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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Мовознавці розкривають природу прецедентних імен у науковому 

(С. Шепітько), художньому (Т. Кальченко, О. Марушкевич, Л. Меркотан, 

О. Найдюк), медійному (І. Богданова, Ю. Великорода, О. Ільченко, О. Рябініна, 

Н. Сунько, О. Халіман та ін.), рекламному (І. Заїка, Г. Чуланова та ін.) та 

релігійному (Н. Піддубна) дискурсах. Характеристика прецедентних одиниць у 

політичному дискурсі постає через аналіз їхніх функцій та джерел 

походження (Л. Славова), типів та ролі в політичних промовах (А. Гузак) на 

матеріалі української та англійської мов. Однак у сучасній лінгвістиці немає 

досліджень про те, чи існують універсальні та ідіоетнічні ознаки прецедентних 

імен у політичних дискурсах різними мовами, які властивості прецедентних імен в 

українськомовному політичному дискурсі єднають або відрізняють його від 

текстів іншими мовами, яку роль відіграють прецедентні одиниці у вираженні 

намірів адресанта-політика. Відповіді на ці та інші питання в дисертації шукаємо 

за допомогою аналізу формально-семантичних та соціопрагматичних 

характеристик прецедентних імен на матеріалі української, польської та 

французької мов.  

Актуальність теми дослідження полягає в потребі розвитку 

соціолінгвістичної теорії про прецедентне ім’я як засіб ефективної комунікації між 

політиками та представниками різних соціальних груп у трьох лінгвокультурах.  

В основу дослідження прецедентних імен у текстах промов президентів 

України, Польщі та Франції (1991−2016 рр.) покладено: 1) теорію оніма та 

прецедентного імені (А. Берестова, І. Богданова, Ю. Великорода, С. Єрмоленко, 

М. Захарова, Ю. Караулов, О. Карпенко, Ю. Карпенко, Т. Космеда, Г. Лукаш, 

Л. Меркотан, О. Нахімова, Є. Отін, О. Пальчевська, М. Торчинський та ін.); 

2) теорію політичного дискурсу (Н. Кондратенко, Л. Славова, Л. Стрій, L. Lee 

Kaid, C. Holtz-Bacha, J. Fras, І. Kujawa, Т. Płudowski, S.J. Rittel, P. Charaudeau, 

А. Viguier та ін.); 3) теорію мовного впливу (Т. Ковалевська, Л. Компанцева, 

Н. Слухай, А. Kasińska-Metryka, М. Pabijanska, P. Pawełczyk B. Batko-Tokarz, 

А. Kampka та ін.); 4) положення про взаємодію мови та ідеології (Г. Мацюк, 

Б. Пионтек, Т. van Dijk, Е. Laskowska, К. Nijakowski, F. Ryszka, D. Bell, M. Piontek, 

К. Woolard та ін.), обґрунтування зв’язку мови та ідентичності (Є. Бабосов, 

К. Богомаз, Т. Воропаєва, П. Гнатенко, М. Козловець, Л. Нагорна, М. Розумний, 

В. Павленко, Г. Перепелиця, Т. Потапчук, О. Траченко, A. D. Smith, M. Suska та 

ін.).  

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

виконано в рамках наукової проблематики кафедри загального мовознавства 

Львівського національного університету імені Івана Франка в межах наукової 

теми «Соціокомунікативні та когнітивні аспекти організації різномовних 

дискурсів» (державний реєстраційний номер 0116U001697).  

Мета дисертації полягає в комплексному дослідженні формально-

семантичних ознак та соціопрагматичних властивостей прецедентних імен у 

політичних дискурсах українською, польською та французькою мовами. 

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:  
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1) обґрунтувати історико-методологічні засади дослідження прецедентних 

імен у політичному дискурсі;  

2) виокремити − на основі розроблених критеріїв − прецедентні імена з 

онімного простору промов президентів; 

3) дослідити змістові характеристики прецедентних імен як передумову 

їхнього аналізу в політичному дискурсі; 

4) схарактеризувати формально-семантичні показники прецедентних імен; 

5) пояснити роль прецедентних імен у техніках впливу адресанта-політика на 

адресатів;  

6) обґрунтувати прецедентні імена як маркери ідеології адресанта-політика; 

7) розкрити роль прецедентних імен у конструюванні ідентичностей 

адресанта та адресатів; 

8) укласти словник «Універсально- та національно-прецедентні імена в 

промовах президентів України, Польщі та Франції: 1991−2016 рр.». 

За об’єкт дослідження слугує прецедентне ім’я в політичному дискурсі. 

Предмет аналізу − змістові, формально-семантичні та соціопрагматичні 

ознаки прецедентних імен у текстах українською, польською та французькою 

мовами.  

Матеріалом для дослідження послужили 1918 слововживань 290 

прецедентних імен, виокремлених з 3848 одиниць онімного простору промов 

президентів України (203 промови), Польщі (200 промов) та Франції (198 промов), 

а саме: Л. Кравчука (1991−1994 рр.), Л. Кучми (1994−2005 рр.), В. Ющенка (2005–

2010 рр.), В. Януковича (2010−2014 рр.), П. Порошенка (2014−2016 рр.);  

Л. Валенси (1990−1995 рр.), А. Кваснєвського (1995−2005 рр.), Л. Качинського 

(2005−2010 рр.), Б. Коморовського (2010−2015 рр.), А. Дуди (2015−2016 рр.);  

Ф. Міттерана (1991−1995 рр.), Ж. Ширака (1995−2007 рр.), Н. Саркозі (2007– 

2012 рр.), Ф. Олланда (2012−2016 рр.).  

Специфіка об’єкта, окреслена мета дослідження і його комплексний 

характер зумовили вибір методів аналізу. Описовий метод посприяв 

характеристиці й каталогізації сфер-джерел та тематичних груп прецедентних 

імен. Зіставний аналіз дозволив виокремити універсально- та національно-

прецедентні імена, а також спільні та відмінні ознаки їхньої формальної реалізації. 

Для встановлення кількісних показників слововживання прецедентних імен 

застосовано техніки контент-аналізу. За допомогою контекстного аналізу 

виявлено конотативні ознаки цих одиниць у висловлюванні, лінгвопрагматичного 

аналізу − вплив позамовних чинників та умов комунікації на функціонування 

прецедентних імен. Лінгвокультурний аналіз дозволив визначити національно-

культурну специфіку прецедентних одиниць. Для дослідження формально-

семантичних характеристик прецедентних імен використано методики 

дистрибутивного, компонентного та словотвірного аналізу. Окреслення 

структурно-семантичних моделей прецедентних імен уможливив метод 

моделювання. Розкриття їхньої взаємодії з ідеологією в її текстових репрезентаціях 

забезпечили елементи дискурс-аналізу, обґрунтування залежності складу 

прецедентних імен від адресата висловлювання − кореляційний аналіз.  
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Наукова новизна отриманих результатів. 

Уперше в українському мовознавстві досліджено: 

- взаємодію універсальних та національних ознак прецедентних імен на рівні 

змістових, формально-семантичних та соціопрагматичних показників;  

- роль прецедентних імен у техніках впливу адресанта-політика на адресата; 

- потенціал прецедентних імен як маркерів ідеології та засобів конструювання 

ідентичностей адресанта та адресатів. 

Набули подальшого розвитку:  

- характеристика онімного матеріалу в політичному дискурсі; 

- аспекти формування політичної ономастики як нового напряму 

мовознавчих досліджень; 

 питання, пов’язані з сутнісними ознаками природи прецедентних імен. 

Теоретичне значення дисертації. Отримані результати сприяють 

розвиткові теорії соціолінгвістики про комунікацію різних соціальних груп, 

взаємозв’язок мови та ідеології, мови та ідентичності. Разом з тим, положення 

дисертації доповнюють теорію власної назви (на основі обґрунтування її 

дискурсивних характеристик), розвивають теорію прецедентного імені (за 

допомогою аналізу його змістових, формально-семантичних характеристик та 

соціопрагматичного потенціалу), висвітлюють нові аспекти в дослідженні 

політичного дискурсу (шляхом аналізу промов політичних лідерів держав) та 

теорії мовного впливу (за допомогою характеристики технік вербального впливу 

адресанта на адресата). 

Практичне значення дослідження. Положення і висновки дисертації 

актуальні для вивчення питань загального мовознавства (тема «Мовні 

універсалії»), соціолінгвістики (теми: «Комунікація представників різних 

соціальних груп», «Мова та ідеологія», «Мова та ідентичність»), політичної 

комунікації («Жанри політичного дискурсу»), політичної ономастики 

(«Дискурсивні характеристики власних назв у політичних текстах», «Критерії 

виокремлення прецедентних імен», «Формально-семантичні характеристики 

прецедентних імен», «Функції прецедентних імен»), лінгвокультурології 

(«Універсальне та національне в системі лінгвокультурних феноменів»).  

Особистий внесок здобувача. Усі результати та висновки дослідження 

авторка одержала самостійно. Наукових праць на тему дисертації, написаних у 

співавторстві, немає.  

Апробація результатів дисертації. Положення й результати дослідження 

обговорено на науково-методичних семінарах кафедри загального мовознавства 

Львівського національного університету імені Івана Франка (2015−2017 рр); 

ХІІ Всеукраїнському соціолінгвістичному семінарі: мова, політика, суспільна 

думка, пропаганда, ідентичність, національна безпека (Львів, 2015), Міжнародній 

науковій конференції «Пріоритети мовознавчої науки у контексті глобалізаційних 

процесів» (Київ, 2015), XIV Всеукраїнській науковій конференції молодих 

філологів − «Vivat academia» (Львів, 2016), Міжнародній соціолінгвістичній 

конференції Львів − 2016 «Соціолінгвістичне знання як засіб формування нової 

культури безпеки: світ та Україна» (Львів, 2016), Міжнародній науково-

практичній конференція «Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної мови 
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та літератури» (Одеса, 2017 р.), II Міжнародній конференції «Соціолінгвістичне 

знання як засіб формування нової культури безпеки: світ та Україна» (Львів, 

2018). 

Публікації. Проблематику, теоретичні та практичні результати дисертації 

викладено в 10 публікаціях, з них 6 статей вийшли у фахових виданнях України, 3 

статті – у закордонних збірниках.  

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, 

висновків, списку використаної літератури (415 найменувань) та додатку. У тексті 

дисертації є 12 гістограм та 2 таблиці. Додаток до дисертації містить словник 

«Універсально- та національно-прецедентні імена в промовах президентів 

України, Польщі та Франції: 1991−2016 рр.» (охоплює 307 словникових статей). 

Повний обсяг тексту дисертації становить 357 сторінок, основний зміст викладено 

на 196 сторінках.  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У Вступі обґрунтовано вибір і актуальність теми дослідження, розкрито 

теоретичну базу роботи, сформульовано мету й завдання, об’єкт, предмет і 

наукову новизну дисертації, зазначено фактичний матеріал та методи 

дослідження, розкрито теоретичне та практичне значення отриманих результатів, 

подано відомості про апробацію основних положень дослідження, окреслено 

структуру та обсяг дисертації. 

Перший розділ «Історико-методологічні передумови вивчення 

прецедентних імен у політичному дискурсі» присвячено обґрунтуванню 

теоретичного підходу та методів аналізу проблеми. 

Підрозділ 1.1 «З історії дослідження прецедентних імен у лінгвістиці» 

розкриває становлення та розвиток в українському мовознавстві ідей про їхню 

природу (А. Берестова, Н. Бублик, Ю. Великорода, Т. Крутько, Н. Сунько та ін.) у 

зв’язку з розвиненою у французькому (J. Kristeva, M.-A. Paveau, F. Sollers,  

M. Riffaterre та ін.) та польському (М. Kawka; Z. Kowalik-Kaleta; I. Kujawa;  

Е. Olinkiewicz; К. Radzymińska та ін.) мовознавстві теорією інтертекстуальності та 

ономастичними дослідженнями про функціонування власних назв у  

дискурсі в статусі прецедентних імен (Я. Каламбет, Н. Піддубна та ін.). 

Етнолінгвокультурний, лінгвокогнітивний та лінгвопрагматичний підходи до 

вивчення прецедентних імен виявляють їхній потенціал для здійснення впливу 

адресанта на адресата комунікації (І. Богданова, Т. Кальченко, О. Найдюк,  

О. Решетняк, Н. Слухай та ін.).  

У підрозділі 1.2 «Теоретичне підґрунтя аналізу прецедентних імен у 

текстах промов президентів України, Польщі та Франції» сформовано 

теоретичну модель інтерпретації проблеми, яка об’єднує теорії оніма й 

прецедентного імені, положення про ознаки жанру промова президента, теорію 

мовного впливу, обґрунтування зв’язку мови та ідеології, мови та ідентичності.  

На підставі аналізу різних поглядів дослідників на семантику оніма 

прийнято положення про існування значення прецедентного імені та можливість 

розвитку його співзначень в актах вторинної номінації. Ці ідеї лягли в основу 

виокремлення прецедентних імен з онімного простору промов (пункт 

1.2.1 «Теорія оніма і прецедентного імені»). Обґрунтовано критерії прецедентних 
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імен: надособистісний характер імені, його регулярна відтворюваність, 

можливість розвитку співзначень, зв’язок з культурним контекстом, а також 

графічний, пунктуаційний, морфологічний, дериваційний, синонімічний, 

атрибутивний та темпоральний показники (однойменний пункт 1.2.1.1). Розкриті 

ознаки прецедентних імен дозволяють систематизувати основні функції цих 

одиниць у політичному дискурсі: номінативну, ідеологічну, парольну та функцію 

впливу (1.2.1.2 «Характеристика функцій прецедентних імен»).  

Виявлено, що однією з ознак жанру промова президента (Л. Славова, 

Л. Стрій, L. Lee Kaid) є використання прецедентних імен, підпорядковане 

реалізації наміру адресанта-політика впливати на адресатів (1.2.2 «Сутнісні ознаки 

жанру промова президента»). Прецедентні імена задіяні в базових техніках 

вербального впливу (М. Зайцева, Т. Ковалевська, Л. Компанцева, В. Петрик, 

B. Batko-Tokarz, А. Kasińska-Metryka, М. Pabijanska, P. Pawełczyk та ін.) і в текстах 

політичних промов беруть участь у формуванні переконань (через аргументацію) 

та навіюванні (за допомогою вертикального контексту, контекстуального чи 

асоціативного ряду однорідних явищ, аналогії, присвоєння словам нових значень, 

використання слів-паролів) (1.2.3 «Теорія мовного впливу»).  

Зв’язок мови з формуванням та представленням ідеології політика дає 

підстави вважати, що прецедентні імена співвідносні з ідеологемами, тобто 

одиницями вербального вираження ідеології (1.2.4 «Лінгвістичний вияв зв’язку 

мови та ідеології»). Вивчення ролі мови в самоідентифікації комунікантів 

дозволяє припустити, що прецедентні імена інформують про ідентичність 

адресанта та конструюють ідентичності адресатів (1.2.5 «Лінгвістичний вияв 

зв’язку мови та ідентичності»).  

Підрозділ 1.3 «Категорійна база дослідження» містить поняття, необхідні 

для розкриття проблеми: «політична комунікація», «політичний дискурс», 

«промова президента», «фонові знання», «прецедентне ім’я», «критерії 

виокремлення прецедентних імен», «сфера-джерело», «тематична група», 

«універсально-прецедентне ім’я», «національно-прецедентне ім’я», «семантичне 

варіювання», «номінативна варіантність», «дериваційна продуктивність», 

«ідеологема», «слова-паролі», «метонімізація», «символізація», «лінгвокультура». 

Підрозділ 1.4 «Методи аналізу» пояснює способи отримання самостійних 

результатів аналізу (про методи див. с. 2 автореферату).  

Історико-методологічні засади дослідження прецедентних імен у 

політичному дискурсі визначили потребу характеристики рівня змісту цих 

одиниць як початкового етапу комплексного вивчення проблеми.  

Другий розділ «Змістові характеристики прецедентних імен» 
присвячений аналізу онімного простору, каталогізації сфер-джерел та тематичних 

груп прецедентних імен, їхній характеристиці як універсально- та національно-

прецедентних знаків.  

У підрозділі 2.1 «Онімний простір промов президентів як база для 

виокремлення прецедентних імен» виокремлено класи власних назв і реалії сфер 

знань: політика (укр
1
. 78,42%; пол. 58,48%; фр. 71,5%), історія (10,8%; 14,24%; 

                                                 
1
 Укр., пол., фр. – скорочення назв мов. 
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11%), географія світу (3,1%; 13,2%; 7,25%), географія своєї країни (2,7%; 7,3%; 

3,85%), література (1,46%; 1,78%; 2,7%), наука (1,32%; 1,68%; 1,9%), релігія (1,3%; 

1,48%; 0,8%), культура (0,56%; 1,4%; 0,5%), економіка (0,34%; 0,28%; 0,5%),  

спорт (0,014%; 0,16%; 0,015%)
1
.  

У ході аналізу ми дійшли висновку, що власні назви в текстах промов 

можуть контекстуально трансонімізуватися, тобто реалізувати не первинне 

значення, а додаткове. Звідси класи онімів не завжди збігаються з тематичними 

групами прецедентних імен. Наприклад, укр
2
.: Але всі ми чітко розуміємо, що 

Бабин Яр – це одна із найглибших ран, один із найважчих спогадів про 

Голокост (П. Порошенко) − топонім Бабин Яр позначає не населений пункт, а 

подію (розстріли в 1941−1943 рр.), тому прецедентне ім’я (далі – ПІ) Бабин Яр є 

одиницею тематичної групи «Події». Пол.: Jak ma się zachować Europa w obliczu 

powrotu do logiki Jałty (Б. Коморовський) − топонім Jałtа, позначаючи 

конференцію, стає прецедентним іменем і одиницею тематичної групи «Події». 

Фр.: Bruxelles a accepté de préserver l’octroi de mer et le régime fiscal du 

rhum (Ф. Олланд) − топонім Bruxelles як назва Європейського Союзу є 

прецедентним іменем та одиницею тематичної групи «Міждержавна організація».   

У підрозділі 2.2 «Сфери-джерела прецедентних імен» за допомогою 

критеріїв прецедентності виокремлено прецедентні імена, сформовано сфери-

джерела та їхні тематичні групи. Вони ілюструють ділянки знань, реалії яких 

називають прецедентні імена в трьох лінгвокультурах. Сфера-джерело «Історія» 

(677 слововживань) охоплює групи: «Політичні діячі минулого», «Події, явища 

минулого», «Державні утворення»; сфера-джерело «Політика» (654 

слововживання) − «Держава», «Міжнародна організація», «Законодавчий акт», 

«Політична партія»; сфера-джерело «Релігія» (490 слововживань) − «Божества», 

«Релігійні діячі, святі», «Релігійні тексти», «Релігійні свята», «Персонажі 

релігійних текстів»; сфера-джерело «Література» (89 слововживань) − 

«Письменники», «Твори», «Персонажі» (2.2.1 «Сфера-джерело «Історія»,  

2.2.2 «Сфера-джерело «Політика», 2.2.3 «Сфера-джерело «Релігія», 

2.2.4 «Сфера-джерело «Література»). Найчастотніші для трьох лінгвокультур 

сфери-джерела прецедентних імен дають підстави зробити висновок про їхню 

значущість і потенційну роль як засобів впливу адресанта на адресатів 

комунікації.  

Спільні для текстів трьома мовами тематичні групи містять різну кількість 

одиниць, яким теж властиві спільні та відмінні ознаки змісту. Тому в 

підрозділі 2.3 «Універсальне та національне на змістовому рівні прецедентних 

імен» здійснено систематизацію прецедентних імен у текстах кожної з 

лінгвокультур, зіставлення одиниць і відбір спільних імен як універсально-

прецедентних. Приклади зі сфери-джерела «Історія» позначають війни і 

протистояння (укр. І світова війна / пол. I wojna światowa / фр. Grande guerre, 

ІІ Світова війна / II wojną światowа / Seconde guerre mondiale, Холодна війна / 

Zimna wojna / Guerre froide), злочини проти людства і пов’язані з ними реалії 

                                                 
1
 Кількісні показники співвідношення власних назв визначаємо у відсотках щодо загальної 

кількості онімів у текстах кожної з мов. 
2
 Вказівки на мови подаємо до перших прикладів кожного підрозділу. 
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(Голокост / Holokaust / Holokaust, Аушвіц / Auschwitz / Auschwitz), політичних 

діячів і диктаторів (Черчіль / Churchill / Churchill, Гітлер / Hitler / Hitler, Сталін / 

Stalin). Приклади зі сфери-джерела «Політика» називають наддержавні утворення 

(ЄС / UE / UE, НАТО / NATO / OTAN), впливові держави (Сполучені Штати / 

Stany Zjednoczone / États-Unis) та держави політичних лідерів (Україна / Ukraina / 

Ukraine, Франція / Francja / France). Приклади зі сфери-джерела «Релігія» 

позначають релігійні тексти (Бібіля / Biblia / Bible), християнського Бога (Бог / 

Bóg / Dieu), релігійних діячів (Іван Павло ІІ / Jan Paweł II / Jean Paul II) 

(2.3.1 «Універсально-прецедентні імена»).  

Для національно-прецедентних імен кожної з лінгвокультур спільними є 

тенденції формування складу сфер-джерел і тематичних груп, хоча кількісне 

співвідношення одиниць у цих сферах різне. Так, у текстах українською мовою за 

кількісними показниками
1
 домінують сфери «Історія», «Література», «Релігія», 

«Політика» (2.3.2.1 «Склад прецедентних імен у текстах українською мовою»),  

у текстах польською мовою − сфери «Історія», «Релігія», «Політика», 

«Література», «Наука» (2.3.2.2 «Склад прецедентних імен у текстах польською 

мовою»), у текстах французькою мовою – «Історія», «Політика», «Релігія», 

«Література» (2.3.2.3 «Склад прецедентних імен у текстах французькою мовою»). 

У промовах польських президентів прецедентні імена охоплюють сферу-джерело 

«Наука», яка в текстах українською та французькою мовами представлена 

поодинокими прикладами (2.3.2 «Національно-прецедентні імена»). Показники 

співвідношення сфер-джерел прецедентних імен ілюструє Рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Сфери-джерела прецедентних імен у текстах українською, польською 

та французькою мовами (у %)  

 

Проаналізовані змістові характеристики прецедентних імен уможливлюють 

вивчення їхньої формально-семантичної організації.  

                                                 
1
 Перелік сфер-джерел подано у порядку спадання кількісних показників. 
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Третій розділ «Формально-семантичні ознаки прецедентних імен» 

присвячено аналізу номінативних варіантів, структурно-семантичних моделей, 

дериваційної продуктивності та семантичного варіювання прецедентних одиниць.  

У підрозділі 3.1 «Номінативні варіанти прецедентних імен» досліджено 

назви одного і того ж об’єкта, які тотожні за номінативною функцією, але відмінні 

за способом її реалізації. У складі номінативних варіантів прецедентних імен: 

1) прямі (власні назви) − непрямі (абревіатури) назви: укр. Європейський Союз – 

ЄС / пол. Unia Europejska – UE / фр. l'Union européenne − l'UE; 2) офіційні та 

неофіційні форми найменування: Сполучені Штати Америки / Stany Zjednoczone 

Amerykі / États-Unis d'Amérique – Сполучені Штати / Stany Zjednoczone / États-

Unis; 3) назви-оніми − перифрази: Тарас Шевченко – Кобзар; 4) метонімізовані 

назви – назви подій: Чорнобиль − Чорнобильська катастрофа, Katyń − Zbrodnia 

katyńska. Вважаємо, що існування кількох номінативних варіантів прецедентного 

імені зумовлене значущістю та впізнаваністю одиниці, а їх вибір у кожному 

конкретному висловлюванні − комунікативною ситуацією: часом, місцем, 

адресатами висловлювання і їхньою здатністю декодувати знак. Порівняння 

номінативних варіантів прецедентних імен у текстах трьома мовами виявляє 

спільні тенденції їхнього утворення. Відмінною рисою є вища частотність 

варіантів з офіційними та неофіційними формами найменувань осіб у текстах 

українською та польською мовами.  

Підрозділ 3.2 «Структурно-семантичні моделі» розкриває типові 

структурно-семантичні способи вербалізації прецедентних імен. У текстах трьома 

мовами представлені моделі: 1) однокомпонентна власна назва-антропонім: ім’я 

(укр. Кирило, пол. Mikolaj), прізвище (укр. Сталін, пол. Mołotow, фр. Hitler);  

2) двокомпонента власна назва-антропонім: конфігурації елементів ім’я і 

прізвище (Вінстон Черчіль, Józef Piłsudski, Georges Pompidou); 

прізвисько+прізвище (Байда Вишневецький); 3) трикомпонентна власна назва-

антропонім, тобто ім’я+по батькові+прізвище (Михайло Сергійович Горбачов);  

4) власна назва+означення-конкретизатор (Володимир Великий, Ярослав Мудрий); 

5) прикладка-конкретизатор+власна назва (княгиня Ольга, Marszałek Piłsudski, 

General de Gaulle), більшість з наведених прикладів функціонують паралельно до 

власне пропріативних форм номінації: Marszałek Piłsudski − Józef Piłsudski, 

General de Gaulle − Charles de Gaulle, Chancelier Adenauer − Konrad Adenauer;  

6) абревіатура (СРСР, ГУЛАГ, ZSRR, OTAN); 7) дата з ознаками прецедентності: 

укр. 32−33 рр. (1932−1933 рр.); пол. 1989 (подібні синтагматичні єдності в 

контексті набувають ознак прецедентності, однак у політичному дискурсі вони ще 

не є типовими прецедентними іменами).  

Прецедентні імена у текстах трьома мовами реалізують однакові 

структурно-семантичні моделі, за винятком трикомпонентної власної назви-

антропоніма, яка зафіксована лише в текстах українською мовою. 

У підрозділі 3.3 «Дериваційна продуктивність» досліджено властивість 

прецедентних імен утворювати похідні одиниці. Прецедентні імена утворюють 

дериваційні гнізда – сукупності слів, об’єднані конкретною твірною основою та з 

достатньо виразними на синхронному рівні ознаками формальних зв’язків. 

Більшість гнізд одномовні: укр. Сталін − сталін+ськ+ий, пол. Kościuszko – 
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kościuszk+ow+skie. Одне гніздо має міжмовний, зокрема українсько-польський, 

характер: ПІ Гітлер / Hitler реалізує в текстах похідні гітлерівський − 

гітлер+ів+ськ+ий / hitlerowski − hitler+ow+ski, які часто набувають значення 

‘нацистський’ (3.3.1 «Прецедентні імена як твірна база для утворення 

прикметників»). 

Розкрито похідні іменники з абстрактним значенням, семантика яких 

зумовлена змістом прецедентних імен як твірних слів: кучмізм (від Кучма) − 

‘режим Л.Кучми’, les Gaullistes (від Gaullе) − ‘послідовники генерала де Ґолля’, 

аfricanisation (від Afrique) – ‘уподібнення до культури, стилю життя Африки’ 

(3.3.2 «Прецедентні імена як твірна база для утворення іменників»).  

Аналіз засвідчив, що дериваційна продуктивність властива прецедентним 

іменам:  у текстах українською та польською мовами вони утворюють похідні 

прикметники, у текстах українською та французькою мовами − іменники.  

У підрозділі 3.4 «Семантичне варіювання» пояснено зміни в значеннєвій 

структурі прецедентних імен в актах вторинної номінації. Аналізовані тексти 

промов фіксують метонімічні перенесення та символічні значення прецедентних 

одиниць.  

Метонімізація (однойменний пункт 3.4.1) ґрунтується на реальному зв’язку 

об’єкта номінації з об’єктом-першим джерелом назви. Локальний тип 

метонімічного перенесення значення зумовлений перетином семантичної ознаки 

‘місце’ у двох пов’язаних об’єктів: ознака ‘місце’ перетворюється з ядерної у 

периферійну, трансформуючи значення одиниці з топонімного в інше семантичне 

наповнення, наприклад: 1) ‘місто / село’ ‘подія’ (укр. Чорнобиль / 

фр. Tchernobyl – ‘вибух на Чорнобильській АЕС 1986 р.’; пол. Катинь / Katyń − 

‘масові розстріли польських громадян, здійснені органами НКВС у Катинському 

лісі, поблизу с. Катинь, навесні 1940 р.’); 2) ‘країна / регіон’‘подія’ (Грузія / 

Gruzja – ‘збройний конфлікт між Грузією та Росією’); 3) ‘столиця держави’ 

‘державна влада’ (Москва / Moskwa / Moscou – ‘державна влада Російської 

Федерації’); 4) ‘місто’‘політичний напрям’ (Москва / Moskwa – ‘проросійський 

політичний напрям’, Брюссель / Bruxelles – ‘проєвропейський політичний 

напрям’); 5) ‘місце’‘державна влада’ (Кремль – ‘державна влада Росії’); 

6) ‘регіон’→‘політичний напрям’ (Схід / Wschód / l'Est – ‘проазійський політичний 

напрям’, Захід / Zachód / l'Ouest − ‘проєвропейський політичний напрям’).  

Темпоральний тип перенесення значення утворюється за часовими логіко-

семантичними зв’язками і відображений у моделях: 1) ‘час’  ‘подія’ (Marzec – 

‘студентські протести в березні 1968 р.’); 2) ‘час’→‘люди’ (Ludzie Marca – ‘люди, 

які загинули в розстрілах у березні 1940 р.’); 3) ‘людина’ ‘час, період’ (Іван 

Мазепа – ‘період 1687−1709 рр.’).  

У текстах кожної з мов переважають конкретні моделі перенесення 

значення. Прецедентні імена в текстах українською мовою частіше реалізують 

зв’язок ‘місто’→‘подія’ (8 одиниць у 23 слововживаннях, на противагу польсько- 

та французькомовним текстам, які фіксують по 2 одиниці у 4 та 3 слововживаннях 

відповідно). У текстах польською мовою переважає модель ‘час’→‘подія’, а в 

текстах французькою мовою − ‘регіон’→‘політичний напрям’ (4 одиниці у 5-ти 
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слововживаннях, в українських та польських текстах зафіксовано по одному 

прикладові).  

Прецедентні імена розвивають парадигматичні відношення, зокрема 

міжмовні антонімічні та синонімічні зв’язки. Антонімічні пари в текстах трьома 

мовами утворюють прецедентні імена Схід / Wschód / l'Est (‘проазійський 

політичний напрям’) і Захід / Zachód / l'Ouest (‘проєвропейський політичний 

напрям’), у текстах українською та польською − Москва / Moskwa (‘проросійський 

політичний напрям’), Брюссель / Bruxelles (‘проєвропейський політичний 

напрям’). Синонімічні ряди утворюють прецедентні імена Захід / Zachód / l'Ouest 

та Брюссель за ознакою ‘проєвропейський політичний напрям’, Москва / Moskwa / 

Moscou та Кремль / Kreml / Kremlin за ознакою ‘державна влада Російської 

Федерації’.  

Символізація (однойменний пункт 3.4.2) постає як один із шляхів 

семантичного варіювання. Цей процес дозволяє прецедентним іменам 

функціонувати в ролі сталих символів лінгвокультури і символів-новотворів. 

Адресанти використовують біблійні символи: Голгофа / Golgota, Goliat 

(3.4.2.1 «Сталі символи») і самостійно формують символічне значення конкретних 

явищ і подій: Берлінська стіна, Варшавський круглий стіл, Помаранчевий  

Майдан – символи нової Європи (В. Ющенко), Westerplatte – символ опору 

окупантам (Л. Качинський), Auschwitz – символ Голокосту (Б. Коморовський).  

ПІ Чорнобиль / Tchernobyl − спільний символ ядерної катастрофи (Л. Кравчук та 

Н. Саркозі) (3.4.2.2 «Символи-новотвори»). Сталі символи зафіксовані лише в 

текстах промов українською та польською мовами, а символи-новотвори – в 

текстах трьома мовами.  

Отже, формально-семантичні ознаки прецедентних імен у текстах трьома 

мовами реалізують спільні та відмінні риси.  

Четвертий розділ «Соціопрагматичний потенціал прецедентних імен» 

розкриває зумовлену соціальними та культурними чинниками роль цих одиниць 

як засобів впливу, маркерів ідеології та інструментів конструювання ідентичності.  

У підрозділі 4.1 «Прецедентні імена − засоби вербального впливу» 

досліджено функції прецедентних імен у навіюванні (І. Богданова, Т. Ковалевська, 

М. Pabijanska, P. Pawełczyk). Для цього схарактеризовано роль прецедентних імен 

у таких його техніках: творенні вертикального контексту, аналогії, присвоєнні 

словам нових значень, формуванні асоціативного чи контекстуального ряду 

однорідних явищ.  

Вертикальний контекст формують прецедентні імена з різних тематичних 

груп. Біблійний вертикальний контекст − імена з тематичних груп «Релігійні 

тексти», «Персонажі релігійних текстів», а літературний − «Твори», 

«Письменники», «Персонажі». Вертикальний контекст формує звернення до 

емоцій адресата, порушує стан емоційної рівноваги, що призводить до 

некритичного сприйняття інформації та формування її нераціональної оцінки. 

Аналогія як техніка впливу забезпечує спільне розуміння кількох явищ і 

ґрунтується на встановленні зв’язку між ними. Укр.: Європейські цінності 

об'єднують людей на помаранчевому Майдані в Києві так само, як на 

Оксамитовій Площі Вацлава у Празі (В. Ющенко) – імена помаранчевий Майдан 
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та Оксамитова площа підкреслюють однакове трактування Помаранчевої 

революції в Україні та Оксамитової в Чехословаччині за ознакою ‘європейські 

цінності’. Пол.: Palmiry to w jakiejś mierze odpowiednik Katynia, to warszawski  

Katyń (А. Кваснєвський) − прецедентні імена формують в адресатів розуміння 

Пальміри, місцевості біля Варшави, за аналогією до Катині на підставі ознаки 

‘місце вбивств поляків’, оказіональний перифраз warszawski Katyń виник на основі 

розвитку співзначення топоніма Katyń. Фр.: Comme l’Europe avait commencé avec 

le charbon […] l’Union de la Méditerranée commencera avec le développement 

durable, l’énergie, les transports, l’eau (Н. Саркозі) – прецедентні імена 

ототожнюють початки індустріалізації Європи і Середземномор’я, показуючи 

можливість піднесення економіки новоствореного Середземноморського союзу до 

рівня ЄС. 

Присвоєння словам нових значень забезпечує метонімічна транспозиція. Цей 

прийом уможливлює непряме апелювання до певних реалій і встановлює стійкі 

асоціації до стимулів. Якщо Захід зніме санкції, бажання Кремля збудеться: 

українська кров не буде коштувати йому нічого (П. Порошенко). Zbyt długo nie 

chciano dostrzegać odradzających się na Kremlu tendencji do dławienia 

swobód (Б. Коморовський) – ПІ Кремль / Kreml як назва частини міста, де 

знаходяться російські органи влади, реалізує значення ‘державна влада РФ’. Si un 

jour à l'Elysée décide de le rebaptiser le Musée (Ж. Ширак) – ПІ l'Elysée як 

позначення Єлисейського палацу виражає значення ‘державна влада Франції’.  

Асоціативний чи контекстуальний ряд однорідних явищ − техніка впливу, 

що забезпечує присвоєння спеціального значення конкретному імені, вміщеному в 

ряд контекстуально однорідних прецедентних імен. Так адресанти підкреслюють 

значення певного об’єкта і досягають ефекту накопичення емоційного 

компонента, що послаблює критичне сприйняття висловлювання адресатом.  

Мирна перемога Майдану продовжує ряд козацьких перемог, серед яких 

Кафа і Корсунь, Збараж і Конотоп (В. Ющенко) − ПІ Майдан вписане в перелік 

контекстуально однорідних явищ, які позначають місця переможних битв 

українців. За допомогою цього прийому адресанти встановлюють асоціації між 

названими явищами і підкреслюють статус Майдану (Помаранчевої Революції) як 

перемоги.  

Takie właśnie, przypominające Abrahama Lincolna i ojców założycieli Republiki 

Amerykańskiej, przypominające też fundamenty i ideały amerykańskiej Deklaracji 

Niepodległości i amerykańskiej Konstytucji, są zasady i wartości, jakimi kieruje się 

wielki ruch polskiej "Solidarności" (Л. Валенса). Президент як представник руху 

«Солідарність» конкретизує засади і цінності, якими керується рух, відзначаючи 

їхню схожість з тими, які були в А. Лінкольна та інших політичних лідерів 

Америки (евфемізм ojcy założycieli Republiki Amerykańskiej) і які відображає 

американська Декларація незалежності та Конституція. Нанизуючи 

контекстуально однорідні прецедентні імена, політик завершує їхній ряд 

одиницею на позначення свого політичного руху. Такий прийом забезпечує 

асоціацію названих імен з метою підкреслити авторитетний статус руху 

«Солідарність».  
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Ma France, c'est la France de Saint-Louis et celle de Carnot, celle des croisades 

et de Valmy. Celle de Pascal et de Voltaire. Celles des cathédrales et de l'Encyclopédie. 

Celle d'Henri IV et de l'Edit de Nantes. Celle des droits de l'homme et de la liberté de 

conscience (Н. Саркозі). Прецедентні назви формують ряд імен авторитетних осіб 

(Saint-Louis, Carnot, Pascal, Voltaire), знакових подій і явищ (Encyclopédie, l'Edit 

de Nantes). Такий спосіб використання імені France (Ma France, c'est la France 

de…) дозволяє мовцеві декларувати, що «моя Франція» (тобто Франція за 

президентства Н. Саркозі) тотожна і асоційована зі значущими для французів 

іменами – Святий Людовік, Н. Карно, Б. Паскаль, Вольтер, Енциклопедія 

(4.1.1 «Роль прецедентних імен у техніках навіювання»).  

У підрозділі 4.2 «Прецедентні імена − маркери ідеології» досліджено 

вербалізацію прямого та опосередкованого декларування ідеологічних цінностей.  

Пряму вербалізацію розкриваємо за допомогою аналізу ключових слів, тобто 

прецедентних імен на позначення політичних діячів минулого, яких адресанти 

оцінюють нейтрально, позитивно чи негативно. Тексти фіксують різні особистісні 

ідеологеми, виявляючи зв’язок названих імен з власними ідеологічними 

переконаннями мовців. Спільною рисою є те, що всі політики відмежовуються від 

ідеологем тоталітаризму (ПІ Гітлер, ПІ Сталін). Проте аналіз використання 

прецедентних імен виявив, що українські політики протиставляють себе 

попередникам на посту Президента, а польські та французькі позиціонують себе 

як їхніх наступників. 

Опосередкована вербалізація ідеологічних цінностей здійснюється через 

відносні прикметники, утворені від іменників-прецедентних імен. Семантика 

таких прикметників у промовах продовжує позначати ідеологічні цінності. 

Найчастотнішими прикметниками є похідні від назв держав: Україна, Polska, 

France. У поєднанні з іменниками прикметники український, рolski, français 

формують ідеологеми шляхом присвоєння ознаки ‘український’ / ‘польський’ / 

‘французький’ іншим явищам. Спільною для промов більшості президентів є 

ідеологема народу («український народ», «рolskі naród», «peuples français»).  

У текстах українською і французькою мовами відносний прикметник 

європейський / européenne розвиває якісне значення на підставі нових співзначень 

ПІ Європа / Europe (‘добробут’, ‘високий рівень життя’).  

Виявлено подібність набору ідеологем у промовах, наприклад, В. Ющенка 

та П. Порошенка, Ж. Ширака та Н. Саркозі, яку пояснюємо близькістю їхніх 

ідеологічних платформ. Найменша подібність прикметникового тезауруса промов 

у соціаліста Ф. Міттерана та правоцентриста Н. Саркозі, які мають протилежні 

ідеологічні погляди (пункти 4.2.1−4.2.3).  

У підрозділі 4.3 «Прецедентні імена в конструюванні ідентичностей» 

досліджено опосередкований вияв особистісної ідентичності адресанта-політика 

та конструювання ідентичностей адресатів. 

Особистісну ідентичність адресанта виявляє його самопрезентація (як 

вираження свого ставлення до конкретних осіб та явищ) за допомогою 

прецедентних імен зі сфер-джерел «Релігія» та «Література». Одиниці з першої 

сфери-джерела, як правило, слугують засобом розкриття релігійних поглядів 

адресантів. Укр.: За урочистістю та піднесенням свято Незалежності для нас, 
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немов Різдво (П. Порошенко) – вживання ПІ Різдво виявляє рівнозначність для 

мовця національних та релігійних цінностей. Пол.: Chociaż mieszkałem w Krakowie, 

chociaż tam chodziłem do szkoły, ale już jako dziecko czytałem wspomnienia 

uczestników Powstania Warszawskiego. To była moja Biblia (А. Дуда). 

Висловлювання з ПІ Biblia виражає релігійну позицію А. Дуди і його позитивну 

оцінку щодо спогадів учасників Варшавського Повстання: вираз moja Biblia вжито 

з метою підкреслити важливість згаданого твору для мовця. Фр.: Et qu'il nous soit 

donné de nous retrouver, larrons heureux, en paradis s'il plaît à Dieu notre Père à tous 

deux! (Н. Саркозі) – спосіб вживання ПІ Dieu, а саме вираз s'il plaît à Dieu notre 

Père забезпечує самопрезентацію адресанта як християнина. Перелічені 

мовленнєві прийоми сигналізують адресатам про те, що мовці − віруючі політики. 

Подібно й імена зі сфери-джерела «Література» позиціонують адресантів-

політиків як культурно обізнаних особистостей (4.3.1 «Представлення 

ідентичності адресанта»). 

Президенти добирають прецедентні імена залежно від адресатів: усього 

суспільства своєї країни, суспільства іншої / інших країн, конкретної соціальної 

групи, тому ці одиниці функціонують як засоби конструювання національної, 

професійної чи релігійної ідентичностей адресатів. Розглянуті прецедентні імена 

виконують роль слів-паролів для консолідації мовця-політика з адресатами. Так, у 

промовах до представників соціогрупи «військовослужбовці» адресанти-політики 

частіше використовують прецедентні імена з тематичних груп: «Військові 

конфлікти», «Військові організації», «Держави», «Битви». За формальними 

показниками деякі з цих прецедентних імен впізнають, як правило, представники 

лише цієї соціогрупи: пол.  9 Rafale (військовий літак), фр. Tigre (вертоліт) та ін. 

Подібні прецедентні одиниці президенти використовують в аргументативних 

конструкціях з метою посилити переконливість сказаного (4.3.2 «Формування 

ідентичностей адресатів»).  

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

Вперше отримані результати дослідження ілюструють змістові, формально-

семантичні та соціопрагматичні характеристики прецедентних імен як 

дискурсивних знаків у промовах політичних лідерів − представників трьох 

лінгвокультур.  

1.  Теоретичну базу для вивчення прецедентних імен, зафіксованих у 

текстах промов президентів України, Польщі та Франції, становлять теорії оніма, 

прецедентного імені, політичного дискурсу, мовного впливу в єдності з 

положеннями про взаємозв’язок мови та ідеології, мови та ідентичності. 

Теоретичні засади дозволили сформулювати алгоритм аналізу: з онімного 

простору текстів промов політичних лідерів виокремити набір прецедентних імен 

(це власні назви, які відповідають критеріям прецедентності), схарактеризувати 

змістові показники прецедентних імен як передумову дослідження їхніх 

характеристик (за допомогою описового методу, зіставного аналізу, технік 

контент-аналізу); дослідити формально-семантичні ознаки (шляхом застосування 

методик дистрибутивного, компонентного, словотвірного і контекстного аналізу, 

методу моделювання) та соціопрагматичні властивості (використавши елементи 
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контекстного, лінгвопрагматичного, лінгвокультурного, кореляційного аналізу, 

техніки контент-аналізу).  

2. Прецедентні імена з онімного простору промов виокремлено на основі 

критеріїв: надособистісний характер імені, його регулярна відтворюваність, 

розвиток співзначень, зв’язок з культурним контекстом, а також графічних, 

пунктуаційних, морфологічних ознак. До складу прецедентних імен увійшли 

класи онімів: топоніми (28%
1
), антропоніми (25%), хрононіми (19%), менше – 

ергоніми (8%), документоніми (5%), хрематоніми (5%), колективні 

антропоніми (4%), інтер-організаціоніми (4%), теоніми (1%), геортоніми, агіоніми, 

урбаноніми, міфоніми (разом 1%).  

3. Змістові характеристики прецедентних імен слугують за передумову 

аналізу їхніх формально-семантичних та соціопрагматичних властивостей. 

Змістовий рівень аналізованих одиниць у текстах трьома мовами відображають 

сфери-джерела походження прецедентних імен, засвідчуючи про актуальність для 

адресантів-політиків конкретних знань. Їх ілюструють тематичні групи: 

«Політичні діячі минулого» (45%
2
), «Події, явища минулого» (39%), «Державні 

утворення» (16%) (сфера-джерело «Історія»); «Держава» (55%), «Міжнародна 

організація» (38%), «Законодавчий акт» (5%), «Політична партія» (2%)  

(сфера-джерело «Політика»); «Божества» (45%) «Релігійні діячі, святі» (25%), 

«Релігійні тексти» (24%), «Релігійні свята» (4%), «Персонажі релігійних 

текстів» (2%) (сфера-джерело «Релігія»); «Письменники» (59%), «Твори» (39%), 

«Персонажі» (2%) (сфера-джерело «Література»). 

Зіставлення складу прецедентних імен у текстах українською, польською та 

французькою мовами дозволило виокремити універсально- та національно-

прецедентні одиниці змістового рівня. 

Універсально-прецедентні імена як спільні для представників трьох 

лінгвокультур відповідники пов’язані з історією, політикою та релігією. 

Відповідники зі сфери-джерела «Історія» позначають події світової історії (43,75% 

одиниць). Приклади зі сфери-джерела «Політика» (37,5%) визначені спільністю 

геополітичної ситуації та векторів міжнародної політики, а одиниці зі сфери-

джерела «Релігія» (18,75%) − релігійним контекстом суспільства та розумінням 

християнських цінностей (зокрема Бога), релігійних текстів та діячів.  

Національно-прецедентні імена характеризують представників однієї 

лінгвокультури. У промовах українською мовою домінують сфери 

«Історія» (58%), «Література» (23%), «Релігія» (11%), «Політика» (8%); у текстах 

польською мовою переважають сфери «Історія» (75,7%), «Релігія» (12,6%), 

«Політика» (5,4%), «Література» (4,5%), «Наука» (1,8%), а в промовах 

французькою мовою – «Історія» (77,3%), «Політика» (10,6%), «Релігія» (6,6%), 

«Література» (5,5%). Виявлено спільну тенденцію в організації змістового рівня: 

домінують сфери-джерела «Історія», «Релігія», «Політика», «Література», що 

підкреслює їхню значущість для кожної з представлених лінгвокультурних 

спільнот.  

                                                 
1
 Відсотки, визначені від кількості одиниць онімного простору в текстах трьома мовами. 

2
 Показники, отримані від кількості слововживань щодо текстів трьома мовами. 
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4. Формально-семантичні ознаки прецедентних імен у текстах трьома 

мовами ілюструють номінативні варіанти, структурно-семантичні моделі, 

дериваційна продуктивність та семантичне варіювання цих одиниць.  

Характеристика номінативних варіантів прецедентних імен виявила спільні 

принципи їхньої побудови: наявність конфігуративних елементів, зокрема імен, 

прізвищ, абревіатур, офіційних та неофіційних назв. Відмінні риси полягають в 

особливостях використання конкретних варіантів прецедентного імені і 

представлені прямими (власні назви) − непрямими (абревіатури) способами 

найменувань, офіційними – неофіційними формами номінації, назвами-онімами – 

перифразами, метонімізованими назвами – назвами подій. Існування кількох 

варіантів прецедентного імені та їх вибір у кожному конкретному висловлюванні 

зумовлені значущістю одиниці та комунікативною ситуацією. Правда, варіанти з 

офіційними та неофіційними формами найменувань осіб переважають у текстах 

українською та польською мовами.  

Набір структурно-семантичних моделей прецедентних імен загалом 

однаковий: найбільш поширеними є одно- та двокомпонентні власні назви-

антропоніми (варіанти поєднань номінативних компонентів ім’я / прізвище) та їхні 

структурні варіанти – абревіатури. Вибір моделей зумовлений позалінгвальними 

чинниками, основним серед яких є особисте ставлення адресанта-політика до 

названої особи або реалії, а також комунікативна ситуація. Виявлено, що в текстах 

українською та польською мовами засобом вербалізації прецедентних імен 

можуть бути і дати з ознаками прецедентності (синтагматичні єдності). Про 

відмінні риси структурно-семантичних моделей свідчить їхня частотність: в 

українськомовних текстах більш поширеними є структури однокомпонентна 

власна назва-антропонім, а також трикомпонентна власна назва-антропонім, що 

історично пов’язано з традицією найменування осіб. 

Дериваційна продуктивність є спільною ознакою прецедентних імен у 

текстах трьома мовами. Її підтверджує здатність цих одиниць бути твірною базою 

для прикметників та іменників. Похідні одиниці ілюструють опосередкований 

зв’язок з прецедентними іменами: структурно похідні прикметники несуть 

значення твірних слів, а іменники позначають абстрактні поняття, наділені 

ознаками семантики твірних одиниць. Водночас аналіз виявив відмінні риси 

дериваційної продуктивності: у текстах українською мовою прецедентні імена 

утворюють похідні прикметники та іменники, у текстах польською мовою − 

похідні прикметники, а в текстах французькою мовою – похідні іменники. 

Семантичне варіювання власної назви є тотожним способом внутрішньої 

організації прецедентних імен у текстах трьома мовами, який здійснюється 

шляхом метонімізації та символізації. Метонімія забезпечує представлення 

досвіду (знань) адресанта-політика та його адресатів через перенесення значення 

одиниць. Зафіксовано локальний і темпоральний типи метонімічного перенесення. 

Конкретні моделі когнітивних механізмів мають свої особливості, які випливають 

зі змістових та функціональних ознак − зосередженості на суспільно-політичній 

ситуації, спрямованості на вплив та порозуміння з адресатами тощо. У текстах 

кожної з мов переважають конкретні моделі перенесення значення: в промовах 

українською мовою 8,5% слововживань прецедентних імен реалізують модель 
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‘місто / село’→‘подія’ (на противагу 1,6% та 3,1% у текстах польською та 

французькою мовами), прецедентні імена в текстах польською мовою частіше 

реалізують модель ‘час’→‘подія’, а французькою мовою − модель 

‘регіон’→‘політичний напрям’ (6,2%) (на противагу 0,84% та 0,82% прикладів з 

українських і польських текстів). Антонімічні пари та синонімічні ряди 

підтверджують ознаки системності складу прецедентних імен. Міжмовні паралелі 

в антонімічних та синонімічних опозиціях виявляють універсальні тенденції 

організації прецедентних імен у різних лінгвокультурах .  

Символізація виявляє спільну закономірність: адресанти-політики 

використовують не тільки сталі символи лінгвокультури, але й формують 

символічне значення конкретних явищ, позначених прецедентними іменами (у 

такий спосіб компенсуючи об’єктивну інформацію про себе). Вибір конкретних 

символів є національно чи ідеологічно зумовленим і постає відмінною ознакою 

функціонування прецедентних імен у промовах.  

Розкриті в ході аналізу спільні та відмінні риси прецедентних імен 

дозволяють трактувати їхню формально-семантичну організацію як взаємодію 

універсальних та ідіоетнічних ознак.  

5. Соціопрагматичний потенціал прецедентних імен у текстах трьома 

мовами виявляє здатність цих одиниць бути засобами впливу, маркерами ідеології 

та інструментами конструювання ідентичностей. 

Прецедентні імена забезпечують такі техніки впливу адресантів на 

адресатів: творення вертикального контексту, аналогію, присвоєння словам нових 

значень, формування асоціативного чи контекстуального ряду однорідних явищ 

(ці техніки передбачають використання змісту прецедентних імен). Ефективність 

застосування цих одиниць як засобів впливу адресантів-політиків на адресатів 

залежить від спільного фонду знань комунікантів, який дає змогу адресатам 

декодувати зміст висловлювань. Як правило, всі способи впливу зумовлюють 

послаблення критичного сприйняття інформації адресатами.  

6. Прецедентні імена, співвідносячись з ідеологемами, маркують ідеологію 

політичного лідера. Власні ідеологічні переконання адресанта-політика постають 

шляхом прямої вербалізації ідеологем за допомогою ключових слів та через 

опосередковане декларування ідеологічних цінностей. Дослідження прямої 

вербалізації ідеологем здійснено на підставі найбільш частотних одиниць – імен 

політиків, які наділені позитивною або негативною оцінкою і вказують на 

ідеологічні переконання адресанта. Виявлено, що склад прецедентних імен 

позитивно оцінюваних політиків значно різниться залежно від адресантів, 

причому негативно оцінюваних політиків значно менше (як правило, для 

більшості адресантів − це імена диктаторів середини ХХ ст.). Цю особливість 

пояснюємо прагненням мовців відмежуватися від ідеологем тоталітаризму і 

введенням у промову образу ворога.  

Опосередковане апелювання до ідеологічних цінностей підтверджує 

вживання похідних прикметників, які пов’язані з семантикою твірних слів-

прецедентних імен.  

7. Прецедентні імена, які використовують адресанти-політики, розкривають 

їхню особистісну ідентичність у ході самопрезентації. Мовці вписують себе в 
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певну систему знань, щоб продемонструвати свій зв’язок із різними явищами 

дійсності, які позначені прецедентними іменами.  

Разом з тим, вжиті адресантами прецедентні імена формують ідентичності 

адресатів – усього суспільства своєї країни, суспільства іншої чи інших країни / 

країн, конкретної соціальної групи, наприклад, органів влади. Про це свідчить 

виявлена кореляція складу прецедентних імен у промовах з конкретними 

адресатами. Подібна взаємозалежність підтверджує тезу про функціонування 

прецедентних одиниць як слів-паролів, що консолідують групи населення. Разом з 

тим, ці одиниці виконують ще й роль елементів аргументативних конструкцій (як 

правило, аргументів особистості).  

Усі три проаналізовані аспекти (прецедентні імена як засоби впливу 

адресанта на адресатів, представлення ідеології адресанта-політика, розкриття 

ідентичності адресанта і звернення до ідентичностей адресатів) засвідчують 

однакову реалізацію соціопрагматичного потенціалу прецедентних імен, в чому 

вбачаємо вияв універсальної тенденції цих одиниць бути засобами впливу 

адресанта на адресатів.  

8. Здійснений в дисертації аналіз дозволив укласти словник «Універсально- 

та національно-прецедентні імена в промовах президентів України, Польщі та 

Франції: 1991−2016 рр.», який відображає спільні та відмінні показники 

змістового рівня прецедентних імен. Словник містить 307 словникових статей, з 

яких 16 − універсально-прецедентні імена, 104, 121 та 65 словникових статей − 

національно-прецедентні імена у текстах українською, польською та французькою 

мовами відповідно. 

Отже, тексти українською, польською та французькою мовами виявляють 

спільні ознаки прецедентних імен: на змістовому рівні – це домінування одних і 

тих же сфер-джерел та тематичних груп прецедентних імен у різних 

лінгвокультурах; на формально-семантичному рівні – єдиний алгоритм 

формально-семантичної організації прецедентних імен; на рівні реалізації 

соціопрагматичного потенціалу – роль прецедентних імен у промовах президентів.  

Разом зі спільними ознаками прецедентних імен у текстах трьома мовами 

виявлено й відмінні риси. Їх ілюструють: на змістовому рівні − значущість для 

кожної з лінгвокультурних спільнот конкретних реалій, що виявляється в різних 

кількісних показниках та наповненні сфер-джерел; на рівні формально-

семантичної організації – домінування конкретних моделей прецедентних імен у 

кожній з мов; на рівні реалізації соціопрагматичного потенціалу – важливість 

конкретних імен для лінгвокультурних спільнот, що зумовлює їх вибір як засобів 

впливу, маркерів ідеології та інструментів конструювання ідентичності. 

Отримані в дисертації результати про спільні та відмінні ознаки 

прецедентних імен на рівні змісту, форми та функцій, виявлені під час 

комплексного дослідження цих одиниць у політичних промовах, розкривають 

природу прецедентних імен як синтез універсальних та ідіоетнічних компонентів. 

Однак ці висновки потребують своєї верифікації на матеріалі інших жанрів 

політичного дискурсу та більшої кількості мов. У цьому і вбачаємо перспективу 

дослідження.  
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.15 – загальне мовознавство. Львівський національний 

університет імені Івана Франка, Львів, 2019. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню формально-

семантичних та соціопрагматичних особливостей прецедентних імен у текстах 

політичних промов українською, польською та французькою мовами. На основі 

розробленої теоретичної моделі та застосованих методів насамперед  

обґрунтовано потребу вивчення змісту прецедентних одиниць як передумову 

подальшого аналізу: змістові показники ілюструють сфери-джерела походження 

та тематичні групи в їхніх межах, дозволяють виокремити універсально- та 

національно-прецедентні одиниці. Розкриті змістові характеристики уможливили 

дослідження формально-семантичних ознак прецедентних імен: номінативних 

варіантів, структурно-семантичних моделей, дериваційної продуктивності та 

семантичного варіювання. Аналіз соціопрагматичних властивостей цих одиниць 

виявив їхню здатність бути засобами впливу, маркерами ідеології та 

інструментами конструювання ідентичностей у промовах президентів. Результати 

дослідження частково увійшли в  словник «Універсально- та національно-

прецедентні імена в промовах президентів України, Польщі та Франції: 

1991−2016 рр.».  

Отримані результати про спільні та відмінні ознаки прецедентних імен, 

виявлені в ході аналізу, розкривають природу прецедентних імен як синтез 

універсальних та ідіоетнічних компонентів.  

Ключові слова: соціолінгвістика, прецедентне ім’я, промова президента, 

політичний дискурс, універсально-прецедентні імена, національно-прецедентні 

імена, лінгвістичні ознаки прецедентних імен, мовний вплив, ідеологія, 

ідентичність, лінгвокультура. 

 

SUMMARY 

Roslytska M. V. A precedent name in political discourse: formal semantic 

features and sociopragmatic potential (based on the speeches of the presidents of 

Ukraine, Poland, and France at the end of the twentieth − early twenty-first 

centuries). A qualifying work printed as a manuscript.  

Thesis for a candidate degree in Philology: speciality – 10.02.15 – General 

Linguistics. – Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, 2019. 

The thesis is devoted to the complex study of formal-semantic and 

sociopragmatic features of precedent names in the texts of political speeches in 

Ukrainian, Polish, and French. Based on the developed theoretical model and applied 

methods, it justifies the need for studying the content of precedent units as a 

prerequisite for further analysis: content indicators illustrate source spheres of origin 

and thematic groups within their limits, which help to distinguish between universal 

and national precedent units. The revealed content characteristics made it possible to 

study the formal semantic signs of precedent names: nominative variants, structural 

semantic models, derivative productivity, and semantic variation. The analysis of the 

sociopragmatic properties of these units elicits their ability to be the agents of 
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influence, ideology markers, and tools for constructing identities in presidents’ 

speeches. 

The results of the study were partly included in the dictionary ‘Universal and 

national precedent names in the speeches of the presidents of Ukraine, Poland, and 

France: 1991−2016.’ 

The results obtained in the thesis regarding common and distinctive signs of 

precedent names at the level of content, forms, and functions brought to light in the 

process of a comprehensive study of these units in political speeches reveal the nature 

of precedent names as being a synthesis of universal and national components. 

However, these findings require verification in other genres of political discourse and 

more languages. In this, we see the prospect of research. 

Key words: sociolinguistics, a precedent name, president’s speech, political 

discourse, universal precedent names, national precedent names, linguistic signs of 

precedent names, linguistic influence, ideology, identity, linguistic culture. 
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Рослицкая М.В. Прецедентное имя в политическом дискурсе: 

формально-семантические признаки и социопрагматический потенциал (на 

материале речей президентов Украины, Польши и Франции кон. ХХ − 

нач. ХХI в.).  Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.02.15 − общее языкознание. Львовский национальный 

университет имени Ивана Франко, Львов, 2019. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию формально-

семантических и социопрагматических особенностей прецедентных имен в текстах 

политических речей на украинском, польском и французском языках. На основе 

разработанной теоретической модели и применяемых методов прежде всего 

обоснована необходимость изучения содержания прецедентных единиц как 

предпосылку дальнейшего анализа: содержательные показатели иллюстрируют 

сферы-источники происхождения и тематические группы в их пределах, позволяют 

выделить универсально- и национально-прецедентные единицы. Раскрытые 

содержательные характеристики сделали возможными исследования формально-

семантических признаков прецедентных имен: номинативных вариантов, 

структурно-семантических моделей, деривационной производительности и 

семантического варьирования. Анализ социопрагматических свойств этих единиц 

обнаружил их способность быть средствами воздействия, маркерами идеологии и 

инструментами конструирования идентичности в речах президентов. Результаты 

исследования частично вошли в словарь «Универсально- и национально-

прецедентные имена в речах президентов Украины, Польши и Франции: 

1991−2016 гг.». Полученные в диссертации результаты раскрывают природу 

прецедентных имен как синтез универсальных и национальных компонентов.  

Ключевые слова: социолингвистика, прецедентное имя, речь президента, 

политический дискурс, универсально-прецедентные имена, национально-

прецедентные имена, лингвистические признаки прецедентных имен, речевое 

воздействие, идеология, идентичность, лингвокультура. 


