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АБРЕВІАТУРИ ЯК ЗНАКИ ВЕРБАЛЬНОЇ АГРЕСІЇ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ 

 
Англомовний політичний дискурс характеризуються вживанням таких знакоів вербальної агресії як 

абревіатури. Вони як тип лексичної компресії служать ефективним засобом економії мовних засобів. Однак, як 
справедливо зазначає О.М. Мацько, чим вищий ступінь офіційності, діловитості, урочистості тексту, тим менша 
ймовірність використання абревіатур. Не зважаючи на той факт, що останнім часом політичний дискурс став 
відкритою загальносуспільною сферою, він не втратив своєї офіційності. Тому твердження науковця можна 
застосувати і до політичного дискурсу. Абревіатури – згорнені мовні формули – є лексичними знаками, 
вживаними в політичному дискурсі для називання певних політичних явищ, з метою економії мовних засобів. 
Такі знаки як інструменти боротьби в політичній комунікації зазнають ряду змін: в структурному плані лексичні 
знаки не змінюється, а в семантичному – набувають нових, іноді навіть не існуючих значень. Так, наприклад, 
абревіатура WMD, яка означає "weapon of mass destruction" в контексті політичного протесту проти влади 
Джорджа Буша молодшого змінює семантику цілого знаку через зміну одного з компонентів: WMD: W’s Mass 
Deception. 

В наведеному прикладу іменник deception (the act of deliberately making somebody believe something that is not 
true ) виконує роль змістовно-моделюючого компоненту, який формує необхідне ставлення до президента Буша, 
спрямовує агресію у його бік. 

Викривлення дійсності, яке має місце при деформації абревіатур, є звичайним явищем в політичному 
дискурсі, оскільки в процесі здобуття влади політичні опоненти намагаються будь-якими способами сформувати 
негативне ставлення до конкуруючої сторони. Тому часто спостерігається певного виду трансформація 
абревіатур, де лексичне значення компонентів не є еквівалентним значенню всієї одиниці: GOP: Greedy Oil 
Party. 

В наведеному прикладі має місце трансформація первинного значення абревіатури, яка має таке словникове 
трактування: "Grand Old Party (the Republican political party in the US". Заміщення двох компонентів абревіатури 
(Grand Old → Greedy Oil) здійснюється з метою дати негативну оцінку республіканській партії, її вчинкам під 
час військової кампанії в Іраку, завдяки якій, як відомо, США отримали доступ до нафти цієї країни.  

Схожу ідею знаходимо в такому лозунгу: OIL: Operation Iraqi Liberation. 
В наведеному прикладі лексичний знак OIL, не є власне абревіатурою, однак виконує таку функцію для 

виявлення негативізуючих рис з боку окремої політичної сили. Лексичні одиниці, які виступають компонентами 
абревіатури, в поєднанні з іронічним змістом знаку (іменник Liberation виступає в ролі глузування і є 
недоцільним для позначення військових дій в ісламській країні), імпліцитно дають негативно-оцінну 
характеристику уряду Джорджа Буша. Утворення й вживання такого лозунгу є свідченням протесту широких 
мас проти дій та намірів американського уряду в Іраку. Аналогічну інтенцію знаходимо в такому гаслі: SOTU II: 
Save Obama First! 

Абревіатура цього прикладу означає щорічне звернення президента Сполучених Штатів Америки до 
конгресу (SOTU – State of the Union). Агресивність наведеного лозунгу, на відміну від попередніх прикладів, 
обумовлюється особливим типом трансформації: змінам підлягає не розшифрування власне абревіатури, а 
додавання іронічно-інвективного пояснення до абревіатури. Такі видозміни обумовлюють досягнення кращого 
ефекту – впливу на свідомість аудиторії з метою сформувати невдоволення політикою президента Обами, який 
дбає в першу чергу про себе, а не свій народ. Окремим випадком в американському політичному дискурсі є 
вживання лайливих розмовних абревіатур, які є свідченням політичної кризи. Так, вживання сленгової 
абревіатури WTF? ("What the fuck?") в поєднанні з зображенням американського прапору в якості лозунгу є 
доказом невдоволення владою. Наступний приклад поєднує в своїй структурі гру слів та лайку: Bush Syndrome: 
BS, BS, BS, BS, BS. 

Наведений приклад структурно представляє собою абревіатуру: BS є скороченням словосполучення Bush 
Syndrome, однак в даному випадку має місце гра слів, оскільки абревіатура BS в американському дискурсі 
означає "bullshit" і є лайливою табуйованою одиницею. Таким чином, наведений лозунг за допомогою реалізації 
у формі абревіатури лайливого потенціалу й іронічного змісту набуває вкрай агресивної, негативної оцінки.  

Вважаємо абревіатури продуктивним знаком вербальної агресії, які покликані завдати моральної шкоди 
політичному опоненту з метою руйнування його позитивного іміджу.  


