклад метонімічного 

моделювання, оскільки, маючи в основі прізвище чинного президента, конструкція 

активно увійшла в повсякденне вживання на позначення реформи охорони 

здоров’я, розробленої та імплементованої урядом Б. Обами, мета якої зробити 

медичне страхування загальним і доступним для населення, що викликало 

захоплення і підтримку демократів й обурення у республіканців. Тобто можемо 

відстежити чіткий перехід від особи до отриманого нею досягнення.  

Отже, здійснений аналіз метонімічних увиразнень дозволив виокремити 

основні метонімічні образи політичної полеміки, які подано в додатку (див. 

Додаток К). 

Найхарактернішими типами метонімічних моделей у сучасному політичному 

дискурсі є ті, для створення яких промовець використовує назву держави, міста 

або ж вулиці для називання уряду країни або державних структур, а також ті, 

складові компоненти яких є лексичними одиницями, що називають визначні місця, 

країну, місто або й жителів цієї країни, номінують певну сферу діяльності, 

характерну для регіону, про який йдеться. Приклади метонімічних образів, які 

відображають основні типи метонімічних увиразнень у сучасному політичному 

дискурсі, схематично наведено в додатку (див. Додаток Л). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Внаслідок використання методу суцільної вибірки ми обрахували та 

встановили відсоткове співвідношення метонімічних увиразнень у дискурсі обох 

політиків, що становить 5% для дискурсу Б. Обами та 11% для дискурсу М. Ромні 

від усієї палітри досліджуваних стилістичних фігур і тропів. 

Метонімічні образи переважають у мовленні М. Ромні, допомогаючи 

переносити значення слів з певних явищ і предметів на інші, про які мовиться. 

4 . 1 . 3  С т и л і с т и ч н і  п р и й о м и  п о з и т и в н о ї  

с а м о р е п р е з е н т а ц і ї  і  д и с к р е д и т а ц і я  о п о н е н т і в :  о п е р т я  

н а  а в т о р и т е т  ( ц и т а т а ,  е п і т е т ,  е п і г р а ф ) .  З огляду на те, що на 

сучасній міжнародній арені політичний дискурс дедалі частіше привертає увагу та 

набуває великої значущості в сучасному суспільстві, у ньому відпрацьовано 

лінгвальні та екстралінгвальні конструкції і правила поведінки. Такі правила 

поведінки, що формуються на екстралінгвальному рівні, та конструкції, які є 

вербальними формами, зводяться до обрання адресантом тієї чи іншої стратегії і 

тактики її реалізації. Стратегії і тактики політичного дискурсу можна звести до 

позитивної саморепрезентації політиків та дискредитації їх опонентів. Стратегії 

позитивної саморепрезентації та дискредитації опонента в політичному дискурсі, а 

також їх стилістичні прийоми є предметом дослідження вчених-лінгвістів в 

Україні та за кордоном. Що стосується аналізу сучасного політичного інтернет-

дискурсу, проведеного на матеріалах виступів, промов та інтерв’ю М. Ромні та 

Б. Обами, то варто зауважити, що політична полеміка початку XXІ ст. є багатою на 

стилістичні фігури, тропи і прийоми, які виступають засобами увиразнення 

мовлення Б. Обами та М. Ромні. Аналіз вибірки матеріалу свідчить про те, що 

одним з ефективних стилістичних прийомів у політичній полеміці є опертя на 

авторитет. Цей прийом переважно полягає в цитуванні, оскільки влучні цитати 

відомих політичних діячів, діячів культури, національних героїв, які використовує 

Б. Обама, руйнують перепони осмислення інформації, а посилання на 
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авторитетних діячів та політиків у промовах М. Ромні значно підвищують мовний 

вплив, що дозволяє досягнути бажаного результату. За часи президентства у 

мовному доробку Б. Обами мають місце цитування його попередників, а саме 

Ф. Рузвельта, А. Лінкольна, використовує він і латинські афоризми, цитує 

О. Пушкіна, а закликаючи до рівності та миру, цитує найсвятіші книги світу – 

Коран, Талмуд та Біблію. М. Ромні також послуговується прийомом цитування, 

згадуючи у своїх промовах Р. Рейгана, Т. Рузвельта, А. Лінкольна, М. Лютера 

Кінга. Але для виконання завдання, поставленого перед нами, а саме, аналізу 

стилістичних прийомів стратегій саморепрезентації і дискредитації, варто звернути 

увагу на тактики, за допомогою яких здійснюється саморепрезентація і 

дискредитація. Уваги заслуговує детальний аналіз стратегії дискредитації, який 

запропонувала О. С. Іссерс, яка вважає тактику приниження та глузування 

основною в реалізації цієї стратегії, а комунікативним завданням стратегії 

дискредитації, на думку вченої, є словесне вираження негативної оцінки [115, 

с. 160].  

Стратегія дискредитації політичного опонента реалізується через низку 

тактик, схематично зображених на рис. 4.3.  

Рис. 4.3. Тактики стратегії дискредитації 
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Ці тактики формують сприятливі умови для створення відповідного для 

маніпулювання виборцями емоційного клімату: вдавшись, наприклад, до тактики 

критики і компрометації, політик досягне ефективного впливу на адресата, зуміє 

переконати його у своїй правоті [67, c. 81]. Метою стратегії дискредитації є підрив 

авторитету об’єкта, який дискредитується, його приниження в очах виборців. Слід 

враховувати, що в просторі політичної полеміки ця стратегія передбачає 

публічність мовних дій і розрахована насамперед на реакцію виборців [210, c. 84]. 

Стратегія дискредитації, як різновид вираження антипатії, спрямована на зміну 

думки адресата про політиків, враховуючи і президента, і втілюється за допомогою 

тактик звинувачення, натяку, викриття, образи. Засобом для вираження стратегії 

дискредитації також є сарказм [7, c. 11].  

Звертаючись до полеміки Б. Обами, зауважимо, що політик послуговується 

стратегією дискредитації з метою зіпсувати репутацію урядів ворожих держав і, 

звичайно, зіпсувати імідж своїх політичних кокурентів, опонентів з 

Республіканської партії. Використовуючи стратегію дискредитації, М. Ромні так 

само, як і Б. Обама, вдало створює потрібний образ борця за справедливість і 

рівність, борця проти жорстокості і насилля, тим самим створюючи образ лідера, 

характеристики якого видаються адресатові цілком протилежними до опису 

опонента. Електоральному дискурсу властиві такі тактики дискредитації 

опонентів: тактика непрямого викривання негативних подій і тактика прямого 

звинувачення. Вдаючись до цих тактик, політики послуговуються певними 

стилістичними фігурами і тропами, серед яких виділяємо цитату, епітет, 

епіграф, антитезу, іронію. Досить знаковим є використання епітета, призначення 

якого – підкреслювати характерну рису, визначальну якість певного предмета або 

явища і, потрапивши в нове семантичне поле, збагачувати це поле новим 

емоційним чи смисловим нюансом [149, c. 18]. У промовах і зверненнях 

президента виокремлюємо групу ‘агресивних’ епітетів, скерованих промовцем на 

дискредитацію дій свого політичного опонента, представника Республіканської 
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партії Мітта Ромні, деякі з них такі: reckless behavior, sketchy deal, wealthiest 

households, modest pay, skyrocketing tuition, crumbling roads  and bridges, crippling 

sanctions. Наведемо приклади вживання їх у реченнях: 

– “It’s the one-point plan that says it’s okay for Wall Street to keep engaging in 

the reckless behavior that got us into the mess we’ve been fighting back from for the 

last four years”; 

– “We’ve got to finish what we started in 2008. You don’t want to invest in that 

sketchy deal. Let me tell you”; 

– “We’ve got to make investments in science and research and infrastructure.  

And we can’t do all that and reduce our deficit unless we ask the wealthiest households 

to pay a little bit more” [424].  

Після участі у другій частині дебатів з Міттом Ромні Б. Обама виступив із 

зверненням до жителів міста Маунт-Вернон, штат Айова, в якому коротко 

проаналізував участь у дебатах. І саме даючи оцінку діям свого опонента, він вжив 

епітети, наведені вище. Йому влучно вдалося попсувати імідж і послабити 

авторитет свого головного опонента, називаючи план його дій безглуздим reckless 

behavior, таким, який немає чітко вибудованої та послідовної стратегії sketchy 

deal. Спостерігаємо ще прояви дискредитації в таких реченнях: 

– “Most teachers work tirelessly, with modest pay sometimes digging into their 

own pocket for school supplies”; 

– “We can't just keep subsidizing skyrocketing tuition; we'll run out of money”; 

– “We've got crumbling roads and bridges” [411]. 

Б. Обама у своєму зверненні говорить про потребу реформування сфери 

освіти, критикуючи маленьку заробітну платню вчителів та високу вартість 

навчання, також звертає уваги на стан доріг в країні. У такий спосіб він 

дискредитує своїх опонентів, обіцяючи зміни на краще в короткий термін, за 

умови його переобрання на пост президента. Водночас Б. Обама доцільно 

використовує епітети, скеровані на позитивну саморепрезентацію. Очевидним є те, 
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що стратегія самопрезентації характеризується виявленням позитивних особливостей 

та втілюється через низку тактик, найефективнішими з яких є опертя на авторитет, 

використання епітетів і цитат. Під час дослідження фіксуємо групу епітетів, які 

надають мовленню емоційності та викликають у слухача хвилювання, на зразок: 

proud salute; huge opportunity; the most productive workers; iron-clad commitment. 

Підтвердимо висловлене прикладами: 

– “Together, we offered a final, proud salute to the colors under which more than 

a million of our fellow citizens fought - and several thousand gave their lives”; 

– “We have a huge opportunity, at this moment, to bring manufacturing back”; 

– “Our iron-clad commitment to Israel's security has meant the closest military 

cooperation between our two countries in history” [411]. 

Б. Обама веде мову про завершення військових дій в Іраку, позиціонуючи 

себе борцем за мир, і віддає найвищу честь тим миротворцям, які повернулися, 

вшановує пам’ять тих, які полягли в бою. Також він позитивно саморепрезентує і 

позиціонує себе як президента, з величезними можливостями відродження 

виробництва у певних галузях. Веде мову про лідерство держави у всьому світі, 

наголошуючи, що непохитне зобов’язання щодо безпеки держави Ізраїль є 

справжнім прикладом тісної військової співпраці обох держав. 

Самопрезентуючи себе як кандидата на пост президента та дискредитуючи 

свого опонента, М. Ромні також намагається представити себе у кращому світлі і 

наголосити на всіх недоліках чинного президента, обіцяючи покращити слабкі 

місця в політиці старої влади. Його виступи і промови сповнені стилістичних 

прийомів позитивної саморепрезентації і дискредитації свого опонента, серед яких 

епітети, цитати, опертя на авторитет і не тільки. Яскравим прикладом поєднання 

тактик самопрезентації та дискредитації є виступ М. Ромні на зустрічі з виборцями 

містечка Стретхем, штат Нью-Гемпшир: 

– “President Obama isn't giving our students a fair shot when they graduate and 

only half of them can find jobs or work that matches their skills.And he isn't giving the 
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middle class a fair shot when wages keep going down and prices keep going up. Under 

Barack Obama, more Americans are living in poverty than under any President in 

history. That's a tragedy, not a fair shot!”; 

– “He isn't giving entrepreneurs and job creators a fair shot when he picks 

winners and losers, rewarding campaign donors with tax dollars in scandals like 

Solyndra. Barack Obama isn't giving a fair shot to our children and grandchildren 

when he saddles them with trillions of dollars of debts” [458]. 

У наведеному прикладі бачимо, що сенатор М. Ромні, завдяки стилістично 

колоризованій лексиці, увиразненій метафорично, стилізовано-розмовно, й 

синтаксичних структур, висвітлює свого суперника в найгіршому світлі, згадуючи 

проблеми працевлаштування дипломованої молоді, проблеми, пов’язані з 

невідповідністю низьких зарплат і високих цін, проблеми ведення бізнесу та 

оподаткування. Окрім того, він зазначає, що в такому жалюгідному економічному 

становищі країна не опинялася за часів правління жодного президента. Приклад: 

– “I see an America where free enterprise is nurtured and celebrated, not 

attacked, because freedom and free enterprise is what creates jobs, not government. I 

see an America with a growing middle class, with rising standards of living... I see an 

America that is fundamentally fair, that cares for those who cannot care for themselves, 

that never wavers from our commitment to our seniors, and that gives our veterans the 

respect and care they richly deserve” [458]. 

Натомість, зосередивши увагу на негативних моментах, М. Ромні одразу 

саморепрезентує себе, створюючи в уяві адресата яскраві образи успішної та 

могутньої країни, оскільки він може і знає, як створювати робочі місця, розвивати 

економіку і підняти рівень життя народу: 

– “Americans are tired of living on the edge. Tired of worrying about what kind 

of country they are leaving their children. Americans are tired of being tired. This wasn't 

what we expected from President Obama. He promised change and hope, and said that 

he and we together could do anything. But rhetoric met reality, and reality won. His four 
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years in office have been a disappointment for all of us, and they have been a 

catastrophe for some of us” [465]. 

Наведені вище приклади демонструють використання М. Ромні повтору, як 

стилістичної фігури, завданням якої є звернути увагу адресата на власне бачення 

стану речей і ситуації, що описується, шляхом нагромадження однакових 

мовних елементів. Окрім того, це допомагає підсилити прагматичний ефект 

тексту та відобразити специфічну організацію мовних засобів з метою особливої 

виразності. Загальний аналіз полеміки, що розгорнулася між Бараком Обамою та 

Міттом Ромні, уможливлює простежити поступовий перехід обох кандидатів від 

тактики самопрезентації до дискредитації. Аналіз вибірки свідчить про те, що в 

риториці М. Ромні цей перехід відбувається досить стрімко, тож можна 

стверджувати, що в політичному дискурсі М. Ромні панує друга тактика, тобто 

тактика дискредитації. 

Досліджуючи стилістичні прийоми позитивної саморепрезентації та 

дискредитації, приходимо до висновку, що використання цитат у промовах завжди 

характеризувало політичного лідера як хорошого оратора. Як уже згадувалося 

вище, влучне цитування, посилання на відомих діячів, опертя на авторитет 

дозволяють переосмислити інформацію, значно підвищити мовний вплив на 

слухача, а відтак досягнути бажаного результату. У прмовах Б. Обами 

спостерігаємо тенденцію посилатись на висловлення пересічних громадян, не 

конкретизуючи їхніх осіб. Таке цитування, посилання на думку іншої людини не 

несе відповідальності за зміст: as one Libyan said, one soldier summed it up well.  

Використовуючи цитування в такий спосіб, президент може без перешкод 

повідомити вигідну йому інформацію, оперувати будь-якими фактами в цитатах, 

усвідомлюючи неможливість з боку адресата перевірити достовірність 

процитованих слів. Характерним є вживання займенників we та our, які створюють 

враження про те, що прості громадяни, яких цитує Б. Обама, уособлюють увесь 

народ. 
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У промовах президента натрапляємо на цитати, скеровані на позитивну 

саморепрезентацію, коли Б. Обама посилається на попередників, які зробили 

вагомий внесок у розвиток держави, на національних героїв та відомих діячів. 

Вони також характерні для полеміки політика, але вживаються з дещо меншою 

періодичністю: 

– “I'm a Democrat. But I believe what Republican Abraham Lincoln believed: 

That Government should do for people only what they cannot do better by themselves, 

and no more” [411]. 

Посилаючись на А. Лінкольна, 16-го президента США від Республіканської 

партії, опираючись на його імідж, президент апелює до авторитетів, що, своєю 

чергою, реалізує стратегію переконання і позитивної саморепрезентації.  

Під час дослідження очевидним стає той факт, для досягнення бажаного 

результату сенатор М. Ромні також цитує відомих політичних діячів, опираючись 

на їхній авторитет і досвід: 

– “Ronald Reagan rallied America with "Peace Through Strength." American 

strength is the only guarantee of liberty. American strength turned the Cuban missiles 

around. American strength caused the collapse of the Soviet Union. American strength 

yanked Saddam Hussein out of his spider hole. With freedom as our cause, strength is 

our only sure defense!” [460]. 

В одному з виступів сенатор опирається на авторитет, згадуючи 40-го 

президента США Р. Рейгана, а саме, його цитату “Peace Through Strength”, яка 

має давню історію і сягає часів римського імператора Адріана (І ст. н. е.). Вираз 

переріс у цілу концепцію, яка має на увазі те, що сила є необхідним компонентом 

для збереження миру. Опираючись на досвід Р. Рейгана, М. Ромні заявляє, що саме 

американська сила є єдиною гарантією свободи, яка виявилася здатною викликати 

розпад Радянського Союзу і вигнати з лігва С. Хусейна. 

– “Just a couple of weeks ago in Kansas, President Obama lectured us about 

Teddy Roosevelt's philosophy of government. But he failed to mention the important 
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difference between Teddy Roosevelt and Barack Obama. Roosevelt believed that 

government should level the playing field to create equal opportunities. President 

Obama believes that government should create equal outcomes” [449]. 

Ще одним цікавим прикладом є опертя на авторитет, коли М. Ромні згадує 

філософію управління Т. Рузвельта, на яку у своєму виступі посилався Б. Обама. 

Одразу вдаючись до тактики дискредитації, М. Ромні наголошує, що Б. Обама 

не усвідомлює відмінності між курсом, обраним його командою, та курсом, який 

мав на увазі Т. Рузвельт. Саморепрезентуючи себе, М. Ромні також цитує 

М. Л. Кінга, закликаючи своїх виборців відкрити для себе Бога і наслідувати 

закони Божі: 

– “The best advice I know is to give those worldly things your best but never your 

all, reserving the ultimate hope for the only one who can grant it. Many a preacher has 

advised the same, but few as memorably as Martin Luther King, Jr. "As a young man," 

he said, "with most of my life ahead of me, I decided early to give my life to something 

eternal and absolute. Not to these little gods that are here today and gone tomorrow. 

But to God who is the same yesterday, today, and forever” [468]. 

Оскільки механізм вербального впливу базується у взаємодії слова та 

значення, то політики, виголошуючи свої промови, прагнуть точності визначення, 

інтенсифікуючи свої цілі стилістичними фігурами та засобами увиразнення 

мовлення, які розглянуто і проаналізовано в руслі політичної стилістики. 

Отже, результати дослідження дозволяють нам стверджувати, що для 

позитивної самопрезентації і виявлення своїх винятково позитивних особливостей, а 

також для дискредитації опонентів, оприлюднення негативних фактів та аргументів, 

політики використовують низку стилістичних засобів, для яких характерні великий 

аргументативний потенціал та швидкий переконувальний ефект, що дозволяє 

силою переконання захопити увагу і досягнути бажаної мети.  
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4.2 Комунікативно-прагматичний аспект вивчення політичної полеміки 

 

У сучасній лінгвістичній науці спостерігається посилений інтерес до 

вивчення функційної сторони мови і мовленнєвої поведінки комунікантів. Аналіз 

комунікативно-прагматичного аспекту мовленнєвих явищ передбачає розгляд 

питання про взаємодію учасників комунікації, зокрема впливу фактора адресата на 

організацію процесу спілкування, про що у своїх працях писали такі науковці: 

G. N. Leech, J. R. Searle, M. C. Seguin, Н. Д. Арутюнова, І. А. Бехта, Т. Г. Винокур, 

К. Є. Калінін, О. С. Кубрякова, М. В. Ляпон, Г. Г. Почепцов, Ю. С. Степанов та ін. 

Дослідження прагматичної сторони комунікативних процесів у політичному дискурсі 

передбачає виявлення принципів мовленнєвого впливу в ситуаціях переконання, 

оскільки досягнення мети політичного дискурсу, що полягає в здобутті певного 

практичного результату – підтримки виборців, учасників електорального процесу, 

передбачає елемент переконання адресата [116]. 

Аналіз комунікативно-прагматичних особливостей політичної полеміки 

передбачає вивчення взаємодії учасників інтеракції – мовця й адресата, які 

визначаються як рівноправні учасники дискурсу. Вони перебувають в нерозривній 

взаємодії, здійснюючи вплив один на одного. 

4.2.1 Динаміка мовної стихії політичної полеміки: іронія та сарказм, 

стереотипність і креативність наративу. Взаємозв’язок гумору з теорією 

політичного дискурсу та розгляд особливостей їхнього функціонування в сучасному 

суспільстві є важливою і теоретичною, і практичною проблемою. Механізми 

функціонування гумору, в якому виокремлюємо такі специфічні види жарту, як іронія 

та сарказм, у політичному дискурсі передбачають шляхи переходу від однієї теми до 

іншої в процесі комунікації з метою уникнення конфлікту, прагнення політика 

вилучити з гри свого опонента і залучити опонентів на свій бік. Використання гумору 

в політичному дискурсі має оцінювальний характер, формує необхідне уявлення про 

те або інше явище реальності [244, c. 119].  
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Сам термін “іронія” походить з грецької мови (ειρωνεία) – “удавана байдужість” 

або “удаване незнання”. Iронію вважають одним з важливих атрибутів мовленнєвої 

поведінки, універсальним тропом (В. З. Дем’янков [2002, с. 32–43], Л. Р. Кузнєцова 

[2011, 20 c.], В. О. Самохіна [2010, с. 114–120], О. Федоренко [2011, с. 87–93], 

A. Corbeillе [1996], M. Seguin [2007, р. 161–183]).  

У політичній полеміці іронія часто вживається як прийом вербальної агресії, 

під час реалізації якого нейтральні в стилістичному аспекті мовні засоби набувають 

експресивного значення. Глобалізаційні процеси в сучасному політичному світі та 

зростання потреби у проведенні політичних дебатів, постійному напруженому 

спілкуванні, потреби в перемовинах політичних діячів між собою обумовлюють той 

факт, що іронія і сарказм стали засобом комунікації учасників політичного дискурсу, 

засобом критики політичних поглядів та програми опонента, а також засобом 

закріплення своєї позиції на політичній арені. Мовленнєві акти учасників політичного 

дискурсу з іронічним чи саркастичним забарвленням мають певні функції.  

Звертаємо увагу на те, що в більшості випадків політики вдаються до 

використання гумору, тобто іронізують, у політичних дебатах, інтерв’ю, телевізійних 

шоу, оскільки висміювання є одним із способів знищити свого супротивника. 

Використовуючи сміх та гумор, політик має на меті принизити свого противника і 

тим самим відкоригувати його поведінку в бажаному напрямку. Така спрямованість 

усвідомлено експлуатується в політичних дебатах ще від часів Римської імперії. 

Зауважимо, що образливий гумор сприймається суспільством як доречний лише в 

найкритичніший період, оскільки висміювання знаходиться на межі етично 

допустимого [83, с. 42]. Промовець “вступає у змову” зі слухачем, намагаючись 

вилучити з гри свого політичного супротивника як такого, що не заслуговує 

позитивної уваги [332, c. 4]. 

Для зображення негативного мовленнєвого портрета опонента та критики, 

заперечення, дорікання, насмішки політики використовують іронічні або навіть 

саркастичні звертання, привітання, компліменти, слова подяки, співчуття, пропозиції 

про допомогу. Розмежовуємо поняття іронії і сарказму. Під іронією розуміємо 



179 
 

 

висловлення, що має прихований зміст, протилежний тому змісту, що є 

безпосередньо вираженим. Тому особливістю іронічного смислу є наявність двох 

смислових планів – висловленого і латентного. Будується іронія найчастіше на 

використанні в зовнішньому плані позитивної оцінки, а у внутрішньому – негативної. 

Це пов’язано з тим, що позитивне судження вважається нормативним, а критичне 

сприймається як виняток, відхилення від норми [278, c. 89].  

Сарказм можна визначити як іронічне образливе глузування або глузливе, 

єхидне, різке висловлення. Сарказм є вищим ступенем іронії, його сутність не 

вичерпується лише високим ступенем глузування і викриття, а полягає, передусім, у 

кореляції двох інформаційних планів – імпліцитного та експліцитного. Сарказм 

вирізняється тоном обурення [382, c. 163]. Отож, можна стверджувати, що сарказм 

співвідноситься з агресією, а іронія – ні. Очевидно, для іронічних та саркастичних 

висловлювань характерне недоброзичливе ставлення адресанта до адресата, 

напруженість у спілкуванні, завуальованість негативного ставлення, почуття зневаги 

й обурення. Аналізуючи іронію, сарказм та їх місце в просторі політичної полеміки, 

можна виділити кілька важливих функцій. Найважливішою функцією, яка характерна 

для будь-якого контекстуального фрагменту політичного дискурсу, що містить 

іронію чи сарказм, є регулятивна функція, яка полягає в тому, що мовець, свідомо або 

підсвідомо, намагається вплинути на адресата з метою досягнення поставленої мети, 

наприклад:  

– “We got rid of one rule from 40 years ago that could have forced some dairy 

farmers to spend $10,000 a year proving that they could contain a spill – because milk was 

somehow classified as an oil. With a rule like that, I guess it was worth crying over spilled 

milk. I'm confident a farmer can contain a milk spill without a federal agency looking over 

his shoulder” [411]. 

У своєму щорічному посланні про становище в країні президент Б. Обама веде 

мову про те, що його уряд скасував закон, прийнятий понад 40 років назад, за яким 

усі види масел, враховуючи нафту і харчові олії (тваринні жири і рослинні жири) 

були класифіковані як масла. Дія цього закону поширювалася і на фермерську 
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діяльність виробників молочної продукції. Як зазначає Б. Обама, фермерам 

доводилося витрачати понад $10,000 на рік для належних умов перевезення молока, 

щоб уникнути його розлиття (як у випадку з нафтою), а також на відшкодування 

ймовірних витрат в разі його розлиття у великих обсягах. Президент іронізує з цього 

приводу, не розуміючи, як можна було молоко прирівнювати до нафти і приймати 

такий закон. Для надання своїй іронії образності він вдало використовує 

фразеологічну одиницю to cry over spilled milk → сльозами горя не здолаєш. Оскільки 

мова йде про молоко й одним із складових компонентів ідіоматичного виразу є саме 

молоко, то спостерігаємо ще й гру слів. Поряд із цим розглядаємо функцію 

маскування (евфемістичну), використання якої полягає у приховуванні, маскуванні 

або ж виправданні справжнього стану речей: 

– “There are some Republicans in Congress who like to talk about being the friends 

of America’s job creators. Well, you know what, if you actually care about America’s job 

creators, then you should actually help America’s job creators with a tax cut by passing this 

bill” [415]. 

Під час зустрічі з учнями та персоналом школи ім. А. Лінкольна у Денвері 

Б. Обама говорить про потребу прийняття Когресом напрацьованого ним, 

президентом, законопроекту “American Jobs Act” [415], який має на меті суттєво 

змінити проблему працевлаштування й подолати безробіття в країні. І тут він 

вдається до іронії, кажучи, що деякі представники Республіканської партії тільки на 

словах переймаються цією проблемою, а насправді їхні вчинки є свідченням 

протилежного. З метою маскування інформації та дискредитації М. Ромні також 

вдається до іронії у своїх виступах: 

– “…on the other hand, that leaves us with the belief that America should become a 

lesser power. It flows from the conviction that if we are weak, tyrants will choose to be weak 

as well; that if we could just talk more, engage more, pass more U.N. resolutions, that peace 

will break out. That may be what they think in that Harvard faculty lounge, but it's not what 

they know on the battlefield!” [483]. 
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Оскільки Б. Обама є випускником школи права Гарвардського університету, то, 

не називаючи жодних імен, М. Ромні дає чітко зрозуміти, кого має на увазі, коли 

говорить про Гарвардський університет, іронізуючи над тим, кого і як там навчають, 

акцентує увагу на некомпетентності випускників цього навчального закладу, а саме, 

одного з них. Наступна функція – підсилення критицизму, де іронічне або 

саркастичне висловлювання cпрямоване на різку критику: 

– “Governor, when it comes to our foreign policy, you seem to want to import the 

foreign policies of the 1980s, just like the social policies of the 1950s and the economic 

policies of the 1920s,” President Obama said. 

– “You mentioned the navy, for example, and that we have fewer ships than we did in 

1916. Well, governor, we also have fewer horses and bayonets because the nature of our 

military's changed,” he said to laughter from the audience. “We have these things called 

aircraft carriers where planes land on them. We have these ships that go underwater, 

nuclear submarines. So the question is not a game of Battleship where we're counting 

ships. It's, what are our capabilities” [402]. 

У других президентських дебатах з Міттом Ромні Барак Обама відкрито 

поглузував над коментарями пана Ромні стосовно його думки про рівень озброєння 

американської армії та морського флоту, виставивши свого опонента в очах 

потенційного виборця як такого, хто не оперує жодними статистичними даними та не 

відає про реальний стан речей з питань озброєння та захисту держави. Натомість 

М. Ромні в одному з виступів поглузував зі свого опонента, наголошуючи, що 

президент прагне зміцнити економіку, а своїми діями демонструє протилежне. Для 

підсилення критицизму вдається до порівняння дій Б. Обами із ситуацією, коли 

людина любить омлет, але одночасно не любить яйця: 

– “You know, out-of-touch liberals like Barack Obama say they want a strong 

economy, but in everything they do, they show they don't like business very much. But the 

economy, of course, is simply the product of all the businesses of the nation added together. 

So it's a bit like saying you like an omelet, but you don't like eggs” [457]. 
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Ще однією функцією іронії є емоційно-оцінна функція, завданням якої є оцінка 

мовцем поведінки адресата, на якого спрямоване іронічне висловлювання: 

– “I also took a trip out to California last week, where I held some productive 

bilateral talks with your leader, Lady Gaga. She was wearing 16-inch heels. She was eight 

feet tall. It was a little intimidating. [421]. 

Функція висміювання, яка полягає у вираженні глузування стосовно адресата, 

його дій, вчинків або попередніх слів: 

– “I know you haven't been in a position to actually execute foreign policy, but every 

time you've offered an opinion, you've been wrong,” President Obama told his opponent, 

a former Massachusetts governor [402]; 

– “Yesterday the President gave a speech. A Very. Long. Speech. You might have 

thought that it would be a moment when he would acknowledge his policy mistakes and 

suggest a new course. But no. He promised four more years, of more of the same. Four. 

More. Very. Long. Years. That's really the divide in this race. The President thinks we're on 

the right track and his policies are working. And I...I believe with all my heart that we can – 

that we must – do better!” [458]. 

Перший приклад демострує, як Б. Обама іронізує, заявляючи, що всі думки, які 

висловлював його опонент з приводу зовнішньої політики держави, жодного разу не 

були правильними, такими, до яких слід прислухатися. У другому прикладі 

спостерігаємо, як М. Ромні зневажливо відгукується про виступ Б. Обами, називаючи 

його виступ дуже довгим, таким, у якому президент пообіцяв ще чотири довгі роки 

бездіяльності уряду. 

Отже, керуючись аналізом вищенаведених прикладів, можемо зробити 

висновок, що для сучасного політичного полемічного дискурсу характерний 

агресивний тип мовленнєвої поведінки, який досягається за допомогою таких 

стилістичних фігур, як іронія і сарказм. Саме це підтверджує передвиборча політична 

полеміка між Б. Обамою та М. Ромні, в якій мають місце і іронія, і сарказм. Політики 

вміло використовують іронію здебільшого для висміювання, глузування і кепкування, 

що дозволяє значно послабити авторитет та імідж опонента в очах електорату. 
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Сарказм та іронія виконують регулятивну функцію, функцію підсилення критицизму, 

прагнення до самоствердження, маскувальну функцію тощо. Усі ці функції зумовлені 

комунікативними потребами мовців у взаєморозумінні, в емоційно-оцінному 

впливові на адресата, вираженні ставлення промовця до проблеми, що 

обговорюється, в економії мовних засобів. Сама іронія не містить дискредитуючого 

характеру, однак вона є тим стилістичним засобом, для якого характерна значна 

експресивність. 

4.2.2 Основні комунікативні риси політичної полеміки. Політичному 

дискурсу властива своєрідна характеристика, яка полягає в таких ознаках дискурсу: 

агональність, агресивність, ідеологічність, театральність і перформанс (І. А. Бехта 

[2013, с. 41–42], В. З. Дем’янков [2002, с. 32–43], С. Клименко [2010, с. 81–85], 

К. C. Серажим [2015, с. 61–64], О. Й. Шейгал [2000, с. 92–96] та ін.). 

Агональність – основу політичного дискурсу становить безперервний діалог-

двобій між партією влади й опозицією, в якому противники час від часу нападають 

один на одного, тримають оборону, відбивають удари і переходять у наступ. 

Зближення політичного дискурсу за цією ознакою зі спортивним дискурсом 

виявляється у відображенні всіх основних елементів спортивного та ігрового 

змагання у сфері політики: наявність противника, боротьба суперників, етика 

поєдинку, правові норми, враховуючи регламент і правила, стратегія і тактика 

боротьби, перемога, поразка, тріумф переможця і сама перемога. Очевидно, що 

змагальність політичного дискурсу проявляється в таких його формах, як 

парламентські дебати і передвиборчі кампанії.  

Наступною комунікативною рисою політичної полеміки є агресивність, не 

менш важливий компонент політичної мови. Вияв агресії в політичному дискурсі 

пов’язаний з поняттям ієрархії і домінування. Під поняттям “ієрархія” розуміємо 

відносини підпорядкування, порядок підпорядкування нижчого вищому, а під 

поняттям “домінування” розуміємо прагнення до панування і лідерства. Агресія 

розглядається як основа домінування, яка, своєю чергою, є наслідком агресії і 
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визначає ієрархічний порядок людських відносин. Причиною ієрархії є конкуренція, 

пов’язана з боротьбою за владу, суспільне становище і визнання, зміцнення 

територіальних позицій або позицій у колективі. 

Розглядаючи мовну агресію в межах політичної комунікації, зазначимо, що тут 

домінує агресія, спрямована на конкретну політичну фігуру, яка не є представлена в 

цій ситуації спілкування, тобто критика політичного опонента відбувається за його 

відсутності, “позаочі”, під час спілкування з третьою особою або широкою 

аудиторією в публічних виступах або політичних дискусіях. Така вербальна агресія 

представлена специфічними мовними актами. Виокремлюючи мовні акти агресії, 

зазначимо, що всі вони є демонстрацією політичної сили і спрямовані на зниження 

статусу адресата. Виділяють стандартні мовні акти агресії: експресивні акти 

волевиявлення, категоричні вимоги і заклики, мовленнєві акти прокльонів, 

мовленнєві акти погрози.  

Ідеологічність являє собою систему соціальних уявлень, групових знань, 

вірувань і думок, засновану на групових цінностях, нормах та інтересах. Така ознака 

зближує політичний дискурс з військовим. Війна, як відомо, є продовженням 

реалізації політичного курсу за допомогою інших засобів. Тому жанри політичної 

полеміки і такі жанри, як військова доктрина, військово-політична угода, ультиматум, 

мирні переговори, тобто ті жанри, що забезпечують ідеологію і хід військових дій з 

позиції воюючих сторін, перебувають у постійній взаємодії.  

Ще однією комунікативною рисою політичного дискурсу є театральність. 

Категорія театральності зближує політичний дискурс з рекламним і сценічним 

дискурсами. Театральність політичного дискурсу пов’язана з тим, що одна зі сторін 

комунікації – народ – виконує в ній переважно роль не прямого адресата, а адресата-

спостерігача, який сприймає поточні політичні події як спектакль із захопливим 

сюжетом, який розігрується в нього на очах і має непередбачуваний фінал. Політики, 

спілкуючись один з одним та із журналістами, постійно пам’ятають про присутність 

“глядацької аудиторії” і навмисно або ж мимоволі лицедіють, “працюють на 

публіку”, намагаючись справити враження і “зірвати оплески”. Політичний “театр” 
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заснований на образах та іміджах політичних діячів. Якщо про сюжетно-рольовий 

компонент політичного дискурсу йдеться переважно в переносному сенсі, то 

“режисерський” компонент дискурсу проявляється безпосередньо в низці політичних 

подій, де вагомим є елемент постановки, тобто існує сценарій і заздалегідь написані 

тексти, розподіляються ролі, проводяться репетиції. В. З. Дем’янков, аналізуючи 

соціокультурну складову політичного дискурсу, наголошує на театральності, яка 

полягає в необхідності політиків працювати на публіку, привертаючи до себе увагу за 

допомогою створеного іміджу [83, c. 34–42]. У виступах політиків знаходимо цілі 

інформативні блоки про самого адресанта та його життєвий досвід: 

– “My father never graduated from college. He apprenticed, as a lath and plaster 

carpenter, and he was darn good at it. He learned how to put a handful of nails in his mouth 

and spit them out, point forward. On their honeymoon, he and Mom drove across the 

country. Dad sold aluminum paint along the way, to pay for gas and hotels” [460]. 

Саме це і свідчить про театральність політичного дискурсу, оскільки одним з 

учасників такої комунікації є народ, який виступає в ролі не прямого адресата, а 

адресата-спостерігача, сприймаючи політичні події як театральне дійство, де всі ролі 

розписані, політики є акторами, які виконують свої політичні ролі, а політичні ролі, 

своєю чергою, є відображеням їхніх публічних іміджів. 

4.2.3 Стратегії і тактики впливу на адресата і мовні засоби їх вираження. 

Передвиборчий дискурс являє собою складну комунікативну подію, яка попередньо 

планується, призначається, спеціально організовується, повторюється, має певний 

рольовий і комунікативний склад учасників, суспільний характер, відрізняється 

офіційністю і публічністю. Передвиборчий дискурс розглядається як гібридний жанр 

зі специфікою інституціональної, риторичної і ритуальної комунікації [21]. Функція 

впливу, що активно використовується в політичній комунікації, реалізується через 

застосування мовних стратегій і тактик на адресата. Оскільки однією з головних цілей 

політичного лідера є прагнення сподобатися народу, то в межах політичної боротьби 

за владу найбільш актуальною проблемою є формування іміджу політичного лідера. 
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У зв’язку із цим стратегія самопрезентації, спрямована на формування образу 

політика, є основоположною. Зазвичай виборець не має з політиком жодних 

особистих контактів, він сприймає не самого лідера, а його імідж. Своє рішення щодо 

волевиявлення більшість виборців приймає, керуючись не раціональнами 

аргументами і критичним аналізом численних політичних гасел і програм, а 

покладаючись на інтуїцію та загальне враження від кандидатів.  

Отож, необхідний політику образ створюється завдяки втіленню тактики 

солідаризації і тактики ототожнення. Б. Обама і М. Ромні приділяють велику увагу 

створенню іміджу за допомогою використання стратегії самопрезентації. У промовах 

і зверненнях політиків тактика солідаризації широко застосовується завдяки 

використанню займенника “we” у значенні “you and I”: 

– “We can do this. I know we can, because we've done it before” [411]; 

– “When we act together, there is nothing America can't achieve” [407]; 

– “We will travel through the industrial heartland of America … But we should never 

forget that America's biggest dreams were also born in our smallest communities. Our 

small towns have given us great writers and great leaders” [458]. 

Застосовуючи тактику солідаризації, Барак Обама особливо акцентує на своїй 

належності до американської нації, оскільки його предки були родом з Африки. 

Кандидат на пост президента дає високу оцінку досягненням американців і відчуває 

свою причетність до цих звершень, наприклад: 

– “The American people know what the right choice is” [409]; 

– “I want to speak about how we move forward, and lay out a blueprint for an 

economy that's built to last – an economy built on American manufacturing, American 

energy, skills for American workers, and a renewal of American values” [410]. 

У деяких випадках політики звертаються до думок авторитетних 

американських громадян, незалежно від їх партійної належності, тим самим 

привертаючи увагу переконаних республіканців, вдаються до цитування та опори на 

авторитет, про що вже зазначалося вище. Результати дослідження засвідчують, що 

кандидат на пост президента Барак Обама, як і Мітт Ромні, послуговується тактикою 
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ототожнення, щоб показати свою належність до певної політичної групи. Вони 

ототожнюють себе в очах виборців з державою й урядом через використання 

займенника we – us у значенні government, state: 

– “First, we've got to improve our education system”; 

– “We've got a program called Race to the Top that has prompted reforms in 46 

states around the country, raising standards, improving how we train teachers”; 

– “We've got to look at the energy source of the future, like wind and solar and 

biofuels, and make those investments”; 

– “We've got to invest in education and training. I think it's important for us to 

develop new sources of energy here in America” [405]; 

– “We'll open markets around the world, and make sure that countries like China 

finally play by the rules. We'll get the Keystone Pipeline built and we'll send a message to 

the world that a new era of energy independence has begun on our continent” [458]; 

– “We will save and secure Medicare and Social Security, both for current and near 

retirees, and for the generation to come. We will restore the $716 billion President Obama 

has taken from Medicare to pay for his vaunted Obamacare. We will reform healthcare to 

tame the growth in its cost… and to assure that every American has access to healthcare. 

We will replace government choice with consumer choice, bringing the dynamics of the 

marketplace to a sector of our lives that has long been dominated by government” [456]. 

Останні приклади демонструють, як, вдаючись до тактики ототожнення з 

метою посилення впливу на виборців, політики використовують паралельні 

конструкції. Зазначимо, що в передвиборчій кампанії Барак Обама, будучи чинним 

президентом США, має більше можливостей застосовувати стратегії самопрезентації, 

ніж його головний опонент Мітт Ромні, а отже, має право говорити від імені держави, 

уряду і всього народу. Політична комунікація являє собою той процес, під час якого 

відбувається пряме зіткнення ідеологічних установок, поглядів і цінностей 

політичних діячів. Через те в передвиборчому дискурсі особлива роль відводиться 

комунікативній категорії чужого, в якій спостерігається семіотичний принцип 

членування світу на “свій” і “чужий”.  
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Комунікативно організуюча роль категорії чужості експлікується на різних 

ступенях організації мовного спілкування. Вона виявляється у виборі комунікативної 

стратегії, жанрів спілкування, в етикетному оформленні, відборі тематики, характері 

використання засобів ефективності спілкування, ступеня інформаційної наповненості 

й експліцитності її вираження та тональності [103, c. 169]. Потрібно зазначити, що 

агональна функція політичного дискурсу втілюється в мові політичних суб’єктів за 

допомогою використання стратегії дискредитації і нападу. Головне завдання стратегії 

дискредитації – підірвати авторитет об’єкта та зганьбити його в очах виборців. 

Більшою мірою політичні діячі звертаються до стратегії дискредитації в ході 

теледебатів, оскільки ця стратегія передбачає публічність мовленнєвих дій і 

розрахована, насамперед, на реакцію глядачів, тобто на електорат. У тій ситуації, 

коли потрібно здійснити найбільший тиск на політичного опонента, політики 

вдаються до стратегії нападу, мета якої – не стільки зганьбити політичного опонента, 

як вивести його з рівноваги образами, наклепом, змусити захищатися і тим самим не 

дозволити йому чітко висловити свою думку. Стратегія нападу і стратегія 

дискредитації є нероздільними і використовуються в комплексі. Дослідження 

показує, що політики радше вдаються до тактики звинувачення, аніж до тактики 

образи.  

Як стверджує О. С. Іссерс, звинувачення відрізняється від образи тим, що не 

передбачає наміру принизити, образити, виставити у смішному становищі. Під 

обвинуваченням розуміють, насамперед, викриття, яке повинно переконати виборців, 

що політичний опонент кандидата не здатний належно керувати країною [115, c. 161]. 

Досить вдало Б. Обама апелює до здорового глузду виборців, коли в межах 

аргументативної стратегії застосовує тактику ілюстрування і тактику акцентування 

позитивної інформації, щоб підкреслити свої досягнення на посту президента і 

спонукати виборців обрати його вдруге: 

– “Over the last 30 months, we've seen 5 million jobs in the private sector created. 

The auto industry has come roaring back and housing has begun to rise” [405]; 
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– “Now, four years ago when I stood on this stage I said that I would cut taxes for 

middle-class families. And that's exactly what I did. We cut taxes for middle-class families 

by about $3,600” [405]. 

Натомість М. Ромні, апелюючи до електорату, послуговується тактикою 

ілюстрування і тактикою акцентування негативної інформації, щоб вкотре 

дискредитувати Б. Обаму та його уряд:  

– “Three and a half years later, over 23 million Americans are out of work, 

underemployed or have just quit looking for work. At a time when we should be gaining 

momentum, we're losing it. Job growth has slowed and this week, we learned that the 

number of job openings has fallen again”; 

– “Hispanics have been hit disproportionately hard. While national unemployment 

is still above 8%, Hispanic unemployment is at 11%” [480]. 

Отже, передвиборча кампанія обох кандидатів на пост президента США 

супроводжувалася яскравою палітрою стилістичних фігур і засобів увиразнення 

мовлення, сприяла стилізованому викладу матеріалу та була скерована на досягнення 

головної мети – перемоги на виборах. За результатами виборів 2012 р. Барак Обама 

був вдруге обраний на пост президента, перемігши свого основного опонента Мітта 

Ромні. Виборча кампанія Барака Обами довела свою успішність, оскільки у вдало 

вибудованій полеміці Б. Обами в баталіях та протистояннях з М. Ромні мав місце 

стратегічний спектр стилістичних прийомів, серед яких виокремлюємо цитування, 

опертя на авторитет, театральність, який безупинно підкріплювався потужним 

арсеналом стилістичних фігур і, відповідно, тропів, серед яких метафора, яку 

доповнюють евфемізми, метонімічні образи, іронія. Саме така стилістична палітра 

принесла очікувану і прогнозовану перемогу. Обрахунок відсоткового 

співвідношення фігур та засобів увиразнення в мовленні Б. Обами здійснено 

методом суцільної вибірки і зображено на рис. 4.6. 
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Рис. 4.6. Відсоткове співвідношення засобів увиразнення дискурсу Б. Обами 

 

Рис. 4.7. Відсоткове співвідношення засобів увиразнення дискурсу М. Ромні 

Натомість М. Ромні, володіючи спектром стилістичних засобів увиразнення 

мовлення, дещо подібним до свого опонента, у якому домінує метафора та наявні 

фразеологічні одиниці, вибрав дещо інший тон ведення полемічних баталій і 
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протистоянь з Б. Обамою, що супроводжувався агресивністю, сарказмом, деколи й 

агональністю, йому були властиві стратегії нападу і дискредитації. Такий вибір не 

приніс очікуваного прагматичного ефекту, а отже, не сприяв перемозі М. Ромні в 

передвиборчій кампанії. Обрахунок відсоткового співвідношення фігур та засобів 

увиразнення в мовленні М. Ромні здійснено методом суцільної вибірки і 

зображено на рис. 4.7. 

Окрім того, вплив на слухача відбувається за допомогою низки стратегій, 

серед яких найефективнішою виявилася стратегія самопрезентації, яка втілюється 

тактикою солідаризації і тактикою ототожнення та виступає засобом створення 

іміджу політика. Власне ця стратегія виявилася характерною для дискурсу 

Б. Обами, оскільки, будучи чинним президентом США, політик мав більше 

можливостей говорити від імені держави, уряду і всього народу, ніж його опонент 

М. Ромні. Натомість, як показало дослідження, стратегія дискредитації і нападу, 

що втілюється тактикою звинувачення й образи, виявилася характерною для 

дискурсу М. Ромні, вона не зарекомендувала себе такою, яка сприяла б 

досягненню основного прагматичного ефекту, а отже – перемозі на виборах. 

Розуміємо, що така закономірність пов’язана з тим, що виборці не схильні звертати 

увагу на недоліки в управлінні країною, на які був скерований дискурс М. Ромні, а 

більшою мірою підтримують реальні досягнення чинного уряду, що й засвідчив 

правильно вибраний вектор політичної полеміки Б. Обами. 
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Висновки до четвертого розділу 

 

1. Прагматичний аспект наявний у всіх стилях і в усіх жанрах літератури. 

Він властивий і жанру політичної полеміки, маючи кількісний і якісний характер. 

Кількісність аспект характеризується інтенсивністю впливу, якісний вирізняється 

змістом прагматики і засобами її реалізації під час комунікації. Для інтенсифікації 

процесу подачі і засвоєння інформації слухачами, а також для підсилення 

емоційно-психологічного впливу політичної промови використовують лексико-

стилістичні прийоми, серед яких виокремлено метафору, як найбільш уживану 

стилістичну фігуру політичного дискурсу. 

2. Дослідження політичної метафорики виконано з урахуванням наявної 

класифікації метафор у політичному дискурсі, виокремлено метафори розміру, 

метафори відстані, метафори субординації, метафори вибору, а також метафори з 

концептами військової і спортивної тематики, метафори, що виступають 

індикатором стратегії дискримінації. З’ясовано, що метафора є домінантним 

стилістичним засобом в руслі сучасної політичної лінгвістики. 

3. Політична полеміка – це комплекс ментальних процесів, і індивідуальних, 

і колективних. Комунікативно-прагматичні функції, спрямовані на повідомлення, 

охоплюють широкий спектр прагматичних завдань, серед яких ознайомлення з 

фактами, подіями чи особами задля того, аби мати змогу висловити ставлення до 

зображуваного, дати оцінку, спонукати адресатів до висновків, посилити 

експресивність, апелятивність, оцінність мовлення. Тексти політика, реалізуючи 

функції переконувальної настанови, модифікують свідомість адресатів, 

спонукають їх до певних дій, переконують у правильності позицій адресанта, тим 

самим сприяють досягненню бажаного прагматичного ефекту. 

4. Для досягнення прагматичного ефекту активно використовуються 

метонімічні моделі, які, будучи близькими до метафори і перекладаючи значення 
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слів з певних явищ і предметів на інші за суміжністю, виступають засобом 

вивчення ментальних процесів та засобом осягнення національної самосвідомості.  

Результатом дослідження вибірки корпусу на виявлення рис метонімічного 

моделювання в сучасній політичній полеміці стало виокремлення низки 

метонімічних конструкцій та образів, які містять: 1) назву держави, міста, вулиці 

для називання уряду, державних структур; 2) лексичні одиниці, назви визначних 

місць, що називають країну, регіон, місто, жителів цієї країни або номінують певну 

сферу діяльності, характерну для регіону чи події, які мали місце; 3) лексичні 

конструкції на позначення політичних угруповань, що вживаються замість назви її 

членів; 4) назви організацій, що переносяться на сукупність їхніх членів та вид 

їхньої діяльності; 5) лексичні конструкції, що містять власні назви, імена людей на 

позначення майстерності, досягнутого ними результату. 

5. Дослідження прагматичного аспекту комунікативних процесів у 

політичному дискурсі здійснюється шляхом виявлення принципів мовленнєвого 

впливу в ситуаціях переконання, оскільки досягнення мети полягає в здобутті 

певного практичного результату. Бажаний мовленнєвий вплив досягається крізь 

призму стратегій саморепрезентації і дискредитації опонента, чому послуговують 

відповідні тактики, а також цитати видатних осіб та опертя на їхній авторитет, 

серед яких А. Лінкольн, М. Л. Кінг, Р. Рейган, Ф. Рузвельт, Т. Рузвельт, С. Джобс. 

6. Сучасна політична полеміка характеризується агресивним типом 

мовленнєвої поведінки, що досягається за допомогою іронії та сарказму. Проте, як 

свідчать результати дослідження, така динаміка мовної стихії, що супроводжується 

агресивністю, сарказмом та агональністю і для якої характерні стратегії нападу і 

дискредитації, не приносить бажаного прагматичного ефекту, а отже, не сприяє 

перемозі в передвиборчій кампанії. Сучасній політичній полеміці також властиві 

перформанс і театральність, які полягають в необхідності політиків працювати на 

публіку, привертаючи до себе увагу за допомогою створеного іміджу. 

Основні положення цього розділу висвітлено у працях [168, 366]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У вимірах антропозорієнтованого характеру сучасних лінгвістичних студій 

опис та інтерпретація мовних явищ відбуваються системно й інтегративно на 

основі вивчення людського чинника в мові, мови в людині та людини в мові. 

Зростаюче зацікавлення проблематикою мовленнєвої поведінки особистості на 

політичній арені в соціокультурних, культурно-національних, гендерно-вікових, 

статусно-рольових та інших іпостасях засвідчує вагомість вивчення сфери 

політичної полеміки, в якій знаходять своє відображення жанр, наратив і дискурс.  

Особливої актуальності дослідження політичної полеміки набуло у світлі 

інтенсифікації міжнародної політики та крос-культурної комунікації, а розширення 

меж міжнародного спілкування призвело до того, що політика слухають політики і 

громадяни інших держав, саме тому врахування усіх особливостей політичного 

спілкування є надзвичайно важливим. З появою інтернет-дискурсу політична 

полеміка зазнала певних змін, відбувся перехід від класичних канонів до більш 

вільних, незалежних, що підтверджується вживанням лексики з емоційними та 

експресивними конотаціями, вживанням фразеологічних одиниць, метафор, 

евфемізмів. 

У політичному протистоянні кожна зі сторін формує своє дискурсивне 

середовище, в основі якого лежать певні комунікативні стратегії. Під 

комунікативною стратегією розуміють тип поведінки одного з учасників 

діалогічного спілкування, який обумовлений і співвідноситься з планом 

досягнення глобальних і локальних комунікативних цілей в межах типового 

сценарію функційно-семантичної репрезентації інтерактивного типу. 

У жанровій структурі політичного дискурсу полеміка представлена як 

базовий жанр. Функційна структура жанрового простору політичної полеміки 

вибудовується довкола тріади, складовими якої є орієнтація – роз’яснення 
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політичної позиції, інтеграція – згуртованість довкола цієї позиції та агональність 

– боротьба із супротивником. 

Узагальнення теоретичних здобутків вивчення політичного дискурсу 

уможливило висвітлення змісту цього поняття, його мовностилістичних 

особливостей, а також семантики і структури, функційних маніфестацій та 

вибудувало проекцію власного ракурсу дослідження, дозволило розглянути 

сучасну політичну полеміку в руслі політичної стилістики. 

Даючи визначення поняттю “дискурс”, керуємося наявними в лінгвістичній 

науці дефініціями і розуміємо дискурс як зв’язний текст у сукупності з 

екстралінгвістичними – прагматичними, соціокультурними та іншими факторами; 

текст, взятий у подієвому аспекті; текст, занурений у життя; мовлення, яке 

розглядається як цілеспрямована соціальна дія, як складова, що бере участь у 

взаємодії людей та в механізмах їх свідомості, когнітивних процесах. 

У cучасному політичному тексті полеміка, тобто протистояння між двома 

сторонами, актуалізована за допомогою лексико-стилістичних тропів і засобів, що 

репрезентують змодельовану лінгвальними засобами мовленнєву ситуацію, 

володіють інформаційним потенціалом та забезпечують досягнення бажаного 

прагматичного ефекту, а отже, й досягнення поставленого завдання. 

Опис та аналіз смислового наповнення політичної полеміки доводить 

існування публіцистичного жанру, політичного наративу та політичного дискурсу 

у формі єдиного цілого, холістичного утворення, яке відображається в сучасному 

гіпертексті, що є складовим елементом політичної полеміки та охоплює 

відповідний сегмент у сучасному інтернет-дискурсі. 

Дослідження політичної полеміки відбувалося на матеріалах передвиборчої 

кампанії, тому було виокремлено основні форми передвиборчої агітації, а саме: 

заяви, інтерв’ю, радіо- і телезвернення, прес-конференції, радіо- і теледебати, 

виступи в період передвиборчої кампанії перед тими чи іншими аудиторіями.  
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Сучасній політичній полеміці властиві регулярні комбінації словесних 

знаків, які є автономними лінгвістичними утвореннями із своїм значенням і 

формою та виступають у ролі засобів увиразнення мовлення. До таких одиниць 

зараховуємо багато повторюваних формувань, до яких належать такі функційні 

класи, як фразеологізми, штампи, прагматичні і мовні кліше, стандарти, більшість 

з яких визначено як фіксовані мовні реакції на стандартні ситуації спілкування в 

просторі політичного дискурсу.  

Описано підходи до вивчення мовної гри в сучасній лінгвістичній науці та 

проаналізовано її оціночні функції в тексті з поглчду рівневого лінгвістичного 

аналізу. З’ясовано, що оціночна і маніпулятивна функції роблять мовні ігри 

особливо привабливими для політичного дискурсу, а сам політичний дискурс, в 

основу якого закладена маніпулятивна спрямованість, є сприятливим ґрунтом, на 

якому мовна гра розкриває свій потенціал у повному обсязі. 

Впродовж усього дослідження увага фокусувалася на двох проблемних 

аспектах мовознавства: лексичній семантиці гіпертексту або ж інтернет-тексту та 

функційній репрезентації системно-структурних одиниць політичної полеміки як 

різновиду політичного наративу на рівні глибинної і поверхневої структури.  

Дослідження структурно-змістової сторони мовних одиниць здійснено з 

урахуванням семантичного підходу до їх вивчення. Структурно-семантичний 

метод вивчення мовних одиниць дозволив відстежити семантичну структуру 

досліджуваних одиниць та їхні синтаксичні функції. Поєднання семантики і 

структури уможливило комплексно проаналізувати мовні одиниці з огляду на їх 

значення та внутрішню або зовнішню структурну організацію. 

Виконаний аналіз синтаксичних особливостей дискурсного простору 

полеміки засвідчує важливість порядку слів у реченні, довжину речень, вживання 

простих та складнопідрядних речень і їх розташування в текстах промов, поділ на 

типи стверджувальних і запитальних речень, а також особливості вживання 
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риторичних запитань і синтаксичних конструкцій у вступному, основному та 

заключному блоках текту промов Б. Обами та М. Ромні. 

Опис лексико-тематичних груп у політичній полеміці полягав у класифікації 

лексичних одиниць відповідно до тематичних груп, а також в аналізі лексичних 

засобів, використаних політиками. Внаслідок аналізу виокремлено найбільші 

лексико-тематичні групи, які становлять політичну лексику, економічну 

термінологію, суспільну лексику, лексичні одиниці на позначення здобутків 

науково-технічного прогресу, лексичні одиниці на позначення стратегій і тактик 

військових операцій, військових осіб, які беруть участь у цих операціях, та дій 

уряду щодо цього питання, лексичні одиниці, які спрямовані на позначення шляхів 

розвитку і реформування сфери освіти.  

Політична лексика об’єднана в лексико-тематичну групу State, яка є 

найчисельнішою категорією серед проаналізованих і поділяється на 

загальнополітичну лексику на позначення політичних посад та учасників 

політичного процесу, лексику на позначення офіційних візитів, міжнародних 

організацій, урядових документів та проектів, назв фондів і державних структур та 

лексику на позначення діяльності уряду.  

У межах економічної термінології виокремлено лексико-тематичну групу 

Welfare, яку склали лексеми на позначення цінностей матеріального добробуту 

виборців і держави, лексеми на позначення антицінностей матеріального 

характеру, лексеми на позначення економічних понять і реалій.  

Групу Society становить суспільна лексика, поділена на номінації на 

позначення класів, прошарків, груп суспільства та їх представників, номінації на 

позначення соціальних процесів організації або ж дезорганізації суспільного 

життя. Окрім того, в дискурсі політиків виокремлено лексико-тематичні групи 

Military Defence, Scientific Progress та Education. 

Окреслено стилістичний ресурс мовних засобів у політичній полеміці, 

доведено образність метафори як доволі зручного і домінантного методу 
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комунікації Б. Обами (36%), М. Ромні (42%). З’ясовано, що метафора виконує 

інформаційну і прагматичну функції, впливаючи на судження та ставлення 

аудиторії до обговорюваного питання. Виокремлено її основні функції: 

інформативна, мнемонічна, текстоутворювальна, жанроутворювальна, 

пояснювальна, емоційно-оцінна, конспіруюча, ігрова та ритуальна. Виокремлено 

та оформлено добірку таких видів метафор у політичному просторі інтернет-

дискурсу: метафори розміру, метафори особистої зверхності, метафори відстані, 

метафори субординації та метафори вибору. У спектрі аналізу функційної дієвості 

метафор з’ясовано, що метафори вибору домінують у політичній риториці, 

оскільки безпосередньо пов’язані з пошуком та альтернативою, а отже, із 

правильним вибором, до якого закликають політики. 

Особливістю дискурсу кандидатів на пост президента є використання 

метафор, що містять елементи або ж цілі лексичні конструкції з військовими 

термінами, спортивних метафор, які створюють враження гри та командного духу 

довкола поставленого завдання, метафор, що виступають індикаторами стратегії 

дискримінації і особливо характерні для дискурсу М. Ромні. Задекларовано, що, 

ретранслюючи властивості і ознаки предметів реального життя на політичні 

явища, метафори створюють у свідомості людей образи і конструкти, які стають 

шаблонами в їхніх політичних поглядах і поведінці. 

Доведено, що для сучасної політичної полеміки характерні різні типи 

метонімічних моделей (5% для дискурсу Б. Обами та 11% для дискурсу М. Ромні), 

для утворення яких використано: назву держави, міста, вулиці для називання 

уряду, державних структур; назви визначних місць, що називають країну, місто, 

жителів цієї країни або номінують певну сферу діяльності, характерну для регіону; 

слова на позначення політичних угруповань, що вживаються замість назви її 

членів; назви організацій, що переносяться на сукупність їхніх членів; одиниці, що 

номінують діяча, його майстерність, досягнутий ним результат. Це доводить той 

факт, що широке використання експресивних засобів – різних фігур, а особливо 
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використання метонімічних моделей, значно привертає увагу аудиторії й дозволяє 

виконати основні функції і завдання політичної мови. 

Політичні евфемізми, які мають місце в політичному дискурсі Б. Обами 

(11%), спрямовані на підкреслення багатонаціональності та рівності всіх громадян 

незалежно від зовнішніх і внутрішніх факторів. Політична евфемія М. Ромні (3%) 

спрямована на викриття економічних та фінансових проблем чинного уряду, а 

також на викриття його некомпетентності, у завуальований, непрямий спосіб. 

Більшість цих одиниць виконують пом’якшувальну, маскувальну, конспіративну 

функції та функцію спотворення інформації і використовуються з метою 

дотримання правил культурної та політичної коректності, що існують у 

суспільстві. Згідно з ефектом, який досягається завдяки їх вживанню, наведено 

добірку евфемістичних субстантивів та поділено евфемізми на ті, що відкидають 

расову й етнічну дискримінацію; евфемізми, створені з метою підвищення статусу 

жінки в суспільстві; евфемізми, створені для заперечення дискримінації за 

соціальним статусом; евфемізми, що відкидають вікову дискримінацію; евфемізми, 

спрямовані проти дискримінації за станом здоров’я; евфемізми, які відволікають 

від негативних економічних факторів, та евфемізми, спрямовані на прикриття 

антигуманної політики.  

Загалом комплексний аналіз мовного матеріалу дозволив встановити 

гібридність досліджуваного жанру передвиборчого дискурсу, який досліджується в 

руслі політичної лінгвістики та політичної стилістики. Конститутивними ознаками 

передвиборчого дискурсу виступають колоризована палітра стилістичних 

прийомів, фігур, тропів та засобів увиразнення мовлення, маніпулятивність, 

цілісна структура і сценарій, стратегії і тактики впливу на емоційну, раціональну і 

морально-етичну сфери електорату. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

 

СТИЛІСТИЧНІ ФІГУРИ ЗАМІНИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фігури якості 

синекдоха

перефраз 

евфемізм 

антономазія 

алегорія 

іронія 

гіпербола мейозис 

 

літота 

метонімія

Яя 

метафора іронія 

ФІГУРИ ЗАМІНИ 

фігури кількості 
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Додаток Б 

 

ГРУПИ ЕВФЕМІЗМІВ ДИСКУРСУ Б. ОБАМИ ТА М. РОМНІ 

 

 

ЕВФЕМІЗМИ 

ПОЛІТИЧНОГО 

ДИСКУРСУ 

ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ 

ЗБРОЙНІ КОНФЛІКТИ 

СТАН ЗДОРОВ’Я  

ГЕНДЕРНА ПРИНАЛЕЖНІСТЬ 

ВІКОВА ДИСКРИМІНАЦІЯ 

 

РАСОВА ПРИНАЛЕЖНІСТЬ 

СТАТУС ЖІНКИ 

ПРИКРИТТЯ АНТИГУМАННОЇ 

ПОЛІТИКИ УРЯДУ 

ВИКРИТТЯ НЕПРАВИЛЬНОЇ 

ПОЛІТИКИ УРЯДУ 

ДИСКУРС 

БАРАКА 

ОБАМИ 

ДИСКУРС 

МІТТА 

РОМНІ 
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Додаток В 

СТРУКТУРНІ МОДЕЛІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ  

ІЗ СТРИЖНЕВИМ ДІЄСЛОВОМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДІЄСЛОВО + ІМЕННИК 

ФО із 

стрижневим 

дієсловом 

ДІЄСЛОВО + ПРИКМЕТНИК + ІМЕННИК 

ДІЄСЛОВО + ПРИЙМЕННИК + ІМЕННИК 

ДІЄСЛОВО + ІМЕННИК + ПРИЙМЕННИК 

ДІЄСЛОВО + ІМЕННИК + СПОЛУЧНИК + ІМЕННИК 

ДІЄСЛОВО + ПРИЙМЕННИК + ПРИКМЕТНИК + ІМЕННИК 

ДІЄСЛОВО + ПРИЙМЕННИК + ЗАЙМЕННИК + ІМЕННИК 

ДІЄСЛОВО + ІМЕННИК + ПРИЙМЕННИК + ІМЕННИК 
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Додаток Г 

 

ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ ІЗ СТРИЖНЕВИМ ДІЄСЛОВОМ 

Структура ФО Політик Приклади 

1 2 3 

дієслово + 

іменник 

Б. Обама 

to leave a shore; to turn a page; to hit the bottom; to 

ship jobs; to fill the shoes; to need a bridge; to right the 

ship; to make cuts; to hold a bag; to gut the 

investments; to have a watchdog; to turn the page;  

М. Ромні to seize the torch; to penalize a decision; 

дієслово + 

прикметник + 

іменник 

Б. Обама to have a huge stake; to play a long game; to be a fiscal 

hawk;  

М. Ромні 
to wave a white flag; to remain an open sore; to face 

grave threats; to walk on water;  

дієслово + 

прийменник + 

іменник 

Б. Обама 

to lay out a blueprint; to lay off teachers; to play by the 

rules; to dig into a pocket; cut through the maze; to be 

on the ropes; to wind down the war; to be on the hook; 

to dig into a pocket; to pass up a chance; to live out a 

promise; to be on track; to go through the cicle; to be 

at stake; to lead to a job; to dream beyond the 

circumstances; 

М. Ромні 

to kick down the road; to kick off a speech; to knock on 

the door; to be on the prowl; to live on the edge; to get 

into a mess; to come for a handout;to kick down the 

road; 

дієслово + 

іменник + 

прийменник 

Б. Обама to give a leg up; to bring jobs back;  

М. Ромні to break peace out; 

дієслово + 

іменник + 
Б. Обама 

to get pomp and circumstances; 
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Структура ФО Політик Приклади 

1 2 3 

сполучник + 

іменник 
М. Ромні to be heart and soul;  

дієслово + 

прийменник + 

прикметник + 

іменник 

Б. Обама 
to take on illegal immigration; to cry over spilled milk; 

to cut out the middle man; to play by the sane rules; 

М. Ромні 

to be on a solid path; to air out dirty laundry; to go 

after the sacred cow; to go after the whole herd; to set 

up a straw man; to go down a dark path; to fill with 

happy milestones; 

дієслово + 

прийменник + 

займенник + 

іменник 

Б. Обама to look over one’s shoulder; to roll up one’s sleeve;  

М. Ромні 
to crawl into one’s shell; to live within one’s means; to 

be over one’s head; 

дієслово + 

іменник + 

прийменник + 

іменник 

Б. Обама 
to put boots on the border; to pour education into an 

ear;  

М. Ромні 
to have a duty upon a shoulder; to bathe hour upon 

hour; 
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Додаток Д 

СТРУКТУРНІ МОДЕЛІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ  

ІЗ СТРИЖНЕВИМ ІМЕННИКОМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИКМЕТНИК + ІМЕННИК 

ФО із 

стрижневим 

іменником 

ІМЕННИК + СПОЛУЧНИК + ІМЕННИК 

ІМЕННИК + ПРИЙМЕННИК + ІМЕННИК 

ПРИКМЕТНИК + ІМЕННИК + ІМЕННИК 
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Додаток Е 

 

ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ ІЗ СТРИЖНЕВИМ ІМЕННИКОМ 

 

Структура ФО Політик Приклади 

прикметник + 

іменник 

Б. Обама 
red tape; huge stake; iron fist; crippling debt; middle 

man;  

М. Ромні 

safer footing; a fresh start; dirty laundry; a deafening 

cacophony; brave gesture; spider hole;grab bag; 

marching orders;leading edge;economic powerhouse; 

poisonous language; 

іменник + 

сполучник + 

іменник 

Б. Обама pomp and circumstances; 

М. Ромні duck and cover; heart and soul;  

іменник + 

прийменник + 

іменник 

Б. Обама a house of cards;  

М. Ромні an hour of need; 

прикметник + 

іменник + 

іменник 

Б. Обама blue chip company; a blue-collar worker; 

М. Ромні rainy day fund; 
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Додаток Ж 

загальнополітична лексика на позначення 
учасників політичного процесу 

  

State 
офіційні візити, міжнародні організації, 

документи, фонди, державні структури 

діяльність уряду 

цінності матеріального добробуту держави 

антицінності матеріального характеру 

економічні поняття і реалії 

соціальні процеси, організація суспільного 

життя 

класи, прошарки суспільства та їх 

представники 

шляхи реформування сфери охорони 

здоров’я 

державно-територіальний устрій, символи 

держави 

функціонування інтернету 

інновації, відкриття, здобутки у різних 

галузях науки 

стратегія військових операцій 

шляхи реформування і розвитку освіти 

ЛЕКСИКО-

ТЕМАТИЧНІ 

ГРУПИ 

 

Welfare 

Society 

Scientific 

Progress 

Military 

Defence 

Education 
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Додаток З 

 

КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТАФОРИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ  

Вид метафори Приклади 

 

 

Метафора розміру 

Б. Обама: large-scale cooperation; a massive blow; a 

bunch of debt; to make a million dollars; narrow interest; to be 

the ones with the purse strings; 
 

М. Ромні: bridging instead of the divide; to satisfy big 

dreams will with a small agenda; the mounting debt; the size 

of the crowd; the depth of shared conviction; 

 

 

Метафора відстані  

Б. Обама: to take a different path, the depths of despair,  

the great heights of hope, fast-moving financial crisis, our road 

is longer, don't turn back, we leave no one behind, to lead to a 

better place 

 

М. Ромні: to be only inches away, to sink back into the 

medieval terrors of fundamentalist rule, to cross a bridge to 

despair 

 

 

Метафора 

субординації 

Б. Обама: to fight for a job, to fight for America, to 

weight in international affairs, the financial crisis hit, to create 

a climate 

 

М. Ромні: struggling economy, hide and seek 

campaign, job-killing regulations, job-killing policy, a 

Republican elephant, a Democrat donkey 

 

 

 

Метафора вибору 

Б. Обама: to come out of smb’s paycheck or go into 

smb’s pocket, to be in the hands of business and in the hands 

of individuals, to win and lose 

 

М. Ромні: pass a torch, not a bill; to turn the state from 

deficit to surplus; to turn the state from job losses to job 

growth; from higher taxes to higher take-home pay; to be a 

detour, not our destiny; to travel from tyranny to hope 

Метафора з 

концептами 

військової тематики 

Б. Обама: a season of homecomings; to take off the 

uniform; to be armed with the skills; to be armed with 

discipline and leadership; to attack the defining challenge; 

America’s happy warrior; a contest of egos; fight for a roof 

over their heads; to defended the values;  
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Метафора з 

концептами 

спортивної тематики 

Б. Обама: а responsible player, leaders of economic 

team, racing countries, to be able to out-compete smb; 

 

М. Ромні: winners and losers, to play by the same rules, 

to top football, to compete for smb’s attention and devotion; 

 

Метафора як 

індикатор стратегії 

дискримінації 

М. Ромні: to address the world with an apology on 

smb’s lips; to address the world with a doubt in one’s heart; to 

look beyond the speeches and the attacks and the ads; cheap 

words; desperation of a failing Presidency; misguided political 

path 
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Додаток К 

 

МЕТОНІМІЧНІ ОБРАЗИ ПОЛІТИНОЇ ПОЛЕМІКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОНІМІЧНІ 

ОБРАЗИ 

 

Держава, місто, 

вулиця 

Визначні місця Політичне 

угруповання 

Організація Особа, 

видатний діяч 

Державна 

установа 

Країна, місто, 

житель, подія 

Сукупність 

членів 

Досягнення Сукупність 

членів 
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Додаток Л 

 

ПРИКЛАДИ МЕТОНІМІЧНИХ ОБРАЗІВ У ПОЛІТИЧНІЙ ПОЛЕМІЦІ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Wall Street Економічна та фінансова 

сфери життєдіяльності 

November 
57-ті президентські вибори 

США 

Democrats  
Представники 

демократичної партії 

Chrysler Машинобудівельна 

індустрія США 

США 

Bush tax cuts Програма зниження 

податків Дж. Буша 

ро 


